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O REGIME DE EXCEÇÃO PERANTE A CONSTITUIÇÃO NOVA 

Sérgio Sérvulo da Cunha 

V Congresso Brasileiro de Direito Constitucional 

Rio de Janeiro – outubro de 1984 

“O arbítrio não volta ao mundo, a menos que  

toda a civilização atual pereça.” 

Pontes de Miranda 

 

1. Ruptura do ordenamento jurídico 

 

Ás vezes, na história dos povos, rompe-=se a normalidade do ordenamento jurídico. O Estado de 

Direito cede ao arbítrio, ou instaura-se governo ilegítimo. 

Tão arraigada se acha porém, na humanidade, a idéia do Direito, que mesmo aí o comportamento 

continua a fluir segundo regras jurídicas. O poder, mesmo que ilimitado, se organiza; as normas que 

edita – sejam verdadeiros comandos (ordens), sejam regras abstratas, de destinatário universal ou 

indeterminado – assumem, por conveniência ou por necessidade lógica, a feição de normas jurídicas. 

A situação é transitória. Ao se restaurar o Estado de Direito, com o revigoramento do estatuto 

básico violentado, ou com a promulgação de Constituição nova, apresenta-se o problema do tratamento 

jurídico daqueles atos excepcionais. 

 

2. Tentativa e efetiva tomada do poder 

 

Difícil é fixar, teoricamente, a fronteira entre o que significa meramente, um golpe malogrado, uma 

tentativa de tomada de poder – ainda que momentaneamente vitoriosa – e o movimento que assume 

foros de legalidade. Em 1935, por exemplo, tivemos a tomada do poder, em alguns Estados brasileiros, 

por grupos sediciosos. A situação pouco durou, e estes foram tidos como subversivos. 

O que se pode dizer, desse fracionamento do poder no tempo, se aplica, analogamente, ao 

fracionamento do poder no espaço. Países vivendo conjuntura insurrecional têm seu território muitas 

vezes partilhado, flutuantemente, entre facções que exercem internamente atos de soberania. 

Além do mero decurso do tempo – e este é critério pouco distintivo, para cujos dilemas os gregos já 

chamavam a atenção – seria mister apontar sinais de durabilidade ou permanência. Esta aparência se 

alcança quando, além da posse dos símbolos do poder e da materialidade do poder (o poder de 

prender, o poder de destituir e nomear servidor público, o pode de cunhar moeda, arrecadar tributos, 

gerir o Tesouro), se organiza o poder, se editam leis, se realizam julgamentos, se fazem eleições. 

Em suma, a institucionalização do movimento revolucionário se alcança não só com a posse 

material dos instrumentos do poder, mas com seu exercício durável. Com efeito, para o exercício desse 

poder em plenitude, e com as características de normalidade que se encontram no fluxo natural ou 

esperado das coisas, é preciso o razoável decurso do tempo. 

Enquanto, na França revolucionária, vigia o terror, e vivia-se o medo da situação precárias, possível 

era esperar-se a derrocada do tateante regime. 

Os gregos se perguntavam sobre o momento em que – acrescentando grão a grão – formamos 

afinal um monte de feijões. Na vida tudo é processo e movimento. Não sabemos quando um 

adolescente alcança o discernimento que se reputa necessário à prática de atos jurídicos. O Direito 

afasta esses inconvenientes de modo radical, fixando um termo para o início da maioridade. Todo prazo 

é uma fonte de escândalo, um bisturi pragmático cortando o tecido da vida. 
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Contudo, as regras postas para o dia a dia (o conceito de “flagrante”, em Direito Penal, nos oferece 

o símile mais aproximado) ainda não se transportaram para o plano do Direito Supraconstitucional, ou, 

se preferirmos outra designação, para o plano do Direito Constitucional Permanente.  

 

3. O golpe de Estado 

 

Hipótese “sui generis” de substituição anômala no poder, sem ruptura do ordenamento jurídico, é 

aquilo que, com mais rigor técnico, se pode chamar de golpe. Isso ocorreu no Brasil, em 1955, com o 

afastamento do Presidente Café Filho, em sua substituição por Nereu Ramos, mantidos os “quadros 

constitucionais vigentes.” 

Do ponto de vista técnico, o mesmo sucedeu com a queda de Getúlio Vargas em 1945, quando o 

governo José Linhares continuou a legislar por decretos-lei, e a editar as chamadas “leis constitucionais”, 

o que, se não representava com exatidão a sistemática prevista na Constituição de 1937, representava a 

praxe do arbítrio presidencial a partir de 1937. 

O movimento de outubro de 1945, assim, foi verdadeira revolução que não se assumiu 

institucionalmente, e o governo Linhares governo provisório pré-constitucional. Muitos movimentos 

que passaram à história como radicais apoiaram-se, não obstante, na estrutura de legalidade do regime 

destruindo, hesitantes em afrontá-la confessadamente. Isso ocorreu na própria Revolução Francesa, que 

durante longo tempo tangenciava a autoridade do monarca. No que diz respeito ao movimento de 

1945, a hesitação talvez corresponda a correntezas mais profundas, pois os governos que dele 

decorreram imediatamente, em 1946 (Eurico Gaspar Dutra) e em 1950 (Getúlio Vargas) consagraram os 

expoentes do regime deposto. (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Sobre o golpe de 1945 no Brasil, e a Revolução Francesa, v. Interpretação de Pontes de 

Miranda, Comentários à Constituição de 1967/69, Ed. Ver. Tribs., t. I, pg. 184. Essa 

interpretação, a meu ver, supõe no processo revolucionário uma racionalidade que ele nem 

sempre possui. 
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O golpe é movimento mais ousado e perigoso do que a revolução porque, respeitando a 

organização do poder, expõe seus autores às penas previstas para a sedição na legislação penal 

ordinária. Pode necessitar da cumplicidade ou simples troca do governante, sua mudança do regime do 

