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Apresentação 

Esta obra encerra as aulas de Direito Constitucional, 

ministradas pelo Prof. José Horácio Meirelles Teixeira aos alunos da 

Faculdade Paulista de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, desde a sua fundação até os primeiros anos do decênio de 1960, 

durante mais de três lustros. 

Guardei as apostilas, compiladas em 1962, como se fossem 

um verdadeiro tesouro. De há muito acalento o sonho de vê-las 

publicadas. Tal agora se dá, com a denominação de Curso, mercê da 

conjugação de esforços, que vão desde o apoio cultural do Instituto dos 

Advogados de São Paulo, passando pela inestimável colaboração de 

amigos e admiradores do consagrado jurista, e culminando com o 

percuciente trabalho de revisão, anotação e atualização da Profª Maria 

Garcia, que ao mister se dedicou por cerca de seis meses.1

Em mais de uma oportunidade, pedi ao saudoso mestre que 

publicasse suas notáveis aulas. Ele, contudo, relutava em fazê-lo, pois 

entendia que as poderia aperfeiçoar. No entanto, o que mais o 

desencorajava era a remissão, para fins de documentação, dos autores 

citados, às obras das quais se servira. 

                                                 
   
1 A Profª Maria Garcia é Procuradora aposentada do Estado de São Paulo, Professora de 
Direito Constitucional e de Direito Previdenciário da Faculdade Paulista de Direito da PUC-
SP e Assessora Jurídica da Reitoria da Universidade de São Paulo. Entre outros, publicou 
os seguintes trabalhos: Desapropriação para Urbanização; A República no Brasil; e 
Parlamentarismo e Presidencialismo, além de outros trabalhos em revistas jurídicas e 
jornais. 

A11  
* Ministro do Superior Tribunal de Justiça, a partir de 27/10/1999. Aposentado do cargo 
a partir de 15/11/2005. 
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A esse trabalho maçante, dizia preferir estudar, ler, aprender 

coisas novas... Além disso, obtemperava não ser possível, na organicidade 

de um curso, indicar uma ou outra página de um livro, de um estudo ou 

ensaio, se o pensamento de um autor se extrai do conjunto de sua obra. 

“Se um professor universitário não desfrutar da presunção 
de veracidade e de autenticidade” — prosseguia — “deixará 
ele de ser digno desse título.” Depois, indignado, rematava 
com uma frase então muito em voga: “Darei um doce a 
quem demonstrar a falsidade ou a impropriedade de alguma 
menção feita em minhas aulas e, de sobra, renuncio à 
cátedra, rasgando tudo que escrevi”! 

Muito compreensível essa santa ira, porque partia de um 

homem de caráter sem jaça,  

laborioso, erudito, dotado de singular talento, de una 
probidad moral a toda prueba y con una sensibilidad para 
todo lo que sea obrar de la justicia y por el bien público, na 
oração do insigne jurista argentino, Prof. Alcides Greca.2

Para o conceituado administrativista Carlos Schmidt de Barras 

Júnior, o Prof. Meirelles Teixeira era o primus inter pares do Direito 

Público brasileiro.3 O Prof. José Frederico Marques, com a autoridade que 

o notabilizou, no ensejo do passamento do saudoso mestre, lamentou, a 

exemplo do ocorrido no Senado Federal pelos Senadores Carvalho Pinto e 

Franco Montoro4 — todos os três colegas de cátedra do insigne Meirelles 

Teixeira na PUC-SP —, o fato de não ter ele legado à “posteridade os 

frutos de seu vasto saber jurídico, sob a forma de tratados de Direito 

Administrativo e Constitucional, que dominava como poucos”. 

“Ele, que se dizia humilde cultor do Direito Público e defensor 

convicto da ordem constitucional e democrática estabelecida pela 

constituição”, conclui o ilustre autor das instituições de Direito Processual 

                                                 
2 Prefácio aos Estudos de Direito Administrativo, vol. I, publicado pelo Departamento 
Jurídico da Prefeitura do Município de São Paulo, 1949. 
3 Homenagem prestada ao Prof. José Horácio Meirelles Teixeira pelo Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, em 13.12.72. 
4 Diário do Congresso Nacional, de 21.3.73, p. 158/160. 
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Civil, “desapareceu como viveu: pobre, esquecido, mas ínclito no saber e 

de jamais desmentida honestidade no trato da coisa pública”.5

Tive o privilégio de privar da amizade do saudoso mestre. 

