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A Revisão Constitucional no Brasil

ANNA CANDIDA DA CUNHA FERRAZ

Professora Aaslstente Doutora da FacUldade
de D1reJto da USP

SUMA.RIO

I - Introdução. II - Premissas nec.essáriaa: 1. O Poder
Constituinte Origindrio, a Constttuiç40 vtgente e aRe
'Visão Constituclonal. 2, A permanéncia do POder Cons
tituinte Orl~nário: o Poder de Reforma Constitucional.
3. Os limites tormata e 08 cond(donamento& da revfscio
coMtftuclonal: a permanência das regras de processo e
o procedimento de modificaçilo da ConstUuição. 4. Mu
taç6es inconstitucionats. lU - As alteraç6es constitucto
nata na Constituiç40 de 5 de outubro de 1988: 1. O
Poder de Reforma na Constituiçilo de 1988. 2. O Poder
de Reforma Ordinário ou Permanente. 3.. O Poder de
Reforma E:etraordtnárlo ou Transitório. 4. A problemd
tfca da Reviscio Con.stlt1l.cio'nG1. 5. Algumas oonridera
C6es a titulo de c.onclusilo.

I - / ntroduçao

A revisão constitucional e o plebiscito, previstos no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Brasileira de 5 de" outubro de
1988, têm. suscitado debates na imprensa falada e escrita, e provocado a
realização de inúmeros eventos - seminários, mesas-redondas, etc.
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Tais debates começaram a surgir em meados do ano de 1990, o que
por, sem dúvida, não deixa de surpreender pela "prematuridade", pois a
Constituição de 1988, àquela altura, tinha pouco mais de ano e meio de
vigência. Ora, tratando-se de texto com cerca de duzentas normas consti
tucionais não-auto-executáveis, isto é. dependentes de legislação integradora,
complementar ou concretízadora, e com sua eficácia, em boa parte, "para
lisada" pela ausência dessa legislação infraconstitucional, melhor seria,
parece, que os olhos dos juristas. políticos e, precipuamente, do cidadão
- particularmente interessado no cumprimento efetivo da Lei Magna 
estivessem voltados para essa direção.

Várias correntes posicionaram·se nesses debates em tomo da aplicação
dos artigos 2.0 e 3.0 do ADCT.

Para maior clareza, convém transcrever citados dispositivos:

"Art. 2.0 No dia 7 de setembro de 1993 o eleitorado
definirá. através de plebiscito, a fonna (república ou monarquia
constitucional) e o sistema de governo (parlamentarismo ou pre
sidencialismo) que devem vigorar no País.

§ 1.° Será assegurada gratuidade na livre divulgação dessas
formas e sistemas, através dos meios de comunicação de massa
cessionários de serviço público.

§ 2.° O Tribunal Superior Eleitoral, promulgada a Cons
tituição, expedirá as normas regulamentadoras deste artigo.

Art. 3.° A revisão constitucional será realizada após cinco
anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da
maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão
unicameral"

A primeira corrente propugna pela antecipação do plebiscito previsto
no artigo 2.0 do ADCT supra, a fim de se colher desde logo a definição,
pelo eleitorado, da forma e do sistema de governo (parlamentarismo ou
presidencialismo, república ou monarquia), e pela antecipação da revisão
constitucional tida corno decorrência necessária do plebiscito. Motivos de
ordem política seriam os determinantes de tal antecipação, e, dentre esses
o fato de que os trabalhos revisionistas, se iniciados em outubro de 1993.
consoante previsto no ADCT, certamente se prolongariam pela sessão legis
lativa do ano de 1994. Ora, em 1994, outubro/novembro, deverão ser
realizadas as eleições presidenciais. Afora o fato de a campanha presidencial
prejudicar os trabalhos de revisão, mais grave é a questão, também aventada,
de eventual modüi~ação da forma e do sistema de governo - e possível
alteração do sistema eleitoral - às vésperas de eleição desse porte.
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E preciso lembrar, ainda, que o ano de 1992 será também permeado
de eleições, ainda que a nível municipal.

- A segunda corrente propõe, pura e simplesmente, a supressão dos
artigos 2." e 3.° do ADCT, via Emenda Constitucional, ou o adiamento de
suas proposições, deixando-se, portanto., para ocasião mais oportuna e
conveniente, tanto a revisão constitucional como o plebiscito para eventual
mudança da forma e sistema de governo (cf. OSCAR DIAS CORR~A,

A Constituição de 1988: Contribuição crítica, R. de Janeiro, Forense Uni
versitária, 1991. pp. 31 a 33).

Afora os argumentos politicamente contrários à realização de ambos,
endossados pela 1." corrente, aponta-se, ainda, o fato de que a própria expe
riência constitucional não sedimentou as novas regras constitucionais e sua
fonte de inspiração. Com efeito, nem a legislação integradora foi expedida,
nem tiveram os Tribunais, particularmente o Supremo Tribunal Federal,
oportunidade de interpretar a Constituição de 1988 sequer em seu aspecto
global e essencial. Por outro lado, a doutrina não se debruçou inteiramente
e muito menos se harmonizou no tocante à hermenêutica das normas Cons
titucionais, especialmente quanto aos novos institutos criados, às novas
fórmulas de atuação e interferência do Poder Público na vida política, eco
nômica e social, à recém-instituída participação popular direta (ainda
dependente de lei regulamentadora), etc. Afinal, menciona-se, nem sequer
foram examinados, nos mais importantes "Comentários à Constituição"
que vieram à lume, todos os artigos da Lei Constitucional de 1988. Como
e o que mudar, pois, numa Constituição que ainda não "vivificou"?

- A terceira corrente entende que o plebiscito e a revisão constitu
cional, estabelecidos na Constituição, têm prazo e limites inalteráveis, sob
pena de ameaça ao "Estado de Direito" no Brasil. Neste sentido o pronun
ciamento da OAB - Seção de São Paulo, no Jornal do Advogado. março
de 1991. de onde transcrevemos alguns trechos, conforme segue:

" ... O Conselho Paulista, por unanimidade de seus membros,
deixou clara sua posição firme no sentido de preservação do Texto
Constitucional vigente; considerou mais o absoluto inconveniente
de se retornar ao casuísmo das mudanças da Carta Magna que
marcaram o período da ditadura militar ... " "Os advogados de
São Paulo firmaram posição contra emenda ou revisão consti
tucional, entendendo que esta causará irreparável prejuízo à esta
bilidade da ordem jurídica. um dos elementos essenciais das
garantias asseguradas pelo direito. A reabertura do debate cons
titucional neste período conturbado da vida brasileira e interna
cional é antijurídica e impatriótica,"

Nessa linha, entendem os mais radicais não caber sequer qualquer
alteração. via emenda constitucional, ainda que parcial. antes da revisão
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prevista para após 1993. Desse modo, o Texto Constitucional de 1988 seria
intocável, até 1993.

- Finalmente, posicionam-se os que admitem que a Constituição de
1988 abriu espaço tão-somente para "revisão" da forma e do sistema de
governo, nada mais. Em outras palavras, o alcance e a amplitude da
tarefa revisional estariam vinculados a apenas esses aspectos, descabendo
propugnar-se por uma re/orma constitucional mais ampla e profunda. (Cf.
OSCAR DIAS CORRÊA, ob. cit., pág. 25).

Não houve. pelo menos até agora, definição, seja quanto à supressão
dos artigos 2.° e 3.° do ADCT, mencionados, seja quanto à antecipação
da revisão êonstítucionaJ ou da realização do plebiscito visando à ausculta
popular quanto à forma e ao sistema de governo (embora exista projeto
neste sentido em tramitação no Congresso Nacional). Paralelamente, tramita,
perante o Congresso Nacional, proposta de Emenda Constitucional enca
minhada pelo Presidente da República, o dantes chamado "Emendão",
visando à alteração constitucional que, embora parcial, incide sobre pontos
importantes e sensíveis do Texto de 1988.

A vista disto tudo, parece oportuno tecer algumas considerações sobre
o tema.

I I - Premissas necessárias

1 . O Poder Constituinte Originário, a Constituição vigente e aRe·
visão Constitucional

Uma Revisão Constitucional pressupõe, como é curial, uma Constituição
preexistente, em plena vigência e eficácia. cujas regras e normas se pretenda
rever, para modificar, para reformular ou até mesmo manter.

Ora, se existe Constituição em vigor como Lei Máxima do país, é de
se presumir ser ela obra do Poder Constituinte Originário, titulado pelo
povo para estabelecê-la; vale dizer, que se existe Constituição, é ela obra
de um Poder Constituinte Originário que se rnanifestou pela fórmula esc<>
lhida pelo povo (por ex. uma Assembléia Nacional Constituinte). Por seu
caráter, significa esta Constituição o início da ordem jurtdico-política no
Estado, criada ex-novo, independente e soberana, e com ruptura com a
ordem jurídica existente anteriormente.

Constituição nova, vigente, implica. por certo, total desvinculação juri
dico-fonnal de eventual Constituição pré-existente; pressupõe mais. pois
pressupõe ruptura necessária com a ordem jurídica anterior. Sem este
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rompimento não é possível conceber nova Constituição, nova Lei Maior,
novo fundamento de validade para o ordenamento jurídico-político do país.

Este. portanto, O primeiro ponto a ser fixado: uma Constituição não
guarda vínculos jurídicos (ou mesmo políticos) de subordinação com a ordem
jurídico-eonstitucional existente anteriormente.

2, A permanência do Poder Constituinte Originário: O Poder de
Reforma Constitucional

o Poder Constituinte Originário está permanentemente latente porque
está nas mãos do seu titular soberano, que é o povo. Este, a qualquer
momento. pode reativâ-Io para mudar o curso e o rumo da organização
fundamental do Estado. A retomada ou reativação do Poder Constituinte
Originário pelo povo pode ocorrer com ruptura da ordem constitucional
vigente, mediante a supressão da Constituição em vigor e o estabeleci
mento de nova Constituição. Em regra, esta ruptura pressupõe revolução.
ao menos em sentido jurídico, porque ,resulta na desvinculação total da
Constituição nova em relação à Constituição anterior.

Todavia, a assunção revolucionária do Poder Constituinte Originário
não é fenômeno usual e freqüente na realidade constitucional, e nem é
o recurso mais utilizado para mudar Constituições. Toda Constituição busca
refletir. como ensina Burdeau, uma "idéia. de direito"; busca refletir ..os
valores, os fins e os fundamentos de uma nova organização política fun
damental". Ao perseguir tais objetivos. toda Constituição, via de regra.
- até para assegurar a estabilidade política e social necessária ao pleno
desenvolvimento do povo e do Estado que rege - procura a maior dura
bilidade possível, busca permanecer, Se uma Constituição não tem vocação
para ser eterna, tem, por sem dúvida, vocação para ser durável.

Daí porque prevê· a Constituição regras, procedimentos e órgãos com·
petentes para alterar suas próprias normas constitucionais sem rom?imento
com a normalidade constitucional, sem ruptura com a Constituição, sem
colocar por terra os fundamentos da Lei Maior.

Prevê, assim, a Constituição. porque assim o estabeleceu o Constituinte
Originário, a possibilidade de modificações, reformas, emendas ou revisão
das normas constitucionais, Tais alterações, todavia, pela lógica e natureza
das coisas, pressupõem:

a. a permanência do titular do Poder Constituinte Originário
que elaborou aquela Constituição;

b. a permanência da idéia de direito que informa a Cons..
tituição; e
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c. a permanência dos valores fundamentais que inspiraram
a Constituição a ser alterada.

Assim. as alterações (modificações, emendas, etc.) de forma ou de
fundo, acidentais ou substanciais, não ultrapassam a "vontade" constituinte,
não suprimem o Poder Constituinte Originário, não substituem a fonte de
inspiração da Constituição ou a idéia de direito ali plasmada. Em conse
qüência, não significam ruptura entre a Constituição e a nova forma ou
o novo conteúdo constitucional que, .certamente, deverão ser conformes,
em espírito, inspiração e fundamento, com a Constituição originária, vertida
no texto anterior, mesmo quando e se o modifica ou substitui.

Dentro deste contexto, é possível admitir-se até mesmo uma revisão
tõtal da Constituição; porém o Poder Constituinte Originário será o mesmo,
será ele, ainda, a fonte e o fundamento da revisão, o que significa dizer
que a idéia de direito é a mesma e, quanto à natureza, O resultado da
revisão não será, nunca, uma nova Constituição, mas sempre uma revisão
constitucional da Constituição originária, ainda que o texto apareça com
roupagem distinta e renovada.

3 . Os limites formais e os condicionamentos da revisão constitucio
nal: a permanência das regras de processo e o procedimento de mOdificação
da Constituição

Ora, a afirmação retro leva a uma evidente conclusão, vale dizer, a
reforma; a revisão constitucional, a emenda conp.tituclonal, etc. pressupõem
observância:

a. do procetiSO de modificação previsto na Constituição;

b. dos limites eventualmente fixados pelo Poder Consti
tuinte Originárjo. Usualmente, as Constituições têm certas cláu·
sulas chamdas pétreas, que contêm matérias que o Constituinte
Originário quis subtrair ao poder de refonna. Se tais limites são
postos pelo Constituinte Originário, por decorrência lógica, deve
rão ser respeitados pelo poder de refonna;

c. no tocante a prazos, certas Constituições profbem refor·
mas ou revisões durante certo período, ou, ao inverso, exigem
modificações dentro de determinado prazo (eI. meu Poder Consti
tuinte do Estado-Membro, Revista dos Tribunais, 1979, pág. 257,
FERREIRA FILHO, Poder Constituinte, 1983, e NELSON DE
SOUSA SAMPAIO, O Poder de Reforma Constitucional, Bahia,
Lin-aria Progresso Editora, 1954, pág. 81). "Proibições dessa
ordem estabelecem um período de fixidez constitucional, que não
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pode ser abolido ou encurtado pelo poder reformador, da mesma
sorte que não se podia adiar ó início da rigidez da Constituição,
por ela previsto, prorrogando a competência do legislador ordi
nário para realizar reformas constitucionais" (cf. SOUSA
SAMPAIO, Poder de Reforma Constitucional, ob. cit., p. 81).

4 . Mutações inconstitucionais

Destarte, sob o aspecto jurídico-constitucional, se modificações cons·
titucionais introduzidas na Constituição em vigor, seja mediante Emenda
Constitucional, seja mediante Revisão, alterarem:

a) o processo de atuação do Poder de Reforma Constitu
cional;

b) os limites pré-fixados pelo Constituinte Originário;

c) o próprio titular do Poder Constituinte Originário; ou

d) a "idéia de direito" e os princípios fundamentais posi.
tivados na Constituição originária

poderão, teoricamente, ocorrer as seguintes hipóteses:

(A) a. reforma constitucional não vinga, por inconstitucional, mediante
declaração eficaz do órgão de controle de constitucionalidade;

(B) a modificação constitucional subsiste, com respaldo político e até
mesmo jurisdicional (proferido em sede de controle de constitucionalidade);
legitima-se, porém não com o caráter de revisão ou emenda constitucional,
mas como nova Constituição. Nesse caso, não se tratará, na realidade, de
modificação constitucional, mas de nova ordem constitucional, nova Cons
tituição, principalmente se a alteração do texto é global. Ocorrerá, na
espécie, o chamado fenômeno da mutação inconstitucional (cf. ANNA
CANDIDA DA CUNHA FERRAZ, Processos Informais de Mudança da
Constituição, São Paulo, Max Limonad, 1986) que, no seu resultado, signi
fica rompimento da ordem jurídico-constitucional anterior, que não mais
prevalecerá para nenhum efeito porque é da essência da nova Constituição
"varrer" o que ficou posto anteriormente a ela;

(C) a modificação, embora parcial, subsiste, porquanto não infirmada
pelos controles cabíveis, mas não altera e nem modifica a Constituição em
sua essência ou globalidade, pelo que persistirá como anomalia constitu·
cional, como mutação inconstitucional da Lei Maior, podendo a qualquer
tempo ser questionada diante desta.
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Como se vê, não é, na realidade, a forma assumida pela alteração
(Emenda, reforma, revisão), nem a amplitude das alterações, que deter
minam o surgimento de nova Constituição; detennina.c a ruptura da Cons
tituição anterior.

Emenda Constitucional, Reforma Constitucional ou Revisão Consti
tucional têm a mesma essência ou idêntica natureza: constituem modifi
cações ou alterações constitucionais introduzidas numa Constituição exis
tente, conforme as regras, o procedimento e o modo de expressão nela
configurados.

l! verdade que há Constituições que, na prática, estabelecem diferença
entre esses termos. Todavia, mesmo nesses casos, a distinção não envolve a
essência do fenômeno, mas apenas gira. em torno de circunstâncias, limites,
prazos, etc.

Assim, para exemplificar, a Constituíção do Império referia-se à "re
forma" para rotular mudança de apenas algum dos artigos constitucionais,
após quatro anos de "jurada" a Constituição, estabelecendo o procedimento
B ser seguido, os órgãos competentes, o modo de concretização etc. (arts. 174
a 177); por outro lado, admitia "alteração", sem as formalidades da "re
forma" de tudo o que não era considerado "constitucional" (art. 179).
Nessa linha, a "reforma constitucional" de 1834 foi concretizada pelo Ato
Adicional aprovado pela Lei n.O 16, de 12 de agosto.

A seu turno, a Constituição de 1934 distinguia Emenda de Revisão,
estabelecendo, inclusive, procedimentos e modos de concretização diferen
ciados para cada qual (cf. art. 118).

Em qualquer caso, porém, de modificação constitucional se tratava.
Dai, porque, observa FERREIRA FILHO com acerto OI ••• não há, tecni
camente, nenhuma regra a definir o que seja reforma e revisão constitucio
nal. São os documentos jurídicos que caracterizam ora um trabalho como re
forma, ora com revisão" (cf. Cadernos Liberais - IH/XCI, Constituição de
1988, Revisão Constitucional de 1993, Colóquios, 1991). Observa, todavia, o
Mestre do Largo de São Francisco, que cada qual transmite uma "idéia
diferente". A idéia de revisão é de simples aprimoramento de um texto que
está estabelecido. A idéia de_reforma é mais ampla e ambiciosa, pois é a
"idéia do refazimento das i6stituições" (idem. ibidem).

111 - As alterações constitucionais na Constituição de 5 de outubro de 1988

A problemática da revisão constitucional prevista no Ato das Dis~

sições Constitucionais Transitórias, da Constituição de 1988, deve ser exa
minada a partir de uma visão global do tratamento dado pela Lei Maior ao
Poder de Reforma Constitucional.
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1. O Poder de Reforma na Constituição de 1988

A Constituição Brasileira de 1988, Constituição escrita e rígida, prevê,
em realidade, duas espécies distintas de reforma ou mudança constitucional,
que se podem denominar, à falta de um rotulo mais adequado, de P04er
de Reforma Ordinário ou Permanente e Poder de Reforma Extraordinário
Ou Transitório. O primeiro é disciplinado na parte permanente da Cons
tituição, artigos 59 e 60; o segundo, no Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, art. 3."

2. O Poder de Reforma Ordinário ou Permanente

o Poder ordinário de refonna constitucional obedece às seguintes
regras:

a) concretiza-se por intermédio de Emendas Constitucionais (art. 59,1);

b) é atuado pelo Congresso Nacional;

c) mediante proposta dos titulados indicados no art. 60. L n. lII,
aos quais cabe a iniciativa da proposição de Emenda;

d) independe de veto ou sanção presidencial, devendo a Emenda ser
promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
com número de ordem respectivo (art. 60, § 3.°);

e) a proposta deve ser discutida em cada casa do Congresso, em doi:!
tumos;

fJ a Emenda Constitucional é aQrovada desde que obtenha. nos dois
turnos, 3/5 (três quintos) dos votos dos membros de cada uma das casas
do Congresso Nacional;

g) Emenda Constitucional rejeitada ou prejudicada não pode ser objeto
de nova proposta na mesma. sessão legislativa;

h) não poderá ocorrer reforma na vigência do estado -de sítio, de
defesa ou de intervenção federal (art. 60, § 1.D

);

i) finalmente, a Emenda Constitucional poderá incidir sobre qualquer
matéria, salvo as indicadas expressamente no art. 60, § 4.°, que são:

I - forma federativa de Estado;
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11 - voto direto, secreto, universal e periódico;

IH - separação de poderes;

IV - direitos e garantias individuais.

Observe-se, por oportuno, que esse núcleo material intocável é, na
verdade, a positivação constitucional de princípios fundamentais (as normas
de princípio, na linguagem de JOSE AfONSO DA SILVA, Curso de Di
reito Constitucional Positivo, São Paulo, RT., 1991) que integram o Título I
da Constituição, especialmente os constantes do artigo 1.°, caput: fonna fe
derativa de Estado, voto direto, secreto, universal (parágrafo único e inciso
11 do art, 1.0), "oto periódico (forma de governo - república, caput) ,
direitos e garantias individuais (art. 1.", UI) art. 3.°, em especial inciso IV,
e art. 4.", II e a separação de poderes, a~segurado no art. 2."

Todo esse regramento constitucional mostra que o Poder de Reforma
Ordinário enfrenta limites expressos fixados pelo Constituinte Originário,
limites materiais e circunstanciais e condicionamentos de forma ou limites
procedimentais.

3. O Poder de Relorma Extraordinário ou Transitório

Com evidente inspiração da Constituição Portuguesa de 1976, o
constituinte pátrio criou outro tipo de Poder de Reforma, ° Extraordinário,
Extravagante ou Transitório, sujeito a procedimentos e regras diferentes dos
estabelecidos para ° Poder de Reforma Pennanente, retroexaminado.

Com efeito, o art. 3." do Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias prevê mudança na Constituição segundo o regramento seguinte:

a) forma: a mudança se fará sob o rótulo de revisão constitucional;

b) prazo: a revisão se dará após cinco anos contados da data da
promulgação da Constituição, ou seja, após 5 de outubro de 1993;

c) órgão reformador: caberá ao Congresso Nacional proceder à re·
visão;

d) procedimento: o Congresso Nacional deverá reunir-se em sessão
unicameral, e decidir pelo voto da maioria absoluta dos membros.

Esgota-se nesses poucos aspectos a disciplina constitucionsl expressa
da "revisão" a ser realizada após 5 de outubro de 1993.
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Todavia. o artigo 3.° do ADCT, retrocomentado, vem subseqüente.
mente ao artigo 2.0

, que determina a realização de plebiscito. no dia 7 de
setembro de 1993. para escolha, pelo povo, da forma de governo e do
sistema de governo. A disciplina constitucional desse plebiscito prevê:

a) normas regulamentadoras expedidas pelo Tribunal Superior Elei
toral após a promulgação da Constituição (ainda não foram expedidas);

b) afastamento da cláusula constitudonal (art. 60, § 4.0 11) qUtl prevê
a intocabilidade do voto direto, universal e periódico, uma vez que admite
a escolha da "monarquia constitucional" como forma de governo (a "mo
narquia constitucional" não é, em regra, eletiva e renovável periodica
mente);

c) afastamento, em princIpIo, da cláusula constitucional que prevê
a intocabiJidade do princípio da "separação de poderes" (art. 60, § 4.0

, 11)
ao menos na visão clássica do Direito Constitucional Brasileiro (A "se
paração de poderes" vem; traciicionalmente, ligada ao sistema presidencia
lista, no qual os poderes são separados, independentes e harmônicos. O
sistema parlamentarista prevê, também, poderes diferentes que, todavia,
são interdependentes. E verdade que a ilação não é absoluta. Muitos
admitem que a cláusula da "intocabilidade da separação de poderes" não
seria violentada pela adoção do sistema parlamentar, vale dizer, o sistema
parlamentar poderia ser adotado, diante do texto do art. 60, mesmo sem
a previsão do art. 2.0 do ADCT .)~

d) gratuidade na livre divulgação das formas e do sistema de governo,
através dos meios de comunicação de massa (não indica o Texto Cons
titucional que 6rgão é o responsável para promover ou coordenar essa
divulgação) .

Assim, em princípio, combinados os dois Textos Constitucionais (arti
gos 2.° e 3.0

), observa-se que o Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias, além de prever um Poder de Revisão Extraordinário, afasta, em
vários aspectos, a disciplina que CÍrcunsçreve a ação do Poder de Reforma
Permanente.

4. Aspectos da problemática da Revisão Constitucional

Inúmeros são os problemas suscitados em torno desse Poder Extra
ordinário. Poderiam eles ser reunidos em duas ordens de questionamen
to: uma, de caráter jurídico-constitucional. outra, de caráter político-insti
tucional.
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Do ponto de vista jurídico-constitucional, os aspectos mais freqüen·
temente polemizados podem ser resumidos nos seguintes:

a) quanto à forma de expressão: será a revisão consubstanciada em
Emenda Constitucional?

b) quanto à obrigatoriedade da revisão: a revisão é obrigatória, deve
ocorrer ou pode não ser levada a efeito?

c) quanto ao conteúdo: qual seria o conteúdo e O alcance da revisão
constitucional? A modificação da Constituição deverá ser global ou parcial.
Esta questão está intimamente ligada à interpretação dos arts. 2.° e 3.° como
textos independentes ou necessariamente vinculados (cf. OSCAR DIAS
CORR~A, ob. cit.) , vale dizer. a revisão apenas deverá concretizar o
resultado do plebiscito ou irá além dele?

d) quanto aos limites materiais, circunstanciais. procedimentais: 8

revisão constitucional estará sujeita aos limites que circunscrevem a ação
do Poder de Reforma Ordinário. constantes do artigo 60. apenas excepcio
nados os expressamente indicados no ADCT (retroindicados), ou aqueles
limites sobre ele não incidem?

e) quanto à natureza da revisão: cogita·se. na espécie, de modificação
da Constituição de 1988, sem alteração do titular do Poder Constituinte
Originário. da "idéia de direito" que inspirou a Lei Maior de 1988. ou
cuida·se. na verdade. da elaboração de nova Constituição. com ruptura da
Constituição anterior. pelo que o Poder de Reforma Extraordinário não teria
limites a observar, salvo os fixados no ADCT?

f) quanto ao procedimento: o ADCT disciplina minimamente o
procedimento da Revisão Constitucional; não determina quem deverá
desencadeá-lo, como será formalizado, etc. Aplicar.se-ia, então. o procedi
mento do Poder de Reforma Permanente (com apenas as exceções expressas)
ou caberia a criação de um procedimento inteiramente novo. naquilo que
não vem expressamente prefixado?

Sob o ângulo polftico-institucional, também variada é a problemática
suscitada pela Revisão Constitucional aprazada para após 5 de outubro de
t 993. Dentre tantos aspectos costuma~se salientar: a) a inoportunidade da
revisão quanto ao momento (ef. OSCAR DIAS CO~A. oh. cit., pág. 30);
b) a inconveniência de a revisão ser procedida por congressistas em final
de mandato; c) a falta de concretização da maioria das normas constitu
cionais dependentes de leis integradoras; d) a intranqüilidade instituciona
lizada. derivada da instabilidade determinada no Texto Constitucional sub
metido a uma reforma aprazada. o que dá à Constituição a feição de uma
Constituição provisória (idem. ibidem), etc;
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5. Algumas considerações a título de conclusão

Deixando-se de lado os problemas de ordem política, convém exami·
nar mais detidamente as questões jurídico-constitucionais retroapon
tadas. Estas, como se viu, centram·se em três pontos principais:

a) existe necessária conexão e relação entre os artigos 2.° e 3.° do
ADCT? Se existe, a revisão constitucional teria por objetivo, apenas, con
cretizar o resultado eventualmente decorrente do plebiscito;

b) os artigos 2.0 e 3.0 do ADCT são intocáveis, vale dizer, não podem
ser suprimidos ou modificados? Resposta afirmativa levaria à conclusão de
que o plebiscito e a Revisão Constitucional deverão necessariamente ocorrer,
nos moldes e no tempo constitucionalmente determinados;

c) está a Revisão Constitucional sujeita aos limites impostos aO Poder
de Reforma Permanente, excepcionados apenas aqueles expressamente eIen·
cados no ADCT ou, ao contrário, a Revisão Constitucional prevista no
ADCT obedecerá, apenas, aos limites expressos nesse ADCT, livre. por
tanto de quaisquer outros, inclusive daqueles estabelecidos para o Poder
de Reforma Permanente?

Realizado o plebiscito de que trata o artigo 2.0
• a opção popUlar

Ilor uma forma de governo e um sistema de governo dlferentes dos consa
grados na atual Constituição exigirá. por sem dúvida, modificações consti·
tucionais; dependendo da forma ou do sistema escolhido, é possível vis
lumbrar-se a necessidade de revisão constitucional extensa e profunda,
como único modo de adaptar a Carta de 1988 à vontade popular demons·
trada nas urnas.

Há, pois. sob este aspecto, íntima relação entre os artigos 2.0 e 3.° do
ADCT.

E se o plebiscito não trouxer inovações, seja quanto a forma, seja
quanto ao sistema de governo? Ainda assim será necessária a Revisão
Constitucional prevista no artigo 3.0 ?

#

Duas são as interpretações possíveis: ou a revisão constitucional pre
ceituada no art. 3.0 é comando constitucional independente do preceito
contido no art. 2.0

, por isso que disposta em articulado independente, e
é, bem por isso, inarredável, ocorra ou não o plebiscito e qualquer que
seja o seu resultado; ou os preceitos !>ão dependentes entre si, pelo que a
revisão constitucional somente ocorreria se e para o fim de concretizar o
resultado do plebiscito. No primeiro caso, a revisão objetivada no Texto
Constitucional poderá ser a mais extensa e profunda possível, poderá ter
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conteúdo amplo e abrangente: no segundo. sua extensão será limitada à
adaptação do texto ao resultado do plebiscito.

lncHno--me pela primeira das interpretações. Os artigos 2.° e 3.°
do ADCT contêm. a meu ver. comandos constitucionais conexos, mas inde
pendentes. Afora o fato de vir o preceito estabelecido em articulado inde·
pendente. parece ficar evidente, diante do Texto Constitucional, que o
constituinte buscou abrir espaço para uma revisão global da Lei Maior;
e tão abrangente poderá ser essa revisão que a Lei Maior abriu uma expressa
exceção ao art. 60 (isso mesmo demonstram os trabalhos constituintes.
como registra OSCAR DIAS CORR~A, cf. ob. cit., loc. cit.).

Destarte, o art. 2.° do ADCT é apenas uma exceção expressa à regra
geral das limitações constitucionais permanentes traçadas ao Poder de
Reforma Ordinário, adotada pelo constituinte talvez para espancar dúvidas.
presumivelmente no tocante à separação de poderes e. certamente, no tocan
te ao sistema de governo.

Por outro lado, com fulcro na "teoria do poder de reforma cons
titucional" exposta. não há, a rigor" cláusulas intocáveis, afora as expressas
no art. 60 da parte permanente da Lei Maior. Em conseqüência. não se
pode ter como intocáveis, juridicamente, cláusulas inseridas no Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias. Admiti-lo seria "constituir" cláu
sulas pétreas onde a Constituição não o fez e introduzir "limites" ao Poder
de Reforma não expressamente fixado no Texto Constitucional. Essa con
sideração, parece, aplica-se. em tese, a todo O conteúdo dessas disposições
que, pela natureza. são transitórias: os limites para modificação desses
textos são os decorrentes do art. 60. -Exemplificando: Emenda Constitucio
nal não pode suprimir direitos constituídos nas disposições transitórias sob
pena de ofensa ao princípio constitucional que resguarda direitos adquiridos.