Judiciário, como aconteceu entre nós em 1955 (2). Daí que pertence à lógica interna dos movimentos de 

tomada do poder a sua condução às últimas conseqüências; seus agentes colocam-se acima da lei (v., no 

que diz respeito ao movimento de 1964, para só citarmos os atos institucionais n. 1 e 2, os seus arts. 7º 

e 19, respectivamente) (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) No impedimento ocasional, por motivo de saúde, do presidente João Café Filho, foi substituído 

pelo presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz, que foi afastado militarmente. Assumiu 

a presidência da república Nereu Ramos, vice-presidente do Senado. Em 22 de novembro, 

resolução do Congresso declarou que permanecia aquele impedimento, até deliberação em 

contrário do Parlamento. O presidente Café Filho, por isso, impetrou mandado de segurança 

perante o Supremo Tribunal Federal. O processo teve como relator o ministro Hahnemann 

Guimarães, que, juntamente com o ministro Nelson Hungria, negou a segurança; o ministro 

Ribeiro da Costa, a concedeu; o voto vencedor decidiu sustar o julgamento até que fosse 

suspenso o estado de sítio (ministros Sampaio Costa, Afrânio Costa, Lafayette de Andrade, 

Edgard Costa e Orosimbo Nonato). O ministro Nelson Hungria sustentou: “Contra uma 

insurreição pelas armas, coroada de êxito, somente valerá uma contra-insurreição com maior 

força. E esta, positivamente, não pode ser feita pelo Supremo Tribunal, posto que este não iria 

cometer a ingenuidade de, numa inócua declaração de princípios, expedir mandado para cessar 

a insurreição.” 

(3) Sob a designação geral de “revolução”, PONTES DE MIRANDA agrupa, segundo graus de 

“profundidade”, movimentos que ferem a ordem vigente: “O que em geral se chama revolução 

nem sempre tem a mesmo profundidade. Algumas são superficiais e apenas afloram o processo 

político, como as que depõem o Presidente da República, forçando-o à renúncia e assumindo, 

segundo a Constituição vigente, o seu substituto. Outras só se referem a outros processos, com 

o religioso, com ou sem repercussões no processo político. Outras descem fundo na dimensão 

política e derrubam todo o aparelho constitucional ou a Constituição mesma; ou, o que ainda 

mais grave é, deslocam o poder estatal, partem, recompõem ou juntam Estados. Assim as 

Revoluções ou mudam só a) o poder executivo (golpe de 1945 no Brasil) ou b) o poder 

executivo e o legislativo, ou c) os três poderes, ou d) a Constituição só, ou e) a Constituição e o 

poder executivo, ou f) a Constituição e o poder legislativo (golpe de 1937, no Brasil), ou g) a 

Constituição e os poderes legislativos e executivo, ou i) deslocam para outro titular o poder 

constituinte, ou j) o próprio poder estatal (1882 e 1964, no Brasil). Id., pg. 201. 
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4. Regime de exceção 

 

Por regime de exceção entendemos o vigente durante: 

a) a ocupação estrangeira; 

b) o governo provisório; 

c) a ditadura. 

 

4.1. A ocupação estrangeira  

Não é tão simples, como parece à primeira vista, identificar o governo de ocupação 

É que essa ocupação, mesmo quando militar (veja-se o Afeganistão, hoje), costuma ocultar-se atrás 

de governos títeres, ou aproveitar-se das divergências entre as facções políticas locais. Não é incomum 

que essas divergências entre os nacionais se sobreponham aos interesses da nação como um todo. 

Outro fato que dificulta a exata apreensão dos fatos é o grau de coalescência da nação, sua unidade 

ou complexidade lingüística, étnica, religiosa. Pensemos na Alsácia-Lorena, nos Sudetos, em Dantzig, e, 

mais atualmente, nos casos da Irlanda, do povo basco, em algumas das repúblicas anteriormente 

independentes e hoje integrantes da União Sovitética. 

4.2 Governo provisório  

Consideramos provisório o governo de fato (isto é, constituído independentemente de regras 

jurídicas predeterminadas) que assume o poder temporariamente, na crista de uma revolução, ou que 

preenche o vácuo do poder, ao cabo de um regime excepcional (4). 

A provisoriedade do governo está ligada aos atos de sua instalação, que o definem como a forma 

institucional para a transição, do regime de exceção para o Estado de Direito. 

Entre nós, após a vitoriosa revolução de 1930 assumiu o poder, em 24 de outubro daquele ano, 

uma “junta governativa”, que o transmitiu em 11 de novembro a um “governo provisório”, criado pelo 

Dec. 19.398 do mesmo dia. A dilação, no tempo, desse governo, descaracterizou-o como provisório até 

7 de abril de 1933, quando se baixou o regime da Assembléia Nacional Constituinte. Entre novembro de 

1930 e a posse do governo constitucional, em 1934, houve regime excepcional, em que o chefe do 

executivo concentrava, em suas mãos, as atribuições do poder legislativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) J. SPIRAPOULOS (Die de facto Regierung in Volkerrecht, 1926), considera como governo de fato 

um governo criado seja em contradição com a Constituição existente, seja no caso de 

inexistência de um ordenamento estatal prévio. (cf. BRUDEAU, Treité de science politique, Libr. 

gén. De droit at jurispprudence, Paris, 1950, t. III pg. 548) 
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4.3 Ditadura 

 

4.3.1. Chamamos de ditadura o governo do arbítrio, em que os agentes do poder se colocam acima 

da lei. 

O poder de colocar-se acima da lei implica a) a ineficácia do Judiciário, ou b) a vigência do axioma 

casuísta (a capacidade de pôr, para o momento, a lei). 

A ineficácia do Judiciário (sua incapacidade de alcançar os agentes do poder) pode decorrer de 

regra ostensiva, integrante do ordenamento institucional, ou de regra oculta, correspondente à prática 

do regime. 