Honrava-me com suas visitas, sobretudo em minha casa em 

Guaratinguetá, na época em que lá judiciei. Era de porte alto e austero. 

De boa compleição física, trajava roupas discretas, um tanto folgadas. 

Nem estas nem os seus cabelos pretos ligeiramente desalinhados tiravam-

lhe a elegância. Fronte larga, olhos penetrantes, mas cansados de tanto 

estudo, o seu ser, enfim, retratava a personificação do intelectual 

amadurecido. Humilde, tímido e avesso a cerimônias sociais, tornava-se 

fluente e combativo, quando o assunto era acerca de Direito, Política ou 

Sociologia. 

Quantas lições, quantos conceitos... Parlamentarista, duvidava 

da adoção desse sistema no Brasil, dada a falta de partidos fortes e 

coerentes, com programas singulares. “Não há mais do que três ou quatro 

correntes ideológicas”, insistia: “Por que tantos partidos?” Democrata 

convicto, prelecionava que, para a verdadeira democracia, era tão 

importante o acesso a cargos públicos por concurso quanto o direito de 

votar e ser votado. 

Na hierarquia dos princípios que devem nortear os atos 

administrativos, reservava o ápice ao princípio da legalidade e ao princípio 

da moralidade. Quanto ao contencioso, não admitia que a Administração 

ingressasse com ação temerária; ao contestar, deveria, com fidelidade 

absoluta, relatar a matéria de fato; por fim, recorrer apenas nos casos de 

dúvida razoável. Um Poder Público não pode assoberbar o trabalho de 

outro, finalizava, contra os princípios e o bem comum. Por fim, às 

Constituições, segundo sua ótica, não era dado abrigar normas 

programáticas de problemática execução. 

                                                 
5  In O Estado de S. Paulo, de 31.12.72, p. 54. 
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Foi presidente da Sociedade Goetheana de São Paulo. A 

convite do governo alemão, viajou para a Alemanha, onde visitou várias 

Universidades. Foi recebido por Hans Kelsen, saindo da casa do eminente 

jurista alemão, a quem sempre se referia como o “Grande Kelsen”, 

impressionado com o estilo de vida simples e modesto daquele que foi e é 

um dos mais festejados juristas do século. 

Este Curso, escusado lembrar, está lastreado em apostilas de 

aula, cujo texto, fruto de taquigrafia, foi rigorosamente preservado. 

Caberá ao leitor imaginar o que seria se tivesse sido burilado pelo Autor. 

Sua publicação, pela Editora Forense Universitária, contou com 

a autorização do Dr. Sebastião Meirelles Teixeira, irmão do Autor, que 

tombou solteiro, em 12 de dezembro de 1972, ainda na plenitude de suas 

forças físicas e intelectuais, aos 65 anos de idade, honrando não só 

Lorena, sua terra natal, como as letras jurídicas de nossa Pátria. 

Oxalá, venham a lume os seus famosos pareceres, lavrados 

para a Prefeitura do Município de São Paulo, cujo quadro de Procuradores 

muito dignificou. Ainda no dizer do jurista Carlos Schmidt de Barros 

Júnior, 

cada parecer de José Horácio Meirelles Teixeira era uma 
monografia, quase diria um tratado sobre o assunto que ele 
versava. Daí surgiram os Problemas das Tarifas dos Serviços 
Públicos Concedidos — quem os leu sabe que não se poderia 
ir além no estudo dessa matéria; O Estatuto dos 
Funcionários Públicos e a Autonomia Municipal; O Contrato 
de Trabalho nas Transferências de Empresas; A Competência 
Municipal nos Serviços Públicos Concedidos; Separação de 
Poderes e Direitos Adquiridos na Concessão de Serviços 
Públicos; O Problema Constitucional Político-Partidário e 
Eleitora e O Futuro da Democracia no Brasil; A 
Irretroatividade das Instituições em Face ao Direito 
Adquirido e aos Atos Jurídicos Perfeitos, e os seus Estudos 
de Direito Administrativo, de que chegou a publicar apenas o 
primeiro volume”.6

                                                 
6 Homenagem prestada ao Prof.  Meirelles Teixeira, pelo Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, em 13.12.1972. 
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Por derradeiro, uma breve explicação: minhas palavras aqui se 

devem à honrosa e especial deferência da família do saudoso Autor e, em 

particular, do Dr. Antônio Luiz Meirelles Teixeira, meu colega de turma da 

PUC e sobrinho do mestre de tão perenes lições.  
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