Não se pode ignorar, todavia, que as disposições expressas nos artigos
2:u e 3.u indicattl, com segurança, a vontade constituinte de aórir espaço não
s6 para a realização de revisão no Texto Constitucional por ele elaborado,
mas, corno, também. para uma discussão em tomo do regime e do sistema
de governo, temas polemizados na Constituinte e resolvidos .apenas a nível
de "compromisso" entre os vários grupos políticos que ali tinham assento.
Daí pa1'(lcer que ambos fazem parte do núcleo material componente da
"idéia de direito" plasmada na Constituição de 1988. Porém, O intocável,
a meu ver, é a essência do comando constitucional, vale dizer. a Constitui
ção de 1988 deve ser revista, o plebiscito relativo ao regime e ao sistema
de governo deve ocorrer. TodaWs, s data fixada no texto das Disposições
Transitórias é questio acidental, secundária, e pode ser modificada. Aliás.
no tocante à Revisão, não prefixa 8 Constituição época ou período; tãO:
somente detennina lapso temporal após o qual a Revisão 1leve ser realizada.
Por outro lado, no tocante ao plebiscito. é bem de ver que outras circunstin
cias (afora alteração do texto do art. 2.° mediante Emenda Constitucional)
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poderiam ensejar a postergação de sua realização; assim, por exemplo,
estar o País sob "estado de sítio", intervenção nos Estados, etc.

Entendido desse modo, é possível superar a problemática trazida pelos
preceitos constitucionais em questão, e pela situação de "intranqüilidade
constitucional" bem apontada por OSCAR DIAS CORR~,A {ob. cit.,
pág. 24).

No tocante aos limites aos quais se deve submeter o Poder de Re
visão Extraordinário não há como fugir, a meu ver, àqueles estabelecidos
no art. 60 da Lei Maior e que colhe a manifestação do Poder de Reforma
Constitucional Permanente. Excepcíonados foram, tão-somente, os que o
pr6prio constituinte verteu, de modo expresso, na elaboração originária da
Constituição. A essa conclusão conduz toda a teoria do Poder de Reforma
Constitucional ante~ examinada. C\ato e~tá, C{)mc ~e 'ii~ e d\'&'&e, a \\.ev1são
Constitucional a ser levada a efeito com fulcro no art. 3.° do ADCT pode
e, parece-me, convém que seja, .no seu conteúdo e alcance, a mais ampla
possível; convém mesmo se faça uma revisão geral e global da Constituição
de 1988, principalmente se essa Revisão vier a suceder uma opção popular
por novo regime e sistema de governo. Essa modificação global, porém,
há de respeitar os limites impostos pela Lei Maior sob pena de ruptura
dessa ordem.

Assim, exemplificando. não é possível, na Revisão Constitucional por
vir, abolir-se a forma federativa de Estado, ou suprimir-se direitos indi
viduais.

Recorde-se que o Constituinte não convocou, na verdade, nova As
sembléia Constituinte, investida de poderes constituintes originários para
elaborar uma ordem constitucional no País. Convocou, apenas, um Poder·
menor, livre de certos limites, para que se modificasse a Carta de 1988.
Assim, não se pode vislumbrar, no caso, rompimento "constitucionalmente
admitido" com a ordem vigente, ainda que se faça uma "releitura" integral
da Lei Maior.

Parece oportuno recordar que é impossível extrair conseqüências
jurídicas maiores, decorrentes da terminologia adotada no ADCT, já que,
como se viu, não há diferença essencial entre os termos "Emenda Constitu
cional" e "Revisão"; ambos constituem processos de alteração formal de
uma Constituição preexistente. Destarte, Emenda Constitucional e Revisão
Constitucional não diferem entre si, quer quanto à natureza, quer quanto
à função. Podem, quando muito, diferir em grau, ou traduzír uma "idéia"
distinta~ a revisão con'&htiria numa verdadeira releitura da Constiruiçãõ,
conduzindo uma alteração extensa, profund~ e principalmente sistêmica;
através dela modifica-se a Constituição originária sistematicamente, dentro
de uma visão global, visão de conjunto das normas constitucionais e de sua
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necessária conexão lógica (cf. JORGE MIRANDA, Revisão Constitucional,
fevereiro 1983, pág. 5). As Emendas Constitucionais, a seu turno, condu
zem à idéia de modificações parciais, quase sempre isoladas, de uma ou
de algumas normas constitucionais (isto não impedirá. por óbvio, que
tantas sejam as emendas propostas que o resultado final importe numa
inteira reedição do texto originário. Todavia, nesses casos, perde-se a
visão do conjunto, a ordem sistêmica, a necessária conexão de sentido
entre as normas constitucionais, enfim, o sistema constitucional).

Daí por que, parece, na prática, os documentos constitucionais diferen
ciam uma e outra, vale dizer, estebalecem procedimentos distintos, alcance
e conteúdo diversos para alteração parcial (Emenda) e alteração global
(Revisão). Em qualquer dos casos, porém, repita-se, não há ruptura com
a Constituição originária.

o constituinte brasileiro demonstra ter assumido essa distinção, de
grau, entre Emenda Constitucional e Revisão Constitucional, ao adotar,
como forma de modificação transitória, não a Emenda Constitucional pre
vista na Parte Permanente, mas a "revisão constitucional". O resultado,
porém, dessa Revisão, qualquer que seja o rótulo adotado. será, sempre,
mera alteração da Carta de 1988.

Destarte, se os limites impressos na Constituição de 1988 para sua
modificação, por Emenda ou Revisão, não forem observados nos trabalhos
revisionistas, se o Congresso Nacional elaborar Constituição com roupagem
nova, desp'rezando as limitações de fundo e de forma. invocando poderes
constituintes orginários que não detém, ocasionando ruptura com a ordem
vigente, as conseqüências são as apontadas retro.

Apenas para constar observe-se que a Constituição Espanhola de
1978 contém, na parte permanente de suas Disposições, o Título X, ver
sando sobre "Reforma Constitucional". Ali estão previstas: emendas,
revisão total e revisão parcial da Constituição, vale dizer, várias espécies
de "modificações" constitucionais. ~ certo, também, que a Constituição
Espanhola adota procedimentos distintos para a reforma e a revisão total
ou parcial. especialmente se a revisão afetar o Título Preliminar (cujo
conteúdo corresponde aos princípios fundamentais do Estado espanhol).
Observe-se, ademais, que não há limites materiais à reforma constitucional,
em qualquer modalidade; essas devem obediência, todavia, às condições de
forma e procedimento e aos limites circunstanciais (cf. arts. 166 a 169).

Por igual, o texto atual da Constituição de Portugal engloba, sob o
título "Revisão Constitucional", modificações globais ou parciais à Cons
tituição (cf. arts. 286 a 291), às quais impõe o que rotula expressamente
de "limites materiais da revisão" e "limites circunstanciais da revisão"
(arts. 290 e 291).
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A Legitimidade Plena

(A democracia pela racionalidade no manejo do poder)

DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO

SUMA.RIO

1. Poder e legitimidade. Z. As trl# ZegUimidat:les. 3.
Democracia e legitimidade. 4. SoZuçlJts a curto prazo 
A revisão constituctonaZ t:le 1993. 5. ConctuslJes.

1. Poder e legitimidade

O poder, de que aqui se trata, é a vontade capacitada a produzir
efeitos desejados, o que dele faz um instrumento pata a satisfação du
necessidades humanas.

Embora seja um atributo do homem, ser dotado de vontade, O poder
tem a propriedade de agregar-se sinergicamente nos grupos sociais, sob a
provocação de necessidade cujo atendimento ultrapassa as possibilidades
individuais 1.

Por ser conatural ao homem, nas sociedades primitivas o poder se
encontra altamente atomizado, não mais que frouxamente concentrado em
patriarcas ou chefes tribais; desde logo, por motivo da consangüinidade, e,
com a expansão dos grupos além dos vínculos de parentesco, em razão
da liderança exitosa na condução do grupo, para a satisfação de suas
necessidades .

• Tese apresentada ao xvn Congresso NacloDal de Procurac1orel de Estado,
Belém. Pari, " a '1 de novembro de 1991.

1 GEORGE BtJlU)EAU, um doa mais noti.vels eatudlOitOll do pOder, deID
Doa a seguinte idéia da vocaçAo social que o caracteriza: ,·tradUZindo uma Preuio
do f1m social sobre cada um de DÓS, o Poder nOS toma tangfvels e concretoa a
unidade, o f1m e c& llmites da llOCledade" (TTaité 4$ Scie1\ce PoUtilJuc. L. Q. D. J ..
Paris, 1966. p. 2'1).
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Com o adensamento dos processos culturais, as necessidades se multi
plicam, assumindo a feição de interesses 2, e esses, por sua vez, se tornam
cada vez mais coletivizados, demandando, portanto. uma atuação mais
ponderável do poder concentrado no grupo.

Assim, não apenas se desdobram e se qualificam. esses interesses dos
grupos, como passam a exigir a reprodução daquelas ações, que se mos
trarem mais eficazes para satisfazê-los, de modo que, pela contínua reite
ração. essas formas de agir. consagradas pela utilidade, ganham permanência
e estabilidade produzindo instituições.

Desse modo, nas etapas superiores da agregação social, o poder difuso
não s6 passa a se concentrar cada vez mais, como logra coalescer na
(orma de instituições, que se tomam, assim, expressões est(l'bili~(l'd(lS dQ
poder no grupo.

As instituições apresentam miríades de diferenças quantitativas e
qualitativas, já que estão vocacionadas ao atendimento de outros tantos
interesses, que se multiplicam infinitamente pela cultura; mas, a certa
altura, já se tornam discerníveis aquelas que se diferenciam das demais
pelo fato de regerem a condução do grupo social, esse campo específico
das atividades humanas adscrito à política.

Os interesses políticos. o poder político, que por eles se aglutina, e
as instituições políticas, por este produzidas, ao se tornarem os instrumentos
do governo das sociedades, passam a caracterizá-las, delineando os padrões
históricos das suas formas, regimes e sistemas políticos. Tomam-se seus
traços identificadores.

Conforme esses padrões, variarão os modelos de disposição do poder
no grupo, desde as modalidades altamente concentradoras, quase totaliza
doras, como nas sociedades de cariz autoritário e totalitário, até as moda
lidades que equilibram o poder concentrado com o P<Jder difuso. caracte
ristica das sociedades políticas de poder aberto, de feição liberal e demo
crática,

No longo evolver do político. é fácil observar-se a transformação das
relações simples e diretas, entre necessidades e poder do grupo, em relações

2 Todo o ser Vivo bwlc& ~tlafazer as llUa8 neceu1d.ades: 08 veeetals, pelo
tropLsmo, e os animais, pelo tnstinto. O homem, além do instinto, tem a guiar-lhe
a vontade. Por outro lado, 88 nflCe8ll1dades que no plano vegetal e irrac1on&l se
referem As pigênciaa elementares da vida - necasfdadea vitais - no homem
se derivam em múltiplas formas para suprir u exigências, cada vez mais com
pleus e dem.andaDtes, de sua vida cultural - do .. l1fJCeealdadea CUlturail ou
necessidades derivad&a. CUltura é, pois, em expreaslo s1ntéttca. o complexo
das neee.1dades dertvadas (In ''Metodologia Constitucional", publ1caçAo 11OIlll&,
Beofata de InlOl"fllGÇlJo LegilZ4tfva, BeDado Ptlderal, Bruilia, a. 23, n. 91. JuL/let.
lI88) .
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complexas e indiretas, entre interesses e poder político, como são as encon
tradas nas sociedades politizadas.

Com efeito, a certo estádio de sofisticação da vida política, o poder
já não atende diretamente à satisfação das necessidades sociais, quase
sempre de imediata identificação por todo o grupo; ao contrário, o poder
se volta ao atingimento de objetivos políticos, cuja identificação com os
interesses sociais nem sempre é visível e. por vezes, pode ser até inexistente.

O governo das sociedades politizadas segue uma interpretação oficia
lizada do que venha a ser o bem comum, uma vez que se tornará impos
sível atender a todas as concepções possíveis do bem social 3.

Paralelamente a todo esse processo, ocorre também uma constante
diversificação e especialização do poder. A concentração, que a princípio
atendia a uma demanda específica e imediata de emprego, a partir de certo
grau de complexificação dos interesses sociais, passa a obedecer a objetivos
políticos. muitos deles restritos ao fenômeno do poder, daí o surgimento
daquelas instituições especializadas no manejo do próprio poder.

Assim é que. com essa diversificação, se a princípio importavam apenas
os processos de detenção do poder no grupo e de seu emprego em benefício
do grupo, chegamos ao mundo contemporâneo com uma fenomenologia
cratológica riquíssima de desdobramentos. Hoje, pode·se identificar seis
categorias de fenômenos bem caracterizadas. com suas instituições próprias
e tratamentos distintos, tanto na Política como no Direito: a destinação, a
atribuição, o emprego, a distribuição, a contenção e a detenção do poder.

A destinação do poder responde à indagação: para que se concentra
o poder? Que interesses se busca satisfazer? Quais os valores que presidem
a essa busca?!! o discurso dos fins da sociedade e, por extensão, do Estado.

A atribuição do poder responde à indagação: que poder se concentra?
Que quota de poder deve caber ao Estado e que quota deve permanecer
difusa entre os indivíduos e suas demais agregações secundárias? !! o
discurso delicado da partilha do poder, a pedra de toque do regime político.

O emprego do poder responde à indagação: como atua o poder do
Estado? Que funções deverá desempenhar? Detentor que é da mais expres
siva concentração de poder, a solução a esta questão, no Estado contempo
râneo, deverá partir da identificação das funções básicas que lhe caiba
desempenhar para atender aos fins que lhe são cometidos.

3 QEORGES BUlWEAU adverte que e8IIB8 concePÇÕeS 1ndlvlduafa poasívels
de um bem social pio &Ao o bem comum e que o tlmbni de unlverstJ1dade eat1
Da relaçAo que tel1bam com o problema da ordem e da JUStiça . (op. clt., pp.
112 e 113).
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A distribuição do poder responde à indagação: como se partilha o
poder? Como desconcentrar-se, o poder outorgado ao Estado, entre seus
diversos órgãos? € o discurso da competência orgânica e do balanceamento
das funções entre os órgãos. tema que comporta. de um lado, O exame da
desconcentração espacial e, de outro, da desconcentração funcional do poder
estatal.

A contenção do poder responde à indagação: como se controla o poder
concentrado politicamente? Urna vez organizado o Estado, a tendência do
poder estatal é de auto-alimentar-se e de se expandir. O constitucionalismo
foi a melhor das soluções para limitar essa expansão e, com o aperfeiçoa
mento do Estado de Direito, introduzir mecanismos de controle. A con·
tenção do poder estatal se faz, portanto. por sua limitação e por seu controle
constitucionais.

Finalmente, a detenção do poder responde à .indagação mais antiga da
Política: quem detém o poder? Como a ele se tem acesso e como se o
mantém? Estamos nos domínios da expressão ostensiva da legitimidade.
Na amplitude ou no· fechamento dos canais de acesso, bem como no con
dicionamento substantivo da detenção, estão os temas mais sensíveis. :e
preciso aqui lembrar, com BOB810, que no Estado contemporâneo a
detenção do poder não diz apenas respeito às pessoas que integram os
governos, mas às idéias que representam e põem em prática·.

Como se pode observar, esse desdobramento fenomenológico milenar,
das sociedades primitivas ao Estado contemporâneo, partiu de um manejo
direta e objetivamente voltado à detenção e ao emprego do poder para
chegar, em nossos dias, a um complexíssimo sistema de manejo de poder,
de alta sofisticação política e jurídica. perdendo-se, no processo. a imedia
tidade entre a sociedade e seus instrumentos cratológicos.

Entre outras razões, foi, sem dúvida, esse distsncítllClento entre s
sociedade e o poder político, a causa da hipertrofia estatal. que marcou
sobremaneira a primeira metade do século vinte, e da erosão da legitimidade,
uma conseqüência quase inevitável dessa era de divórcio entre as idéias
postas em prática pelos Estados e os interesses, aspirações e valores das
respectivas sociedades.

Com o processo de concentração institucional do poder. do qual resul
tou sua mais importante expressão - o Estado - ocorreu também um
processo paralelo de diversificação do conceito de legitimidade. Essa idéia,
que consistia, originalmente, na identificação do líder na figura dos pais ou
dos patriarcas, que mais vividamente simbolizavam os provedores das

" NORBERTO BOBBIO, "aur te pr1ndpe de Witt1m1U", in AnUla ele
Ph.flcnoph~ PoUtiqw. v. 'l, Parta. 198'l, p. 60.
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necessidades do grupo consangüíneo. já não era tão simples quando os
laços de sangue começaram a perder expressão nos grupos ampliados pelo
sedentarismo. Outros critérios de representação se substituíram à consan·
güinidade para ungir de legitimidade a investidura do chefe. MAX WEBER,
que tão bem examinou essa evolução, propôs-nos várias ordens de legi
timação derivada, começando coro a tradição, passando à fé, à razão e,
finalmente, à formalidade legal 11 •

Assim, acompanhando a complexificação dos processos de poder no
Estado, também a legitimidade, a princípio um conceito muito simples,
nada mais que a identidade entre o grupo e seu patriarca. diversificou-se,
deformou-se e chegou até a submergir, quando as correntes do realismo
sociológico. do positivismo jurídico e do idealismo hegeliano terminaram
por identificá-la com a legalidade.

Absorvida a legitimidade na legalidade, até mesmo o acesso ao poder
pela violência ficou justificado. na medida em que a força se mostrasse
capaz de impor uma nova ordem jurídica. Esse recurso ao sofisma era
tudo o que se necessitava para simular essa "legitimidade", que havia
emigrado da vontade popular para a vontade do Estado li, tanto quanto
ocorrera com a soberania, que também se deslocara, no mesmo processo,
da Nação para o Estado.

Tanto os excessos da era das ideologias e dos mega-Estados haviam
comprometido o conceito e a prática da legitimidade que já era de se
esperar que, na segunda metade do século. castigadas pelos conflitos inevi
táveis nos choques ideológicos e de interesses de potências. as sociedades
avidamente os retomassem e os aperfeiçoassem.

2 . A legitimidade integral

Esse resultado da renovada preocupação com o velho conceito de legi
timidade da detenção do poder, desdobrada em paralelo com os novos fenô
menos políticos e jurídicos do poder, chega-nos hoje com o moderno conceito
de legitimidade integral.

Embora a legitimidade na detenção do poder seja ainda fundamental,
ela não é mais a única expressão a ser considerada e a ser atendida pela
política. Em outros termos: a detenção legítima é condição necessária mas
não suficiente da legitimidade integral.

5 MAX WEBER, On Law in Economlf anel 8odetzl. Bimon && Shuster, N. Yor.t,
195., p. 8.

S V. CAJU. SCHMIT1', Legalitiit u. Legitimitilt.
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Efetivamente, se a legitimidade é uma conformidade entre o poder
e sua própria validade, como o propôs MAX WEBER 7, diante dos desdo
bramentos teóricos daquele fenômeno, há que se perquirir não apenas da
validade da detenção, como da validade do emprego e, até, da destinação
do poder. Embora continue, a detenção legítima do poder, a ser a primeira
condição validante, porque a partir dela já se afirma uma presunção, essa
legitimidade originária diz respeito tão-somente ao título, que, por sua vez,
resulta de outra presunção: de que a forma de investidura estaria espelhan
do fielmente o consenso na escolha do investido.

Para a Política, distintamente do Direito, o título não importa apenas
quanto à sua adequação à lei, mas, fundamentalmente, quanto à sua ade
quação à vontade consensual da sociedade.

Os reis poloneses, por exemplo, eram escolhidos entre os príncipes
nos campos de batalha pelo critério da bravura demonstrada. Embora o
consenso exigido para essa escolha fosse reduzido, o consensO na IJoJidade
desse método de escolha tinha geral aceitação. Hoje, os governantes são
titulados pelo sufrágio eletivo, fundado no voto popular. Embora o consenso
exigido para a escolha ainda continue reduzido aos eleitores - o povo, no
sentido juspolítico - presume-se, também, que esse critério merece o
consenso de toda a sociedade.

Não há possibilidade, portanto, de obter-se uma legitimidade originária
absoluta. Ela sempre se apresentará relativa, fruto de uma presunção de
que a escolha da forma valida a escolha de fundo, que é a eleição de quem,
afinal, deterá e manterá o poder.

Se a sociedade politizada se ativer exclusivamente à forma, correrá o
permanente risco de que os governantes, escolhidos sob a égide dessa pre·
sunção, se venham a revelar, na atuação governamental, incapazes de
realizar. com um mínimo de eficiência, o atendimento dos interesses gerais.

Há um desgaste do poder mal empregado, observável nas sociedades
mais atiladas e cônscias de seus próprios interesses; surge a convicção de
que o poder se justifica, afinal, pelo exercício e, pouco a pouco, ao lado da
legitimidade originária, se desenvolve o conceito da legitimidade corrente,
que é a que se atinge pelo emprego eficaz do poder.

Apoiadas nessa concepção juspolítica de legitimidade, muitas teorias
passaram a indagar, no campo do Direito Administrativo, se haveria um
dever de eficácia, um "ônus da boa administração", na expressão de
RAFFAELE RESTA 8.

7 Em WirtsChaft u. OeseUschaft (On LILW in Economy and Society. o..,. cit.,
p. 5).

8 A respeito. a obra desse autor "L'Onere di Buona AmminiatrazioDe", in
ScríW gLurUlici in onore di SI17&ti Romano, 19~.
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Reduz-se o peso do título no conceito integral de legitimidade, porque
o juízo de validade de um governo passa por seu desempenho, refletindo-se,
essa validade política. como uma validade jurídica, nos novos instrumentos
de controle difuso dos negócios públicos 9.

Mas, assim como a ineficácia no emprego do poder leva à ero'5âQ da
legitimidade originária, também o reverso se dá, com a sua superação pela
eficiência governamental 10 .

Por derradeiro, deve-se também perquirir da legitimidade na destinação
do poder, ou seja, a legitimidade finalística. A sociedade civil, consciente
de seus interesses, saberá identificar o desvio político do poder. A eficácia
no emprego do poder, se visar a fins descompassados com os autênticos in·
teresses gerais, poderá ser até uma carga desvalidante. e que a efícácía
finalística será aquela que, em última análise, validará tanto a detenção do
poder quanto o seu emprego: a sábia decisão quanto à escolha de objetivos.
realmente afinados com os interesses, anseios e aspirações da sociedade cívi1.

ADOLF HITLER e o nazismo alemão dão-nos um eloqüente exemplo
de legitimidade originária e de legitimidade corrente sem legitimidade fina
Iística. Ao ser guindado, pelo Reichstag, à Chefia do Governo e, nele, ao
desempenhar excepcionalmente a condução do processo de recuperação
econômica da Alemanha, estariam, sem dúvida, satisfeitos os conceitos de
legitimidade originária e corrente, mas ao desgraçar a sociedade alemã
numa guerra sangrenta, em busca de finalidades delirantes de conquista e
de supremacia, tornou-se patente sua ilegitimidade finalística 11 .

Como se pode observar, é mais grave a traição da vontade polítka da
sociedade, desviando-lhe o poder para alcançar objetivos estranhos ou até
contrários a seus interesses, que a incapacidade de atender a objetivos
desejados e, com mais razão ainda, que a desvalidade do título de acesso
ao poder.

Resultará, porém, da confluência das três legitimidades - na detenção,
no exercício e na destinação do poder - a legitimidade integral, que valida

9 Como exemplos, o requ1Slto de lesividade da ação popular (Constituição,
art. 59, LXXIII) e, embora não tão definidamente, o de legitimidade e o de
economicidade da gestão financeira, orçamentárla e patr1monlld (ConstltUiçio, art.
'O, caput). sindlcável por iniciativa popUlar, partidária ou de grupos sociais se
cundários (Constituição, art. 74, § 29).

10 No Brasil são exemplos de legitimação corrente, superando a originária,
a aprovação da monarquia pelo Ato Adicional de 1834 e o regresso de aetúlio
Vargas pelo voto popula.r.

11 MIGUEL REALE lembr9.. 8. 1,'m')póI.\to, Q.ue 8. ucen&§.o ~~ deter
minou as conhecidas mudanças no pensamento de RADBRl1CH e de ARENDT
sobre o totaUtarlsmo (V. de REALE, Nova Tese do Direito Moderno, Baraiva,
S. Paulo, 1990, p. 67, e Origem do Totalitarismo, Bchwarez, SAo Paulo, 199O,
pp. 339 e saJ .
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os governantes, o governo e seus objetivos governamentais, diante do único
padrão político em que se pode confiar: o bem comum, tal como o interpreta
cada sociedade livre .

e a partir dessa idéia, de interpretação do bem comum pelas sociedades
livres, que se imbrica, no discurso da legalidade, o da democracia.

3 . Democracia e legitimidade

A idéia de legitimidade plena s6 é atingida quando ampliada às três
dimensões examinadas. Da mesma forma, a idéia de democracia s6 pode
ser integralmente captada se for considerada tanto em. seu aspecto formal
quanto em seu aspecto material 12•

No aspecto formal está o procedimento democrático da escolha dos
governantes: fundamentalmente, a eleição popular. A substância da demo
cracia, porém, é o consenso, envolvendo a atitude propensa ao diálogo
e à negociação, à tolerância e ao livre exame.

A introdução da representação política pôs em evidência o aspecto
formal da democracia, e o fez a tal ponto, que eclipsou a consideração de
seus aspectos substantivos, quase a reduzindo à satisfação de um ritual
eletivo la.

A representação política, que nascera nas sociedades de c1assç, afir·
mando o Estado-nacional, sofreu seu primeiro grande desafio com o
surgimento das sociedades de tnassa, que produziram o Estado-Nação. Em
muitos países, os movimentos totalitários, que conseguiram tão bem orga
nizar e arregimentar as massas H, fizeram dos governos os mentores das
sociedades, substituindo a legitimidade pela legalidade e a vontade da
sociedade, pela ideologia oficial do Estado.

Nesse Estado-Nação, síntese do poder e ditador do bem-comum, a
democracia era dispensável e, até mesmo, como procuraram demonstrar as
doutrinas políticas que suportavam. os movimentos totalitários de todo
gênero, inconveniente, pela de$consideração com a eficácia governamental,
que se buscava a todo O transe e a todo O custo.

U InaceltiveI, portanto. a JeduçAo da democracia a Pl'oCe88O. e a 1egI.ttm1dade,
• leI1tiD1açAo, como proposto por NIKLA8 Lt:1.HIaN. Jc'Doraodo, ámldtaDellm«lte,
a c:arp de ldeaUdad.e e a de realldade h1at6r1co-cu1tural Qa le81t1m1d&de.

13 A esse respeito, no cl6atdcoC~ on ~tG«H GoHrm_t,
J. B. M:ILL oferece a primeira vh1cu1açIo apUcltamente formUlada entnl demo
cracla e repreMlDtaçIo.

141 V. BANNAll.ARENDT. Orfgeu do TOtGUtGrlImo. Id. SchWarC&, 8. Paulo,
1t8O. p. IA.
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Com efeito, não se pode ignorar que a abundante literatura dedicada
à construção do socialismo alardeava que as ideologias não se preocupavam
com a juridicidade da ação do Estado; ao contrário, considerava todo o
sistema de legalidade e, sobretudo, o de controle judicial exercido sobre o
governo, um estorvo à sua eficácia, ainda porque, acrescentava-se, os juizes
têm tradição "burguesa" e "conservadora".

Em termos de legitimidade, portanto, a condução ideologizada do
Estado-Nação se resumia à corrente, não interessando quem a sociedade
desejasse no poder (originária), nem para que destiná·lo (finalística), mas,
apenas, sua aplicação eficiente no cumprimento de metas programáticas.

Todo esse processo, de reforço do Estado e de desprezo pela vontade
geral da sociedade, depois de conduzir o mundo a três Guerras Mundiais,
sendo a Terceira, a Guerra Fria, a mais longa e desgastante e não menos
mortífera, em seus desdobramentos quentes, acabou, tal como o absolutismo,
com a derrubada de oligarquias, que se mantinham no poder a pretexto da
"legitimidade", fosse patriarcal ou divina, pelo argumento da força ou pela
excelência de seus programas de governo.

A partir da dé<:ada de setenta, essa reversão se acelerou e os totalita
rismos, autocracias, ditaduras e autoritarismos "eficientes", de todos os
matizes, com seus respectivos dogmas, preconceitos e "excelentes" pro
gramas, começaram a ruir estrepitosamente em todos os quadrantes do muno
do. O processo reversivo culminou com o annus mirabilis de 1989, que
selou, na simbólica derrubada do muro de Berlim, o fim do ciclo do fastígio
do Estado-Nação, bem como de seus respectivos suportes ideológicos e esta
tizantes. Embora alguns tentassem iludir com contrafações formais de pro
cessos eleitorais e de tomada de decisão dialogada, eram todos. arrogante
e visceralmente, antidemocráticos na substância.

Nessa nova etapa. que se rasga em direção ao século vinte e um, cuida
se da reconquista da legitimidade integral, pelo primado dos direitos do
homem, a sustentar sua expressão ideal, e, para torná·la real, pelo aperfei
çoamento dos seus instrumentos democráticos.

~ nessa nova fase que uma incipiente preocupação assoma. pois não
basta nem a intenção idealizada nem a formalização positivada. já que as
antigas sociedades de classes, que se tomaram sociedades de massa, são
agora sociedades de consumo, com altos e divenificados níveis de cons
ciência e de demanda. Nessa quadra de transição. a ilusão de legitimidade
gerada apenas pela reconquista de democracia formal é a maior inimiga da .
democracia substancial. E não são poucos os países que. emergindo de
longas e sofridas décadas de totalitarismo e de autoritarismo. entregam-se,
excessivamente confiantes, aos exercícios eleitorais, como se fossem uma
panacéia, capazes, por si próprios, de propiciar a legitimidade integral.

a. Inf. 1..11I. 8,.s"" •. 29 n. 114 .... ./ju... 1992 29



Empantanam-se na irracionalidade do manejo dos processos do poder ...
e culpam a democracia.

Hoje, paira a séria ameaça de que a confusão entre o procedimento e
a essência da democracia acabe desiludindo essas sociedades redivivas,
que, aturdidas, em vez de uma condução eficiente dos negócios governa
mentais, presenciam a incompetência, a corrupção, O democratismo e o
desgoverno. Terrível decepção para povos que tanto esperaram, tanto luta
ram pela democracia.

Este perigo para a normal evolução da democracia está bem exposto
por GIANFRANCO PASQUINO. notável lente da Universidade de B0
lonha, em seu artigo para o Dicionário da Política que, juntamente com
NORBERTO BOBBIO e NICCOLA MATEUCCI, dirigiu para a Casa Edi
tora Torinense (UTET) 15.

PASQUINO, a respeito da ingovernabilidade, discorre sobre as teses
da "crise da democracia" e da "crise da racíonalidade". Quanto à primeira.
o núcleo central da tese é a razão direta entre democracia e organização,
de modo que o crescimento da participação política deve acompanhar o
aperfeiçoamento dos processos de organização política 16. A segunda, fun
dando-se na teoria sistêmica e no desenvolvimento dado por ,. HABERMAS,
um herdeiro da Escola de Frankfurt, à tese da ingovernabilidade, a partir
de quatro aspectos (ou tendências, como as denomina) da crise: "o sistema
econômico não cria a medida necessária de valores consumíveis" ou "o
sistema administrativo não gera a medida necessária de escolhas racionais"
ou "o sistema legitimatório não fornece a medida necessária de motivação
generalizada" ou "o sistema s6cio-<:ultural não gera a medida necessária de
sentido motivador da ação" 17 •

Ambas as teses, como se pode apreciar, t~m em comum o tema da legi
timidade, exatamente o foco desta tese, porque aqui se defende que os
componentes econômicos, administrativos, técnicos, enfim, são totalmente
secundários, porque, em última análise, a ineficiência tem raízes políticas
e tudo depende da superação de uma crise de legitimidade.

o caminho certo para a solução da ingovemabilidade e, em conse
qüência, para a afirmação. reforço e aperfeiçoamento da democracia, passa,
necessariamente, pela política.