No Brasil, imediatamente após abril de 1964, o Judiciário, motu próprio, deixou de conhecer 

pedidos de habeas corpus de presos políticos. Atualmente, evita emitir decisões em matéria de política 

institucional. (5) 

4.3.2. O regime instaurado com o ato institucional de 9 de abril de 1964 (que depois se passou a 

designar como ato institucional nº 1) era uma ditadura porque se colocava, tanto prática quanto 

ostensivamente, acima do controle judicial (v. art. 7º e §§ desse ato institucional).  

A partir de 27 de outubro de 1965, com o ato institucional nº 2, àquele primeiro elemento 

(subtração ao controle do Judiciário, v. art. 19 do ato institucional nº 2) se acrescenta o segundo: a 

capacidade de pôr, para o momento, a lei. 

O ato institucional de 9 de abril de 1964 mantivera, em suas linhas essenciais, a Constituição de 

1946. O que fez foi substituir o governo, e dar novos poderes ao presidente da República, dentro do 

contexto da distribuição constitucional de competências. As violações de direitos fundamentais – salvo 

as decorrentes de seus arts. 7º (suspensão de direitos políticos e cassação de mandatos) – ocorreram no 

plano dos fatos, suspensas, como de fato então ficaram, as garantias individuais. 

Alterou-se os sistema, porém, com o ato institucional nº 2, de 26 de outubro de 1965, assinado pelo 

presidente da República e alguns de seus ministros. Se àquele primeiro e enumerado ato – típico 

decreto revolucionário e provisório – se deu com propriedade o nome de “ato institucional”, o mesmo 

não ocorreu com o segundo, verdadeira emenda à Constituição, emanada de fonte espúria. Não se 

incluía, na verdade, entre os poderes do presidente e de seus ministros, a faculdade de emendar a 

Constituição. 

A esse ato seguiram-se, em 5 de fevereiro de 1966, o ato institucional nº 3, e em 7 de dezembro do 

mesmo ano o ato institucional nº 4. Tivemos, portanto, entre outubro de 1965 e a vigência de uma 

“constituição”, em 15 de março de 1967, a abolição do Estado de Direito: às normas constitucionais 

superpunha-se o poder ilimitado do chefe do governo. Nesse período, foram por ele editados 37 “atos 

complementares”, sobre variada matéria, e 318 decretos-lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Mandado de segurança impetrado contra decisão do Presidente do Congresso, que entendeu 

derrotada a emenda Dante de Oliveira sobre eleições diretas, acha-se dormitando na Corte 

Suprema. 
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Reabriu-se, nesse período, a possibilidade de cassação de mandatos e suspensão de direitos 

políticos; voltaram a ser suspensas as garantias de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade; a 

escolha do presidente e vice-presidente da República passou a ser indireta, pelos membros do 

Congresso; extinguiram-se os partidos políticos; alterou-se o número de ministros do Supremo Tribunal 

Federal; criou-se a Justiça Federal de primeira instância, com nomeação dos juízes pelo favor do 

Presidente da República; atribuiu-se à Justiça Militar o processo e julgamento de crimes contra o Estado 

e a segurança nacional; autorizou-se o presidente da República a decretar o recesso do Congresso, das 

Assembléias Estaduais e das Câmaras Municipais, situação em que ficava, o chefe do governo, investido 

nos poderes normais do legislativo; permitiu-se a decretação arbitrária da intervenção federal em 

Estados e Municípios. 

Com o ato institucional nº 2, abre-se verdadeiramente uma longa série de “leis constitucionais”, 

institucionaliza-se o arbítrio. 

A subtração desses atos excepcionais ao controle do judicial é enunciado presente nessa longa série 

de atos institucionais, bem como no texto da “constituição” de 1967 (art. 173) e da “constituição” de 

1969 (art. 181), assim como no texto de “emenda constitucional” nº 11, de 13 de outubro de 1978 (art. 

3º). 

A repetição, em tantos textos excepcionais, da ressalva de exclusão de controle judicial, confirma o 

que acima se mencionou, sobre a lógica interna das revoluções. No seio do movimento de 1964, havia 

quem sustentasse a necessidade da ruptura integral do ordenamento jurídico vigente; a manutenção da 

Constituição de 1946 ao lado dos atos de exceção que se pretendiam provisórios (e para os quais, 

inclusive, se fixou termo final) construiu um sistema híbrido, em cuja ambiência os agentes do poder (à 

semelhança do autor do golpe de Estado) não encontravam suficiente garantia institucional de 

imunidade. 

4.3.3. Embora não se deve adentrar, nesse estudo, o terreno movediço da legitimidade, é forçoso 

assinalar que o conceito de ditadura não se distancia do conceito de governo ilegítimo (falamos de 

legitimidade substantiva, e não originária). 

Com efeito, o problema do casuísmo legislativo é indissociável, no plano teórico, dos preceitos 

correntes sobre a separação dos poderes, a autonomia, composição, competência e representatividade 

do órgão legislativo, os requisitos de autenticidade do processo legislativo. 

O conceito de “Estado de Direito”, antípoda ao conceito de “Estado de fato” (assim como são 

antônimos o direito e o arbítrio) aponta para uma congruência que, historicamente cada vez mais se 

afirma, entre legitimidade e juridicidade. 

Em regime constitucional, os atos do poder se distinguem mais facilmente, seja pela existência de 

atos de dicção, seja pela distinção entre suas fontes emissoras, seja pelas formalidades de sua emissão, 

seja, por fim, pelo confronto entre os atos materiais do governo e as normas de direito vigentes. Os atos 

de organização do governo são praticados pelo poder constituinte; são parte do direito materialmente 

constitucional. Os atos de edição do direito comum são praticados pelos órgãos do governo a quem se 

atribuiu competência legislativa. 

