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Ação direta de inconstitucionalidade 5.346/BA
Relator: Ministro Alexandre de Moraes
Requerente: Procurador-Geral da República
Interessados: Governador do Estado da Bahia

Assembleia Legislativa do Estado da Bahia

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITU-
CIONALIDADE.  SERVIÇO  DE  MOTORISTA  E  SEGU-
RANÇA  A  EX-GOVERNADORES.  EXPRESSÃO  “DE
FORMA VITALÍCIA”, DO ART. 1o   DA LEI 13.219/2014, DO
ESTADO DA BAHIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS REPU-
BLICANO, DA IGUALDADE, DA MORALIDADE, DA RA-
ZOABILIDADE  E  DA  IMPESSOALIDADE  (ART. 1o  ,  5o  ,
CAPUT, E LIV, E 37, CAPUT, DA CR). 

1. Afronta  os  princípios  republicano, da  igualdade, da  morali-
dade, da razoabilidade e da impessoalidade  norma que institua
serviço vitalício de motoristas e segurança a ex-governadores, ao
permitir tratamento privilegiado em favor de  ex-ocupantes de
cargo público somente por exercício de múnus público tempo-
rário. Mesmo durante a ocupação dos cargos públicos é desejável
que os mandatários do povo sejam tanto quanto possível tratados
com direitos e deveres idênticos aos de seus compatriotas.

2. Parecer  por  conhecimento da ação direta e, no mérito, por
procedência do pedido.

1 RELATÓRIO

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido

de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República,

em face da expressão “de forma vitalícia”, contida no art. 1o da Lei
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13.219, de 30 de dezembro de 2014, do Estado da Bahia, que

prevê disponibilização de serviços de motorista e segurança para

ex-governadores daquele estado.  

Sustenta inconstitucionalidade do dispositivo por contrarie-

dade aos princípios republicano, da igualdade, da moralidade, da

razoabilidade e da impessoalidade, uma vez que a temporariedade

dos cargos políticos não permite benefícios vitalícios. 

Foi adotado o rito do art. 12 da Lei 9.868, de 10 de novem-

bro de 1999 (peça 7 do processo eletrônico).

Em  informações, o Governador do Estado da Bahia  afirma

que a declaração de inconstitucionalidade da expressão “de forma

vitalícia” é inócua, pois mantém a norma válida e com todos os

seus efeitos. Alega que a norma foi editada com base na autonomia

do estado-membro, assegurada no art. 25, § 1o, da CR. Informa ha-

ver lei federal que concede benefício idêntico a ex-presidentes da

República e que nunca foi questionada em controle concentrado

(peça 12).

A Assembleia Legislativa reitera as informações prestadas pelo

governador e também se apoia na ideia de que haveria benefício

idêntico concedido a ex-presidentes da República (peça 14).

A Advocacia-Geral da União manifestou-se por improcedên-

cia do pedido (peça 17).

É o relatório.
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2 MÉRITO

As razões apresentadas na petição inicial persistem e demons-

tram  a  inconstitucionalidade  da  expressão  “de  forma  vitalícia”,

contida no art. 1o da Lei 13.219, de 30 de dezembro de 2014, do

Estado da Bahia.

Como afirma a inicial, o regime republicano exige que di-

ferenciações  ou  vantagens  sejam  obrigatoriamente  informadas

por juízo de razoabilidade, ou seja, somente podem ser valida-

mente  concedidas  se  justificadas  por  motivação  suficiente  e

constitucionalmente legítima.

Concessão de regalias ou vantagens injustificadas distingue

indevidamente determinados agentes políticos dos demais cida-

dãos e cria espécie de casta. Cidadãos comuns, conquanto te-

nham exercido função pública de relevância social, econômica

ou cultural, após se aposentarem ou encerrarem o mandato, não

devem  receber tratamento  privilegiado,  injustificado,  menos

ainda quando custeado com recursos públicos e por prazo vitalí-

cio, o que só agrava a afronta à Constituição da República.