Não há de ser com surrados processos políticos, talhados para a
sociedade de classes originada pela primeira Revolução Industrial, nem,

1& Verbete Go1IenuJbUltã, pp. 484 e f89 (ed. 1993).

16 Op. cit., p. 487.

17 Op. clt., p. 488.
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tampouco, para a sociedade de massas, produzida pela segunda Revolução
Industrial, que se poderá enfrentar a crise de legitimidade em sociedades
contemporâneas, que, mesmo sem estarem econômica e socialmente desen
volvidas, já se inseriram na "aldeia global" pela Revolução Científico·Tec
nológica, que rompeu as barreiras da comunicação e esbateu as fronteiras.

Perderam-se, nessas transformações, tanto a nitidez das classes anta
gônicas quanto a alienação das massas monocórdias. O surgimento das
diversificadas e intrincadas sociedades poliárquicas caracteriza essa nova
era de desafios. A heterogeneidade dual das classes produtivas - capi·
talista e proletária - do período manchesteriano cedeu lugar à homoge
neidade das massas maneáveis da era das ideologias, como a denominou
DANIEL BELL; agora, retoma à heterogeneidade de classes, mas não
mais separadas por seu papel no processo de produção, mas por seu poder
de consumo: um novo poder que, embora atomizado, é potencialmente capaz
de determinar demandas e de exigir decisões numa sociedade poliárquica.

As novas sociedades, herdeiras da Revolução Científico-Tecnológica,
divergem quanto à percepção de seus inúmeros interesses; tendem, no
entanto, à concordância quanto aos métodos para conciliá-los. São necessá
fios métodos também atualizados ao nível dos conflitos, de modo que os
procedimentos democráticos, que tinham sido suficientes para assegurar
uma representação política legítima, já não se mostram mais eficientes para
assegurar uma negociação polítíca legítima e, afinal, o que se deseja: uma
direção política legítima dessas sociedades.

A era da sociedade pluralista, da "poHarquia", para voltar a empregar
esse termo tão caro a BOBBIO 18, aí está, e, não por outra razão, REAtE
afirma que "no mundo contemporâneo, ° problema da legitimidade do
Direito é inseparável da idéia de liberdade como pluralidade de opções
garantidas" 111 •

No horizonte, entretanto, iá se delineia uma réstia de consenso quanto
ao essencial; um consenso que toca aos aspectos idealizados da legitimidade;
um novo tipo de homogeneidade básica, que já mostra seu poder político
estabilizador nas sociedades mais desenvolvidas. Nessas sociedades pós
industriais avançadas, inexistindo grandes diferenças sócio-econômicas, o
consenso sobre o essencial facilita o exercício da democracia e aguça o
sentido da legitimidade plena.

1& NORBERTO BOBDIO, Liberalismo e DemoCTaeW, Ed. BrasiUense. 8re.~

sitia, 1988, p. 95; "o poder é tanto mais dUuso quanto mais o governo da sociedade
é, em todos os níveis, regulado por procedimentol! que admitem a partlclpaç1o".

19 MIGUEL REALE. Nova Frue do Direito M04erno. Ed. Saraiva, B. PAulo,
1990, p. 66. o; grifo (por seu pioneirísmo ao tratar em 1963 do "Plural.\smo e
Llberdade". e pela inspiração de sua obra, o reconhecimento expresso na modesta
dedicatória) .
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Nessas sociedades, portanto, a convergência de interesses e a redução,
a níveis quase inexpressíveis, da marginalidade, consolida-se a democracia
e desenvolvem;se processos mais eficientes de legitimação plena dos gover
nos, que merecem nosso estudo, para que possamos aprender com sua
experiência.

O problema agudo se concentra, portanto, nessa grande maioria de
sociedades que recém estão ultrapassando a etapa da massificação ou que
já estão ingressando na etapa pluralista, mas não têm ainda condições
econômicas e sociais de dar um salto para alcançar a nova homogeneidade
básica, que lhes permitirá garantir O consenso essencial à legitimidade plena.
Nessa grande categoria estão os países em desenvolvimento, inclusive do
Leste Europeu, que reconquistaram a democracia fonnal, e, entre eles, o
Brasil.

Mas há um outro fator, além da homogeneidade básica, que reduz as
diferenças, quanto à aplicação do método democrático, e evita os conflitos
de interesses, quanto à prática essencial da vida política: existe a compe·
titividade. Trata-se de um fator toybeeano, imprescindível em qualquer
sociedade e em qualquer época, sem o qual o processo não logra ser
deflagrado.

Esse fator não pesa uniformemente na vida das sociedades. Em certas
condições, é muito intenso; em outras, quase vestigial. O advento das
massas produziu o estatismo, e este deslocou a competição social para a
competição estatal, alimentada por cem anos de imperialismo 20 •

O estatismo, com seu inafastável viés paternalista e providencialista,
emascula as sociedades que domina e reduz-lhes a capacidade de encontrar
seus próprios caminhos e desenvolver suas pr6prias soluções. Desestimula
o empreendedor, quando não o pune, e leva o homem a se acostumar a
esperar resignadamente do Estado a solução de todos os problemas e li

despejar-ihe a cornucópia de todas as benesses.

A sociedade industrial, o Estado-Nação, criou o mito do emprego,
como solução final para o trabalho. Tudo consistia em empregar-se. Depois,
apenas, manter-se empregado. De preferência, com o auxílio do Estado,
que lhe garantirá esse emprego a todo o transe, impedirá que o empregador
o dispense, salvo com justa causa, e até, em casos extremos, acudindo
com recursos públicos para compensar os maus resultados de uma gestão
empresarial inepta.

)O 3. Ao BOBSON marca como lD1cJo do "Pleno tmpeto" do .lmperJaJ./mlo D
ano de 1884. f4mando como seu 0CalI0 •d~ do '61th:Do Impérlo, o 1Ov16
tteo, em. l889 a".~. Londres, l905, lJ38,. p. 19, apud HANNAJI ABBNDT,
Op. ctt.. p. 163).
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A inépcia não é o grande problema: o essencial é a estabilidade.
O Estado paternalista sempre sacrificou o pro&t:esso por uma simulação de
estabilidade laboral, daí jamais ter tido êxito histórico, pois, em termos
de desenvolvimento, apenas o dinamismo econômico leva à estabilidade.

A competitividade, portanto. é o indispensável fator que deflagra esse
dinamismo. sem o qual não há progresso, embaíndo-se, embora. as sociedades,
com a sua contrafação grosseira, o "progressismo". Realmente, é uma
lástima ouvir-se e ler-se tanto wishful thinking, até erudito, de "progressis
tas" confessados. doutores em paternalismo; providencialismo, estatismo
e outros "ismos", que nada sabem de desenvolvimento; idealistas, é verdade,
mas sem um mínimo de formação econômica nem de autocrítica. não tendo
outra contribuição a dar que sua argumentação surrada e sua dialética
obsoleta, ainda marxiana. mas meio apologética diante da secular e des
corçoante ineficiência. Uma retórica passadista. que prosperou na Guerra
Fria e se arraigou com o maniqueísmo ideológico, mas que, em nosso Pais.
mantém seus últimos e anacrônicos cultores, fazendo simp6sios bizantinos
para provar que o socialismo não morreu.

Mas há mais. a respeito dessa palavra, que é um tabu para os "pro
gressistas": a competição não se deve restringir ao econômico. A demo
cracia. quer o queiramos ou não, é um regime muito exigente. Ela demanda,
sobretudo, o contínuo embate das idéias. l1 por isso que, sem abandonar
o esclerosamento monolítico das ideologias, acríticas, intolerantes, precon
ceituosas e repetitivas, e de seus inevitáveis "chavões", o aperfeiçoamento
da democracia se toma extremamente difícil. O que se exige, cada vez
mais, em todos os quadrantes, é o amplo e plural debate das concepções
políticas, das soluções, das estratégias e das alternativas administrativas
e a superação, conseqüente, do improdutivo e monótono enfrentamento
retórico.

E como tão comprometedora quanto a marginalização econômica é
a marginalização social, quiçá esteja na ambição de superação social ';)
maior incentivo para a superação econômiCa. Eis aí um novo veio a ser
explorado pelo emprego racional dos meios de comunicação social.

Em síntese, as sociedades em desenvolvimento devem estar atentas
ao que passaram e ao que viveram. aquelas que já alcançaram. superiores
patamares de vida democrática. para evitar os erros que foram cometidos
e para adaptar e experimentar, com os cuidados necessários, as soluções que
contribuíram para seu aperfeiçoamento.

Se a nova homogeneização básica da sociedade pós-industrial, neces
sária para uma prática bem sucedida da dem~racia. diz respeito à conver
gência de interesses quanto ao essencial e, por isso, à redução das diferenças
abissais que marginalizam e criam antagonismos, 'deve-se atentar para as
condições políticas de sua realização.
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E se essa nova homogeneização precisa estar combinada com a com·
petição, deve-se, igualmente, atentar para as condições políticas necessá·
rias para estimulá-la.

Não será, por certo, pelo apego aos processos políticos tradicionais,
muito menos os impregnados de estatismo, de paternalismo, de empreguis
mo, de cartorialismo, de xenofobismo e de preconceitos, que se vai romper
esta crise de legitimidade e deslanchar o desenvolvimento do Pais.

Não será, por certo, pelo apego aos processos políticos tradicionais.
esse novo e terrível conservadorismo, que vem curiosamente travestido de
"progressismo", que se vai exorcizar o risco de comprometer-se a demo
cracia.

Será, outrossim, direcionando o Estado para atender às duas condições
síne qua non, indiscutíveis e universais, do desenvolvimento dos povos:
educação e saúde.

São ambas soluções a longo prazo. Infalíveis, mas que demandmn
tempo. Está-se buscando enfocar, porém, nesta tese, instrumentos políticos
que ostentem 8 potencialidade já provada de romper a inércia decisional,
criada pela conservação de processos tradicionais além do tempo em que
poderiam produzir algum resultado positivo. Tudo tem sua época e até
as instituições encanecem. REALE refere-se, pictoriaImente•.80 "inevitável
envelhecimento das artérias normativas" 21, ao qual corresponde o das
administrativas e judiciais e, em conjunto, de todo o sistema vascular da
política .•.

O oferecimento de soluÇÕeS de impacto, a curto prazo, dessumidas da
experiência internacional, adaptadas às idiosincracias nacionais, explorando
as vias e os processos que racionalizem os processos decisionais, é o que de
melhor o pensamento juspolitico pode dar como resposta à crise de legi
timidtde.

E é com serena consciência dessa responsabilidade que este estudo
p~~'1P Jo diagnóstico à terapêutica e propõe, à discussão e ao debate, um
pequeno elenco de medidas a curto prazo, face à extraordinária, quase
prodigiosa, oportunidade que se nos abre, a revisão constitucional de 1993,
para repensar e aperfeiçoar a democracia brasileira.

4. Soluções a curto prazo - a revisão constituciomdde 1993

A falta de legitimidade corrente e fina1ística tem sido uma preocupaçio
oonstltnte na literatura eapeclalizada desde a dbda de setenta, com a

211 0,. cft.. p. ..
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inauguração do debate da ingovemabilidade, na obra coletiva de M.
CROZIER, S. P. HUNTINGTON e J. WATANUKI22.

Coube. porém. a NORBERTO BOBBIO sintetizar o problema de in·
govemabilidade em três pontos: "8 - bem mais do que os regimes auto
cráticos, os regimes democráticos são caracterizados por uma desproporção
crescente entre o número de demandas provenientes da sociedade civil
e a capacidade de resposta do sistema político; b - nos regimes demo
cráticos o poder está mais amplamente distribuído do que nos regimes
autocráticos; neles se encontra. em contraste com o que ocorre nos regi
mes opostos. o fenômeno que hoje se denomina de "poder difuso" ... A
fragmentação cria concorrência entre poderes e termina por criar conflito
entre os próprios sujeitos que deveriam resolver os conflitos. uma espécie
de conflito à segunda potência" J8 •

o Poder Legislativo, em tudo. acaba sendo o mais vulnerável ao
tríplice problema: enfrentando as demandas crescentes, a conflitualidade e a
poliarquia, e dando respostas desproporcionais com respeito aos recursos do
País. De sua parte, o Poder Executivo. do qual se espera a ação adminis
trativa. acaba sendo ostensivamente o mais ineficiente, perdido entre de
mandas multiplas e conflitivas. que lhe chegam sem a filtragem política
adequada de prioridades e a superação das conflitualidades que nele se
afunilam. Nem mesmo escapa, do quadro de ingovernabilidade, o Poder
Judiciário. que diante da nova realidade da multiplicação dos pólos de
poder, termina por receber uma pletora de demandas públicas. quase sempre
focalizadas nos aspectos interpretativos mais polêmicos de uma legislação
que espelha, afinal, em sua profusão e incoerência, a própria situação
política.

o maior risco da ingovemabilidade. porém. como se expôs. recai
sobre a democracia. A irracionalidade decisional e a burocracia desiludem
não apenas o homem do povo. mas a própria elite dirigente. promovendo
um clima propício ao retorno dos radicalismos e do autoritarismo. como
"soluções de emergência". NORBERTO BOBBIO acrescenta que esse tipo
de comportamento se move em duas direções: "de um lado. em reforço
do Poder Executivo" e "de outro lado. em antepor sempre novos limites
à esfera das decisões que podem ser tomadas com base na regra típica
da democracia, a regra da maioria" 2f.

Já se vê que a racionalidade do exercício do poder se tornou essencial
para a legitimidade plena.

22 TM CrlN 01 Democra.cr. 19'15.

23 Liberalfnno e DemocracUJ. 011. dt., pp. 93 • 95.

24 Op. cit., p. 95.
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Aplaudwe, com alívio, o triunfo da democracia, em todos os quadran
tes, levando de derrocada os liltimos baluartes das diversas manifestações
da ditadura e do autoritarismo. Mas esta democracia em surgimento, ainda
é predominantemente uma e'tpressão formal, que realiza a legitimidade
originária. Nesses países, que recém-emergem para a vida democrática,
paradonlmente, o risco de inquietação pode ainda ser maior do que antes,
pois as crescentes demandas da sociedade. não sendo mais contidas, põem
a nu a irracionalidade dos processos políticos praticados para satisfazê-las.
Em síntese: nas nascentes democracias, ainda é mais urgente a necessidade
de buscar-se a legitimidade plena, como sustentáculo da própria democracia,
do que o era no fastígio do estatismo.

J! preciso perceber, com IlCCtro, a (ftludaxal e a 6ltgastitlltte desta S'ituH
ção: os países do Leste Europeu cerceados, violentados e empobrecidos por
ditadul'as socialistas, bem como os países latino-~mericanos cerceados
violentados e estropiados por autocracias dos mais variados matizes ideolo
gicos, não estão encontrando na democracia recém-eonquistada a solução
para Os conflitos e para sua penúria.

A diferença é que a cOfJjlitualidade se dá internamente, no embate
dos interesses aflorados pela própria democracia, e a penúria decorre da
incompetência do sistema democrático formal para satisfazê-Ios~sistema que,
em tertnos de racionalidade do exercício do poder, nada acrescentou aos
regime" autoritdrios substituídos.

Já não basta mais, ao poVo, saber que está sendo governado por quem
quer~ passa a ser necessário que saiba que está sendo governado como quer.

Observe-seque o discurso da legitimidade ori8htária tocava apenas à
forma democrática, enquanto que o discurso da legitimidade plena
vai fundo na substância da democracia.

D~ certo modo, clássicos, como ALEXIS DE TOCQUEVILLE, já
haviam detectado a importAntia da escolha pelo p<)vo, daquilo que lhe
Iel'Vfl. <:orno se pode ler na segtJinte passagem:

"lt pois, realmente o povo que dirige, e embora a forma
de governo seja representativa, é evidente. que as opiniões, os
preconceitos, os interesses e mesmo as paix~ do povo nio podem
encontrar obstáculos duráveis que lhes imPeçam de se produzir
na direção quotidi.ana da sociedade:' 2lI

Se o que se deseja é que o governante seja responsivo aos interesses
da sociedade e responsável perante ela por sua satisfaçio, a solução está

• ALKX1!' DI: 'l'OOQtJI:VJl.LB, A DIftIOChIcfG ftCI AfJIlrlc:G. Bd. Itatiaia. Belo
HarboD.te. Ut8'l, .. ed. p. UI, 1II1r1fo.

R. I.f. ........ .... •. 29 ., "4 ...... , .... 1M2



em intensificar as interações entre ambos, ou seja, em síntese, encurtar a
distância que os separa.

Será a íntima interação política governantes-governados que assegurará
o primado da eficácia na condução dos negócios públicos e a superação de
políticas obsoletas, ditadas por preconceitos ideológicos, por rotinas buro
cráticas ou por "pacotes" tecnocráticos.

o que se procura apontar, nesta parte conclusiva da tese, é que a
racionalização do exercício do poder pode ser obtida, em parte, através
de algumas soluções modernizadoras, como um primeiro passo na marcha
de mil léguas, mas que terá o condão de sacudir a inércia e de devolver a
esperança.

Passando, assim, do diagnóstico à terapêutica, entenàe-se que quais·
quer medidas devem instituir três tipos de mecanismos de interação socie
dade-govemo.

Em primeiro lugar, no setor eleitoral, para aproximar os eleitores
de seus candidatos e, assim, de seus governantes. Em segundo lugar, no
campo organizacional, para canalizar eficientemente as demandas políticas.
Em terceiro lugar. para intensificar todos os processos de negociação polí
tica, com vistas à redução da conflituaJidade e da perplexidade diante da
inevitável multiplicidade de demandas.

Os institutos propostos para obter esses resultados não são milagrosos,
nem mesmo originais; todos eles existem, na tradição política dos povos
civilizados; a única originalidade está· em propor sua adoção simultânea,
para provocar uma alteração profunda, pedag6gica e irreversível no relacio
namento povo-governo, sociedade·Estado.

São eles:

1.~ O voto distrital, para preenchimento àa metane <ias cadeiras legis
lativas, mantendo-se o proporcional, de lista, para a outra metade.

2.° A participaçÓD pré-decisional. obrigatoriamente aberta para a
preparação de certas modalidades de decisão política que exijam grande
dispêndio de recursos ou sacrifícios extraordinários da população.

3.° O lobby parZ(lmentar organizado, aberto às associações de todo
sênero.

4.° O parlamentarismo. a nível federal.

Com a adoção do voto distrital misto, como o que se propõe. teNe-á
aproximado o eleitor de seu candidato a tal ponto que será muito difícil
uma posterior perda de contacto; no exercício da legislatura. o represen-

a. I.f. 1eI"1. 'ra.lUa CI. 29 ft. 114 allr.'''. 1992 37



tante haverá de estar, por isso, muito mais atento à legitimidade de suas
decisões. Por outro lado, a manutenção do voto proporcional, através do
sufrágio de listas partidárias, continuará a suprir o Parlamento com nomes
de expressão nacional, independentemente de militância política, fazendo
com que o governo passe a contar com um maior contingente da elite
nacional. Como o eleitor não votaria em nomes, no escrutínio proporcional,
mas em partidos, caberia a estes organizar suas listas com figuras de
grande projeção e de alta capacidade de atrair eleitores.

Com a adoção da participação decisional obrigatória para certos temas,
o debate seria naturalmente aquecido e a filtragem de objetivos políticos
prioritários, mais simplificada. Estar-se-á resolvendo, a nível preliminar,
conflitos que não chegariam em bloco e tumultuadamente à decisão política
fina!. Observe-se que essa decisão última não admitiria coparticipação,
pois isso arriscaria distorcê-la emocionalmente: a participação se cingiria
à preparação da decisão política, através de debates públicos, consultas
populares e de outros meios de coleta de opinião.

Com a adoção do lobby parlamentar organizado, aberto às associações
de todo gênero, estar-se-â dilatando e dinamizando o papel dos grupos
secundários da sociedade civil, dando-lhes oportunidades de declinar e de
discutir seus interesses. Como tais interesses não se confundem com os
interesses representados pelos partidos políticos, essa modalidade, junta
mente com a anterior, de participação decisional, complementará e equili·
brará o quadro político. ~ de longa data, também, a observação de que é
necessário este equilíbrio entre partidos políticos e associações civis para
um bom desempenho da democracia, evitando grande parte dos' perigos
inerentes à própria estrutura partidária, que só se corrigirão ao longo do
tempo· .

Finalmente, com a adoção do parlamentarismo, aperfeiçoar-se-á, a
curto prazo, O processo de responsabilidade e o recíproco processo de res
ponsabilidade política. A Administração respondendo ao Parlamento e
este, ao POyo. O Chefe da Administração, dispensado pelo Parlamento,
quando este O considerar sem legitimidade corrente ou fina1lstica; o pr6prio
Parlamento, dissolvido pelo Chefe de Estado, quando os acontecimentos
indicarem que já lhe falta, ao Legislativo, legitimidade corrente ou finalís-
tica. Trata-se de uma instituição que devolverá ao povo, com notável inten
sidade e extraordinária celeridade, a palavra final, que deve ser sua, em
termos de legitimidade plena.

Não mais cumprir um calendário arbitrário, nio mais acatar uma
presunção de legitimidade formal, não maia aguardar o fim do período

• AUm dJIIo, oIl8en'a TOCQtJlI:VlLI.B. I'tldus-M. o rl8eo c1u 0Idltad'aru" da
m&I011a. abrmeIo opottunJdadea fDIUtucfaD&ia pu'& todoe OI iDeer-, tD&jorit6.rfGI
GIl mInorltir1ol (v. op. clt., pp. 1... 111>.
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de um mandato presidencial ou, mesmo, parlamentar. para recuperar a
legitimidade e, com ela, a racionalização do exercício do poder: a repre
sentatividade estará indissoluvelmente ligada à legitimidade plena.

Ainda uma palavra final sobre a ingovernabilidade: é preciso ter em
mente que sua causa não é, exclusivamente, política; deve-se considerar a
competência técnica dos escalões governamentais para formular e executar
políticas. O que, todavia, aqui se procurou enfatizar, é que se deve começar
pela busca da legitimidade plena. Não se conhece nenhuma tecnocracia
que se haja transfonnado numa democracia, mas, ao contrário, através
desta se poderá exigir e alcançar um elevado patamar de eficiência técnica,
tudo se, como sugere OCTAVIO PAZ, desenvolvermos o hábito de uinda
gar pela legitimidade".

Essa é a diferença crucial que, assim se entende. desculpa estas medi·
tações e remite o autor do desatavio das sugestões oferecidas.

Justifica-se, sobretudo, ante a grande oportunidade aberta pela revisão
constitucional de 1993: um instrumento singular, polêmico e excepcional,
mas que poderá ter vindo, providencialmente e no tempo azado, para
sintonizar o nosso País com o mundo e com o futuro no próximo milênio.

5. Conclusões

Do exposto, pode-se alinhar, em resumo, as seguintes conclusões:

1.° O distanciamento entre a sociedade, fonte do poder político. e
os governantes, seus delegatários, tem aumentado na maioria dos Estados
e nos últimos cem anos.

2.° Esse distanciamento tem produzido distorções quanto à VIsao
80s interesses da sociedade, levando à hipertrofia do Estado e causado a
perda da legitimidade dos governantes.

3.° A perda da legitimidade é importante concausa da ingovemabi
1idade, fato que tem sido estudado e identificado em grande número de
Estados contemporAneos.

4.° A legitimidade deve ser entendida no seu sentido pleno. isto é,
conotada a todo o fenômeno do poder político: basicamente quanto ao

a. I.f. ....... ........ •• 29 8. 11. ••. /jIl8. 1992 3'



acesso - legitimidade originária, ao exercício - legitimidade corrente,
e à destinação - legitimidade jinaltstica.

5." A idéia de democracia, intimamente conotada à de legitimidade,
também s6 deve ser considerada integralmente, o que vale dizer que o povo,
além de estar sendo governado por quem quer, também pode aspirar a
ser governado como quer .

6." A longo prazo, a solução do problema está na estabilização e na
realização integral da democracia, que demandam, por sua vez, um mí
nimo de homogeneidade sócio-econômica da sociedade, imprescindível para
aumentar a convergência e consenso quanto às opções políticas funda
mentais. A longo prazo, portando, depende-se do processo educacional e
da elevação dos padrões econÔmicos.

7.° A curto prazo, todavia, a solução se afigura mais simples, embora
de alcance limitado: seria a adoção de institutos de direito político que
reduzam a irracionalidade deci.sional. pela reaproximação do povo ao go
verno.

8.0 Os institutos propostos para esse efeito, não sendo nem mila
grosos nem originais, terão condições, se adotados em conjunto, de provo
car as alterações necessárias para deflagrar o processo de realização da
legitimidade plena.

9.° Tais institutos são: o voto distrital, a participação pré-decisional,
o lobby parlamentar aberto às entidades associativas de todo o gênero, e o
parlamentarismo.

10,0 Finalmente, o momento, providencialmente propício, para essa
pequena revolução da legitimidade plena, há de ser o previsto no art. 3.0

,

do ADCT, da Constituição de 1988: a revisão constitucional de 1993.

O profissional do Direito, a quem se preiteia neste trabalho, em es
pecial o devotado ao Direito Plíblico e afeito aos problemas relacionados
com o Estado, não pode faltar na discussão desses assuntos de Direito
Político. :e. sua omissão que deixa o campo livre aos improvisadores, aos
curiosos e até aos leigos facundos e bem intencionados. Tecnocratas e
burocratas, ocupando o espaço dos bacharéis, foram responsáveis pela esta
tização e pelo "progressismo", de que é vítima. hoje, a sociedade brasileira.
Eles acusaram os bacharéis de bacharelismo, jogo de palavras que veio como
sinônimo de retórica vazia e de ineficiência. Cumpre demonstrar. agora.
quem são os ret6ricos e os ineficientes e que, sem uma sólida base nos
valores cultivados pelo Direito, suas soluções não têm sido mais que
experiências funestas <:om vidas e esperanças humanas.

R. Iilf. !etil!. ...... a. 29 _. 11• ...... /i•. 1M2



A Prática da Elaboração Legislativa
Prof' Rosl.NEI"HE MONTEmO SoÀREs

Depto. de Ciência Polftlca. e Relações
Internacionais da. UnE

Em 1986, quando se esboçava a idéia da Constituinte e ainda não se
conhecia O seu perfil, tive a felicidade de escrever um artigo sobre a prática
do processo legislativo. Assim, registrei a memória do processo legislativo
em vigência que se iria modificar substancialmente na transição para novos
níveis de democracia, no Brasil.

Com a nova Constituição, denominada pelo Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte a Constituição Cidadã, o processo viria a dinamizar-se.
E isso vem acontecendo de tal forma, que cada novo gráfico de seu fluxo
se torna obsoleto em pouco tempo. Daquele período desenhei um fluxograma
que pretendo seja um ponto de comparação com a atualidade.

Observe-se que o processo, no gráfico da Resolução n.O 30/71, gira
em torno do Plenário e da Mesa. As Comissões Técnicas têm uma atuação
paralela. Cada projeto, uma vez apresentado em Plenário, deveria voltar ao
mesmo, por via da Mesa, depois de ter passado em pelo menos três Comis
sões: a de Justiça, uma ou duas referidas ao assunto específico, substituin
do-se a terceira pela Comissão de Finanças se o projeto implicasse despesa.
E. no entanto, reclamava-se então que o Legislativo não tinha a prerrogativa
da Despesa Pública, porque ele não influenciava no Orçamento.

Na verdade, o processo de orçamentação da época não era universali
zado como na presente e sempre havia certa margem de tolerância, mesmo
por parte de um Executivo forte, para concordar em sancionar algumas
despesas.

O processo de vetos não era rígido, era até razoavelmente negociável
com o Legislativo. O Executivo forte, em especial nos últimos anos pré
constituintes, tomava uma feição de magnanimidade para com o outro Poder,
por tanto tempo destituído de suas prerrogativas. Era o final do processo
de abertura que após a democratização, num prolongado momento "zero"
prévio ao novo contrato social, chegou a se demonstrar hesitante e lasso.

O gráfico abaixo mostra a forma como se processava a elaboração
legislativa antes da nova Constituição, e que prevaleceu mesmo depois dela
durante quase um ano, enquanto se reformulavam os novos regimentos das
Casas do Congresso.
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Reformas no processo de elaboração legislativa, antes. como agora.
eram demandadas com freqüência. l! interessante notar que mudanças em
processos políticos consolidados raramente são tão drásticas. ou eles não
seriam consolidados 1. Uma dificuldade adicional é sua complexidade quanto
à praxis. Numa simplificação geral, o processo formal sempre há de girar
em torno da apresentação, análise e deliberação sobre propostas de legis
lação.

E o mesmo se dá em toda parte do mundo. Os caminhos pelos quais o
estudo e deliberação se fazem podem ser variados. Podem mesmo tomar-se
infinitamente compostos de vetores convergentes a uma decisão. os formais
e informais. Há tentativas de agregação ou desagregação no sentido da
decisão. não decisão. delonga. apressamento, e formalização sob os mais
diferentes aspectos. Mas há sempre uma estrutura básica em tomo da qual
todos os ritos se dão.

1 SOARJ!lS, RoaInetbe Monteiro. "A prática do processo ltllJalativo". Rer1útla
de Inform4Ç4o LegfI14Uva n 9 92, p. 317. Subaecretaria de Ed1ç6ea TécD1ca.s. senado
Federal, 1986.
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Antes do advento da Constituição de 1988, funcionava então a Comis
são de Justiça como a de triagem quanto à constitucionalidade. Era a única
também com poder de veto. As demais eram simples colegiados técnicos de
estudo prévio, atribuindo--se-Ihes algum percentual de veto quando em
conjunto rejeitassem o projeto por margem de votação referida à maioria
absoluta. 2 O parecer da Comissão de Finanças era freqüentemente contrário
em função de despesa que o projeto acarretasse. Mas isso não significava
que o Plenário não o viesse a aprovar. mesmo que. freqüentemente, se
seguisse o veto, depois do projeto aprovado nas duas Casas.

Mesmo antes da promulgação da Constituição de 1988 já havia intensa
reclamação quanto às normas regimentais. Eram tidas como demasiadamente
centralizadoras do poder sobre as decisões. E a centralização era em tomo
da Mesa Diretora. A Mesa, e principahnente seu Presidente, eram mesmo,
em todo o período de governos autoritários, o vínculo forte das Casas do
Congresso com o ?aiácio no ?ianai'to, 5ervin60 as ii6eranças ào 'Cruverntl
como intermediárias não muito ativas e apenas eventuais. Mal-estares refe
ridos à marginalização dos Líderes do Partido do Governo eraID uma cons
tante no processo político.

Os parlamentares sentiam uma profunda insatisfação pela lentidão do
processo, principalmente quando referido a projetos que não os de iniciativa
governamental, o que ainda não mudou muito. Sua angústia se refere ainda
hoje, principalmente aos rituais, e à pouca ação em direção à decisão quando
os projetos são individuais. A maioria já se conscientizou de que seus proje
tos são meros formadores de opinião e etapas de uma mobilização futura,
raramente importando em legislação.

Na verdade, todos têm necessidade intensa de comunicaçio, o que se
faz, principalmente, através de discursos. aparentemente inócuOs para o
público local, mas relevantes para o público específico que é também seu
conjunto de eleitores. Os que não sentem tanto tal necessidade estão vincula
dos a conjunturas políticas de grandes cidades e tendem à busca de elimina
ção dessa alternativa de comunicação com o eleitorado, usando outros meios
para promover sua reeleição e atendimento de illteresses específicos. Sua
correspondencia postal ê igualmente intensa em mala direta ou pelo uso éle
jornais e panfletos.