Em regime excepcional, as fronteiras entre esses atos ficam obscurecidas. Se o governo dispõe de 

arbítrio, qualquer ato material (à falta de possibilidade de confronto com regra estável de 

comportamento) é puro ato de poder, colocado ao mesmo nível de qualquer ato de dicção de direito. O 

caso extremo é o de regime de arbítrio absoluto, em que inexiste atividade vinculante a vinculada; todos 

os atos são puros atos de poder. 

No sistema excepcional brasileiro anterior à emenda constitucional nº 11, de 1978, era imprecisa a 

matéria própria de ato institucional, ato complementar, e decreto lei. A união, na mesma incontrastada 

e inorganizada fonte emissora, do poder constituinte e do poder legislativo, sem prévia ou eficaz 

limitação, toldava a pretendida hierarquização.  
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Sentença do eminente juiz paulista Olavo Zampol, proferida em 23.12.69, definiu a matéria: “... o 

dec. Lei 406, ainda que apresentado sob a forma de diploma ordinário, tem caráter institucional, pois a 

autoridade que o editou concentra todos os poderes institucionais e legislativos. O direito positivo de 

uma revolução em curso constitui ordem jurídica própria e o direito será a própria lei alçada a condição 

de sua única fonte. Assim o legalismo exegético é a teoria única no mundo pós-revolucionário. O poder 

constituinte, institucional e legislativo, promanam sempre da mesma fonte. A natureza do ato, nestas 

condições, é sempre a mesma, pouco importando a matéria regulamentada ou a nomenclatura dada” 

(mandado de segurança: impetrante Braswey S/A; Vara das Fazendas Públicas da Comarca de Santos; 

Proc. Nº 14.717/69). 

 

5. Atos praticados no regime de exceção 

 

Retornamos, agora, ao tema acenado no tópico inicial deste trabalho. Emergindo uma nova 

Constituição, qual o tratamento a ser dado: 

a) à legislação excepcional 

b) aos atos do governo excepcional 

c) aos atos de particulares, praticados durante o regime excepcional? 

 

6. Recepção da legislação excepcional 

 

Por legislação excepcional entendemos, aqui, a legislação: 

a) de ocupação estrangeira 

b) do governo provisório 

c) da ditadura 

 

Excepcional também é a legislação pré-constitucional (os atos de organização do poder 

constituinte). Difere das demais, porém, devido à sua intrínseca e finalística temporariedade: instalado o 

poder Constituinte, pronta a Constituição, deixa de viger. Por outro lado, pode haver legislação pré-

constitucional da ditadura, do governo provisório, do governo de ocupação estrangeira, e do governo 

legitimamente constituído. 

Assim, para efeito deste estudo, entendemos excepcional a legislação de governos de fato – isto é, 

de governos que não tenham sido constituídos segundo regras jurídicas pré-determinadas – ou de 

governos que se tenham superposto à lei e à Constituição. 

Duas questões se põem, face à nova Constituição, quanto àquelas regras: 

a) a de sua validade 

b) a de sua sobrevivência 

 

6.1 Validade da legislação excepcional 

6.1.1. Decreta a invalidade da legislação excepcional inclui declarar que a mesma não tinha força 

obrigatória. 

É preciso pois fixar com clareza o sentido das decretações de nulidade. O que se faz com elas é 

expulsar do mundo jurídico atos em que é relevante a manifestação de vontade (ex., a lei, o negócio 

jurídico); por definição, atos-fatos jurídicos, que são relevantes para o direito apenas quanto à sua 

materialidade (ex., um pagamento) não são suscetíveis de validade ou invalidade; essa é uma categoria 

que não se aplica. Quanto aos atos em que é relevante o elemento de vontade, podem ser afastados do 

mundo jurídico: por cima de sua existência fática se diz que, de direito, não obrigam. O ato nulo não 

produz efeito. Portanto, qualquer efeito que se lhe atribuiu, se atribuiu errônea e indevidamente; falta 

juridicidade ao ato praticado com fundamento em ato nulo. 
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Para dizer que um ato (lei, ou negócio jurídico) não obriga, de direito, é preciso cotejá-lo com um 

padrão superior, isto é, com lei ou princípio mais alto. 

O padrão de confronto da legislação excepcional pode ser, por hipótese: 

a) o sistema jurídico anterior 

b) o sistema jurídico posterior 

c) princípios permanentes de direito 

6.1.2. A decretação de nulidade da legislação excepcional com base no sistema jurídico anterior 

pode ser obtida mais facilmente por via judicial, que por via legislativa. Isto porque envolve 

ordinariamente a admissão da continuidade do ordenamento positivo, independentemente da 

instauração de novo sistema, ancorado em nova Constituição. 

É nesse sentido que se pode entender, na Argentina, a aplicação, ainda hoje, de regras da 

Constituição de 1953. Ou se têm as constituições, historicamente, num mesmo plano hierárquico, umas 

sucedendo às outras, ou se tem uma Superconstituição, um exemplar histórico de direito constitucional 

permanente. 

PONTES DE MIRANDA propõe que, nas Constituições modernas, se inclua regra pré-nulificantes: “O 

poder estatal pertence ao povo. Qualquer usurpação dela, ainda que sobrevenha reconhecimento por 

outros Estados, ou eleições que não sejam para Assembléia Constituinte de poderes ilimitados é 

juridicamente inexistente, dependendo da Assembléia Constituinte superveniente a convalidação dos 

atos praticados”. (6) 

Tal regra só teria a utilidade de tornar explícito o princípio que, hoje, se encontra implícito em todas 

as Constituições. O problema técnico subsistiria, pois não se trata unicamente de suprimir os atos 

normativos excepcionais, mas de considerar também os atos que, sob sua égide, se tenham praticado. 

6.1.3. A decretação de nulidade da legislação excepcional com base em regra nova envolve a 

retroação desta. 