Os princípios republicanos e da igualdade exigem que, ao

final do exercício de função  pública, inclusive de natureza  ele-

tiva, seus ex-ocupantes sejam tratados como os demais cidadãos,

sem que haja razão para benefícios decorrentes de situação pre-

térita, ainda mais de forma vitalícia. Mesmo durante a ocupação

do cargo, aliás, é  desejável  que os mandatários  do povo sejam
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tanto quanto possível tratados com direitos e deveres idênticos

aos de seus compatriotas.

Devido às peculiaridades do cargo de governador, que no

exercício das funções de chefe do Executivo pode deparar com

enfrentamento de interesses importantes e potencialmente peri-

gosos, seja no combate à criminalidade ou por embates com ad-

versários  ideológicos, não  parece  justo  que  se  veja, no  dia

seguinte ao término do mandato, completamente destituído de

segurança.

Não há inconstitucionalidade na lei baiana por haver pre-

visto segurança especial  para ex-governadores. Isso poderia ser

fixado de forma legítima por prazo equivalente a um ou dois

mandatos, por exemplo, sem que houvesse inconstitucionalidade.

Colisão com a ordem constitucional ocorre na previsão de essa

segurança ser fornecida de forma vitalícia, pois, decorrido certo

prazo, é intuitivo que riscos decorrentes do exercício da função

pública tendem a desaparecer.

Em síntese, fere os princípios constitucionais da finalidade,

da razoabilidade (no seu sentido original, de racionalidade) e da

moralidade, entre outros, que esses agentes públicos contem com

proteção de forma vitalícia. Não há critério razoável e proporci-

onal capaz de legitimar tratamento vitalício privilegiado estabe-

lecido em favor de ex-governadores, os quais exerceram múnus

público temporário, plenamente conscientes disso.
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Embora exista privilégio semelhante para os ex-presidentes

da República, não se pode ignorar a grande disparidade entre a

repercussão, nacional e internacional, do cargo de chefe do Po-

der Executivo federal e do estadual. Sem embargo da relevância

e das responsabilidades dos governadores de estado, é muito mais

amplo o plexo correspondente ao cargo de presidente da Repú-

blica, como os riscos a ele inerentes.

Ademais, a regalia a ex-ocupante de cargo público milita

contra um dos objetivos da República Federativa do Brasil, o de

construir sociedade justa e solidária (art. 3o  , I, da Constituição).

Atribuir vantagens administrativas eternas que desigualam cida-

dãos, pelo fato de um deles haver ocupado cargo público, é in-

justo  e  fomenta  desigualdade,  não  solidariedade  entre  os

cidadãos, que devem padecer, tanto quanto possível, as mesmas

agruras da vida, inclusive no que tange às dificuldades de mobi-

lidade, gastos e segurança.

Além disso, a autonomia dos estados, garantida no art. 25,

caput e  § 1o  , da CR, não é absoluta, pois  os entes  federativos

devem  observar as balizas  e princípios  definidos  pelo  modelo

de federalismo adotado na Constituição. 

Enfim, o dispositivo sob análise, ao conceder serviços vita-

lícios de motoristas e segurança em benefício de ex-governa-

dores, ofende frontalmente os princípios republicano, da igualdade,

da moralidade, da razoabilidade e da impessoalidade, inscritos nos

arts. 1o  ; 5o  , caput, e LIV, e 37, caput, da Constituição da República.
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A fim de evitar repetição desnecessária, reiteram-se aqui, in-

tegralmente, quanto aos demais aspectos do litígio, as razões ex-

postas na petição inicial.

Por conseguinte, entende a Procuradoria-Geral da República

que a ação direta de inconstitucionalidade merece conhecimento e

julgamento de procedência, a fim de obviar as múltiplas afrontas ao

regime constitucional em vigor.

3 CONCLUSÃO

Ante o exposto, o parecer é por conhecimento da ação direta

de inconstitucionalidade e, no mérito, por procedência do pedido.

Brasília (DF), 17 de abril de 2017.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros

Procurador-Geral da República

RJMB/WCS/TVM-Par.PGR/WS/2.338/2017
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