Queixavam-se os parlamentares também pelo fato de que as Comissões
eram uma cena raramente iluminada, o que reduzia ali também 8 sua presen·
ça. O Plenário, por sua vez, sÓ'Tecebia a critica da imprensa, pelo seu esva
ziamento sempre que não ha41a polêmica. Alguns preferem COIlcordar com
a imprensa mesmo que saibam do óbvio do esvaziamento. do Plenário sempre
que não haja polêmica, nlo tio óbvio para a mMia.

A sociedade tende a menosprezar a nível global e impessoal o trabalho
..e política que não seja formalizado, e até parte deste que não se vincule

2 00DBlden-.e m&tor1a abIoluta a mltade mala um doe eomJ'lOD". do
co1ellado, eDqU&Dto la matort& atmp1el , .. metade maJa um do fIIOI'I&'A de pre
8eDÇ&, deIde que~ .. qta.c1a mmt....
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diretamente à ação regulamentadora ou fiscalizadora. Entretanto. é político
o trabalho parlamentar de Gabinete, de comunicação com o eleitorado. de
relatoria e estudo em Comissões. e. extremamente importante no processo
toda a ação mobilizadora de contatos. audiências e correspondência com
a sociedade organizada.

A pressão sobre os Ministérios e agências do Executivo para atendi·
mento das previsões orçamentárias e outros pleitos, é tanto mais ne~ssária

quanto, no Brasil. a iniciativa das leis, e o poder para aprová·las .está, e
sempre esteve, na coalizão que o Executivo consiga. Cada vez mais, quando
o Executivo é o ordenador da Despesa e o iniciador dos programas de
atendimento a interesse público, cabe ao Legislativo inteirar-se dele e
articular sua execução e não apenas a regulamentação.

A articulação que não em tomo de projetos formais foi sempre um
trabalho intensamente criticado, como ainda o é, ~eta m.atad.s. d~ at\at\"'ta~

de polftica. inclusive muitos cientistas sociais. Não se considera o fato de
que mesmo um projeto legislativo ou executivo, é articulado em tomo de
outras ações paralelas de política. relativas ao setor afetado. Reconheee-se a
articulação cientificamente como parte da política e condena-se seu exercício
alternativo às ações formais do processo.

Principalmente no período pré-conl>titui..nte em que as Comis&Ões não
tinham muito poder. e o Orçamento era apenas homologado, os parlamenta
res se tomaram mais intermediários entre a regulamentação do Executivo e
seus Estados e Municípios.

A ação regulamentadora, presente em todos os ramos do Poder, é um
percentual, apenas, da totalidade da atividade política. Os prefeitos. agentes
do serviço público e outros grupos de interesse. não interagem sempre dire
tamente com o Executivo. Ele está longe do seu círculo de influência. e só
podem dispor da intermediação do seu coneligionário parlamentar legitima
mente, ou contratar intermediários nem sempre tão legítimos.

Aos poucos. no passado recente, os pr6prios legisladores passaram a
concorrer por tal posição. e não podiam sobreviver politicamente sem essa
criticada atividade; ~~ podem ainda.

Na época pré-Constituinte a permanência no Plenário. para fugir à
crítica e vigilância dos repórteres, fazia-se massante e angustiante, porque
era uma altemativa forçada, frustradora de outras obrigações mais produti
vas. A polêmica não é uma constante de nenhum processo legislativo e a
permanência em um plenário, quando não haja necessidade de voto explícito.
significa ausência em outros locais onde a presença do parlamentâr pode ser
indispensável à resolução de problemas, muitos dos quais influenciam dire
tamente. ou até significam. a eleição ou não eleição do político como conse
qüência de atendimento, não 56 clienteltstico. mas de interesse público.

Todos sentiam que algo devia ser feito e supunham que seria em tomo
das regras do processo legislativo, algo que viesse a liberá~los para t.odas as
atividades do processo político. Mas a própria definição parecia compro-
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metedora. porque raros teriam a coragem de afirmar que nio podem ficar
em Plenário porque têm articulações a fazer em outros setores. Ao mesmo
tempo o parlamentar sente ambivalência e certo sentimento de culpa em
face da desaprovação da ímprensa formadora de opinião pública quanto a
suas atividades não formalmente aceitas pelo processo regimental.

I! curioso observar que muitas das atividades responsáveis por uma
agenda intensa dos parlamentares não os desprestigia individualmente, muito
ao contrário, mas são criticadas no âmbito geral e impessoal. O parlamentar
é prestigiado por ser muito ocupado e solicitado. mas o Parlamento é censu·
rado pelo fato de que seus membros são muito ocupados em funções outras
que não ~s consagradas regimentalmente.

Dever·se-ia, portanto, consagrar regimentalmente outras atividades par
lamentares, formalmente, para não serem os parlamentares vistos como fal
tosos ao exercê-las. Cumpria organizar o processo legislativo propriamente
dito. o já tradicionalmente formalizado, em dias e momentos tais que todos
pudessem estar presentes ao mesmo, sem prejudicar as atividades não rec0

nhecidas formalmente.

Varias pesquisas e análises foram feitas pelas duas Casas do Legislativo
e tivemos oportunidade de participar intensamente dos estudos na Câmara. 11

Podemos, assim, afirmar que essas queixas foram sistematizadas, e majori
tariamente fixadas em t6picos relativos a:

1) esvaziamento das Comissões;
2) insatisfação quanto ao voto de liderança;
3) falta de uma programação para a Ordem do Dia;
4) dispersão do processo decisório, o que impedia decisões no momen

to em que o público as espera;
5) baixo nível de poder constitucional pelo impedimento de decisões

sobre o Orçamento e, em especial, quanto a legislação que implique despesa;
6) descontinuidade nos processos de fiscalização e nos inquéritos das

Comissões Parlamentares de Inquérito. 4

Ressalte-se que o relatório que permitiu chegarmos a essas e outras
conclusões foi resultado de uma extraordinária resposta da parte dos parla
mentares e assessores, na Câmara dos Deputados, em 1986. A pesquisa que
levou todos a repensar o processo legislativo e político ajudou também a
fonnar idéias úteis para o trabalho constituinte.

Mesmo produzindo um relatório com anteprojeto de novO regimento. a
reforma foi descontinuada em 1986, pelo fato de que o Congresso, logo após

a: comJasAo E8pec1al deslgnada pela Mesa, presid1da pelo Deputado Humberto
SOUto. projeto relatado pelo Deputado Eman1 satyro a quem tlVemotl a bom'a
de U8eIIIIOlaI'.

t Relatório da ComIIIIo JIlIpec1a1 de RefOl'lD& do RePnento da CAmara do8
Deputacloll - Deputado Emanl satyro - Relator - Deputado Humberto Souto
- PratdeD.te.
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o Relat6rio da Comissão Especial. foi dotado de mandato constituinte simul
tâneo.

Regimento pós-Constituinte

56 ap6s a Assembléia Nacional Constituinte voltou-se a retomar a
reformulação dos Regimentos Internos das duas Casas. Até janeiro de
1992. não se logrou a reformulação do Regimento Comum, para o qual já
há, no entanto, algumas propostas em estudo.

O anteprojeto de Regimento da Câmara. originário do Relat6rio da
Comissão de Reforma do Regimento pré-Constituinte, serviu de base para as
reformas regimentais que se processaram depois que a Constituição foi pro
mulgada em 1988. Outra comissão {oi constituída. sob a presidência do
Deputado Cesar Prates, tendo como Relator o Deputado Nelson Jobim.. 11

O projeto do Deputado Jobim, mesmo com base no conservador rela
t6rio do Deputado Emani Satyro. incluiu algumas notas ultra-revolucionárias
e modernas. Elas pretendiam mudar principalmente a forma de emendas e
decisão sobre os projetos 6 e o tipo de assessoramento 7 e administração da
elaboração legislativa. Consagrou algumas práticas evidenciadas como efica
zes na Constituinte. entre elas a fusão de emendas, hoje chamada Emenda
Aglutinativa, e o colégio de líderes.

l! interessante notar que a reação maior ao Projeto Jobim não veio da
parte dos parlamentares, mas originou-se dos setores organizados e institu
cionalizados da administração e assessoramento da Casa. Havia temor de
que o quadro perdesse posições institucionalizadas com enorme trabalho
no passado. Pretendia-se a contratação de especialistas de fora do quadro.
Havia. igualmente, muita reação da parte de assessores que não desejam
trabalhar diretamente em Comissões.

Não se pode saber se os quadros permanentes da Câmara não acreditam
que podem ser mais prestigiados e obter mais satisfação profissional nas
Comissões. Sua reação, de curto prazo. talvez seja apoiada pela administra
ção intennediâria porque esta julgue que perderia o controle dos assessores
individualmente. quando fossem trabalhar diretamente em Comissões. Pode
ser ainda que vínculos paralelos de assessores formem uma conjuntura que.
associada à inércia natural dos organismos públicos, impeça sua visão clara
das vantagens gerais que seu trabalho junto aos membros das Comissões
trariam ao processo como um todo, e a sua própria carreira.

5 comlaslo de Reforma do Rectmento Interno - 1t88.

8 Baaet.d.o no alatema espanhol que o relator achou mtereuante e de ampU.
tude d~t1ca.

7 Com baae em II1atema liberal moderno, como na maIorta doi :r.tadoI trn1c101,
a1oc&do .. ComJas6e8. por dellberaçlo da mean&ll. tanto quanto aoe quadrol
internos de aaaeaaorea como quanto eventual contntaçlo de leCW'I08 espectall.
lIadoB esternaJnente.
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Sucessivos grupos de assessoramento ao próprio trabalho do novo
Regimento foram substituídos. em face da sua orientação doutrinária de
administração legislativa. A Comissão presidida pelo Deputado Prates foi
praticamente esvaziada. depois que o seu projeto foi avocado pelo Primeiro
Secretário da Mesa, Deputado Inocêncio Oliveira. Nesse ponto o anteprojeto
foi reforDlulado quanto ao número de Comissões. quanto à forma de distd~

buição de proposições e sistema de emendas e apreciação prévia. Preten
dia-se. na prática, extirpá-lo de quase todos os aspectos mais progressistas
ou modernos, principalmente quanto ao modo de assessoramento, emendas,
distribuição e administração da elaboração legislativa. 8

Houve ainda um período de considerável resistência à institucionaliza
ção do Colégio de Líderes, à dispersão do poder sobre a distribuição de
proposições a que a Mesa (89/90) atribuía conteúdo apenas técnico, e
à seqüência de apreciação dos projetos pelas Comissões. e do anteprojeto
p6s--Constituinte a figura pouco clara da admissibilidade constitucional e
quanto à adequação orçamentária, de que falaremos depois.

Na verdade, de tal modo o processo estava estereotipado, face ao
desinteresse do período anterior à Constituição de 1988, que houve um
certo esquecimento do conteúdo político da distribuição. Tanto que hoje
foi passado à neutra responsabilidade do Secretário-Geral da Mesa. No
processo de então realmente a distribuição perdera o conteúdo político, que
vai recuperar, certamente, se as Comissões continuarem a ganhar em poder
e, mais ainda, se conquistarem participação no processo de orçamentação,
como estão tentando.

O Projeto no Senado foi menos polêmico, muito mais delegado aos
técnicos, de modo que se limitou à adequação constitucional do que já
se fazia. Isso, no entanto, já era suficiente. mudança, já que a própria
Constituição integra a maior revolução regimental, que é o poder decisório
das Comissões, paralelo à sua capacitação para convidar e convocar auto
ridades diretamente às suas audiências.

As demandas indicadas na pesquisa inicial foram, em parte, atendidas
pela própria Constituição de 1988, quando deu poder decisório às Comis
sões, e facilitou aos legisladores o acesso a informações até então da
guarda do Executivo.

Mas, algumas demandas exigiriam mudanças mais profundas, a que
nem a própria Assembléia Nacional Constituinte se atreveria. Eram as
queixas ligadas ao processo de decisão sobre meios e despesas, que ficou
ainda intensamente restrita a um ciclo orçamentário, por sua vez vinculado
à idéia menos liberal de um planejamento amplo, centralizado e vinculado
aos atos do Executivo. A aparência constitucional de um Legislativo forte

8 Para • d1BtrIb~ doII proJetoe. 1l8tudot alterDa.t1voe foram feltoe para
uma Olm'uIo de 'I'rI.IIpm composta peQ Pre81dentes cIu demaia Com,..,.., que
eram apenas lleÚL
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frustra-se em boa medida quando se observa que quase todas as iniciativas
mais relevantes ficaram com o Executivo, no bojo da nova Constituição,
em seu desenho político quase parlamentarista.

Pode-se, assim, dizer que os Deputados não ganharam tanto poder
como pode parecer, por causa das resttições que se impu'betam DO ciclo
orçamentário. ~ até provável que julgassem que tal processo ou ciclo
orçamentário estaria sob o controle do Parlamento, já que teriam uma
Constituição parlamentarista. Vem daí a fonte de conflito permanente
que se tem observado entre os dois Poderes",

Mas, a partir do primeiro relatório de queixas sobre o processo de
elaboração legislativa, pode-se dizer que as mudanças até transcenderam
às mesmas. Provimentos foram feitos para evitar o esvaziamento das
Comissões, com sua capacitação para decidir; para dar um ordenamento
mais visível à Ordem do Dia. criando-se um Colégio de Líderes com
poderes para partilhar com a Presidência da Mesa a elaboração de uma
Agenda; para acelerar as decisões e evitar a exposição dos parlamentares
a plenário quando não haja decisão a ser tomada, concentrando-se as
sessões deliberatórias no meio da ~emana e deixando às Comissões as
proposições não polêmicas.

Buscou-se também, na medida do possível, diminuir a dispersão do
processo sem concentrar o poder na Presidência da Mesa, que o repartiu
com o Colégio de Líderes. Redesenhou-se o conjunto de procedimentos
das Comissões de Inquérito para que sua ação não fosse vã e pelo
menos pudesse criar mais impacto na sociedade e junto às instituições
que deveriam dar continuidade de ação consentânea ao resultado dos in.
quéritos.

~ de se destacar que a maioria dessas mudanças teve origem na própria
Constituição e, portanto, não estavam nas primeiras versões de reforma
regimental que, no entanto, tentavam· contornar os problemas por outras
formas. na expectativa de que a nova Constituição fizesse o resto. ~ de
se supor, portanto, que os estudos prévios de reforma regimental 9 tenham
tido certa influência e oferecido alguma ajuda também às propostas do
novo desenho do Legislativo, exceto pela ausência do arrojo pré-paria·
mentarista que ele acabou ganhando.

Mudanças corretivas

Comissões reativadas

Para sanar o esvaziamento das Comissões pouco fez a primeira versão
de reforma, exceto a tentativa de uma pauta de consenso que igualmente
pretendia evitar plenários vazios com desprestígio do próprio Legislativo.

9 Relatório Batyro, op. cito
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Só a Constituição veio realmente trazer a solução dando-Ihes poder deci·
sório. Naturalmente isso forçou os reformuladores a diminuir o número
de Comissões para evitar que pequenos colegiados tomassem decisões.
Uma outra alternativa, ainda usada no Senado, de que os parIa.
mentares fizessem parte de várias Comissões, foi descartada, a priori, na
Câmara. Os deputados são muitos, e podem especializar-se no tempo
para tomar decisões mais adequadas se permanecerem todo o seu mandato
numa mesma Comissão. Ainda que isso não seja obrigatório, é o esperado e o
usual, sendo poucas as mudanças e concentradas no início das legislaturas. 10

Voto de liderança

Em todas as pesquisas, e ainda hoje figurando nos jornais, há reclama
ções sobre o voto de liderança. A reclamação relativa ao voto de liderança
surgiu há muito tempo, desde que se iniciou a abertura democrática,
seguida à distensão do processo político. Posso afirmar que o voto de
liderança, como traduzido por alguns repórteres e analistas, como "usur
pação" do voto da Bancada, já não existe há muito tempo. Existe indicação
de voto simbólico, por parte da liderança, mas o líder não vota pela bancada.
Um pedido de votação nominal (não simbólic'a) pode ser feito e submetido
a Plenário, por qualquer deputado (art. 186 RI, Câmara); a verificação
de uma votação simbólica, outrossim, é feita sempre que 6% dos Membros
apoiarem um pedido verbal.

O fato anterior, do surgimento da figura do voto de liderança, surgiu
durante o período de governos autoritários. Eram tão poucas as prerro
gativas do Legislativo, que as decisões de políticas públicas eram quase
todas tomadas a nível de Executivo. Cabia ao Legislativo legitimá.las ins
titucionalmente, e isso poderia ser feito pelos líderes dos partidos, uma vez
que os parlamentares se ocupavam intensamente na sua função de inter
mediário entre inStituições locais ou aglutinação de interesses dos eleitores
e os agentes do Executivo. Eram fiscais qualificados da execução orça·
mentária que haviam legitimado apenas. Sua tarefa de legislação era
referida mais à organização das instituições sociais, que não as da admi
nistrro.ção pública, e relações interpessoais que se modificam no tempo. Sua
imciativa ainda é restrita a esse limitado campo do progresso social.

Entretanto, o chamado voto de liderança sobreviveu por algum tem
po, já no processo democrático, mais como uma tradição. Não estando
presentes os deputados, a indicação do líder, e não o seu voto, serve de
orientação para a Bancada. Ora, se o voto é simbólico, mesmo não
sendo o voto de liderança, esta passa a prevalecer. Entretanto. basta
que a oposição ao mesmo mantenha presença de seus liderados, para
derrubar O voto de liderança, na verdade indicação de voto que perma-

10 LegIslatura é o perlodo de t auoa, cUferea.te de lIeuf.o lectalatlva que ,
o periodo anual ou de convocaçio extraord1nár1a.
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nece se a votação permanecer simbólica. Se o processo se toma intenso
e polêmico, cada votação exige a presença dos parlamentares contra e a
favor do projeto para evitar a indicação da liderança, e que a votação sim
bólica prevaleça.

À falta de análise do assunto, mantêm-se no noticiário e nas conver·
sações de parlamentares e eleitores menos entrosados no processo as recla
mações contra o voto de liderança, que s6 existe e prevalece em votações
simb6licas não polêmicas. A votação simb6lica só é mantida, por sua
vez, se a parte que se opõe não estiver presente ou não se manifestar.
Votações simbólicas são sempre prévias, e podem sempre ser contestadas
se a parte contrária deseja e garante presença. Bem analisado o processo
de votação, poder-se-ia dizer, portanto, que o voto de liderança já não
existe.

Agenda e decisão prévia: Colégio de Líderes

A falta de programação para a Ordem do Dia começou sua correção
na própria Constituinte, mesmo que estivesse prevista em cada um dos
projetos de reforma regimental.' Bastou urna Agenda previamente aprovada
pelo Colégio de Líderes ou mesmo publicada pela Presidência. Posterior
mente as reuniões do Colégio de Líderes com o Presidente destacam da
Agenda os projetos que devam entrar nas semanas ou decêndios futuros.

Mas a polêmica idéia do Colégio de Líderes foi parte do retardo da
aprovação do Regimento pós-Constituinte. O elemento polêmico do Co
légio de Líderes, enquanto se reformavam os regimentos, estava menos
na falta de desejo de delegação por parte dos liderados que, no entanto,
surge da parte da dissenção presente em cada partido, do que da hesitação
de perder direitos acumulados durante o período autoritário, pela Mesa,
e, principalmente, pela presidência da Mesa. O processo era centralizado,
.o vínculo da Câmara com a Presidência da República setnpre se fez por
via da Presidência da Casa, mais do que pela sua Liderança.

Era de se esperar que a idéia de dividir O poder com os Líderes
não fosse simpática à Mesa. Tanto que foi preciso uma segunda Mesa
pós-Constituinte para que o Colégio de Líderes fosse realmente implan
tado. Tão logo decorrido seu primeiro ano de atuação, observam-se reações
de pouca simpatia no sentido de manutenção desse colegiado intermediário
que retira o poder unitário da Mesa sobre decisões da administração do
processo legislativo. ~ que ele realmente pode, se não vigiado de perto
pelos liderados, usurpar seus poderes na decisão de alternativas políticas.
Sua existência útil pressupõe também intensa participação e interação dos
liderados com a Liderança, condição prévia de democracia a que estamos
pouco acostumados.

Visto como instituição política, Colégio de Líderes é apenas um passo
para a correção do excesso de dispersão no processo decisório do Con
gresso. Há que haver um colégio de Líderes também a nível de Congresso,
e ele nos parece muito mais democrático que o caucus unilateral dos mo-
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delos de democracia americana que, bipartidarista, implanta uma filosofia
de alternância do poder e seu pleno exercício. 11

Alguns modelos de Colégio de Líderes são mais amplos, incluindo
os Presidentes de Comissões, ou a Mesa. Enquanto não institucionalizado.
o Colégio de Líderes, informal, funcionou na Assembléia Nacional Cons
tituinte. Incluía todos os Líderes, Presidente de Comissões e, freqüente
mente, Relatores.

Não vemos outra alternativa para contrabalançar o grau de dispersão
de um Parlamento, plural pela sua propria natureza, que um Colégio de
Líderes ou sua alternativa americana, o Caucus. 11 Trata-se de uma f6r
mula de traçar roteiros de política, debater de modo mais piodutivo e
coerente um conjunto de alternativas de políticas até estreitá·las para a
decisão final, que pode ser em Plenário se não se conseguir aglutinação
suficiente e coalizio abrangente sobTe todo1\ 0$ -pontoo. ~ apena~ u.m mOOo
de estreitar O campo das alternativas polêmicas e fazer-se a coalizão ou
consenso indispensáveis ao processo político.

Quando há dúvida fica mais fácil a cada líder consultar sua Bancada,
conversar, debater em grupos menores o assunto, informalmente, para
levar uma opinião para o Colégio. Quando não há consenso, também
é mais fácil reduzir o número de alternativas sobre as quais se tenha
que votar formalmente para verificação da maioria, em vez de freqüentes
obstruções a priori que prejudicam a imagem do Legislativo como um
todo. a No Colégio de Líderes o acordo tem visibilidade e transpatência
não atrapalhando outras matérias eventualmente na pauta.

O gráfico adiante dá uma indicação de como funciona entre nós o
processo decisório, via Colégio de Líderes. Em geral ele se reúne para
destacar da Agenda de projetos prontos para a Ordem do Dia os que
devem figurar na pauta da semana ou de duas semanas seguintes. Fun
ciona ainda para debate intenso de assuntos polêmicos sobre os quais
se conseguem coa1izaÇÓes de partidos, tanto para aprovar com emendas já
previamente apresentadas. no processo formal, OU para rejeitar, ou, even
tualmente, para formular Emendas Aglutinativas, compostas de aubemendas
ti emendas existentes.

t característica da representação o pluralismo. Para organizá-lo de
modo a aplainar suas características dispersivas. o Colégio de Líderes serve

,
11 cada partido tem leU CClUCW que lIe COblpfte da Lk1eraDÇ& maior do

partido e dee1dü' ti prtor1 aa pautas, aa regru do PI'OCeIIO IePdatlYO e meemo
~ Unha de poUttca quando do lado do Qoverno. It o exercício da fUo8offa em
llUe "the w1DDer takea lt anot

• Quem p.nha leva tudo e quem perdeU espera l8U
turno e fu o mtlllll1O.

12 RefIro-me l obltruçlo em que o lJder retira lUa bancad.a de PIeDA.rto
para bIo dar n"Omero Da ~taçIo da mat&ta que DIa quer ftI' apron4a e,
nentuaJmeD.te, atrapalha toda a pauta em '9OtaçIo ata que o advenirlo o procure
para acordo.

52 I. I.f. ....... 1..11••. 29 •• 114 ..... , .... 1"2



como elemento administrador do conflito e aglutinador dos componentes
de coalizão ou consenso antes dispersos no processo.

Fiscalização formalizada

Outra mudança interessante que o Regimento pós..constituinte adotou
a partir do primeiro estudo de reformas, foi a proposta para fiscalização e
controle. ~ verdade que os legisladores entre nós ainda não exploraram
devidamente esse filão de atividade parlamentar que institucionaliza de
forma interessante a fiscalização até aqui feita por denúncias. Essas, às
vezes, têm repercussão na imprensa e provocam reparos na distorção
apontada, mas nem sempre. Falta um processo adequado com uma seqüên
cia de análise e verificação dos resultados dos programas com os quais o
Executivo implanta as leis. Mesmo estas precisam ser reavaliadas quanto
ao interesse público mais geral.

A proposta de fiscalização e controle funciona como se fôra um pro
jeto. ~ distribuída à Comissão própria, podendo ser apresentada lá mesmo,
no entanto. Recebe um relator que lhe dá uma análise prévia indicando
métodos e formas de avaliação pelas quais a fiscalização, controle ou
avaliação do fato ou projeto governamental será considerado. Aprovado
esse relatório em Comissão, a proposta segue até resultar em denúncia for
mal de desacerto ou modificação por meio de legislação e indicação·
própria. O assessoramento relativo a esse processo foi, recentemente, cola.
cada a cargo da Assessoria de Orçamento, como ademais todo o processo
de fiscalização das Contas do Governo e da Execução Orçamentária.

Novos aspectos de proposições pré-existentes

Assim como o requerimento de informações tomou nova roupagem
com a nova Constituição, obrigando os Ministros a prestarem informações
pedidas em trinta dias sob pena de crime de responsabilidade, um reque
rimento vestiu-se com o poder de recurso. :e o que retira a qualificação
de pro;eto com poder terminal em Comissões. Ele deve ser apresentado
até cinco dias depois de aprovado ou. reieitado o proieto na última Comi%
são que lhe aprecia o mérito. Para isso a decisão da Comissão é comu
nicada à Mesa que avisa na Ordem do Dia, por cinco dias. Acolhido o
recurso, o projeto volta ao processo de análise em Comissões, já aí apenas
para receber pareceres, sendo discutido e votado em Plenário após a tra
mitação, quando entra na Ordem do Dia.

Os procedimentos internos nas estruturas do Sistema não tiveram
grandes mudanças, exceto quanto ao uso do tempo. em Plenário, várias
vezes já modificado depois do advento da Constituição. Agora uma Co-

• Ao bzdfclJç40 é outro tipo de propoa1çAo, presentemente com efeito externo.
Trata-Be de uma reeomendaçio lO poder que tem B atrlbUiçlo const1tuc1em&l da
In!ctativa; no sentido de tomá-Ia. As lndicaç6es .do um tipo de PJ'OPOIlçAo antiga
que tomou nova forma na presente Legla]atura dando-..lhe aeewmento eztemo.
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missão de Reforma do Regimento, quase permanente, bLlsca inovações que
atendam àquelas demandas não contornadas ainda pelo Regimento con
solidado.

Essa Comissão tem como membros mais destacados o Deputado Nelson
Jobim e Miro Teixeira que têm proposto várias mudanças de moderniza·
ção do processo legislativo ao próprio Regimento pós-Constituinte. As
principais delas foram aprovadas no contexto da Resolução n.o 10(91.

Os processos de discussão, votação, destaque, requerimentos quanto
a preferência ou processos de prejudicialidade são ainda os mesmos, são
praticamente universais quando em Plenário. Entre nós funcionam igual
mente para as Comissões quando a apreciação da proposta é de sua com·
petência.

Sessões de debate e Sessões deliberativas

A mudança mais considerável no Regimento pós-Constituinte foi, sem
dúvida, advinda da própria Constituição, que deu às Comissões o poder
de votar projetos, quando antes apenas os analisava para o Plenário.
Essa novidade viria também a permitir que as sessões de Plenário se tor
nassem mais densas, adotando-se sessões de debate nas segundas e sextas
feiras e de deliberação no meio da semana. Desta forma admitiu-se for
malmente que os deputados devem viajar a seus Estados no fim de semana
para cuidar de assuntos relativos a sua vida particular e de seu eleitorado.
Pode-se, pois, dizer que foi um passo em direção ao realismo.

O Senado ficou a um passo dessas reformas, pois ainda mantém as
sessões no modelo pré-Constituição 1988, no mesmo horário inclusive
nas segundas e sextas. Na Câmara dos Deputados, as sessões de segunda
feira são apenas de debate e as de sexta, não só apenas de debate mas em
horário matutino especial.

A nova tramitação

Na Resolução n.o 17/89, que consubstanciou a primeira reforma re·
gimental da Câmara dos Deputados depois da Constituinte, regulamentou
se o voto terminativo das Comissões. Com poder para votar projetos, as
Comissões passaram de 16 para 13, duas das quais com poderes especiais
de veto prévio. 18 Era a chamada admissibilidade, atribuição da Comissão
de Constituição e Justiça e da de Tributação e Finanças. Depois de pas
sarem pelas Comissões com poder de veto prévio as proposições seguiriam
para a chamada Comissão de Mérito, aquela referida ao tema da proposta.

Dado que havia uma verdadeira amarração do processo legislativo
ao ciclo orçamentário o noto Regimento encontrou alguma dificuldade

13 o projeto original da Com1ado de Reforma Póe-COD.ltttu1nte indicava
8 (!()mi'l6ea como DWnero ideal p&ra que DIo f(lllf:lD. demaalado peqllJen.. j6.
que deveriam votar e, portanto, tuDc10nar como uma mblIatura da própria
CAmara.
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para equacionar a tramitação de proposições comuns à dos projetos refe
ridos a esse ciclo. A nova Constituição prevê a obrigatoriedade de um
Plano de Governo. 14 dentro do qual se aprovam leis anuais de Diretrizes
Orçamentárias, a que se integram os projetos de Orçamentos.

Era preciso, portanto, além da verificação habitual da constitucio
nalidade que sempre ocupou lugar de primazia em todos os Regimentos,
não apenas no Brasil, adotar-se um sistema de triagem também quanto à
adequação de cada projeto a esse ciclo orçamentário. Criou-se então a
figura da admissibilidade, ao encargo das Comissões de Constituição, Justiça
e Redação, quanto à constitucionalidade, e da Comissão de Tributação e
Finanças, quanto à adequação às leis do ciclo orçamentário.

Como se pode observar, tal Íntegraçáo só seria possfvel com um
pouco mais de explicitação quanto ao tempo, porquanto cada proposta
teria que ser julgada em relação a um plano plurianual, cobrindo 5 anos,
uma lei de diretrizes orçamentarias, anual, e orçamentos respectivos. Exi
giria um trabalho de controle da execução orçamentária de que o Con
gresso, pelo menos já começa a buscar, mas da qual ainda não dispõe.
Seria a admissibilidade uma verificação se o Orçamento ainda comporta
novas despesas? Mas as despesas são fixadas no próprio Orçamento! Seria
a previsão para despesa futura? Também não, porque despesas são sempre
matéria orçamentária que só podem ser objetos de projetos de iniciativa
do Executivo 1~, Criou-se, como se vê. uma situação confusa e inconsis
tente, com a figura da admissibilidade.

Por outro lado, os projetos não podem ter sua aprovação prevista; fica
quase impossível saber se ao serem aprovados ainda se enquadrariam nesse
conjunto prévio de legíslação orçamentária. A alternativa seria a reserva
de condição no próprio ciclo orçamentário, uma vez aprovada a lei, o
que também fugiria ao princípio da admissibilidade, revertendo-o para o
Orçamento. no mínimo. dentre as lei~ referidas.