Essa retroação, por ofender ao princípio “tempus regit actum”, só poderia ser adotada em caso de 

flagrante violação, pela lei excepcional, de princípios permanentes de direito; caso em que a hipótese 

“b” se reduz à hipótese “c”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) v. regra semelhante no art. 136 da Constituição mexicana de 31 de janeiro de 1917: “Esta 

Constituição não perderá a sua força e rigor mesmo quando, por virtude de rebelião, se 

interrompa a sua observância. No caso de, por qualquer convulsão pública, se estabelecer um 

governo contrário aos princípios por ela prescritos, logo que o povo readquirir a sua liberdade 

restabelecer-se-á a vigência da Constituição e serão julgados, em conformidade com ela e com 

as leis emanadas por esse motivo, tanto os que tiverem participado no Governo saído da 

rebelião como os que tiverem colaborado com esta”. 
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6.1.4. Embora os julgamentos de Nuremberg versassem a juridicidade de atos praticados segundo a 

legislação nazista – e não a nulidade desta – foram invocados, ali, princípios permanentes de direito, 

superiores ao ordenamento positivo, ou implícitos em todo ordenamento positivo. 

Solucionar, por esse ângulo, o problema de invalidade da legislação excepcional, significa cortar o 

nó górdio da positividade, que a ciência jurídica ainda não conseguiu desatar satisfatoriamente. 

6.1.5. O problema da invalidade da legislação excepcional, entretanto, está menos no plano teórico 

que no prático. Mesmo que se ache fundamento teórico suficiente para a nulificação, subsiste o 

problema prático dos atos, conformes ou desconformes a essa legislação, praticados sob sua vigência. 

É limitado o poder que tem, o legislador, de retroagir. Podemos expulsar do mundo jurídico, sem 

exagerado dano, um negócio nulo que, na teia de seus efeitos aparentes, envolveu poucas ou muitas 

relações. Já as normas, principalmente as fundamentantes, se entrelaçam com normas inferiores, com 

as ordens e com os fatos que impulsionam, num complexo interdependente. A situação de fato não se 

apaga. Não se suprime o que aconteceu. 

Assim, o corpo da legislação excepcional se apresenta, perante o direito novo, como uma 

irreversível situação de fato. (7) 

6.1.6. Há que atentar, porém, para os falsos atos legislativos, os atos materiais de poder que, por 

uma ou outra razão, se revestem de aparência legislativa. 

Dentre esses, o caso mais típico é o da lei apenas em sentido formal, que não contém preceito 

normativo geral ou abstrato. Inclui-se também nessa categoria o ato-condição, que, segundo Duguit, é 

aquele que atribui, a um indivíduo, uma situação geral, objetiva, definida previamente em estatuto ou 

ato-regra. 

Exemplo de ato-condição de regime excepcional foi o Dec. Lei 865/69, que considerou o município 

de Santos como de interesse de segurança nacional, deslocando-o da faixa dos que tinham autonomia, 

podendo eleger seu prefeito, para a faixa dos que não tinham autonomia. 

Isso é possível no mundo jurídico porque, à semelhança do mundo lógico, existem enunciados 

jurídicos performativos (ou perlocutórios); a distinção remonta a AUSTIN, em sua força “How to do 

things with worde”; a lógica mostra que, à diferença dos meros enunciados verbais, os enunciados 

performativos operam efeitos materiais; daí serem chamados “atos da linguagem”, “speech acts” ou 

“aprochakte”. 

O que fez o Dec. Lei 865/69, ato arbitrário da junta militar, foi deslocar o município de Santos de um 

lugar jurídico para outro; é como se materialmente, geograficamente, só houvesse deslocado aquele 

município da região dos que podem eleger prefeito para a região dos que não podem eleger prefeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Burdeuau (op. Cit., pg. 584), a propósito do governo colaboracionista de Vichy, informa que “Il y 

avait liende tenir compte de La régiementation intervenue depuis ie 16 juin 1940. Tel fut l’objet 

de l’ordonnanco Du 9 ooût 1944 relative au rétablissement de ia Iúgalité republicaine. Elle 

constata l’existance rétroactive dos actes de gouvernement de Vichy, inspires par une 

philosophie politique contraire à l’idéologia démocratique, affirme La nullité d’autres mesures 

moin ‘marquées’, mais seus reserve d’uno décision à intervenir à leur sujet, ET admot enfin que 

démeurent em vignour lês textes dont Le maintion s’impose pour dês considérations d’ordre 

pratique ET ceux qui n´eussent pás été désavoués par Le regime républicain.” 
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6.2. Sobrevivência da legislação excepcional 

6.2.1. Uma coisa é a sobrevivência da legislação excepcional. Outra coisa, a sobrevivência dos seus 

efeitos. 

6.2.2. A sobrevivência da legislação excepcional põe-se de modo diverso conforme se trata de 

regras de direito materialmente constitucional (regras de organização do poder, declaração e garantia 

dos direitos fundamentais) e de regras de direito comum. 

Não há, em regime constitucional, sobrevivência de qualquer regra materialmente constitucional de 

regime anterior. A Constituição (ordenação das magistraturas, no dizer de ARISTÓTELES) é emergência 

nova na vida da  nação. Regra materialmente constitucional, de teor semelhante e regra que vigesse 

anteriormente, é regra nova. 

Havendo Constituição nova, sucumbe o anterior objeto de poder. Salvo o caso de ratificação 

expressa, nenhum ato de poder, seja ato de poder fundamentante, seja puro ato de poder material 

incontrastado, subsiste na ordem nova. 

A constituição rescinda (não “revoga”) os atos fundamentantes do sucumbido poder. Isso significa 

não só que os mesmos deixem de produzir efeitos, a partir de agora, mas que decaem, por falta de 

suporte atual, os seus efeitos em curso. 

Contudo, o poder Constituinte emergente não tem o condão de suprimir o poder excepcional, como 

se não houvesse existido. Apenas comprime-o no passado.  

6.2.3. Mais do que assumir e organizar o poder, importa, para a durabilidade do regime, editar leis e 

fazê-las aplicar pelos tribunais. As normas de direito comum  não exibem, ostensivamente, seu vício de 

origem. Adotadas pelo homem comum, segundo o ritmo das necessidades cotidianas, emprestam ao 

regime o prestígio da legitimidade; inserem-se na teia das relações sociais capilares, que não mais se 

desfazem. 

É materialmente difícil, ou impossível, ao novo regime, substituir todas as normas vigentes de 

direito comum; mas o volume, da produção legislativa excepcional não se aplica, tão só, pelo ímpeto 

reformador. 

6.2.4. O novo regime se encontra, perante a legislação comum preexistente, na mesma posição de 

qualquer regime com respeito à própria legislação em vigor. Pode revogá-la, fazendo com que, a partir 

de agora, não produza qualquer efeito. 

É aparente a unidade do ordenamento jurídico. A Constituição nova faz ruir, de per si, a legislação 

constitucional anterior. Mas é necessário disposição nova, expressa, para revogar regra de direito 

comum. 

Não é próprio, da Constituição, revogar regras de direito comum. Se, em regra formalmente 

constitucional, ele dispõe sobre direito comum, pode estar revogando regra preexistente, incompatível 

com a nova; o mesmo resultado, porém, seria alcançado mediante regra ordinária. Geralmente a 

Constituição nova simplesmente ignora a massa do direito comum anterior; compatibilidade da regra de 

direito comum anterior com norma constitucional não significa que, na Constituição nova, se encontre 

seu fundamento. 

Temos vigentes ainda hoje, em nossa Direito Civl, regras de direito comum das Ordenações 

Filipinas. As regras de direito comum conservam historicamente, entre si, um vinculo horizontal, 

independente da relação vertical que possam manter com a Constituição vigente em determinado 

momento. (8) 

 

 

 

(8) Essa relação vertical, aliás, pode provocar uma releitura da norma antiga, colocada, agora, sob 

a ótica de novos princípios sistemáticos. 



11 

 

Dizer que a regra de direito comum excepcional foi recebida pela nova Constituição, e tem 

fundamento hierárquico nesta, é proposta coerente. Mas seria igualmente coerente dizer que a regra 

excepcional, fundada no poder excepcional que a editou, é efeito daquele, que se prolonga na nova 

ordem constitucional. Em tal caso, o ato fundamentante da regra de direito comum excepcional é 

estrela extinta, cujos reflexos nos chegam da escuridão. 

Contundo, não é esse o único exemplo de persistência, na nova ordem, dos efeitos da ordem extinta. 

6.2.5. O problema dos efeitos dos atos normativos excepcionais é agudo, perante a nova 

Constituição. Não basta, na verdade, a revogação desses atos, para que se extinguem seus efeitos. Há 

efeitos pretéritos, peremptos, mas há efeitos continuados, em curso, que se prolongam no tempo 

invadindo o novo período constitucional. 

Tenhamos presente, como exemplo, a lei penal aplicada em sentença condenatória, privativa 

da liberdade. A lei de anistia não nulifica essa lei penal, nem a revoga, necessariamente. Corta-a, tão só, 

em alguns de seus efeitos, até onde pode cortar. 

O problema é difícil não só em razão das questões do direito intertemporal, mais incluídos, mas 

também porque não se precisou ainda suficientemente o significado do termo “efeito”, um dos que têm 

uso mais corrente na linguagem jurídica. 

O termo “efeito”, em sentido técnico-jurídico, tem outra acepção que em física; aqui, é pólo (o 

conseqüente) na relação de causalidade; ali, é: a) o que se fez com fundamento em algum ato 

normativo ou de vontade, ou b: o ato de execução (de uma obrigação, de uma sentença, de uma regra); 

nesse sentido também o desempenho de uma faculdade, que não é outra coisa senão a execução de 

uma regra dispositiva, ou c) em sentido abstrato, o âmbito dos possíveis atos de execução, ou baseados 

em algum ato normativo ou de vontade.  

Atos e efeitos se interpenetram: aqueles vivem, respiram, através destes; os efeitos também são, à 

sua vez e o seu modo, atos; atos de vontade, e atos voluntários, fundados em atos preceptivos. 

Cuidaremos pois dos efeitos dos atos normativos excepcionais ao falarmos, adiante, dos atos praticados 

no regime excepcional. 

 

7. Os atos do governo excepcional 

 

A atividade do poder constitucional se exerce mediante atos normativos e atos de administração. A 

primeira dessas atividades é vinculante; a segunda, vinculada. É dupla a atividade normativa do poder 

excepcional; compreende normas de organização do governo (distribuição de competências) e normas 

de direito comum. A primeira dessas atividades é fundamentante. 

Não se confunde, em governo constitucional, ato discricionário com ato arbitrário. O ato do 

governo constitucional ou é ato legal, ou é ato à margem da lei. 

O mesmo não acontece em regime excepcional. Neste, dependendo do seu grau de arbítrio, não se 

pode distinguir com precisão o que é feito contra a lei, ou à margem da lei. Além da atividade 

normativa, e da atividade vinculada de administração, pode-se encontrar, no regime excepcional, uma 

atividade material correspondente ao puro exercício do poder. Reportamo-nos ao que ficou dito, acima, 

no item 4.3.3. 

Os atos de puro poder pretéritos, já consumados, podem ensejar reparação, ou correição indireta, 

como, por exemplo, mediante confisco de bens. Os atos de puro poder em curso decaem, salvo 

ratificação expressa. Abrem-se as portas das prisões para os detidos sem processo ou sem culpa 

formada. 

São atos do governo excepcional: a) os puros atos de poder; b) os chamados “atos de governo” 

(atos de edição de normas); c) os atos de administração. 

Já examinamos acima os casos “a” e “b”. Vejamos agora a situação, face à nova Constituição, dos 

atos de administração do governo excepcional. 



12 

 

Não há nada que distinga, intrinsecamente, um ato de administração do governo excepcional de um 

ato de administração do governo constitucional. 