A figura da admissibilidade foi reconhecida inviável e caiu com a
Resolução n.O 10/91, quando se tentava criar, na verdade, uma outra Co
missão de Triagem. Reverteu-se então a tramitação que começava na
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, seguia para a de Tributação
e Finanças e, admitida a proposição, tinha sua análise e voto final na
Comissão de Mérito 16,

14 Art. 165.
15 Art. 81 § 11', b.
16 Nem todos os projetos tinham voto terminal nas Comlas6es de Mérito.

As mals relevantes ou que assim se tornassem per urgência OU requerimento com
t\U&11t~ d~ NCUUO \am, e vt.o amda. li. Pbmfl.rtO. Blo oa Pl'OS~tos de 1"\ ':Om
plementar, os urgentes, os aprovados em Plenário na outra CBB& do Congresso,
0lI de inJciatIva popular, os que tiveram pareceres divel'l108 POr maJs de uma
oom1asAo, os originários de llOIIlilI8AO e códigos. Os demals via a P1ené.rio se
aprovado o recurso de sua aprovaçAo ou reJeiçl.o na Comisslo de Mérito.
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Agora o projeto começa sua análise, depois de distribuído 17 pela
própria Comissão de Mérito, que passou a ter o poder de veto prévio.
S6 quando aprovado, ele tem sua verificação da "adequação orçamentária"
e constitucionalidade nas mesmas Comissões em que antes era verificada
sua admissibilidade.

Desnecessário dizer-se que a Comissão de Tributação e Finanças cai,
novamente, no mesmo impasse, urna vez que não estão fixadas as normas
em que se diriam se a proposição deve constar do Orçamento, o que a
tomaria desnecessaria porque o Orçamento é lei, ou se uma vez aprovada,
as outras leis novas que não o Orçamento devem ser providas de recursos
no próximo Orçamento, o que seria o lÓ8ico, se não esbarrasse com a
proibição cpnstitucional da iniciativa privativa do Executivo para toda
matéria orçamentária.

Uma vez que o projeto já está aprovado na Comissão de Mérito, as
Comissões 'de Constituição e Justiça perdem, respectivamente, seu poder
de veto e majestade tradicional. Sua função passa a ser a de dar um
parecer prévio como cabia antes da Constituição às Comissões de Mérito.
O projeto vai a Plenário se cai em uma das exceções do artigo 24, 11 ou
à Mesa, para0 anúncio que permita o Recurso Constitucional 18. Uma
dessas exceções é, aliás, a divergência entre os pareceres.

Se o projeto aprovado em Comissão ou no Plenário, os constantes da
exceção referida, já estiver em revisão deve ser encaminhado para a Pre
sidência da República que lhe dará sanção ou vetará. No primeiro caso
toma-se lei pela publicação.

O prazo para sanção ou veto é de quinze dias, mais quarenta e oito
horas para a comunicação ao Congresso, por parte do Presidente da Repú
blica.

Em caso de veto será necessário a sua rejeição por maioria absoluta
de cada Casa do Congresso, em sessão conjunta depois de apreciação por
Comissão Mista, para que o projeto venha a se tomar lei. O veto pode ser
parcial, recebendo o mesmo tratamento pelo Congresso como o total.

Ainda que esteja previsto um prazo para deliberação sobre o veto esse
prazo não tem sido cumprido na prática. Algumas vezes tem havido dificul
dade de votar qualquer outra matéria por causa da falta de apreciação de
vetos, mas nem sempre. Quando porém o Congresso rejeita um veto o
próprio Presidente deve promulgar a lei no prazo de quarenta e oito horas,
se não o fizer o Presidente do Senado pode fazê-Io ou, o Vice-Presidente
do Senado se o Presidente não O fizer.

17 ReIIolUçIo n'l lO, de 1981, a d1atr1bu1çlo ê d1ret&IDente feita pelo Bec:I'et*to
Geral da Ilesa.

18 Art. 68 I 29, I da CoDstItu1ÇIo, um d6c1mo doi lDeIDImJB da CUL
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Conferência Internacional de
Direito Ambiental

ANN HELEN W AJNER (.)

Como cinco milhões de pessoas, pelo menos, podem ser reparada,
por danos causados com o acidente na usina nuclear de Chernoby\7

Será a dívida externa convertida em investimentos sobre o meio
ambiente?

Esses temas e outros tão importantes, tais como a transferência de
resíduos perigosos e nucleares para países que não dispõem da tecnologia
necessária para assegurar a sua eliminação, {oram abordados na Conte·
rência Internacional de Direito Ambiental.

Tendo contado com a participação de seiscentas pessoas vindas de
31 países, a referida Conferência se realizou em outubro de 1991, na
Cidade do Rio de Janeiro e sob os auspícios da Prefeitura desta cidade.

Nos últimos vinte anos, ou mais predRmente, após a célebre Confe
rência de Estocolmo ocorrida em 1972, cresceram os debates e as tentativas
para solucionar as questões ligadas ao meio ambiente.

Na realidade, o desastre provocado por Saddam Hussein, que, de
forma bárbara, autorizou o derramamento de toneladas de petróleo no
mar, durante a Guerra do Golfo Pérsico, nos levam a, dentre outras, duas
conclusões fundamentais:

a) os problemas ecológicos não respeitam fronteiras e atingem a todos;

b) a multiplicação acelerada das causas judiciais relacionadas com
esse assunto e o aumento do número de Convenções e Tratados nos dão

(.) A auton. pubUcou um. ll"m> tntitul8.do "LeIbl1a.çl.o Ambim.ta.l BnaUen:
Subaidios para a Bfat6r1a do Direito Ambiental" peIa. Editora Forense. 1991.
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conta da importância da aplicação e do aprimoramento dos instrumentos
disponíveis do Direito Ambiental.

Remontam ao Velho Testamento as preocupações com o destino fmal
do lixo, com a reparação ambiental e a diversidade biológica. Entretanto,
foram nas últimas duas décadas que essas questões ganharam uma siste
matização jurídica. Para a continuidade da evolução desse processo, é
importante apontar as conclusões abrangentes da Conferência Internacional
de Direito Ambiental.

A referida Conferência constituiu-se da discussão de nove temas, a
saber:

a) Por um novo Direito Internacional do Meio Ambiente;

b) Poluição do ar;

c) Meio Ambiente Urbano;

d) Diversidade Biológica;

e) Poluição do Solo;

J) Proteção Ambiental: Aspectos Financeiros;

8) Cidadania e Meio Ambiente;

h) Dano Ambiental e Reparação;

i) Gerenciamento da Água.

Ademais, foram as seguintes as principais conclusões da Conferência
Internacional de Direito Ambiental:

Novo Direito Internacional Ambiental

A Conferência recomendou:

a) a instituição de uma Comissão Internacional ligada à Organização
das Nações Unidas, formada por 15 integrantes eleitos pela Assembléia da
ONU, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento de normas de proteçio
à natureza em todo o planeta, apurando denúncias e servindo de mediadora
em disputas ambientais entre países;

b} a adoção de uma Convenção Global que unifique principias legai'
e regras relativas à conserv~ão e uso sustentável de recursos naturais.

Poluição do Ar

a} devem ser criados fundos especiais para estimular a pesquisa rela
tiva aos poluentes atmosféricos e seus efeitos sinergéticos;

b} os países em desenvolvimento devem poder contar com a ajuda
intemaeio 11 a fim de implementar proce8SOI de produção menos poluentes,
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Meio Ambiente Urbano

Foram sugeridas as seguintes medidas:

a) o desenvolvimento integrado de políticas urbanas;

b) a pesquisa sistemática de soluções locais que contribuam para
resolver simultaneamente problemas globais de meio ambiente;

c) ênfase na educação ambiental com vistas a um despertar da socie
dade para os problemas de meio ambiente urbano;

d) cooperação internacional entre as cidades ricas e as cidades pobres
por meio de um sistema de parceria direta entre elas;

e) instituição de novas po[{ticas de ordenamento do territ6rio, visando
controlar a explosão urbana, criando nOvoS empregos, de modo a mantet
a população nas zonas rurais.

Diversidade Biológica

a) reciprocidade entre os Estados utilizadores e os Estados onde se
encontram recursos biológicos. Nesse sentido. incluem-se as idéias de desen·
volvimento da cooperação mundial, respeitando a soberania dos Estados,
de modo a estabelecer responsabilidades na conservação da diversidade
biológica;

b) promover o reconhecimento internacional de zonas de maior impor
tância para o patrimônio biológico mundial;

c) estabelecimento de um fundo internacional de conservação da diver
sidade biológica. Esse fundo poderia ser financiado com base no princípio
de reciprocidade e no espírito de cooperação internacional tornados mais
eficazes por mecanismos como patentes, royalties, transferência de tecno
logia_

Poluição dos Solos

a) deve ser proibida a transferência de resíduos perigosos e nucleares
para países que não disponham da tecnologia necessária para assegurar 11

sua eliminação, a fim de preservar a qualidade dos solos. De outra parte,
recomenda-se a adoção de medidas concretas de recuperação dos solos
contaminados por resíduos perigosos;

b) devem ser os solos objeto de uma preocupação universal com a
finalidade de melhorias na sua gestão.

Aspectos Financeiros da Proteção Ambiental

a) propõe-se o estudo da possibilidade de criação de fundos ambientais
com a troca, por parte de países devedores, da dívida externa para finan
ciamento de projetos ambientais internos;
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b) reconhecimento de direito de propriedade intelectual derivado da
diversidade biológica, considerando-se a possibilidade de reconhecimento
de direitos aos próprios recursos naturais genéticos.

Cidadania e Meio Ambiente

a) todas as informações ambientais, com exceção das matérias que
envolvam. comprovadamente segredo industrial ou de segurança do Estado,
devem ser transmitidas à coletividade;

b) a não-infonnação pelos Estados da ocorrência àe eventos danosos
ou com grave risco ao meio ambiente e à saúde das pessoas merece ser
considerada como crime internacional;

c) as ONGs devem participar do processo de elaboração da legislação
ambiental e na fiscalização do cumprimento das referidas leis.

Reparação do Dano Ambiental

Criação de fundos, nos planos nacional e internacional, por parte
das indústrias poJuidoras, para reparação do dano ambiental, incluindo
a restauração do meio ambiente e compensação de danos físicos causados a
indivíduos e às suas propriedades.

Gerenciamento de Agua

a) procurar evitar a ocorrência de derramamentos, instituindo uma
regulamentação preventiva;

b) eliminar depósitos de resíduos perigosos em terra;

c) inventariar e restaurar depósitos de resíduos abandonados;

d) proibição do uso de agrotóxicos em águas subterrâneas;

e) em relação à construção de barragens na Amazônia, sugere-se estu·
dos prévios de impacto ambiental no meio ambiente desses empreendimentos,
levando-se em consideração a análise custo/benefício do projeto, de modo
a garantir a participação da sociedade nessas questões.

As conclusões da Conferência Internacional de Direito Ambiental,
bem como suas recomendações, permitem-nos afirmar que o Direito
Ambiental é O instrumento mais importante de que dispomos pata viabi
lizar políticas que visem o bem~star das gerações futuras. A humanidade
consciente de que os problemas ecológicos não respeitam fronteiras,
atingindo a todos, conta com este instrumento para frear as agressões
cometidas contra o meio ambiente e contra sua própria vida.

Nota: OI lUl&Ia da Confereacla InteDactonal de DI.re1to Ambiental estio em
rue de pubUcaçio.
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1. O dispositivo constitucional e o problema

Os artigos 23 e 24 da Constituição Federal de 1988 cuidam respecti.
vamente das competências comum e concorrente da União, Estados, Muni
cípios e Distrito Federal, em especial no que se refere à preservação das
florestas, flora e fauna, proteção do meio ambiente e combate à poluição
em qualquer das suas formas.

Fulcrados na competência conc.orrente sobre essa~ maté.rias, os Estadca
vêm editando leis ordinárias, decretos e outros atos normativos disciplinan
do a execução da polític.a de meio ambiente, em assuntos que já constituem
objeto da legislação federal; quanto a esta, destacam-se a Lei n.O 6.938, de
31-8-81, que, 80 dispor sobre a política nacional do meio ambiente, seus
fins e mecanismos de formulação e aplicação, instituiu O Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA - estruturado em diversos órgãos, alguns
extintos posteriormente, mas cuja atribuição principal seria implementar a
execução e fiscalização das diversas providências determinadas pela lei e
pelas autoridades ambientais; a Lei n.O 7.797. de 10-7-89, que criou O

Fundo Nacional do Meio Ambiente, a ser administrado pela Secretaria do
Meio Ambiente da Presidência da República, mas ressalvando as compe·
tências anteriormente atribuídas ao Conselho Nacional do Meio Ambiente
- CONAMA - e a Lei n.o 7.735, de 22·2-89, que extinguiu as antigas
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entidades ambientais federais, Secretaria Especial do Meio Ambiente 
SEMA - e Superintendência do Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE 
e criou o IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis. entidade autárquica que ficou encarregada de todas
as atribuições dos órgãos extintos. e ainda as das antigas SUDHEVEA 
Superintendência do Desenvolvimento da Pesca e IBDF - Instituto Brasi
leiro de Desenvolvimento Florestal, que já haviam sido extintos pela Lei
n.O 7.732, de 14-2-89. O art. 4.° da Lei de criação do IBAMA estabeleceu
que a competência e atribuições dos órgãos extintos passariam para a nova
autarquia. e, ainda, que esta os sucederia nos direitos, créditos e obrigações
decorrentes de lei. ato administrativo ou contrato. .

Em outras palavras, apesar de a Constituição Federal ter limitado 8

competência da União em questões ambientais ao estabelecimento de normas
gerais, a Lei n,O 7.735/89 convalidou toda a legislação anterior. nos direitos
e competências dos antigos órgãos ambientais, transferidos ao IBAMA.

Por outro lado. o Decreto n.O 97.946, de 11-7-89, ao dispor sobre a
estrutura básica do IBAMA. atribuiu-lhe a finalidade de formular. coorde·
nar, executar e fazer executar a política nacional do meio ambiente e da
preservação, conservação e uso racional, fiscalização. controle e fomento
dos recursos naturais renováveis, e especialmente. entre outras atribuições,
'·'fazer cumprir a legislação federal sobre meio ambiente e promover a fisca
lização das atividades de exploração de florestas. flora, fauna silvestre e
recursos hídricos. visando a sua conservação e desenvolvimento, be~ como
a proteção e melhoria de qualidade ambiental do meio ambiente", conforme
inciso X.

De toda essa parafernália legislativa exsurgem problemas jurídicos de
não fácil solução. em face das pOssibilidades de conflitos interordenamentais
de legislações, em todos os âmbitos de validez das respectivas normas
jurídicas.

Entre esses problemas, o próprio IBAMA tem se defrontado com
questões práticas, tais como, na hipótese da ocorrência de leis federal e
estadual disciplinando a mesma matéria. qual o diploma legal aplicável? E
qual o entendimento a ser adotado em relação a determinadas normas
«específicas" da legislação anterior à Constituição. notadamente nos Estados
que já detêm legislação específica, fulcrada no art. 24 e incisos, da Consti~

tuição Federal, bem assim no § 1.0 do referido artigo. interpretado a con
trario sensu?

Por outro lado, éde indagar-se: a) qual a legislação que deve prevale
cer quando a federal é mais restritiva, ou seja, quando estabelece proibições
além das previstas na federal? Do mesmo modo, se 0CQtTe o inverso. isto ~.
a federal é mais restritiva? b) Qual o critério de aplícabilidade daa respecti~

vas legi.l;lações. no caso de coincid&1cia material entre ambas as legislações?
c) Se a competência da Uniio, limitada ao estabelecimento de normas gerais.
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nos tennos do § 1.0 do art. 24, legitima o estabelecimento de nonnas espe·
ciais pelos órgãos executivos da política nacional do meio ambiente - caso
das Resoluções do CONAMA e das Portarias Normativas do IBAMA - é
de questionar-se se a superveniência de tais nonnas especiais derroga as
gerais ou especiais baixadas pelos Estados, quando incompatíveis com tais
nonnas específicas federais.

Finalmente, deve-se considerar que o problema suscita ainda conflitos
intertemporais, decorrentes da validade das nonnas federais e estaduais
anteriores à Constituição.

No presente estudo deixarei de considerar, brevitatis causa, os confli
tos relacionados com as legislações municipais, bem como a do Distrito
Federal, considerando-o equiparado aos Estados. mutatis mutandi$.

Por outro lado I também por amor à brevidade. não serão considerado,
os conflitos intertemporais que possam ser solucionados pelas regras comuns
de sobredireito estabelecidas na Lei de Introdução ao Código Civil.

E assim, fica delimitado o campo deste estudo, que é o dos conflitos
entre normas gerais e especiais. nas legislações federal e estaduais, decorren·
tes da citada competência concorrente.

2. A compeMncia concorrente no direito constitucional

Entende·se por competência concorrente a faculdade, atribuída por lei,
para realizar uma ação comum; distingue-se, embora sutilmente, da compe·
tência comum, que é a faculdade que a lei concede a um ou vários funcio
nários, juiz ou tribunal, para apreciar e julgar certos pleitos ou questões.
Tanto a comum quanto a concorrente tratam de ações conjuntas, mas a
primeira ocorre na atividade propriamente administrativa do Estado e na
judicante, e a segunda se dá em relação à atividade legiferante, ou norma
tiva no mais amplo sentido.

Na área da proteção ambiental, a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios unem sua ação para preservar a natureza, combater a
poluição, proteger os mananciais, as florestas, a flora e a fauna, e, assim, a
atuação fiscalizadora pode ser exercida em conjunto ou supletivamente. Na
competência concorrente, ocorre a faculdade de legislar, isto é, baixar
nonnas e diretrizes. estabelecer regras que irão pautar a atividade adminis
trativa e fiscalizadora das diversas unidades políticas do País, através de
seus órgãos ambientais, bem como definir as fontes estatais do direito a
ser aplicado às situações concretas sub judice, tudo com vistas ao objetivo
primordial da proteção da natureza e do meio ambiente.

Instituição característica das organizações federativas modernas,
registram-se os antecedentes da Constituição dos Estados Unidos, que serviu
de inspiração para nossa primeira Constituição republicana e federativa,
de 1891, e a Constituição alemã de Weimar, de 1919.
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:e um dos problemas mais complexos e fascinantes ( moderno direito
constitucional, eis que, como assinala PONTES DE MIRANDA, a história
parece impor-se li lógica. Segundo esse autor, a história tem consagrado
"três sistemas políticos de repartição de poderes e direitos não enumerados:
a) o de atribuí-los à coletividade maior, à União; b) o de atribuí-los aos
Estados-membros; c) o de reputá-los de ambos por prevenção de legislatura,
ou por possível acumulação" (in Comentários à Constituição de 1967,
art. 13).

A Constituição norte-americana, ao institucionalizar a União federal a
partir dos Estados anteriores independentes, firmou o modelo considerado
clássico da repartição das competências nos Estados de uma federação, no
sentido de que elas cabem aos Estados, isto é, às unidades federadas, dela
só se retirando o que explícita ou implicitamente fosse atribuído à União
(v. MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, Comentários à Consti
tuição Brasileira, São Paulo, Saraiva, 1972, vaI. I, p. 137). Só que, conforme
lembrou FRANCISCO CAMPOS, pelo art. VI da Constituição americana
todos os atos do Legislativo Federal se impunham como a lei suprema dos
Estados e, assim, a 10.- Emenda fixou o conceito de competência residual:
"os poderes não atribuídos aos Estados Unidos pela Constituição e nem
por ela proibidos 80S Estados, são reservados aos Estados, respectivamente,
ou ao povo" (v. FRANCISCO CAMPOS, Direito Constitucional, 1.0 vaI.
Rio, Freitas Bastos, 1956, pp. 302/321). Esse princípio ampliou.se e foi
acolhido pela Constituição da Alemanha, de 1871, e muitas outras nações,
onde se gerou uma presunção de competência a favor das coletividades
menores.

As Constituições brasileiras de 1891, 1934, 1937 e 1946 adotaram.
esse modelo clássico, embora, no caso brasileiro, não houvesse razões
hist6ricas que o justificassem. Ao contrário das federações que haviam se
constituído pela fusão de Estados soberanos, a União Federal brasileira
nasceu por segregação, a partir do Estado unitário descentralizado que era
o Império. Nos EUA os Estados cederam à União os poderes; no Brasil, foi
O Estado que cedeu às províncias, transformadas em Estados federados, as
competências de que estes gozam.

Na lição de PONTES. esses sistemas políticos históricos contrariam a
lógica da plenitude constitucional. pela qual a competência da União tem
caráter geral ou central, simbolizada num círculo mais abrangente que o
círculo representativo das competências locais.

O atual conceito de competência concorrente parece-me haver sido
sugerido por PONTES na critica que dirigiu à Constituiçio de 1967,
achando mais adequado falar em. "concorrência" em relação 808 poderes
residuais (ob. cit., p. 297). Mas o constituinte de 1988, todavia, acolheu a
competência concottel1te, não no sentido lógico sugerido por PONTES,
mas tratou de conjugar a competência residual clássica, que vinha desde a
Carta de 1891, com. O sistema de 1937, que seguiu o modelo alemão de
Weimar. Por este. introduziuc a chamada competencia da nec:euidade,



como antídoto à presunção da competência dos Estados relativa aos poderes
nã<renumerados.

E assim, a Constituição Federal de 1988, no art. 21, enumera a compe
tência específica da União, em vinte e nove itens, deixando a possibilidade
de os Estados legislarem sobre tais questões específicas somente se autoriza
dos por lei complementar, conforme parágrafo único do citado art. 21. A
competência comum, que se refere à ação e fiscalização sobre o cumprimento
das leis e das atividades do Poder Público, está regulada pelo art. 21,
llguardando-se o estabelecimento de normas para a cooperação entre a
União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, através de lei com
plementar, consoante disposto no parágrafo único. Entre as atividades do
Poder Público incluídas nessa competência comum, inclui-se a proteção do
meio ambiente e combate à poluição em qualquer de suas formas.

A competência residual do Estado está prevista no § 1.0 do art. 25, e,
finalmente, a competência concorrente para legislar sobre diversas matérias
está prevista no art. 24 da Carta Magna. Em direito ambiental, a competên.
eia concorrente abrange a legislação sobre florestas, caça, pesca, fauna,
conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do
meio ambiente e controle da poluição; e ainda, sobre a proteção ao patri
mônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; e responsabili
dade por dano ao meio ambiente e a bens e direitos de valor artístico, esté
tico, histórico, turístico e paisagístico.

Todo o capítulo VI da Constituição é dedicado ao meio ambiente, esta
belecendo o art. 225 que todos têm direito ao meio ambiente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações.

A competência constitucional concorrente todavia é limitada pelos
quatro parágrafos do art. 24, que introduzem a distinção entre normas gerais
e especiais, sem definir critérios de distinção, o que tem engendrado difíceis
problemas de administração e solução de questões de direito ambiental.

3. Natureza das normas gerais e especiais

Considerando que não existem normas constitucionais ou ordinárias
que definam o que se deva entender juridicamente por normas gerais, deve-
se buscar na Teoria Geral do Direito os critérios dessa' tipologia.

Segundo leciona FERRAZ IR., ..a descrição da hipótese da situação de
fato, sobre a qual incide a conseqüência, pode ser abstrata, na forma de um
tipo ou categoria genérica, ou pode ser singular, na forma de um conteúdo
excepcional. A distância entre o genérico e o singular, tomados como termos
mutuamente relativos, admite gradações. Dependendo do grau de abstração
podemos então distinguir entre normas gerais abstratas (isto é, gerais pela
matéria), normas espeCiais e normas excepcionais". Segundo esse autor, 8

norma especial não excepciona, propriamente, o tipo genérico, pois não o
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disciplina de forma contrária, mas apenas de forma dife nte, adaptada às
circunstâncias e às suas exigências (in re.RCIO SAMPAIO FERRAZ JR.,
Introdução ao Estudo do Direito. Técnica, Decisão, Dominação. Ed. ATLAS,
1988. pp. 121/122).

Esse entendimento confirma a antiga lição de DOURADO DE
GUSMÁO: "Levand~se em conta as relações sociais disciplinadas pelo
direito, direito geral é o aplicável a todas as relações ou a uma categoria
ampla, enquanto direito especial, aplicável somente a um campo restrito de
relações jurídicas" (in PAULO DOURADO DE GUSMÁO, Introdução ao
Estudo do Direito, Forense, 1988, 13.- ed., p. 120).

A distinção entre normas gerais e especiais, ou específicas, portanto,
não tem um referencial semântico definido, isto é, não radica num conjunto
definido de relações iuridicas, mas tã~somente num referencial pragmático
relacionado com a maior ou menor abrangência das normas, segundo a
intenção do legislador, quiçá do intérprete ou aplicador da lei: isto é, trata-se
de um critério puramente 16gico-formal, que possibilita considerar geral uma
regra em relação à especial que lhe constitui. fundamento de validade. Pode
se assim dizer que uma norma especial é somente a que pode ser derivada
de outra, considerada geral. Assim sendo, quaisquer normas, salvo a Consti
tuição que é a norma geral por excelência, pode ser considerada geral ou
especial, ou específica.

Essa constatação conduz ao seguinte: as possibilidades de conflitos
entre normas gerais e especiais que não possam ser resolvidos por princípios
jurídicos objetivados em leis ou decretos, ou mesmo regulamentos interpre
tativos, somente podem ser solucionados pela teoria da interpretação da lei,
e, dada a natureza lógica de tais conflitos, pela aplicação de princípios
analíticos de interpretação das leis.

4. Os conflitos entre normas gerais e especiais em direito ambiental

O conflito básico que se estabelece no direito ambiental brasileiro
decorre da menção feita na Constituição de 1985 aDS lmites da cempetênt.\a
da União, nos §§ L", 2.", 3.° e 4.° do art. 24, verbis:

li§ 1,0 No âmbito da legislação concorrente, a competência
da União limitar-se-d a estabelecer normas gerais.

§ 2." A competência da União para legislar sobre normas
gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ J." Inexistindo lei federal sobre normas geraís, os Estados
exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas
peculiaridades.

§ 4.° A superveniência de lei federal sobre normas gerais
suspende a eficácia da lei estadual, no qw lhe lor contrdrio."
(Grifas nossos.)
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Estes dispositivos merecem alguns comentários, em relação 80S textos
grifados.

Primeiramente, que a Constituição estabelece uma competência para
normas gerais, mas nem define o que seja, e nem faz. referência a normas
especiais; assim. pode-se entender, a contrario sensu, que, se a lei maior
atribui à União competência em matéria de normas gerais, atribui aos
Estados a competência para normas específicas. Não há no texto constitucio
nal definição para normas específicas, mas o § 3.0 possibilita um critério
jurídico, qual seja, o do atendimento às peculiaridades. Daí que um conflito
se estabelecerá, caso a União regulamente, ela mesma, relações jurídicas
peculiares ao Estado.

Em segundo lugar, sempre restará ao Estado o critério da competência
residual, reforçada em matéria de direito ambiental pelos parágrafos segundo
e quarto. Este, por sinal, não suspende a validade da lei estadual, mas
tão-somente a eficácia. Em outros termos, não se poderá considerar ilegal ou
inconstitucional lei estadual que regulamente matéria já regulada pela União,
mas tão-somente deixar de aplicá.la, em determinadas situações, o que não
impede que ela prevaleça em outras. A lei estadual continua válida e vigente,
mas as autoridades federais deverão dar prioridade à norma federal que
regulamente o mesmo assunto.

Novamente a Teoria Geral do Direito fornece os elementos necessários a
um entendimento mais abrangente dos problemas que poderão surgir. Como
preleciona MARIA HELENA DINIZ, "não há hierarquia entre leis federais,
estaduais e municipais, esta somente existirá quando houver possibilidade de
concorrência entre as diferentes esferas de ação. Apenas nos casos de assun
tos sobre os quais pode manifestar-se qualquer dos poderes conjuntamente,
isto é. na esfera de competência concorrente, é que se tem a primazia, por
exemplo, da lei federal sobre a estadual". E continua: "Se é da competência
exclusiva do Estado a elaboração de sua Constituição, norma da União sobre
essa matéria não tem O condão de excluir a lei estadual. Uma norma consti
tucional estadual não prevalece contra uma lei federal ordinária, se o assunto
disciplinado for de competência privativa oll concorrente da União. Se esta
invadir esfera de competência do Município. o direito local prevalece sobre
o federal" (in MARIA HELENA DINIZ, Compêndio de Introdução à
Ciência do Direito, Saraiva, 1988, p. 351). Também OLIVEIRA ASCEN
SÃO nos brinda conl excelentes subsídios: "Uma regra é especial em rela
ção a outra, quando, sem contrariar substancialmente o princípio nela
contido, a adapta a circunstâncias particulares... Devemos saber se, em
princípio, a lei geral revoga a lei especial, ou a lei especial a geral... A lei
especial nunca pode revogar a lei geral. Referindo-se a um ponto particular,
deixa intocada a ordenação geral da matérill... E a lei geral revoga a espe
cial? ... A afirmação aparentemente lógica de que a lei geral, por ser mais
extensa, incluirá no seu âmbito a matéria da lei especial, que fica ltvogada.
não se sóbrepõe à consideração substancial de que o regime geral não inclui
a consideração das çircunstâncias particulares que justificaram justamente
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a emissão da lei especial. Por isso esta não será afetada pela simples razão
de o regime geral ter sido modificado" (in JOS~ DE OLIVEIRA ASCEN
SÃO, O Direito: Introdução e Teoria Gt:ral. Ed. da Fundação Calouste
Gulbenkian, 1984, p. 446/453).

Essas opiniões, de conhecidos e abalizados cultores da Teoria Geral do
Direito, levam·nos às ilações seguintes:

Podem ser consideradas normas específicas, tanto federais quanto
estaduais, aquelas que regularem âmbitos especiais de relações jurídicas.
considerados em relação à matéria, aos sujeitos da relação ou ao território de
aplicação da norma (a distinção é também de OLIVEIRA ASCENSÃO, ob.
cit .• p. 455), normas essas que sejam derivadas, ou fundadas em normas de
maior abrangência, mas relativas 80 mesmo objeto. Trata-se do critério ana·
lítico para considerar uma norma como específica. Em relação às estaduais.
podem ser consideradas também específicas aquelas que, em qualquer nível
hierárquico de normatização, regulamentem matéria peculiar ao Estado,
isto é, que não possam ser aplicadas em outro lugar que não seja o território
do Estado ao qual se destina a norma.

Daí a necessidade de critérios juridicamente aceitáveis, para solucionar
os possíveis conflitos entre normas gerais e especiais.

5 . Critérios para a solução dos conflítos normativos

Dado o caráter eminentemente lógico da relação entre norma geral e
especial, é preciso buscar critérios que possam orientar. tanto na esfera
administrativa quanto na judicial, a solução dos possíveis conflitos.

Tais critérios obedecem a uma hierarquia lógica, qual seja. em primeiro
lugar a própria Constituição, em seguida a lei ordinária e, finalmente, os
princípios lógicos de interpretação jurídica. Mas, de qualquer modo. as
soluções jurídicas aos problemas concretos emergentes deverão respeitar o
critério do bom senso, da eqüidade e da submissão da aplicação das leis aos
fins socíais a que se destinam, nunca sendo demais Iémbrar que direito não
é matemática, é juris prudentia.

Pelo primeiro critério, os citados §§ 1.° a 4.° da Constituição. bem como
a lacuna dimanada da indefinição do que seja norma especial. aliados ao
principio da derivação analítica entre lei geral e especial, leva-nos fortiori
ratione a fixar como regra geral que os eventuais conflitos sejam sempre
resolvidos pela prevalência da legislação federal. Isto significa que os
regulamentos federais que disciplinam as atividades públicas e privadas
relacionadas com a proteção ambiental, e que sejam juridicamente válidos.
têm sempre a prevalência sobre quaisquer outros regulamentos. eetaduais ou
municipais. ainda sejam constituídos por leis estaduais.

Fica assim solucionado o conflito dimanado da maior restritividade da
legislação federal, ainda que se trate de normas que o senso comum entenda
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como específicas, por exemplo, a proibição regional ou local da pesca de
determinadas espécies, em certas épocas do ano; neste caso, conforme o já
exposto, prevalecerão as restrições impostas pela legislação federal.