Há diferença, extrínseca, quanto às oportunidades de controle dos atos de administração, que se 

presumem existentes em maior número no governo constitucional, o inexistentes, ou restringidas, no 

governo excepcional. A queda dessas barreiras é que permite, no governo constitucional, a revisão 

administrativa, ou o controle judicial dos atos de administração do governo excepcional. 

 

8. Atos de particulares 

 

8.1 Semelhante ao dos atos de administração é o tratamento a ser dado aos atos de particulares, 

praticados durante o regime excepcional. 

Os atos de particulares julgam-se segundo a lei de seu tempo. Não exclui a responsabilidade – civil, 

administrativa, criminal – o fato de que um ato, ilegal, tenha sido praticado em obediência a ordem de 

superior hierárquico. Tampouco a exclui o fato de que, nas mesmas circunstâncias, tenha sido praticado 

ato que, embora legal, ofenda a princípios permanentes de direito. Exclui essa responsabilidade a 

circunstância de que o ato, embora ilegal, haja consistido em ato de resistência ao governo excepcional. 

(9) 

8.2. Distinto é o estatuto de responsabilidade pessoal dos agentes do poder. Podemos fixar, a 

propósito, alguns princípios: a) são de nenhuma valia, face ao governo constitucional novo, quaisquer 

enunciados excludentes de responsabilidade de governo excepcional e deus agentes; b) a existência de 

legislação excepcional, fixando responsabilidade do agente do poder, não exclui a responsabilização 

desse agente segundo outro critério; c) a responsabilidade dos agentes do poder excepcional é 

proporcionada ao grau de arbítrio do regime excepcional. 

O princípio “b” é corolário do princípio “a”. 

Esses princípios significam que, sendo nulo ou diminuto o grau de institucionalização do regime 

excepcional, a responsabilidade do agente do poder se estabelece segundo as normas, não revogadas, 

do ordenamento anterior; e que, mesmo nos casos em que o regime excepcional se haja auto-limitado, 

fazendo vinculada a atividade do agente do poder, a existência das normas excepcionais não exclui a 

incidência de regras permanentes de direito. (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) Impossível examinar, no âmbito deste estudo, os limites éticos e jurídicos do ato de resistência. 

(10) A Constituição francesa de 27.10.1946,  imediata à ocupação nazista, inscreve em seu 

preâmbulo: “Logo após a vitória alcançada pelos povos livres sobre os regimes que tentaram 

sujeitar a degradar a pessoa humana, o povo francês proclama de novo que todo ser humano, 

sem distinção de raça, de religião, nem de crença, possui direitos inalienáveis sagrados...”. 
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9. A emenda constitucional nº 11, de 1978 

 

A emenda constitucional nº 11, de 13.10.1978, nos permite aprofundar as reflexões acima, e, sob 

alguns aspectos, verificá-las. 

Alguns antecedentes históricos vêm à baila:  

O ato institucional nº 4, de 7 de dezembro de 1966, convocou extraordinariamente o Congresso 

Nacional, para “discussão, votação e promulgação do projeto de Constituição apresentado pelo 

Presidente da República”. O art. 9º desse ato reservava ao presidente da República, até o dia 15 de 

março de 1967, a faculdade de baixar atos complementares e decretos-lei sobre matéria financeira e de 

segurança nacional. O regime excepcional buscava, novamente, legitimidade; o governo fazia-se pré-

constitucional; do ponto de vista formal, repetia-se 1945. 

A promulgação da nova “Constituição” coincidiu com a posse do novo presidente, o general Arthur 

da Costa e Silva, em 15 de março de 1967., 

Vida brevíssima teve a nova carta; não se conformava; os agentes do poder excepcional às 

limitações auto-impostas. Em 13 de dezembro de 1968 o presidente da República – à semelhança de seu 

antecessor, e juntamente com seus ministros, superpõe-se às regras constitucionais, arrogando-se 

poderes extraordinários mediante um novo ato institucional sem número. O novo ato autorizava o chefe 

do governo a fechar o Congresso, Assembléias Estaduais e Câmaras Municipais, situação em que o 

executivo ficava investido nos poderes normais do legislativo; permitia a intervenção discricionária em 

Estados e Municípios, a cassação de mandatos e a suspensão de direitos políticos por dez anos; 

suspendeu as garantias de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade; suspendeu o habeas corpus em 

casos de incriminação por delitos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia 

popular; possibilitou o confisco de bens por motivo de enriquecimento ilícito no exercício do cargo ou 

função pública, gerando uma Comissão Geral de Investigações que atribuía aos acusados o ônus de 

provar sua inocência. Até o retorno parcial ao Estado de Direito, em 13 de outubro de 1978, foram 

editados mais de 12 atos institucionais, mais 68 atos complementares, e mais 1.327 decretos-lei. Entre 

esses, contam-se os atos institucionais nº 12, em 31 de agosto de 1969, e 16, em 14 de outubro do 

mesmo ano, editados pelos ministros da marinha, do exército e da aeronáutica, que afastaram o 

presidente da República e impediram a posse do vice-presidente. Medeiam entre esses dois atos os de 

nº 13 e 14, assinados pela tróica militar e que, respectivamente, permite o banimento, sem direito a 

defesa ou julgamento, do brasileiro que “se tornar inconveniente, nocivo ou perigoso à segurança 

nacional”, e cria as penas de morte, prisão perpétua, banimento e confisco em casos de “guerra externa, 

psicológica adversa ou revolucionária ou subversiva”. 

O ato institucional nº 16, declarando vagas os cargos de presidente e vice-presidente, designou 

para o dia 25 do mesmo mês a “eleição” do presidente e vice, pelos membros do Congresso Nacional, 

em sessão pública com votação nominal. Antes da posse, nesses cargos, do general Emília Garrastazu 

Médici, e do almirante Augusto H. Grünewald Radmaker, no dia 30 de outubro de 1969, os ministros 

militares outorgaram à nação uma nova “carta constitucional”, mediante o que se denominou “emenda 

constitucional nº 1”, que incorporou os atos excepcionais anteriores no enunciado de seu art. 182: 

“Continuam em vigor o Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, e os demais atos 

posteriormente baixados”. 

Implantou-se, com isso, sistema híbrido, e cujo respeito se ajustam com precisão as observações 

de Francisco Campos, feitas a propósito das “leis constitucionais” posteriores a 29 de outubro de 1945: 

“A Constituição de 37 é uma Constituição outorgada. Se ao Poder que a outorgou fosse facultado 

introduzir-lhe modificações, a Constituição perderia precisamente seu caráter constitucional. A 

Constituição outorgada só representa uma garantia quando, pela outorga, se desprende ou desgravita 

do poder que a outorgou, passando a ser uma regra normativa desse mesmo poder. Com a outorga se 
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esgota o poder do outorgante e devolve-se ao poder constituinte a faculdade de modificar ou revogar a 

Constituição”. (cf. Paulo Sarasato, “A Constituição do Brasil”, Ed. Freitas Bastos, 1967, pg. 24). 

O art. 182 da “constituição” de 1969 enfeixava nas mãos do presidente da República, poder 

superior ao das leis e da própria “constituição”. 

Esse poder só veio a cessar com a “emenda constitucional “ nº 11, por força do disposto em seu 

art. 3º: “São revogados os atos institucionais e complementares, no que contrariarem a Constituição 

Federal, ressalvados os efeitos dos atos praticados com base neles, os quais estão excluídos de 

apreciação judicial”. (11) 

Embora não sendo ato inicial de regime constitucional novo, essa emenda é, entretanto, ato 

terminal de regime excepcional. 

Nossa análise versará sobre o tratamento que concedeu aos atos do regime excepcional. 

Diz a emenda em seu art. 3º, com outras palavras, que são revogados os atos fundamentantes do 

regime excepcional, ressalvados os efeitos dos atos praticados com base neles. 

Distinguiu, portanto, três tipos de atos: os atos fundamentantes (institucionais e complementares), 

os atos praticados com base neles, e os efeitos destes atos. 

O curioso é que, como se viu acima, “efeitos” também são “atos”; e que atos praticados com base 

em outros também são “efeitos”. Como se vê, não é pequeno a dificuldade terminológica em que se 

enredou a mal redigida emenda. O que ela refere é sem dúvida uma série de atos escalonados, a que 

podemos chamar atos de primeiro grau (os fundamentantes), atos de segundo grau (os praticados com 

base naqueles) e atos de terceiro grau (os efeitos destes); a adoção dessa terminologia leva a concluir 

que onde se vê referência a “atos” deve-se considerar atos de natureza normativa, e onde se vê 

referência a “efeitos” deve-se considerar atos de natureza material. 

A emenda “revogou” (e não “rescindiu”) os atos fundamentantes; isso se verifica na ressalva 

quanto aos efeitos dos atos excepcionais, que são mantidos; sobrevivem, na ordem constitucional, 

efeitos de jato excepcional de vontade. A emenda também não revogou a legislação excepcional editada 

com base naqueles atos fundamentantes; essa legislação – desde que não revogada de outro modo – 

continuou a existir e a operar efeitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11)  A Constituição brasileira de 16 de julho de 1934 assim dispunha, em seu art. 18, sobre os atos 

do regime excepcional antecedente: “Ficam aprovados os atos do Governo Provisório, dos 

interventores Federais nos Estados e mais delegados do mesmo Governo, e excluída qualquer 

apreciação judiciária dos mesmos atos e dos seus efeitos”. 
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Silenciou a emenda sobre os atos de puro poder, talvez na presunção infundada de que não 

tenham sido praticados pelo regime anterior. É curial, porém, que não basta invocar a norma 

fundamentante para, ao se praticar determinado ato, caracterizá-lo como “efeito” daquele; há de existir 

entre ambos um efeito nexo substancial, e não meramente nominal. O Supremo Tribunal Federal, 

entretanto, ao apreciar ações judiciais contra puros atos de poder, praticados com expressa invocação 

de normas excepcionais fundamentantes, entendeu que a indenidade alcançava quer os atos 

conformes, quer os atos conformes àquelas normas (v. MS 20.194, RTJ 92/561; RE 90.578, RTJ 97/1216). 

O ministro Leitão de Abreu, entretanto, no julgamento do segundo desses casos, ressalva: “... esse Bill 

de indenidade pressupõe, necessariamente, estarem os atos, que se dizem apoiados em Atos 

Institucionais e Atos Complementares, previstos nesses estatutos de exceção. É mister, em outras 

palavras, para que tais medidas escapem ao controle judiciário, que os pressupostos formais para a sua 

prática hajam sido preenchidos. Não basta, assim, se mencione na decisão, como fundamento dele, Ato 

Institucional, ou Ato Complementar, para que fique ele protegido pela incensurabilidade judicial.” 
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R E S U M O 

 

 

 

 

 

 Por regime de exceção entendemos o vigente durante a ocupação estrangeira, o governo 

provisório, a ditadura. Emergindo uma nova Constituição importa indagar qual o tratamento a ser dado, 

por esta, à legislação excepcional, aos atos de governo excepcional, e aos atos de particulares, 

praticados durante o regime excepcional. O corpo da legislação excepcional se apresenta, perante o 

direito novo, como uma irreversível situação de fato. Os atos de puro poder já consumados podem 

ensejar reparação, ou correição indireta. Os atos de puro poder em curso decaem, salvo ratificação 

expressa. Os atos de administração do governo excepcional e os atos de particulares julgam-se segundo 

a lei de seu tempo. Quanto aos atos dos agentes do poder excepcional, são de nenhuma valia os 

enunciados excludentes de responsabilidade. 
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