Resta-nos, porém, examinar o problema da maior restritividade da legis.
lação estadual; pode a lei estadual estabelecer proibições, onde a lei federal
permite?

Socorre-nos aqui o princípio da plenitude do ordenamento jurídico,
aquele que Carlos Cossio considera o "axioma fundamental do direito". Por
ele, entende·se que a ordem jurídica é um contínuo de licitudes e um des
contínuo de ilicitudes, expresso no brocardo "tudo o que não é juridica
mente proibido é juridicamente permitido".

A Constituição Federal acolhe o princípio no inciso I do art. 5.°:
"ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei". Assim sendo, a atuação da pessoa, sujeito de direito, é livre,
salvo as restrições objetivamente previstas na lei ordinária ou nos regula
mentos que dela derivam, desde que baixados por quem tenha competência,
também fixada em lei, para fazê·lo. As diversas formulações do princípio
da legalidade ou da reserva legal, nos vários ramos do direito público ou
privado, igualmente evidenciam o princípio da plenitude.

No caso do direito ambiental, suas normas estabelecem restrições ao
exercício dos direitos subjetivos, principalmente o direito de propriedade,
calcadas nas normas constitucionais que impõem a proteção ao meio
ambiente, especialmente as do art. 225 com seus incisos e parágrafos.

Articulando-se tais limitações constitucionais com os princípios da
competência concorrente e residual (art. 25, § 1.0 e, em relação aos Municí
pios, art. 30, inciso 11), entende-se que a lei estadual pode estabelecer
limitações ao exercício dos direitos, com vistas à proteção ambiental, ainda
que não previstas l1la legislação federal, desde, é claro, que tais restrições
sejam compatíveis com as liberdades públicas constitucionais. Ainda que
haja expressa autorização federal, através de lei, se a lei estadual, conside
rada Constitucionalmente válida, a contrario, prevalecerá a lei estadual.
Trata-se em nossa opinião de situação característica onde o conceito de
norma específica, cuja competência em matéria ambiental é atribuída ao
Estado, para atender a peculiaridades locais, poderá determinar a inaplica
bilidade da lei federal em Estados onde haja leis em contrário; todavia,
convém enfatizar, somente, se o conflito ocorrer em relação a norma federal
permissiva, nunca se a referida norma é proibitiva.

Os demais critérios nos fazem entrever as exceções ao princípio geral
da prevalência da legislação federal.

A primeira exceção se apresenta no caso de a norma federal invadir
área já claramente definida na Constituição ou na lei ordinária federal como
de competência estadual ou municipal. Assim, por exemplo, não poderão o
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CONAMA ou o IBAMA normatizar a distribuição de gás canalizado e nem
dispor sobre controle do uso e ocupação do solo urbano, matérias de compe
tência dos Estados e Municípios, respectivamente. Neste caso, se houver
conflito de normas, prevalecerá sempre a norma local, desde que fique
suficientemente caracterizada a infringência dos arts. 25 a 31 da Constitui
ção pelos regulamentos federais. Esta possibilidade, aparentemente remota.
deve ser considerada pelo fato de que a proteção ambiental permeia todas
as manifestações da vida jurídica, devendo haver o especial cuidado em não
invadir áreas onde já está constitucionalmente definida a competência
estadual ou municipal.

Outra exceção exsurge da possível superveniência de lei federal que
atribua competência aos Estados e Municípios para legislar sobre matérias
de interesse'local. Neste caso o conflito desaparece. em face da definição
legal de norma específica. eis que somente a lei ordinária pode definir o
que seja interesse local ou regional. Tal hipótese fará com que as normas
federais porventura existentes à data da promulgação da lei nova, que
estabeleça tal limitação. percam a eficácia. quando não a validade. nos
Estados onde haja normas específicas conflitantes.

Esses critérios possibilitam soluções que, em nossa opinião, respondem
às dúvidas suscitadas no início.

Primeiramente. em caso da ocorrência de leis federal e estadual disci·
plinando a mesma matéria. o diploma legal a ser aplicado será o federal, a
menos que se refira a matéria inequivocamente definida na Constituição
ou na lei ordinária federal como pertencente à alçada estadual.

Em segundo lugar, conforme se demonstrou, não há critérios para
distinguir, na legislação atinente ao meio ambiente, anterior à Constituição.
o que constitua comando geral ou específico, salvo o critério da derivação
analítica, Pode-se assim dizer que todas as Portarias e Resoluções. bem
como determinados artigos de Leis ou Decretos, estes baixados ex vi da legis
lação ambiental ordinária, principalmente o Código Florestal, a Lei de Pro
teção à Fauna, o Código de Pesca, o Regulamento dos Parques Nacionais
Brasileiros. as leis e decretos que dispõem sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, são de natureza específica quando detalham ou regulamentam a
aplicação das leis ordinárias ou da própria Constituição. Como se trata de
normas derivadas, elas como que se incorporam às leis gerais respectivas e
devem prevalecer. inclusive nos Estados que já detém legislaçãO específica
sobre idênticas matérias.

Volto. em conclusão, a repetir que somente a lei ordinária federal p0de
rá dispor sobre o que seja matéria específica, ou de interesse local. regional
ou estadual; na ausência dessa legislação. as normas federais deverão preva·
leeer, sejam elas de natureza ordinária ou regulamentar; o que nos leva a
opinar que as Resoluções do CONAMA, bem como 88 Portarias do lHAMA.
partindo do pressuposto de que sejam válidas constitucionalmente, prevale
cem sobre as leis ordinárias estaduais, em caso de conflito.
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o FINSOCIAL é Constitucional

OsWALOO OmON DE PONTES SARAIVA Fn..HO

Procurador Judicial da Procurador1& Geral da
Fazenda Nacional. Advogado em Bruilla

SUMA.RIO

1. A presunção de constftudQnaltdade das let8. 2. Cons
titucionalidade da contribuição do FlNSOC/AL, diante do
previsto no art. 56 do Ato das Disposições Transttórl.as
da Constituição Federal de 1988, que recepcionou a supra
citada exação como contribuição de segurtdade social.

1. Presunção de constitucionalidade das leis

Recorde-se que milita em favor das leis, com o apoio da doutrina e
jurisprudência pacíficas no Brasil e no exterior, a presunção de constitucio
nalidade ou o princípio da interpretação compatível. segundo o qual somente
se deve declarar a inconstitucionalidade da lei, quando esta não puder ser
interpretada de forma compatível com a Constituição.

Este é o critério da Lei n.O 221, de 20 de novembro de 1894, que com
plementou a organização da Justiça Federal da República e, em seu art. 13,
§ 10. estabeleceu que

"Os juizes e Tribunais apreciarão a validade das leis e regula
mentos e - só - deixarão de aplicar aos casos ocorrentes leis
manifestamente inconstitucionaes e os regulamentos manifesta·
mente incompatíveis com as leis ou com a Constituição."

Logo depois, em 1902, o jurista JOÃO BARBALHO, nos seus Comen
tários à Constituição Federal Brasileira, já advertia da necessidade do Judi
ciário observar a máxima circunspecção na declaração de inconstitucionali·
dade de um ato legislativo•

.. A lei traz sempre a presunção de valiaaae. Somente diante
de uma lei que contradiga expressamente a Constituição, é que
poder-se-lhe-á negar execução. Aconselhava que o juiz deve
abster-se da questão de constitucionalidade, toda vez que sem isso
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julgar a causa, distribuindo a justiça que caiba no caso. e que
questões dessa natureza somente fossem submetidas aos Tribunais,
quando todos os membros deles estiverem presentes, para a maior
autoridade de suas decisões e, por mais tempo, manter·se firme sua
jurisprudência."

Transcrevo lição do mestre CARLOS MAXIMILIANO em sua clássica
Hermenêutica e Aplicação do Direito, 11.* ed., Rio de Janeiro, Forense,
1991, l'p. 306 a 309 e 31 L verbis:

"364 - I. O Código fundamental tanto prevê no presente
como prepara o futuro. Por isso ao invés de se ater a uma técnica
interpretativa exigente e estreita, procura atingir um sentido que
torna efetivos e eficientes os grandes principios de governo, e não
o que os contrarie ou reduza a inocuidade.

Bem observa STORY: 'o governo é uma coisa prática, feita
para a felicidade- do governo humano. e não destinada a propiciar
um espetáculo de uniformidade que satisfaça os planos de políti
cos visionários. A tarefa dos que são chamados a exercê·lo é dis
por, providenciar. decidir; e não debater; seria pobre compensa
ção haver alguém triunfado numa disputa. enquanto perdíamos
um império; termos reduzido a migalhas Um poder e ao mesmo
tempo destruído a República,'

.366 - UI. 100asas presunções militam a lavor da vali·
dade de um ato, legislativo ou executivo; portanto, se a incompe
tência, a falta de jurisdição ou a inconstitucionalidade, em geral.
não estão acima de toda dúvida razoável, interpreta-se e resolve-se
pela manutenção do deliberado por qualquer dos três ramos em
que se divide O Poder Público. Entre duas exegeses possíveis,
prefere-se a que não infirma o ato de autoridade. Opor/et uI res
plus valeat quam pereat.

Os tribunais só declaram a inconstitucionalidade de leis
quando esta é evidente, não deixa margem a ~ria objeção em
contrário. Portanto, se, entre duas interpretações mais ou menos
defensáveis. entre duas correntes de idéias apoiadas por juriscon
sultos de valor, O Congresso adotou uma, o seu ato prevalece. A
bem da harmonia e ., mútuo respeito que devem reinar entre os
poderes federais (ou estaduais). o Judiciáriq só fax uso da sua
prerrogativa quando o Congresso viola claramente ou deixa de
aplicar o Estatuto Básico, e não quando opta apenas por determi·
nada interpretação não de todo desarrazoada.

367 - IV. Sempre que for possível sem fazer demasiada
violência às palavras. interprete-se a linguagem da lei com reservas
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tais que se torne constitucional a medida que ela institui, ou
disciplina.

368 - V. A constitucionalidade não pode decorrer só dos
motivos da lei. Se o parlamento agiu por motivos reprovados ou
incompatíveis com o espírito do Código supremo, porém a lei não
é, no texto, contrária ao Estatuto Básico, o tribunal abstém-se de
a condenar.

• • ~ • • .. • .. • • • .. .. • .. .. .. • ~ .. • .. • • • • .. .. • .. .. • • • • .. .. • .. .. .. .. + .

373 - X. .. oi .. ' I .

Cumpre ao legislador e ao juiz, ao invés da ânsia de revelar
inconstitucionalidades, mostrar solicitude no sentido de enquadrar
na letra do texto antigo o instituto moderno."

Na obra Coment6,ios à Constituição Brasileira, 3." edição, Liv. do
Globo, Porto Alegre, 1929, pp. 120 a 123, MAXIMILIANO, tomando como
referência os juristas norte-americanos WILLOUGHBY, BRYCE e BLACK,
inclui, entre os preceitos reguladores do uso das prerrogativas do Judiciário
de dar "a última palavra sobre a inconstitucionalidade dos atos do Congresso
ou do Executivo", o de que "proclama-se a inconstitucionalidade apenas
quando é absolutamente necessário fazê-lo. para decidir a questão sub
judice", bem assim o de que "presumem-se constitucionais todos os atos do
Congresso e do Executivo". Só se proclama. em sentença, a "inconstitucio
nalidade. quando esta é evidente, {ora de toda dúvida razoável".

Esta também é a opinião de LÚCIO BITTENCOURT, que no seu
excelente O Controle Jurisdicional da Constitucionalidade das Leis, 2.
edição, Forense, Rio, 1968. pp. 92 e 93, se reporta aos constitucionalistas
norte-americanos. para corroborar a tese de que "toda presunção é pela
constitucionalidade da lei e qualquer dúvida razoável deve-se resolver
em seu favor e não contra ela - every reasonable doubt must be resolved
in favour of the statute not agaínst it. E os tribunais não julgarão inválido
o ato, a menos que a violação das normas constitucionais seja, em seu
julgamento, clara, completa e inequfvoca - clear, complete and unmista
kable. Essa precaução já fora reclamada pelo próprio Marshall. no julga
mento do caso F~etcher V. Peck, onde o grande juiz mostrou que a Ruestão
de se verificar se uma lei ~ incompatível com a Constituição é, sempre,
uma questão muito delicada - is at ali times a question of much delicacy
- que deve raramente, quiçá nunca. ser decidida pela afirmativa num
caso duvidoso. Os tribunais, quando compelidos a se manifestar sobre a
matéria, não podem fundar-se em vagas conjecturas para declarar que o
Legislativo excedeu os seus poderes e que O ato expedido deve ser consi
derado inv61.ido. O conflito entre lei ordinária e a Conatituiçio deve ser
de tal ordem que o juiz sinta a convicção clara e forte da incompatibilidade
entre uma e outra: a clear and strong conviction 01 their incompatlbility
with each olhe,".
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Prossegue o insigne jurista. em SUa invocação aos juízes norte-ameri
canos. "também o Justice Washington. no caso Ogdem V. Saunders. seguindo
a mesma orientação. sustentou que se há de presumir sempre a validade
e a eficácia da lei até que violação da Carta Constitucional seja provada
além de toda a dúvida razoável - is proved beyond any ali reasonable
doubt. Em conseqüência dessa presunção. tem-se entendido. por outro
lado. que os tribunais. antes de fulminar a lei com a declaração de
inconstitucionalidade, deve procurar interpretá-la de tal modo que se tome
possível harmonizá-la com a Constituição. E somente no caso de se tomar
isso de todo impraticável é que se poderá reconhecer a ineficácia do
diploma impugnado" (op. cit., p. 93).

Tratando acerca da chamada "dupla interpretação", Bittencourt
leciona: "uma vez que o conflito entre' lei e a Constituição não deve ser
presumido - adianta Cooley - segue-se, necessariamente. que as Cortes
devem, se possível, dar à lei interpretação tal que lhe permita manter-se
válida e eficaz - the court, ij possible. must give the statute such a
construction as will enable it to have ejfect. Isto, alias, nada mais é
do que afirmar que os tribunais devem interpretar a lei de acordo com
a intenção da legislatura, que só poderia ser a de elaborar um diploma
capaz de produzir efeito jurídico e não um que se tomasse inoperante e
nulo" (op. cit., p. 93)_

Destarte, conclui o abalizado jurista - "se uma lei pode ser inter
pretada em dois sentidos. um que a toma incompatível com a Lei Suprema.
outro que permite a sua eficácia. a tíltima interpretação é a que deve
prevalecer. Assim o tem decidido reiteradamente a Corte Suprema ameri
cana, sustentando que, na hipótese aventada, é dever precípuo do juiz
- it is our plain duty - adotar a exegese que salve a lei da inconstitu
cionalidade .

LÚCIO BITTENCOURT encima - "a orientação é unanimemente
adotada pelos países que admitem o controle jurisdicional, merecendo
ser citada a decisão do Tribunal Supremo de Cuba, de 6 de outubro de
1938, onde o assunto logrou amplo tratamento doutrinário, concluindo-se
por tomar expressa, de forma incisiva e categórica, a regra acima enunciada:
"cuando una ley admite dos interpretaciones, una acorde com la Cons
tituci6n y otra incompatible con eUa há de optarse por la primera".
Também a jurisprudência arsentina é pacífica a respeito, desde o "leading
case" Bellog y Duranõna v. Ferrocarril dei Sud de V. A. Da mesma
forma, entre nós, a questão não comporta dúvidas.

Já em 1944, O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário n.O 4.057, em que foi Relator o eminente Ministro
OROZIMBO NONATO, decidiu que "a inconstitucionalidade de lei 
providência excepcional - só pode ser decretada quando é patente e
mconstestável" .
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Em voto proferido no julgamento. pelo STF, de Recurso Extraordinário
n.O 62. 731-GB, in RTf n.O 45. o pranteado Ministro ALIOMAR BALEElRO
incluía-se entre aqueles que "acham que as leis, aliás na velha regra,
s6 quando absolutamente inconstitucionais, devem ser declarada como tais".

Recentemente, a Suprema Corte em questões de ordem, decididas
nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade números 72 e 97, Relatores,
respectivamente, os Eméritos Ministros MOREIRA ALVES e SEPOl,.VEDA
PERTENCE, tem chamado a atenção da conveniência de se garantir a
segurança e a tranqüilidade social, pela preservação tanto quanto possível,
da ordem jurídica em vigor.

Apresenta-se oportuno transcrever o pronunciamento do Douto Advo
gado-Geral da União ARTHUR DE CASTILHO NETO, na ADIN n.o 513,
? \:<eY>pe\to do Con\t~lt. Con"'<en\t'àd~no D\tt.\~ Cow,,\)'àn.do, o ,,\~'à.~ t,,~

como referência o erudito trabalho elaborado por GILMAR FERREIRA
MENDES, culto Procurador da República, hoje Consultor Jurídico da
Secretaria-Geral da Presidência da República, que admoesta sobre o risco
do controle da constitucionalidade levar, às vezes, inadvertidamente para
o vazio jurídico:

"Com efeito, a preocupação com as conseqüências juridicas
das decisões proferidas no juízo de constitucionalidade já se
mostrava presente na literatura jurídica na época de Weimar.
Sustentava Triepel, no conhecido Referat sobre "a natureza e
desenvolvimento da jurisdição constitucional", que, quanto mais
políticas fossem as questões submetidas à jurisdição constitu
cional, tanto mais adequada pareceria a adoção de um processo
judicial totalmente diferenciado dos processos ordinários (Triepel,
Heinrích, Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeitnd,
VVDSTRL, voI. 5 (1929), p. 26):

'Quanto menos se cogitar, nesse processo, de ação (. .. ) de
condenação, de cassação de atos estatais - dizia Triepel 
mais facilmente poõerão ser resolviàas, sob a lorma JudIcial. as
questões políticas, que são, igualmente, questões jurídicas'.

Quase simultaneamente esforçava-se Walter Jellinek para
reduzir o conteúdo normativo do art. 13, § 2.°, da Constituição
de Weimar, afirmando que o Reichsgericht somente poderia c0

nhecer de uma argüição de inconstitucionalidade, no processo de
controle abstrato de normas estaduais, se a declaração de nulidade
da lei estadual se mostrasse apta a resolver a controvérsia (Jellinek,
Walter, Verfassung und Verwaltung des Reichs und der Uinder.
Leipzig e Berlim, 3.. ed., 1927, p. 27).

Esse seria o caso se, por exemplo, a norma declarada incons
titucional pudesse ser substituída por outra norma de t.\ate7.8
inquestionável. Ao contrário, não deveria ser declarada a incons-
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titucionaJidade se pudesse advir uma lacuna a ser preenchida
pelo legislador estadual. Assim. o Reichsgericht estaria impedido
de declarar. na sua opinião, a inconstitucionalidade de uma lei
estadual disciplinadora do processo eleitoral que se afigurasse
incompatível com o princípio da proporcionalidade fixado no
art. 17 da Constituição. pois "teria como conseqüência o caos,
o Estado não disporia de uma lei eleitoral" (ibidem, p. 27).

Assinale-se que as chamadas lacunas jurídicas ameaçadoras
(hedrohliche Rechtslucke) e o perigo de instauração de um estado
de "caos jurídico" foram determinantes para o desenvolvimento
da declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia da nuli·
dade na jurisprudêncía da Corte Constitucional alemã. Essa va
riante penuite que a lei ~nsurada subsista no ordene.mentc ~u

ridico até a sua derrogação. Em casos excepcionais, admite-se a
aplicação continuada do direito questionado tendo em vista a
preservação de princípios basilares da ordem constitucional, sobre
tudo do princípio de segurança jurídica.

Embora possa parecer inusitado, cumpre assinalar que o de
senvolvimento pelo Bundesverlassungsgericht de novas formas de
decisão expressa o propósito de cumprir efetivamente o complexo
mister de órgão central de controle jurídico. Não se pode esquecer
de que a função de Guardião da Constituição (Huter der Verlas
sung) exige que contemple, nas suas decisões, a necessidade de
preservação da ordem constitucional que deve ser protegida (Cf.
Rupp v. Brunneck, Wiltraut, narf das Bundesverlassungsgericht
an den Gesetzgeber appeIlieren?, in: Festschrift für Gebhard
Muller, 1970, pp. 335 (365).

Jl que, enquanto órgão constitucional que participa na forma
ção da vontade do Estado, a Corte Constitucional está obrigada a
considetar as conseqüênc.i8.& lurldi<:.a& de SUM decisões pua a
sociedade estatal, evitando orientar-se simploriamente pelo lema
"fiat justitia pereat mundus" (Rupp y. Bruneck. narf das Bun
desverfassungsgericht ao den Gesetzgeber appellieren? in: Fests
chrift für Gebhard Muller, 1970, pp. 365-366 segs.)"

No caso adapta-se como uma luva o conselho dos doutrinadores alemães.
A contribuição para o Fundo de Investimento Social, tem por escopo
c:ustear despesas nas atividades fins das áreas de saúde, previdência e
assistência social (art. 1.0 da LC n,O 70/91). Interpretações no sentido
de infirmar a legislação do FINSOCIAL têm trazido sério prejuizo para s
própria sociedade.

Destarte, considerei conveniente tecer essas considerações proped.êu
ficas, antes de proceder ao· desenvolvimento do mérito do presente artigo.
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2. Constitucionalidade do FINSOCIAL

O Fundo de Investimento Social - fINSOCIAL - foi instituído
pelo DecretQ-Lei n.D 1.940, de 25-5-82, com fundamento no art. 21, § 2.D

,

da Constituição Federal de 1967, na forma de contribuição social, destinada
a custear investimentos de caráter assistencial em alimentação, habitação
popular, saúde, educação e amparo a pequeno agricultor, no percentual
de 0,5% (meio por cento), incidente sobre a receita bruta das empresas
públicas e privadas que realizam venda de mercadorias, bem como das
instituições financeiras e das sociedades seguradoras.

Para as empresas públicas e privadas que realizassem exclusivamente
venda de serviços, li contribuição era de 5%, incidindo sobre o valor do
imposto de renda devido ou como se devido fosse.

De inicio, insta des1indar que a jurisprudência usualmente invocada
com base no Direito anterior, no sentido do FINSOCIAL ter a natureza
jurídica de imposto instituído pela União dentro de sua competência resi
dual, não mais pode ser aplicada à espécie, uma vez que a Constituição
Federal de 1988 recepcionou o Fundo de Investimento Social- FINSOCIAL
- como contribuição de seguridade social.

De fato, o novo Estatuto Político, contrariamente ao anterior, cuida
a matéria em setor pr6prio, procurando espancar, definitivamente, discussão
acerca da natureza jurídica da contribuição focalizada, inserindo-a no Título
VIII - da Ordem Social, Capítulo 11 - Da Seguridade Social-, portanto,
com regras e princípiOS específicos, inconfundíveis com aqueles do Sistema
Tributário Nacional, disciplinado no Título VI, Capítulo I.

A dúvida surgida, na vigência da Constituição revogada, deveu-se ao
fato de que inexistia disciplina constitucional expressa sobre as chamadas
contribuições sociais, especiais ou parafiscais, visto que o art. 21, § 2.°,
inciso I, da Constituição Federal de 1967, com a redação dada pela Emenda
Constitucional n.D 8, de 14-4-77, simplesmente, autorizava a União a insti.
\Úl~as, àai emerg'mào o 'Decreto-l.el n:" 'l .~4'\), êle "2~-~~"2, senllo que, na
Carta Magna de 1988, tanto as contribuições sociais de intervenção no
domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas
estão disciplinadas nos arts. 149, 146, 111 e 150, I e UI, como as contribui
ções sociais de seguridade social tiveram a instituição e o disciplinamento,
explicitamente, delineados nos arts. 194, 195, e 56, este último do Ato das
Disposições Constitucionais Transit6rias.

Abra-se um parêntese para dizer que a contribuição do FINSOCIAL
tem como fato imponfvel a necessária intervenção ou atividade estatal, sem
a referibilidade ao obrigado, no plano da seguridade social.

Assim, desenganadamente, a contribuição do FINSOCIAL não possui
similaridade com os impostos, uma vez que estes independem de qualquer
atividade estatal para $Cr instituídos.
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Ratifique-se, por outro lado, que a Constituição Federal de 1988. ao
reservar um Título exclusivo para a Ordem Social. incluiu nele, um Capítulo
próprio sobre ,8 Seguridade Social, compreendendo um conjunto integrado
de ações de iniciativa tanto dos Poderes Públícos, como da socíedade.
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assis
tência social.

Nesse contexto, o preceito constitucional do art. 195, caput e incisos I
a 111, definiu as respectivas fontes de custeio, estatuindo que "a Seguridade
Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos
termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios e das seguintes contribui
ções sociais: I - dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o
faturamento e o lucro; 11 - dos trabalhadores; III - sobre a receita de
concursos e prognósticos".

Para elidir qualquer hesitação que ainda pudesse pairar, o art. 56 do
ADCT, expressamente firmou a natureza jurídica da contribuição do
FINSOCIAL como uma das contribuições sociais de seguridade social, ao
condicioná-la à futura legislação da Seguridade Social, no âmbito da qual
foi prevista, e ao fixar normas sobre a destinação da arrecadação desta
contribuição. ad litteram:

"Até que a lei disponha sobre o art. 195, I, a arrecadação
decorrente de, no mínimo, cinco dos seis décimos percentuais cor
respondentes à alíquota da contribuição de que trata o Decreto-Lei
n!} 1.94<J, de 25 de maio de 1982, alterada pelo Decreto-Lei
0.° 2.049, de 1.0 de agosto de 1983, pelo Decreto 0,° 91.236. de 8
de maio de 1985. e pelo Decreto-Lei n.o 7.611. de 8 de julho de
1987, ptUsa Q integrar a receita da seguridade social, ressalvados,
exclusivamente no exercício de 1988, os compromissos assumidos
com programas e projetos em andamento,"

Portanto, a recepção do Decreto-Lei n.o 1.940/82 e da legislação poste
rior sucedeu-se por expressa vontade constitucional, embatendo-se qualquer
objeção quanto à natureza jurídica da imposição in examine. não só pela sua
inserção entre aquelas do art. 195. I, da Lei Suprema. como por ter sido
remetida à regulamentação pela lei que viesse dispor sobre o precitado arti
go, ao invés de vincular-se ao sistema tributário nacional.

Insistimos, neste ponto, que a Carta Política de 1988 transluziu a
distinção entre o sistema de financiamento da seguridade social e o sistema
tributário nacional, enumerando, num e noutro campo. as regras que deve
riam ser colimadas por um e outro. não lhes atribuindo jamais igual nature
za, pois se assim tivesse sucedido, não teria incluído os preceptivos do
art. 195, caput e seus parágrafos. no Capítulo da Seguridade Social.

Portanto, cabe repisar que as contribuições sociais de seguridade social,
disciplinadas no art. 195 da Constituiçi.o Federal de 1988 (como ao Instituto
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Nacional de Seguridade Social - INSS), não se confundem com as contri·
buições previstas no art. 149 da mesma Carta, pois estas são contribuições
sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias
profissionais ou econômicas e que se subordinam às prescrições constitucio
nais dos arts. 146, 111 e 150, I e IH. enquanto aquelas objetivam o finan·
ciamento da seguridade social, nOS termos do art. 195, que fixa-lhes as regras
próprias e os princípios essenciais.

Aliás, o art. 149 da Constituição resguarda do comando do art. 150,
IH, b, aquelas contribuições a que alude o seu art. 195, sobre as quais inci
dirá o § 6.° deste, sendo esta mais uma demonstração do seu propósito de
tratar diferentemente as retrocitadas contribuições.

Impende preluzir, que pelo cotejo do art. 195, I, da Lei Suprema, e com
o art. 56 do Ato das Dis\lQsiçãe.s. Constitucionais. ltatlSit6.nu, a ÇA~t.:r;,\~~\~

do FINSOCIAL, instituída pelo Decreto-Lei n.O 1.940/82 foi recepcionada
não como imposto, mas como contribuição de seguridade social.

Obviamente, a determinação do art. 56 do ADCT teve caráter tempo
rário, objetivando garantir receita para a seguridade social, enquanto lei não
dispusesse sobre as contribuições do art. 195, I, da Constituição Federal.

No entanto, o mesmo art. 56 não impedia que a cogitada lei acolhesse
contribuições já existentes, adequando-a ao escopo constitucional do art. 195.
1, o;:.~mc. em pa:r\e., ve\c a %\l~et.

Assim a Lei n.O 7.689, de 15-12-88, instituiu a contribuição social sobre
o lucro das pessoas jurídicas, destinadas aO financiamento da seguridade
social (art. 1.0), e nO seu art. 9.°, manteve as contribuições previstas na
legislação em vigor, incidentes sobre a folha de salários e a do FINSOCIAL,
de que cuida o Decreto-Lei n.O 1.940, de 25-5-82, e alterações posteriores.
incidente sobre o faturamento das empresas, com fundamento no art. 195, I.
da Constituição Federal.

A.bra-se, aqui, um novo parentese para exalçar que o art. 9.0 da Lei
n.O 7.689/88 apenas ratificou a mantença da legislação do FINSOCIAL.
mas, efetivamente, foi a própria Constituição, de modo explícito e irrefu
tável, que atribuiu condição de contribuição de seguridade social para o
FINSOCIAL.

Desse modo, a Lei n.O 7.689/88 optou por aproveitar a estrutura legis
lativa da exação do FINSOCIAL, destinando-a à seguridade social, o que
não representa qualquer descurarnento ao art. 56 do ADCT.

Assirn, enfatize-se que esta malsinada lei não extinguiu o FINSOCIAL,
tendo-o recepcionado e integrado no sistema de custeio da seguridade social,
não tendo havido solução de continuidade na cobrança desta contribuição
sobre o faturamento, que foi preservada.
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Ratifique·se. outrossim. que o FINSOCIAL está expressamente previsto
no art. 56 do ADCT. que não exauriu seu conteúdo com a edição da Lei
n.O 7.689/88.

Desse modo, improcede a propalada lesão ao art. 154. I. do Estatuto
Político. não sendo exigível. na espécie. lei complementar, a não-cumulativi·
dade do gravame, base de cálculo e fato gerador diversos dos pr6prios dos
impostos discriminados na Constituição, isto porque, o FINSOCIAL não foi
recepcionado como imposto instituído em face da competência residual da
União.

Ademais. o § 4.0
, do art. 195, da Carta Magna, estabelece que, somente

na hipótese de lei instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção
ou expansão da seguridade social, diversas, portanto, d1lS previstas no art.
195, incisos I a lU, da mesma Carta, deverá ser obedecido ao disposto no
art. 154, l.

Contudo, a fonte de custeio da seguridade social dos empregadores
sobre o faturamento, que é a contribuição do FINSOCIAL, evidentemente,
representa fonte já estabelecida pela própria Constituição, não se tratando
de nova fonte de custeio ou expansão da segdridade SOCial.

Insta repetir que os preceptivos dos arts. 146, 149 e 154. I. da Lei
Suprema, não se aplicam às contribuições situadas no Capítulo da Seguri.
dade Social. Para estas a ConstituiçãO reservou tratamento à parte do
Capítulo do Sistema Tributário Nacional.

Colime·se que a própria ressalva do art. 195, § 4.0
, que remete às contri·

buições de novas possíveis fontes, não previstas nos incisos I a lU do mesmo
artigo, ao precdtuado no art. 154. I, não se refere à lei complementar.

Aliás, em todo tratamento dado ao financiamento da seguridade social.
inclusive no § 4.0

, do art. 195, a Constituição Federal jamais mencionou a lei
complementar, presumindo-se que sempre cuidou de lei ordinária e, como
se sabe, a necessidade de lei complementar há de ser expressamente deter·
minada.

A propósito, acrescente-se. ad argumentandum tantum, que não se deve
olvidar que o § 5.0

• do art. 34, do Ato das Disposições Constitucionais Tran·
sitórias, recepciODou as normas do Código Tributário Nacional como lei
complementar. no que não seja incompatível com o novo sistema tributário
naciona! e que o § 3.°. do mesmo dispositivo. permite que a União, 08
Estados. Distrito Federal e os Municípios possam editar as leis que sejam
necessárias à aplicação do novo sistema tributário nacional.

RessaIte-se. quanto às contn'buíções sociais, q,ue a regra da nio-cumula·
tividade e a" vedaçio de utiliUlÇio de fato gerador ou base de cálculo pró
prios dos discriminados na nova Constituição, somente. se dirigem la CODtri
buições de seguridade social. que venham a ser criadas por lei, incidentes.
sobre outras fontes. que nio .. previstas D04Ut. 195.1 a UI. da Lei Maior. o
que nIo 6 o caso do FINSOCIAL, nio havendo. portanto. de te cosítar da
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aplicação, in specie, do disposto no art. 195, § 4.°, c/c o art. 154, I, da Lei
Suprema.

Reitere-se que o FINSOCIAL não poderia ter o mesmo fato gerador ou
base de cálculo de algum imposto discriminado na Constituição, apenas se
se tratasre de uma nova fonte de recursos para o financiamento da seguri.
dade social.

Já restou demonstrado, porém, que o acoimado gravame não se trata
de exação nova, mas de contribuição que já fóra, expressamente, prevista no
art. 195, I, incidente sobre o faturamento da empresa.

Portanto, ainda que o fato gerador e a base de cálculo do FINSOCIAL
fossem os mesmos de impostos previstos na Constituição, não haveria má·
cuIa alguma, pois não há de se cogitar de inconstitucionalidade do próprio
texto constitucional.

l! inconsistente o entendimento de que pelo fato de existir a contribui·
ção social incidente sobre o faturamento das empresas privadas, ou seja, o
Programa de Integração Social, não poderia o art. 9.° da Lei n.O 7.689 tei
mantido a contribuição do FINSOCIAL, em face do art. 239 da Constitui
ção, porque, segundo a opinião de alguns, configuraria "descabida exação
dúplice".

O PIS foi instituído pela Lei Complementar n.O 7, de 7-9-70, com 8

finalidade de "integrar o empregado na vida e no desenvolvimento das
empresas» preconizada pelo art. 165, V, da Constituição revogada.

O art. 239 da Constituição vigente manteve tanto a contribuição do
PIS, como a do PASEP (Lei Complementar n.O 8, de 3·12-70), dando-Ihes, a
partir de 5-10-88, destinação diversa, ou seja, financiar o programa de segu
ro-desemprego e o abono anual aos trabalhadores de baixa renda.

Trata-se, pois, de contribuição div:ersa do art. 195, I, da Constituição,
sendo irrelevante o fato de também incid~r sobre o faturamento, já que esta
é a vontade da Lei Suprema.

Mesmo que se entenda que as contribuições do PIS e PASEP, recepcio
nadas pela Constituição vigente, seriam contribuições sociais de seguridade
social, disciplinadas na art. 195 da Carta Magna, ainda assim, não vislumbro
incompatibilidade alguma entre a cobrança das contribuições do PIS e do
PASEP com a do FINSOCIAL, pois as referidas exações não estão entre as
previstas no art. 195, § 4.°, da Lei Maior, muito pelo contrário, já que todas
elas estão previstas no texto constitucional.

In casu, trata-se de hipótese prevista de bis in idem de contribuições,
e, portanto, não só permitida, como desejada pela Constituição Federal
de 1988.

Cabe repinchar que a Constituição veda, tão-somente, as taxas possuí
rem base de cálculo própria de impostos (art. 145, § 2.°), os impostos, a
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serem instituídos com base na competência residual da União, e as contri·
buições, que forem criadas por lei, sem incidirem nas fontes de financiamen
to previstas no art. 195, I e 111, com o escopo específico de garantir a
manutenção e expansão da seguridade social, terem o mesmo fato gerador ou
base de cálculo próprios dos impostos discriminados por ela (art. 194, I e
art. 195, § 4.°, ambos da CF/S8).

Assim, resta induvidoso que as contribuições incidentes sobre as fontes
já previstas nos comentados arts. 195 e 239, da Constituição de 1988. não
estão sujeitas às vedações aventadas, isto é, o Estatuto Político, nes~s casos,
expressamente, permite a cumulatividade dos gravames e que possam ter
aquelas contribuições o mesmo fato gerador ou base de cálculo das exações
nela discriminadas.

A seu turno, a contribuição social, instituída pela Lei n.o 7.689, de
15-12-B8, robre o lu<;:ro das ~roas luridicas, destinada ao financiamento da
seguridade social, não se confunde com a do FlNSOCIAL, já que a fonte de
financiamento desta é o faturamento ou receita bruta.

Ademais, assevere-se que o conceito de "renda bruta" (expressão utili
zada pela legislação do FlNSOCIAL, como no art. 25, I. da Lei n." 8.212,
de 1991) e "faturamento" (termo usado no art. 195, I, da CF) confundem-se,
uma vez que este nada mais é que o valor das faturas emitidas pelas em·
presas.

Entendo, assim, ser aplicável também ao FINSOCIAL o teor da
Súmula n.O 258 do Egrégio Tribunal Federal de Recursos, no sentido de
incluir-se, na base de cálculo dessa contribuição, a parcela relativa ao rCMS.

Mencione-se, outrossim, que o termo empregador (previsto no art. 195,
I, da CF) se identifica com a expressão empresa pública e privada (prevista
na legislação do FINSOCIAL).

Assim. as empresas s6 estariam fora da incidência do FINSOCIAL na
hipótese de não possuírem trabalhadores ou servidores.

Assim, a Constituição determinou. no art. 195, I, que o obrigado é o
empregador e que a contribuição incide sobre o faturamento. A lei ordinária
não pode alterar esses dados. Se a lei usa de termos equivocados, cabe ao
intérprete dar à lei interpretação que a harmonize com o texto constitucional.

Ressalte-se, outrossim, que, nos termos da Constituição Brasileira (art.
22, XXIII). a União tem competência plena para legislar sobre contribui·
ções sociais com vistas a financiar a seguridade social.

No uso desta competência, pode a União instituir a contribuição social
para si como para outras entidades descentralizadas.

Assim, a lei pode oferecer a posição de sujeito ativo da contribuição
social tanto para a União. como para pessoas específicas distintas do Estado.
desde que investidas de funções públicas de aasegurar os direitos relativos li
saúde, à previdência e à assistência eocial.
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o fato de uma entidade arrecadar, administrar e fiscalizar a contribui
ção que é destinada a outra, não importa em desnaturar essa contribuição,
ainda mais quando essas entidades se situam na mesma esfera política.

Aliás mesmo entre esferas diversas da Federação é possível ocorrer
tal colaboração, em consonância com o art. 7.° do CTN.

O ponto nevrálgico é a destinação dos recursos arrecadados, visto que
se trata de exação com finalidade fixada na Constituição e na lei (art. 9.°
da Lei n.O 7.698/89; art. 7.°, parágrafo único, da Lei n.O 7.787/89, art. 1.°
da Lei complementar n.O 70/91).

O hipotético problema da União arrecadar a contribuição e não repassar,
corretamente, os respectivos valores situa-se no plano da responsabilidade
dos administradores, e não da natureza jurídica do gravame.

O art. 165, § 5.°, inciso lU da Constituição de 1988, estabelece que
a lei orçamentária anual deve trazer, em separado, o orçamento da seguridade
social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da admi
nistração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e
mantidos pelo Poder Público.

Isto, no entanto, não obsta que a União arrecade, fiscalize e administre
a contribuição social. Há meios técnicos próprios para destacar, no orça
mento, as verbas arrecadadas por uma das entidades da Federação, mas
destinadas a outra. Assim, por exemplo a Lei n.O 4.320, de 17 de março
de 1964, que estatuiu normas para a elaboração e controle dos orçamentos
da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, já previa a forma de
inclusão das cotas de participação que uma entidade pública deve trans
ferir a outra, em seu art. 6.°, §1.0

:

"As cotas de receita que uma entidade deva transferir a
outra incluir-se-ão, como despesa, no orçamento da entidade
obrigada à transferência e, como receita, no orçamento da que
as deva receber:'

ltata-'6e, -portanto, ue tfunp\e'& pl'OD\ema de '[écnica orçamentái18, que
não se reflete sobre a natureza da contribuição, inexistindo, também aqui,
razão capaz de eximir a Impetrante do pagamento do FINSOCIAL.

O punctun pruriens do art. 165, § 5.°, IH, da Carta Magna, foi de
ordenar O sistema da seguridade social, prescrevendo sua inclusão no
orçamento anual, que nada mais é que um instrumento descritivo, que
compreende a previsão da receita e fixação da despesa (art. 165, § 8.°, da
CF), constituindo essa necessidade de se saber o que se deverá pagar em
cada ano o verdadeiro escopo do dispositivo; in examine, e não a criação
de recursos corresporldentes.

O preceito constitucional supracitado não pretendeu. assim, limitar
a criação das fontes de recursos, pela própria Constituição discriminadas,
condicionando-as à prévia inscrição no orçanlento anual .

..
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Dentro deste espírito, o art. 167, caput, inciso I, da Lei Suprema,
veda "o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária
anual" .

Assim, também, o § 5.° do art. 195 da Constituição Federal dispõe
que "Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado.
majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total".

A teleologia dos retromencionados preceptivos é de impedir que o
Poder Público, no âmbito de determinada área viesse a desenvolver pro
grama ou arcar com novas despesas sem a devida dotação orçamentária,
sabido que a realização de despesa pública está sempre condicionada à
respectiva fixação na lei orçamentária anual.

Impende aduzir que, como dispõe o art. 194 da Estatuto Político, a
seguridade social não é um programa, mas um sistema composto de um
conjunto i~tegrado de ações dos Poderes Públicos e do setor privado, o
qual, para ser cumprido, poderá também realizar seus programas, das
mais diversas ordens, em diferentes esferas da sociedade e distintos tempos,
não se comportando, por sua enorme abrangência, no exíguo contexto do
examinado art. 167, I.

Acrescente-se que o art. 195, § 2.°, da Constituição Federal, ao esta·
belecer que "A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada
de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde. previdência social
e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas
na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus
recursos", traça, apenas, um critério a ser observado na elaboração da
proposta de orçamentos, com vistas à consecução dos objétivos perseguidos
no âmbito da seguridade social, não significando isto que os recursos só
possam ser hauridos se previstos em orçamentos .

A seu turno, a programática norma do art. 165, § 2.°, da Carta Magna.
que estabelece disposições a serem observadas pela lei de diretrizes orça·
mentárias, a qual orientará a elaboração da lei orçamentária anual, só
poderá ser colocada no plano da lei ordinária, não se prestando como argu
mento de defesa do administrado, que, na verdade, in casu. não tem
direito subjetivo a ser protegido.

Os efeitos resultantes do § 2.° do art. 165 ficam, assim, restritos à
elaboração e à administração do orçamento para o ano em que se verificar,
sem qualquer reflexo sobre a exigibilidade da contribuição em comento.

Aliás, a cobrança do FINSOCIAL não está condicionada nem à
antecipada lei de diretrizes orçamentárias, nem à anterior aprovação do
plano de custeio da seguridade social (Lei n.O 8.212, de 24-7·91), nem
tampouco à prévia lei orçamentária anual, que prevejam a respectiva receita.
porquanto a própria Constituição di88ipou qualquer embaraço sobre a
questão. exatamente através dos preceptivos dos arts. 195. § 6.0 e 56,
este do ADCT.
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Quanto à absorvência do pnnClplO da anterioridade, demonstramos
que o mesmo não se aplica às contribuições de seguridade social, por
explícita determinação dos arts. 149 e 195, § 6.°, ambos da Constituição
de 1988.

Por outro lado, não obstante estarem essas contribuições sociais, em
regra, adstritas à anterioridade de noventa dias, para serem exigidas.
contados da data de publicação da lei que as houver instituído ou modifi.
cado (art. 195, § 6.°, da CF), a Carta Magna abriu uma exceção quanto
à contribuição do FINSOCIAL, ao manter, no art. 56 do ADCT, sem
solução de continuidade, sua arrecadação, até que lei viesse dispor sobre
o art. 195, I, das disposições permanentes, que trata dessa e outras con
tribuições sociais.

Assim, quando a Lei n.O 7.689/88 foi publicada, a malsinada con·
tribu.iI;ão iá 'flt\na set\oo erii,lda ~ro. tn.tett:U.9Gãn~ t.et\dn "''-la i..~
preservada, expressamente, pela Constituição Federal.

Nesse caso, para que se atendesse à anterioridade prevista no § 6.°
do art. 195 da Carta Política, ter·se·ia de violar a norma excepcional do
art. 56 do ADCT. a qual prescreve sua cobrança imediata, sem qualquer
ressalva que fizesse supor uma· eventual obrigação de suspender sua arre
cadação.

Por isso, no que respeita a contribuição do FINSOCIAL, não se
pode dizer inconstitucional o art. 8.° da Lei n.O 7.689/88, que prevê
a incidência de contribuições sociais sobre o fato gerador exaurido antes
de decorridos noventa dias da publicação da lei que as instituiu, uma
vez que, neste particular, não contraria o Estatuto Fu"ndamental.

Repise-se que a Lei n.O 7.689/88 apenas ratificou a natureza da
legislação do FINSOCIAL; o preceito do art. 56 do ADCT, prevendo lei
que deveria dispor, completamente, sobre o FINSOCIAL, somente foi
satisfeito com a edição da Lei Complementar n.O 70, de 30-12-91.

Assím, até O surgimento da Lei supracitada, ex vi do art. 56 do ADCT,
a cobrança do FINSOCIAL não deveria sofrer qualquer interrupção, sendo,
pois, excepcionado, somente em relação a esta contribuição, o prazo do
art. 195, § 6.°, da Superlei.

Reitere-se que a Constituição Federal não exigiu que deveria ser de
hierarquia de lei complementar a lei que íria dispor, cabalmente, sobre o
FINSOCIAL.

A propósito, sabe-se que lei ordinária não pode invadir o campo
delimitado pela própria Constituição de lei complementar. No entanto, a
recíproca não é verdadeira.

Mesmo que li Carta Magna não tenha previsto, expressamente, lei
complemontar para disciplinar determinada matéria, os Congressistas não
estão proibidos a editar leis. formalmente, complementares"
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Encime-se, no que tange a suposição de que as contribuições sociais
instituídas para a seguridade social, através de diferentes diplomas legais,
teriam ferido o princípio da capacidade contributiva, que foi o próprio
Estatuto Fundamental que definiu, não só a composição da seguridade
social (art. 194), como as respectivas fontes de recursos, entre as quais,
consignou, textualmente, as contribuições sociais, a serem cobertas pelos
empregadores, trabalhadores e receita de concursos de prognósticos, tudo
nos termos da lei (art. 195, I, II e IH).

Buscando a concretização dos objetivos propostos para a realização
da seguridade social, o legislador ordinário, por exemplo. editou a Lei
n." 7.689/88, que veio disciplinar uma parcela do respectivo custeio, dei
xando as demais à regulamentação por outros diplomas legais, não trazendo,
por isso, o vício da inconstitucionalidade, como não poderia trazê-lo pelo
fato de ter. abrangido, ao mesmo tempo, contribuição sobre o lucro, o
faturamento e a folha de salário das empresas, pois foi assim que determinou
a Constituição Federal.

Ademais, como jã comentamos, os princípios atinentes aos tributos
não regem as contribuições de seguridade social, que devem respeitar
seus próprios princípios.

Por fim, mencione-se que o art. 28 da Lei n." 7.738, de 9-3-89,
estabeleceu que as empresas públicas e privadas, que realizem exclusiva
mente venda de serviços, calcularão a contribuição para o FINSOCIAL
à alíquota de meio por cento sobre a receita bruta, tendo fixado, com
o fito de geração de efeitos jurídicos, o prazo de noventa dias a partir
de sua publicação.

A Lei n.O 7.787, de 30-6-89, em seu art. 7.°, fixou a alíquota da
contribuição de que trata o Decreto-Lei n." 1.940/82, art. L", § 1.0, e a
Lei n.o 7.738/89, art. 28, em um por cento, tendo seu art. 21 determinado
quanto à alteração de alíquota, que referida Lei entraria em vigor a
partir de 1."-9-89.

Posteriormente, a Lei n." 7 .894, de 24-11-89. alterou as alíquotas
do FINSOCIAL e do PIS/PASEP, em relação aos fatos geradores ocorridos
a partir de 1." de janeiro de 1990, e a Lei n.O 8.147, de 28-12-90, dispôs,
novamente. sobre alíquotas do FINSOCIAL.

A Lei Complementar n.O 70, de 30 de dezembro de 1991, que
instituiu contribuição para financiamento da seguridade social, no per
centual de 2%, incidente sobre o faturamento mensal, dispôs, em seu
art. 13, que aquele diploma produzirá efeitos a partir do primeiro dia do
mês seguinte aos noventa dias posteriores à sua publicação, ou seja, 1.°-4-92,
mantidos, até essa data. o Decreto-Lei n.o 1.940. de 25-5-82, e alterações
posteriores. Finalmente, a Lei n.O 8.398, de 7-1-92, dispõe sobre a base
de cálculo das contribuições devidas ao FINSOcIAL e ao PIS/PASEP,
e dá outras providências.
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1 . Democracia representativa e partido político

Tema que continua objeto permanente de estudo por todos os espe·
cialistas da Ciência Política moderna, o partido político entra na ordem do
dia da política nacional, neste momento em que o País inteiro se preocupa
com a vigência e eficácia da nova. Carta Constitucional e suas conseqüên
cias no quadro partidário e no seu ordenamento jurídico.

O Sistema de Partido - a presença de um, dois ou mais partidos,
ou mesmo de nenhum deles - é de especial relevância para o funciona-
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mento do respectivo regime político. O próprio partido político é consi
derado como elemento de base para a existência de uma democracia, por
se tratar de uma associação que aglutina as forças políticas, tal amálgama
sendo indispensável para a realização do jogo democrático, que ocorre
de modo continuado.

A Democracia Representativa é o regime de governo em que o pro
cesso de opinião pública é fundamental. Nele, o partido político é o
canal mais importante para a difusão e ajustamento das parcelas mais
próximas da opinião política, aglutinando-as pelo denominador comum
dos seus principais elementos. ~, também, o veículo que permite uma
ação política, tão homogênea quanto possível, junto aos eleitores e aos
eleitos, para transformar em decisões políticas as linhas mestras da opinião
dominante.

Hoje em dia, o partido político é presença quase que permanente nos
diversos regimes políticos. Pela sua própria natureza, ou pela distorção
de sua finalidade, ele aparece não só nas democracias como nas ditaduras
de partido único, como se verá adiante. Dificilmente se encontra, no mo
mento atual, regime sem que esteja presente o partido político.

Mas nem sempre foi assim.

Na época presente, diferentemente do que ocorreu até O fim da 1
Guerra Mundial, há uma preocupação muito grande na verificação e no
controle da existência dos grupos partidários, e dos meios de participação
destes na vida política nacional.

2 . A realidade sociol6gica

Quem se der ao trabalho de consultar os livros sobre Política escritos
até o fim do século XIX, e mesmo até o limiar do Conflito Mundial de
1914-1918, vai se surpreender pela carência de informações sobre grupos
partidários. Isto não significa que estes não existiam, porém demonstra
que sempre foram considerados à margem da lei e bem assim um tema
descurado pelos especialistas.

~ preciso fazer, de logo, uma diferenciação entre os grupos políticos
existentes desde a antiga Grécia, e os partidos políticos, tal como os con
cebemos hoje em dia.

Na Antigüidade, a rigor, não havia partidos políticos. Quando muito,
havia grupos de, indivíduos _e lutavam pelos mesmos ideais, mas sem
o sentido de organização pen:wmente.

Na ~poca Moderna, os partidos políticos tiveram suas origens na
Inglaterra, a partir do século XVII, quando se reconheceu a legitimidade
para a realização de uma oposição ao Governo. Antes disso, todos aqueles
que se opunham à orientação política da Corôa eram considerados inimigos
do Estado.

to R. I.f. "'111. .... •• 29 •. 114 ..... , .... 'M2



Assim, começaram a surgir, sociologicamente, na prática, nO entanto
desprovidos de reconhecimento jurídico formal, pelo menos dois grupos
políticos de caráter permanente, com o objetivo de lutar pelo Poder e
conquistá-lo ou sobre ele influir. Tal aconteceu não só na própria Ingla
terra, como os whígs e os tories, assim como os Estados Unidos, os demo
cratas e os federalistas, e na França, os jacobinos e os girondinos: o partido
do Governo e o partido da Oposição. Este reconhecimento jurídico formal
veio a partir do século XIX.

3. Regime democrático e correntes de opinião

o regime democrático caracteriza-se por ser baseado na diversidade
e no jogo das opíniões políticas. O processo democrático resulta, substan
cialmente, do somatório das opiniões dominantes nos diversos grupos em
que se divide a sociedade.

Deste modo, uma sociedade democrática poderá ter um elenco inter
minável de correntes de opinião política, relacionadas com os mais diversos
temas submetidos à decisão dos órgãos do Poder. Estas correntes poderão
ser extremadas (radicais) num sentido ou noutro, com diversos níveis inter·
mediários de moderação.

Por outro lado, enquanto no processo político do século passado, a
ideologia não tinha uma influência decisiva no conjunto de opiniões polí
ticas, na época presente ela tem um peso especial e por demais ampliado,
servindo inclusive de base para a formação de vários grupos de opinião
política, como os clubes populares, ou associações com base no pensamento,
por exemplo.

Estes grupos de opinião podem se situar, simplesmente, no campo da
análise e da expectativa, ou irem mais além, buscando uma participação
maior ou menor na Governo.

Em alguns casOS poderão tentar interferir, apenas, no processo polí
tico, buscando resultados que lhes satisfaçam imediatamente. Noutros,
poderão pretender chegar ao Poder e exercê-lo, a fim de transformar suas
idéias em normas legais e em ações políticas.

Foi assim que aconteceu, por exemplo, na Inglaterra, com a Sociedade
Fabiana, e no Brasil, com os Clubes políticos que existiam antes da Regência
e no fim do 11 Reinado. Convém destacar o caso do Clube Republicano,
que tanto se empenhou pela idéia da proclamação da República, mas que
pouca participação teve quando de sua concretização.

4. Díálogo entre Governo e Oposíção

Uma das principais características do regime democrático é a possi.
bilidade do diálogo. Diálogo entre o Estado e os demais grupos sociais
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que existem no seu interior; diálogo entre os governantes e os governados;
diálogo entre Governo e Oposição; diálogo entre maioria e minoria.

A técnica do diálogo é das mais democráticas, pois sempre permite
a realização de uma troca de pontos de vista; deste modo, é possível
que a nOSsa visão sobre determinado assunto, que tínhamos como a mais
acertada, ou a mais conveniente, possa ser modificada, no todo ou em
parte, com a opinião externada por outro grupo interlocutor.

PeJa continuação do diálogo encontramos o surgimento de duas hipó
teses básicas: a primeira delas é a possibilidade de acordo; a outra, um
eventual confronto de pontos de vista. Jtode-se, também, chegar a uma
solução conciliatória, a meio caminho entre os dois pontos anteriormente
sustentados.

Finalmente, como ensina GEORGES VEDEL, a técnica do diálogo
permite que se saiba, de antemão, quem vai dar a última palavra sempre
que o diálogo não chegar. inteiramente, a bom termo. A maioria. mesmo
respeitando a minoria, ou não, aceitando parcialmente a opinião dantes
contrária à sua, é quem vai decidir, finalmente. a questão proposta. A
decisão que caracteriza o Poder político democrático é tomada pela repre
sentação da maior parcela do grupo que detém essa prerrogativa.

Se esta maioria é permanente, ou, decorrente de acordo é transitória,
pouca diferença faz, porque, de qualquer sorte, para a decisão sobre
aquele ponto, aquela questão específica, a voz da maioria foi preponderante
sobre o grupo que a ele se contrapunha, e que perdeu, por ser minoritário.

Claro está que, nem sempre, as coisas se passam ou se passaram deste
modo, e a Democracia Representativa, como hoje a concebemos - regime
político dos povos adultos, como a chamou DUVERGER -, teve seus
momentos em que a oposição ao Governo era um procedimento considerado
h6stil ao próprio Estado, como já se disse. Todavia. com o decorrer dos
tempos, começou na Inglaterra e em outros países da Europa e da América,
s se reconhecer que a Oposição desempenhava um papel relevante na
mecânica política, de fiscalização e controle das atividades governamentais.
a ponto de se estabelecer, no regi.me britânico, que não havia uma oposição
à Coroa. Hoje, frente ao Governo de Sua Majestade, senta·se a Oposição
de Sua Majestade, e o líder da Oposição é peça tão importante quanto o
líder do Governo, e os seus respectivos partidos e seguidores, na mecânica
democrática ali efetivada.

S. Partido polllico e grupo de pressão.

A düerença de atitudes a que aludimos anteriormente, de interferir
no Poder, ou buscar exertê-Io diretamente. distingue os grupos de interesse
dos partidos políticos.
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Considera-se que os grupos de interesse têm como mlssao primordial
a defesa de determinadas situações, às vezes até já protegidas pela lei.
Este grupo e este interesse podem não ser necessariamente políticos:
poderão resultar de uma agregação de indivíduos que têm uma atitude
comum perante determinada condição de vida, ou pretensões econômicas.
Assim, essas pessoas se reunem para analisar os seus pontos de vista. e se
apoiarem reciprocamente.

Mas, em situações agudas, estes grupos de interesse podem ter neces
sidades de ir mais longe, e buscar a preservação de tais pretensões, através
da ação sobre os governantes, a fim de conseguir um procedimento legis
lativo, uma ação política ou um simples funcionamento administrativo,
que sejam capazes de assegurar a continuidade da situação pretendida.
Ou ao contrário, sejam aptos a alterar a situação presente e chegar ao
objetivo demandado. E.ntão, o gropo de interesse se toma grupo de pressão,
pois passa a uma atividade de influência sobre o Governo. Atividade esta
que pode ir de uma utilização hábil da propaganda. até o uso de meios
mais fortes de condicionar atitudes dos governantes. Pelos meios legais
ou, em alguns casos, apelando até mesmo para a ilegalidade, atingindo o
suborno, a corrupção, a violência.

Deste modo, podemos considerar a existência de grupos de interesse
em todos Os setores da sociedade, ou, em outras palavras, relativos a
quase todas as atividades sociais. Então, as Igrejas. os Diretórios Acadê·
micos, os Sindicatos - patronais e operários -, as associ.atyÕeS femi.ninas,
enfim, todas essas instituições organizadas e todas as demais entidades
poderão ser consideradas como grupos de interesses. Na medida em que
eles começam a agir sobre o Governo, com o objetivo de modificar a
conduta política estabelecida, passam a ser considerados grupos de pressão.

Claro que o grupo de pressão tem sua atividade de influência, de
ação política, organizada, em princípio, sem o sentido de permanência.
Uma associação age como grupo de pressão na medida em que necessita
impor uma determinada opinião, obter uma ação especifica da parte do
Governo. Entenda-se, sempre, Governo como o conjunto de órgãos legis
lativos, executivos e as repartições administrativas. O que, na verdade,
não exclui, de todo, o conjunto de órgãos judicantes, sem dúvida mais
imunes a certos tipos de pressão. Fora disso, as citadas associações conti
nuam apenas desempenhando suas atividades regulares, que normalmente
não têm caráter político.

A característica fundamental de um partido político, todavia, é ter
uma atividade permanente e substancialmente política, isto é, voltada sem·
pre para buscar atingir o Poder, para representar os interesses que o com·
puseram, e conseguir transformá-los em vetores de decisão política, tais
como normas legislativas ou decisões poHtico-administrativas. Ou, no mí
nimo, para influir nessa decisão.
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Existem ocasiões em que os grupos de interesse se transformam, não
em grupos de pressão. mas em partidos políticos. Ou simultânea ou
sucessivamente. um grupo de interesse pode se desdobrar em grupo de
pressão e em partido político. Na Europa, em diversos países, encontramos
ainda hoje partidos que surgiram de grupos de interesses, tais como os
Partidos Agrários, os Partidos Trabalhistas e os Partidos Democratas
Cristãos.

No Brasil, se bem que e'tistam ou tenham existido partidos com
denominações semelhantes, isto não significa que a origem tenha sido a
mesma. No entanto, vale frisar que, recentemente, do Sindicato dos Meta
lúrgicos da periferia de São Paulo, ao lado de um atuante trabalho como
grupo de pressão, originou-se o Partido doa Trabalhadores.

6. Definição e natureza dos partidos políticos

Define-se um partido político como sendo uma associação de pessoas
organizadas, tendo em vista participar, de modo permanente, do funcio
namento das instituições e buscar acesso ao Poder, ou ao menos influen
ciar no seu exercício, para fazer prevalecer as idéias e os interesses de
seus membros. Estas idéias e estes interesses, reputados como os mais
convenientes para a comunidade, se pretende sejam convertidos em lei
ou em linhas de ação política do Governo.

Um partido político tem, no regime democrático, três finalidades
básicas. A primeira delas é a de servir de agente catalizador de uma deter·
minada corrente de opinião. Normalmente, há um grupo enorme de pessoas,
na comunidade, que pensa da mesma maneira sobre um certo número de
assuntos. Todavia, como essas pessoas estão separadas, esse pensamento
uniforme não pode se transfonnar em ação, especialmente em ação polí
tica, que é capaz de fazer com que a orientação desejada termine sendo
adotada como lei, como norma obrigatória para todos.

Então, é preciso haver um grupo mais nítido de pessoas, habilitado
a orientar a todos os que pensam da mesma maneira, a fim de reunir
suas opiniões e buscar expressá-las em votos, suficientes para levar seus
representantes às atividades governamentais. Claro que este grupo menor
e mais atuante é o dos líderes e dirigentes do partido, e Os outros são simples
eleitores, ou simpatizantes. Por isso, FIELD considerou o grupo humano
do partido político semelhante a um cometa. com um núcleo s6lido à cabeça
- os dirigentes - seguido de uma longa cauda gasosa~ os eleitores.

A segunda atividade fundamental é selecionar e enquadrar os eleitos.
A seleçã" inicial é feita quando são escolhidos os nomes dos candidatos
aos postos eletivos, e que é pr<x:edida dentro do Partido. seja pelos seus
membros de todos os matizes, seja apenas pelos seus líderes. Depois do
resultado das eleições - em que os candidatos de um partido normalmente
disputam. os lugares com os. candidatos de outro OU outros partidos -,
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vê-se que os eleitos deverão estar orientados para seguir e fazer transformar
em leis as linhas mestras do programa que representa a orientação do partido.
A maneira como o partido exige o comportamento daquele que foi eleito, em
termos de disciplina e obediência às diretrizes programáticas, vai definir o
aspecto da fidelidade partidária.

A terceira tarefa ou função do partido é a de educar e informar o eleitor.
a partido tem como urna das suas finalidades maiores a de preparar o eleitor
para a vida política, a fim de que este esteja sempre suficientemente infor
mado sobre os problemas nacionais, para poder votar conscientemente e,
por outro lado, poder exigir dos seus representantes eleitos uma ação firme
de acordo com a orientação do próprio partido, em princípio fixada no
seu programa. Cabe ao partido mostrar ao eleitor o que é relevante e o
que não é, o que é prioritário ou não, nas idéias e ações políticas.

7. O partido político, a lei e a Constituição

Como se disse antes, até o início do século XIX, a existência do partido
era, se não contestada, pelo menos não reconhecida pelo próprio sistema
político. Na verdade, somente desde quando se conferiu à Oposição o direito
de participação efetiva e regular no processo político, é que se pode falar
na existência de partido político. Assim, nada existia que permitisse ou,
por outro lado, nada que impedisse a formação de um partido político pelas
leis então vigentes.

No passo seguinte, os partidos políticos se organizaram como associa
ções de direito comum. Não havia maior diferença entre eles e as demais
associações de pessoas, a não ser a finalidade ou objetivo. Um partido
político era uma associação de pessoas com o objetivo de participar do
processo político, da mesma maneira que as demais organizações podiam
se destinar aos negócios, a atividades recreativas ou desportivas, a funções
religiosas ou caritativas, por exemplo.

Uma terceira fase foi a do surgimento de leis específicas sobre os
partidos políticos, sua organização, O controle de suas finanças e o seu
procedimento de propaganda. Então os partidos políticos passaram a ter
existência legal, de natureza própria, supervisionada pelo Poder Público.

Na última fase de sua história do ponto de vista jurídico, os partidos
passaram a ter sua existência consagrada nos textos constitucionais, muitos
destes permitindo que essas agremiações fossem os efetivos canais de- opinião
pública e, em outros casos, indo mais longe, somente permitindo que hou
vesse apresentação de candidaturas partidárias, isto é, que apenas candidatos
inscritos por partidos políticos pudessem concorrer a cargos eletivos.

Claro está que, em face desta nova orientação jurídica, somente podem
ser considerados partidos políticos aquelas associações que buscam ascender
ao Poder por meios legais. No entanto, existem outras agremiações, ou
grupamentos de indivíduos, que lutam na clandestinidade pelos mesmos
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objetivos, de chegar ao Poder e usá-lo. São partidos reais, porém não juri
dicamente organizados; ao contrário, situam-se fora do ordenamento. E
por isso, estando na marginalidade, apelam até para a violência, para cri·
minalidade ou para o terrorismo, a fim de atingir o seu objetivo.

8. A Constituição Brasileira e o partido politico

No Império não houve partidos políticos, durante o reinado de Pedro I.
Grupos com funções partidárias somente começaram a surgir na Regência
e, mais tarde. se firmaram sob o reinado de Pedro 11. A Carta Imperial
não tratou do assunto relativo ao partido político.

Regras legislativas com referências a partidos políticos já existiam
na República Velha. porém na norma constitucional, o partido político
veio a ter uma primeira menção no texto de 1934, quando a Superlei
estabeleceu uma proibição ao servidor público, de abuso de Poder em favor
de partido político. Nem na parte relativa ao Poder Legislativo nem na
competência da Justiça Eleitoral havia outras menções a partidos políticos.

A Carta de 1937 não referiu nem disciplinou o tema.

Já no texto de 1946. uma série de dispositivos considerava a existência
dos partidos políticos, não só dando-lhes imunidade tributária, como esta·
belecendo a competência da Justiça Eleitoral para o seu registro e a sua
cassação, bem como o controle das finanças. e ainda vedando o surgimento
de partidos antidemocráticos. por exemplo.

Com a mudança do regime em 1964, os partidos políticos foram ex
tintos pelo Ato Institucional D.O 2, de 1965. E pelo Ato Complementar
n.O 4, logo a seguir, disciplinou-se a criação, pelos membros do Congresso
Nacional, de organizações com atribuições de partidos políticos. enquanto
estes não se constituíssem.

Em 1967 a nova Superlei igualmente mencionou os partidos políticos,
seguindo muito de perto as regras de 1946, e chegando mesmo a dedicar a
essas agremiações um capítulo da Carta de Direitos.

A alteração constitucional de 1969, formalmente Emenda Constitu
cional n.O 1, introduziu várias modificações no Ordenamento Maior, porém
a presença dos partidos políticos continuou na regra constitucional. A
abertura política se manifestou alterando o art. 152 da Carta Maior pela
Emenda Constitucional n.o lI, a mesma que revogou 08 atos institucionais
e complementares.

Ainda. a Emenda Constitucional n.O 25, já na "Nova República".
em 1985, ao lado da instituição do voto do analfabeto, alterou substancial·
mente a regra sobre a criaçio dos partidos políticos, estabelecendo a plena
liberdade para a sua inltituição.
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A Constituição de 1988, atualmente vigente, também contemplou o
partido político com um artigo, o 17, num capítulo próprio, dentro do
título "Dos Direitos e Garantias Fundamentais". Pela norma ora em
vigor, criação, alteração estrutural e dissolução de partido político é de
inteira liberdade, exigindo-se apenas a obediência aos princípios funda·
mentais do sistema partidário inscritos na Superlei, que igualmente dá
plena liberdade de organização e disciplina, apenas sob a supet'lisão da
Justiça Eleitoral, no que concerne ao seu registro e ao uso dos dinheirm.
para suas atividades.

9. A legislação brasileira recente sobre os partidos

Depois da redemocratização de 1946, a legislação eleitoral brasileira
contemplou o tema dos partidos políticos com um capítulo da Lei n." 1 .154,
de 1950 - o Código Eleitoral -, que disciplinou a criação e o funcio
namento de tais agremiações até o ano de 1965.

Nesta oportunidade, o Governo Castello Branco encaminhou ao Con
gresso Nacional, sob o regime estabelecido pelo ato institucional, o projeto
de uma "Lei Orgânica dos Partidos Políticos", que veio a ser aprovado
como Lei n.O 4.740, de 15 de julho de 1965. Juntamente com o novo
Código Eleitoral e com a nova Lei de Inelegibilidades, formava o trave
jamento legal para o sistema político brasileiro.

Com as modificações, já referidas, do sistema partidário, pele AI-2
e pelo AC-4, a Lei Orgânica dos Partidos continuou disciplinando o pro
cesso de criação e de funcionamento partidários. mas se referindo, na prática,
apenas às duas entidades criadas para formalizar o balanço Governo
Oposição consentida.

As alterações constitucionais de 1967, de 1969, dos atos institucionais
e complementares e das emendas constitucionais que se seguiram, fizeram
com que a LOPP fosse modificada mais de uma vez, e passasse a vigorar
com o texto da Lei n.o 5.682, de 1971, e tarde, esta por sua vez modifi·
cada grandemente pela Lei n.O 6.767, de 1979, afora outros ajustes de
menor porte, ainda hoje vigentes.

10. Os sistemas de partidos

As análises dos partidos políticos nos conduzem a diversos aspectos,
alguns deles relacionados com a estrutura interna dos partidos, outros
referentes ao número de partidos que participa do processo político, à
amplitude do leque partidário.

No primeiro caro, temos que considerar a existência de partidos de
clientela, partidos de elite e partidos de massa.

O partido de clientela é o grupamento· de indivíduos em tomo de um
homem ou de uma família. Neste caso, a solidariedade é de cunho estri·
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tamente pessoal e não de ordem política. Por isso, os laços de parentesco
e o compadrio são importantes para cimentar essa relação pessoal patrono
cliente, transformando-a numa relação política.

~os partidos de elite, busca-se substancialmente a reunião dos líderes
locais, das pessoas mais influentes da comunidade, do ponto de vista de
um possível resultado eleitoral. Sabendo-se que cada um desses líderes
políticos tem condições de trazer consigo todo um grupo de seguidores,
não apenas a sua clientela, assegura-se destarte uma participação eleitoral
ampla, ao lado do grupo restrito que reparte o poder interno do partido.

Já a agremiação partidária de massa se orienta no sentido de reunir
o maior número de participantes que for possível. de modo a que todos
possam ter meios de influenciar, em termos de decisão interna, com o
mesmo peso com que participam de uma eleição.

Outro processo de classificação distingue os partidos de classe dos
partidos de idéias.

o partido de classe, como a própria denominação explicita, tem o seu
elemento aglutinante na classe social. Deste modo podem ser encontrados
partidos burgueses e partidos operários. Esta colocação é antiga e já se
encontrava no "Manifesto Comunista". No partido de idéias, pretende-se
que haja uma solidariedade intelectual, para que a ideologia defendida,
divulgada no seu programa, seja o elemento que une os participantes do
grupo partidário. Nesta situação, espera·se. estejam todos "OS partidos
políticos das democracias atuais. e assim a adesão a um deles resultaria
da afinidade entre as convicções pessoais e as de uma família espiritual
determinada, e este ideário estaria contido no programa do partido.

Igualmeme, pode·se falar em partidos rígidos e partidos flexíveis,
considerando-se aí o aspecto da disciplina partidária. flio primeiro caso,
o partido fixa a orientação a ser seguida pelos eleitos, e estes têm obriga
ção de lutar nas respectivas câmaras pelos princípios adotados e cansa·
"'lP'""'.JS pelo partido. Se violam a orientação dos programas ou traçada
pelos órgãos de direção do partido, podem ser punidos em diversos graus,
culminando com a perda do mandato.

O partido flexível deixa ao eleito a plena liberdade de ação. esperando
que ele se comporte de acordo com os ditames de sua consciência. em
acordo com os interesses do grupo que o elegeu.

Cumpre registrar que, em princípio. esta matéria. de /idelidade parti
dária, é de cunho interno de cada partido. a ser disciplinada através de
suas normas estatutárias e regimentais. No entanto. em alguns casos, como
na Constituição Brasileira. a partir de 1967. o assunto foi erigido à norma
constitucional, e assim. ficou att a EC25, dé 1985.
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Pelo art. 152, § 5.° da Carta então vigente, perderiam os mandatos
os membros das Casas Legislativas que, por palavras e votos, estivessem
contrários às decisões dos órgãos competentes do respectivo partido.

A nosso ver, este dispositivo refletia, ademais, uma enorme injustiça,
pela desigualdade de tratamento, pois que estatutia punição para os par
lamentares, mas não para os titulares dos postos executivos. Assim, em
.caso de infidelidade partidária, a regra maior não se referia ao Presidente
da República, Governadores de Estado e Prefeitos Municipais, bem como
aos seus vices, que apenas poderiam ser punidos se houvesse regra esta
tutária expressa, e não pela proibição contida no Texto Basilar. Ou seja,
sem a possibilidade de chegar à perda do mandato, obtido pela via eleitoral,
direta ou indireta.

No que concerne, finalmente, ao regime político, este vai depender,
em larga margem, da existência de um matar ou menor número de par
tidos em funcionamento. Assim, podemos encontrar três sistemas de parti
dos do ponto de vista numériço:

a) o sistema de partido único, quando o Poder s6 permite a existência
de um partido, estando previamente excluída toda possibilidade de uma
oposição organizada. Não é uma técnica democrática, como se verá adiante;

b) o sistema bipartidário: na verdade, o sistema bipartidário não deve
ser confundido com um processo no qual existam exclusivamente dois
partidos. O que caracteriza o sistema bipartidário é a possibiHóade de
haver alternância de dois grandes partidos no Pbder, se bem que possa
existir um número de partidos menores, incapazes de, a curto prazo,
modificar o jogo político entre as duas grandes agremiações;

c) o sistema pluripartidário é aquele que permite a existência de mais
de dois partidos aptoS a participar das decisões e do jogo político. Não há
limite numérico para este processo de crescimento do quadro partidário.
Mais de dois, sejam três, quatro, dez, dezesseis ou mais partidos. capazes
de participar efetivamente do processo de Poder. quando isto ocorre nos
encontramos perante um sistema chamado de pluripartidarismo.

Tudo isso sem falar naqueles regimes autocráticos em que a presença
do partido político é proibida. e quando ele funciona apenas na clandesti
nidade. Igualmente. existem ainda soluções intermediárias, como se verá
adiante.

11 . O partido único

A própria denominação do sistema é uma contradição. Se partido
vem de "parte", e quer significar a abraQgência de uma parcela da opinião
pública, não se poderia, a rigor, falar em partido único, pois deste modo
somente uma parcela de opinião teria vez no processo político em detri·
menta dos demais grupos.
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Na verdade, o partido único é muito comum em processos ditatoriais.
A sua missão é diferente da dos partidos em regime multipartidário, isto
é, nos regimes democráticos. Efetivamente, trata-se de um grupo de indi·
víduos selecionados que promovem a cooptação para se revezarem no
Poder.

Por isso mesmo, em todos os regimes de partido único, diferente
mente dos processos democráticos, é difícil ingressar no partido. honra
reservada a muito poucos, e somente os membros do partido têm possi
bilidade de progresso e destaque na vida política do país. Em conse·
qüência, desfrutam de prestígio, influência e decisão nas atividades sociais
e econômicas do Estado ou dele dependentes, e bem assim das vantagens
daí decorrentes.

Existem, no entanto, diversos tipos de partidos únicos, que têm
orientações internas diferentes entre si. Deste mede. podemos regist.rar
os partidos do tipo comunista, os partidos fascistas e os partidos dos povos
subdesenvolvidos, que estão emergindo do sistema colonial.

Devemos considerar que o partido único tem significação política
diferente, nos diversos regimes políticos, bem como a sua estrutura e os
métodos de funcionamento. Assim, os partidos comunistCl8 se organizam
tomando como base a "célula", agrupando os participantes não em função
do seu domicílio. mas em razão do respectivo local de trabalho - daí
as células nas fábricas, nas lojas, nas escolas, etc. Estas células que, nomi·
naJ.mente, sã.o a base do sistema de decisão, na verdade servem como
receptores de ordens que vêm de cima. As detenninações nunca "sobem";
ao contrário, são tomadas no Comitê Central e vêm de lá até à base da
pirâmide, quando se transfonnam em ação, pelos membros das células.

Os partidos únicos do tipo fascista - e neste caso estão os exemplos
históricos do Partido Fascista de Mussolini e do nazista (nacional·socialista)
de Hitler, dos tempos da II Guerra Mundial - têm uma característica
especial, que é a estrutura paramilitar da organização. Eles, que não se
agrupam em seções ou células, dispõe de milícias ou grupos semelhantes.
F.xi..t;}m pequenos efetivos que ficam na reserva, preparados para uma
ayáo política mais pronta, envolvendo inclusive o ataque físico aos grupos
opositores, com mortes e depredações, antes de tomar o Poder, e a todos
os suspeitos de oposição, quando já senhores da situação. As vezes regis
tram·se igualmente desvirtuamentos no sistema, e inimigos pessoais do
momento são rotulados como adversários do regime, para serem submetidos
às perseguições. As Tropas de Assalto dos nazistas tinham efetivo, arma·
~~nto e organização. bastante significativos depois de sua ascensão ao
poder, em 1933, e até o seu ton, na rendição de 1945, com alguns momentos
históricos específicos que não cabem na dimensão deste texto.

Finalmente. os partidos únicos dos povos recentemente descolonizados.
Quase sempre são associações de indivíduos em tomo do seu chefe. líder
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que se destaca da massa e busca governar sozinho. Quase sempre esse
líder é um militante das lutas pela independência. Neste caso, o partido
serve de muralha protetora ao chefe e ao sistema, criando, como nas demais
situações, uma força paralela aos mecanismos de controle político do pró
prio Estado. E, como tal, com forte poder de repressão sobre os adversários,
chegando até à eliminação de muitos destes para assegurar a permanência
do grupo dominante no poder.

Em determinadas autocracias não acontece, ao menos, existir formal
mente o partido único, não funcionando nenhuma forma de partido polí
tico regular. No entanto, podemos reconhecer o grupo oligárquiCO que
fornece a base política ao ditador, como um "partido do chefe", cujos
membros, altamente selecionados, são separados da população e desfrutam
das vantagens que esta posição clientelista lhes oferece.
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político, ocorrem entre grupos menores no interior do partido único, ou
do círculo interior do Poder, referido no último caso.

12. Os períodos sem-partido no Brasil

Nos primórdios do Império não havia partidos políticos no Brasil.
Nem nada parecido. Apenas facções reunidas em termos de clientela dos
grandes das províncias e que se refletiam na Corte. Neste sentido, registra
se a preeminência dos irmãos Andrada, de São Paulo, José Bonifácio, Antô
nio Carlos e Martim Francisco, todos de presença ilustre e de atividade
profícua e incômoda para o Imperador Pedro I.

Ao bipartidarisltlo imperial sucedeu o pluripartidarismo republicano
da República Velha, que se extinguiu em 1930.

Depois do efêmero tempo político de 1933 a 1937, com a Consti
tuinte, a Constituição de 1934, a revolta comunista de 1935 e a supressão
das liberdades no mesmo ano, houve o hiato partidário do Estado Novo,
de 1937 a 1945.

No Brasil nunca houve o momento histórico do partido único.

13 . O confronto bipolar e o bipartidarismo

Foi na Inglaterra, depois da Guerra Civil (1649), que surgiram, ainda
embrionariamente. dois partidos políticos: de um lado, os tories, futuros
Conservadores, descendentes do grupo realista, de um anglicanismo radical,
e lutando ainda pelo direito divino dos reis; do outro lado, os whigs que
mais tarde seriam os Liberais, partidários da tolerância religiosa e baseados
na Teoria do Pacto Social.

O mesmo fenômeno vai ocorrer na França, quando os Jacobinos se
opõem aos Girondinos, na época do Governo de Assembléia, da Revolução
Francesa. pelos idos de 1790.
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Desta maneira, começam a surgir dois grupos, um apoiando o Governo,
o outro militando na Oposição, como já se referiu. Cumpre alertar, porém,
que o mecanismo do bipartidarismo náo deve ser anaJisado com esta simpli
cidade, pois, a rigor, não pode haver confusão entre bipartidarismo e regime
de dois partidos capaz de conduzir à mecânica do partido dominante. como
se verá logo mais, detalhadamente. t: indispensável reconhecer que, ao
lado dos dois grandes partidos que se alternam no poder, milita um grupo
de agremiações menores, com a função não menos relevante de externar as
opiniões das correntes minoritárias de pensamento, mas sem força eleitoral
suficiente para ascender ao poder.

Existem dois tipos básicos de bipartidarismo: o bipartidarismo rígido
e o bipartídarismo flexível.

O que caracteriza o bipartidarismo rígido é a forte coesão interna das
duas ma~Qtes {Qrmaçôes ?QHticas e <} papel destacado que elas exercem em
todos os aspectos da vida pública.

Já no bipartidarismo flexível, as agremiações são menos estruturadas
e sua atividade política não chega a ter uma forte repercussão na vida
política nacional.

Enquanto o exemplo maior do primeiro caso é o mecanismo partidário
inglês, ao segundo tipo teórico corresponde a prática política norte-ameri
cana.

14. O bipartidarismo na Grã-Bretanha

Começado pela oposição existente entre os whigs e os fories, em seguida
às lutas religiosas, este confronto vai se estender até o início do século XIX.

As modificações no sistema de sufrágio fazem com que os antigos
grupos se reorganizem, de forma a melhor atender à realidade política nova,
determinando o surgimento de dois partidos nos moldes modemos~ os
whigs deram o Partido Liberal, cuja maior liderança foi exercida por
Gladstone, enquanto os tories se transformaram nos Conservadores, sob o
comando de Disraeli. A grande característica do bipartidarismo sempre foi
assegurada nessa época, com a altemância dos dois partidos no exercício do
poder, com períodos desiguais de permanência.

Em 1916, no entanto, o Congresso Sindical deu origem ao Partido
Trabalhista, que começou a crescer eleitoralmente, a ponto de desestabilizar
o sistema bipartidário, com o surgimento de um terceiro partido forte. Toda
via, enquanto a dimensão eleitoral dos trabalhistas e sua conseqüente
força parlamentar iam crescendo, as dos Liberais iam diminuindo, até que,
a partir de 1924, o jogo passou a ser disputado entre os Conservadores e
os Trabalhistas. como ocorre até hoje.

Ambos os partidos atuais. no entanto. têm uma estrutura interna org.
nizada a pontO de se permitirem lutar pelo Poder. Ambos têm uma organiza-
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ção fortemente centralizada e hierarquizada. O líder de cada partido tem
uma preeminência muito grande, se bem que haja, neste ponto, uma diferen
ça nítida entre estas figuras.

Com efeito, o líder dos Conservadores resulta de uma escolha entre os
parlamentares do partido; ele escolhe sozinho os membros do Governo (e
bem assim o "Gabinete na Sombra", isto é, o grupo de parlamentares que é
organizado quando o partido está na oposição, para "marcar" os membros
do Gabinete e os demais Ministros) e é o único responsável pela formulação
da linha política do partido. Já no Partido Trabalhista, a linha política é
traçada na Conferência anual, mas o grupo parlamentar é quem designa O

"Gabinete Fantasma", e escolhe o seu líder. O líder dos Trabalhistas, en·
tretanto, tem o direito de escolher os membros do Gabinete, quando o parti·
do chega ao Governo.

Ao lado da presença dos demais partidos - pequenos - no Parlamen·
to, a regra inglesa ainda permite o surgimento de candidaturas avulsas, sem
base partidária e, em conseqüência, membros do Parlamento independentes.

15. O bipartidarismo nos Estados Unidos

O bipartidarismo começou nos Estados Unidos no momento da Inde·
pendência. A elaboração da Constituição americana fez surgir duas tendên
cias básicas, a dos federalistas, e a dos antifederalistas. Enquanto os primei
ros lutavam por uma concentração maior de Poder nas mãos do Governo
Federal, sob a liderança de Madison e de Hamílton, os antifederalistas
pugnavam por uma autonomia maior dos Estados, sob a direção de Jefferson.
A preeminência coube ao primeiro grupo.

Dessa divisão inicial pode se considerar a origem dos dois maiores
partidos atuais, os federalistas desaguando no Partido Republicano e os
antifederalistas no Partido Democrata. Os DemocrataS surgiram primeiro e
logo chegaram ao Poder, enquanto os RepubliCBnos só se organizaram muitos
anos depois, e somente chegaram à Presidência com Abraham Lincoln.

A despeito da existência de um número enorme de agremiações meno·
res, nenhuma delas teve até hoje condições de substituir um dos dois gran
des partidos na cena política. Assim, a alternância entre estes sempre existiu
e ainda hoje continua. Os períodos de permanência po Poder, de um e de
outro, são desiguais, com maior freqüência para os Democratas. Estes, incluo
sive, chegaram a quebrar uma regra, então não-escrita, do processo eleitoral
do'õ, E'l.tado'l. Uu,ldo'&, que lm~edlauma 'E>egu.nda lee\elção, a parti"f do momen·
to em que George Washington deixou de se candide.tar pela terceira vez.
Depois da recessão de 1929, porém, Franklin D. Roosevelt passou no Gover
no quatro períodos consecutivos, morrendo como Presidente durante a 11
Guerra Mundial.

A grande diferença entre os mecanismos partidários americano e inglês
é que, nos Estados Unidos os partidos têm um componente local muito forte,
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o que mostra uma organização verdadeiramente descentralizada 1COD1 a lide
rança na base, exercida pelo "Boss" (patrão, chefe). A situação permite
que se admita quase a existência de um sistema unipartidário em muitos
Estados, com a preeminência de uma das associações partidárias em quase
todos os pleitos. A estrutura piramidal dos partidos, no entanto, assegura a
coesão necessária na época das eleições nacionais, quando as candidaturas
são escolhidas em Convenção.

16. Bipartidarismo e alianças

Há um bipartidarismo aparente, ao lado do bipartidarismo real, que
resulta das grandes alianças partidárias.

Em de~erminadas ocasiões, o sistema multipartidário de certos países se
transforma· num bipartidarismo circunstancial, quando os diversos partidos
sã.. obrigados a estabelecer alianças de certo modo duradouras, a fim de
conseluir permanecer no Poder.

Deste modo, no Brasil, tivemos uma aliança entre o Partido Social
Democrático e o Partido Trabalhista Brasileiro (PSD.PTB), que serviu de
sustentáculo a vários governos. A nível de eleições estaduais, a quantidade
de alianças que se faziam para a escolha dos ocupantes de cargos majoritá·
rios - Governador e Senador (e em menor número para Deputados). mostra
que a vitória em termos de partido se estava tornando cada vez mais difícil,
no período de 1946 a 1965, até quando o pluripartidarismo foi extinto pelo
Ato Institucional n.O 2.

O mesmo fenômeno se repetiu depois, com o retomo do pluripartidaris.
mo, chegando mesmo a existir casos em que determinado partido não lançava
as candidaturas de seus membros na sua legenda, mas pela de um outro
partido. numa aliança informal, verdadeiramente uma absorção circuns
tancial.

Mais adiante, ao tratarmos do pluripartidarismo, mostraremos que, na
República Federal da Alemanha, há uma aliança duradoura entre os partidos
Cristãos-Democratas, que vem desde a criação daquele Estado em 1948. Esta
aliança faz com que todos estes partidos funcionem parlamentarmente como
um SÓ, enfrentando o grupo adversário numa mecânica política bipartidária.
E se tal aliança se desfizer, dificilmente um dos partidos terá condições de
se manter, sozinho, no Poder. Somente outra aliança poderá permitir a
maioria capaz de assegurar a preeminência e o exercício do Poder.

17. Bipartidarismo no 1mplrio Brasileiro

A liderança política na época ÍD1perial era decorrente das antigas
linhagens da Colônia, quando indivíduos de prestígio pessoal enorme diri·
giam avultada clientela, assegurando sua proteção pessoal, social e econômi·
ca a todos aqueles que deles dependiam.
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Nas comunidades de base (os municípios) as famílias, com os parentes
e aderentes, se situavam num contexto político local, os clãs rivais se posicio
nando em termos de Governo e Oposição na comunidade. Não se cogitava
de doutrina, mas de relação direta de mando-obediência, em cada um dos
lados. Não se deve esquecer que a eleição municipal sempre existiu no
Brasil, desde os primórdios da colonização.

E como estes chefes locais se filiavam a grupos maiores de cunho nacio
nal, dos quais surgiriam mais tarde os partidos políticos imperiais, o Liberal
e o Conservador, a luta nas bases correspondia, aproximadamente, ao fenô
meno político nacional.

Assim, tínhamos um bipartidarismo nacional, com reflexo nas comuni
dades locais e vice-versa. As mudanças procedidas na Corte, pelo lápis ver
melho do Imperador, fazendo ocorrer a alternância artificial dos partidos
no Poder, se refletia nas bases, substituindo nos diversos Municípios do
País, os Liberais pelos Conservadores, e assim sucessivamente. A mutação
política vinha de cima para baixo, e não em sentido contrário.

Tais partidos eram apenas reuniões de pessoas de prol, que participa
vam direta ou indiretamente do Poder, sem uma estrutura ou máquina parti
dária, falha que persiste até hoje em quase todas as agremiações.

O nosso bipartidarismo imperial difere, neste ponto, do sistema que,
naquele momento, existia na Inglaterra e aqui se buscava copiar. Nas Ilhas
Britânicas. a conduta dos partidos refletia as aspirações da base, mas no
Império Brasileiro se dava o oposto. A mecânica artificial de substituição
dos partidos no Poder Executivo Imperial, determinada pelo exercício do
Poder Moderador, forçava o funcionamento do mecanismo partidârio. Como
disse Nabuco, mudando o Gabinete, o novo grupo no Poder fazia com que a
sua orientação fosse seguida em todo o País pelos dirigentes provinciais, que
eram nomeados. E isto assegurava a vitória do partido, já no Governo, atra
vés das urnas provinciais e municipais, consolidando sua posição.

18. Bipartidarismo e partido dominante

Com o Ato Institucional n.O 2, de 1965, foram extintos os partidos pol{
ticos então em funcionamento no Brasil. Pelo Ato Complementar n.o 4, do
mesmo ano, foram criadas organizações com funções de partidos políticos,
surgindo, mais uma vez, de cima para baixo, isto é, das bancadas parlamen
tares. Se bem que, naquela época, o número de parlamentares permitisse a
criação de, pelo menos, três agremiações, tivemos o aparecimento de apenas
duas, a Aliança Renovadora Nacional (ARENA), que apoiava o Governo. e
a que congregava toda a oposição formal, o Movimento Democrático Brasi
leiro (MDB). Esta, então com um número de adeptos que apenas dava para
cumprir o quorum mínimo para a formalidade de registro. A ARENA era o
partido do Governo, agremiação que apoiava e endossava as d~i&Õe'õ dtI
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Governo Militar, e não o partido no Governo, pois nele não influía. O MDB,
o desaguadouro de todas as correntes oposicionistas, populares e progres
sistas.

Deste modo, com a existência exclusiva de duas agremiações partidá
rias, os clãs locais se uniam pelo denominador comum, de apoiar. ou não, o
Governo. Como esta posição era cômoda, a nível nacional, mas difícil de
conciliar a nível local, foram criadas as chamadas sublegendas, grupos meno
res que tiveram permissão para disputar as eleições locais com candidatos
próprios, somando os resultados a fim de impedir a desagregação partidária,
especialmente do partido governista.

A sublegenda era, a rigor, um pequeno partido, enquanto as grandes
legendas formais sempre agiram como "frentes" (amplas coligações) resul
tantes, em muitos casos, de alianças entre grupos clientelísticos locais.

Tão certo deu o mecanismo, assegurando a estabilidade da ARENA no
Poder, que maís tarde, foi estendido ígualmente ao pleito direto para o
Senado Federal, na mesma reforma constitucional que fez surgir a eleição
senatorial indireta simultânea - o "Biônico".

A possibilidade de somar esforços e contabilizar os votos dados a todas
as sublegendas num só partido, acarretou o surgimento do fenômeno a que
Duverger chamou de "partido dominante". O sistema de Partido Dominante
é aquele em que Uma das agremiações é muito maior do que a outra, ou o
conjunto de todas as outras. A sua maioria no Parlamento - e mesmo nas
assembléias locais - é sólida e o processo eleitoral é feito de modo a que
esta confortável maioria não lhe possa escapar a curto prazo. No Governo, o
partido dominante opera com a liberdade de um partido único, pois a Oposi
ção não tem a menor oportunidade de granjear uma só vitória. Todavia, a
despeito da certeza das derrotas parlamentares, a Oposição exerce uma
atividade de fiscalização e crítica permanente, o que assegura o diálogo entre
a maioria e a minoria, no que difere do sistema de um s6 partido, quando
a posição governamental resulta num monólogo.

Assim ocorreu em nosso País, de 1965 até o início dos anos 70. com a
ARENA garantida pelas sucessivas eleições, quase sempre decorrentes de
alterações nas regras do jogo, a fim de ficar segura a vitória nas umas.

De 1974 para cá, no entanto, as condições s6cio-econômicas adversas
fizeram com que o partido oposicionista começasse a crescer eleitoralmente
e, em conseqüência, ampliasse de modo nítido a sua presença no Congresso
Nacional, passando a ter, ademais, a maioria em diversas Assembléias legis
lativas estaduais e em Câmaras municipais de Capitais e cidades importantes.

O Governo, sentindo que o fenÔmeno se repetiria na eleição seguinte,
a se travar em 1978, fez novas modificações no sistema eleitoral, de modo a
assegurar por mais algum tempo a vitória do seu partido. A eleição indireta
de um terço do Senado, as eleições também indiretas para Presidente e para
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Governadores, antecedentes ao pleito direto para Deputados e para a outra
vaga senatorial, serviram para que a ARENA. na prática tivesse maior núme
ro de vitórias eleitorais, mesmo com a maioria de votos sendo dada ao MDB.

No início de J979, contudo, começou o processo de abertura política,
com a revogação dos Atos ln",ütucionais e Com?\ementares e das leis de
exceção, e a concessão da anistia.

Este fato fe7 com que voltassem ao País os líderes políticos do período
anterior a 1964, que se encontravam exilados, e buscassem participar do
processo de abertura. Quinze anos depois, estavam novamente em campanha,
e então o Governo propôs a extinção dos partidos políticos existentes e a
aprovação de uma lei que facilitasse o surgimento de um maior número de
partidos. Assim, ao lado do partido do Governo (que pretendia ficar sozinho
no poder, sem repartir o bolo) a Oposição poderia ser canalizada através de,
pelo menos, três grupos políticos, como se verá adiante.

19. O pluripartidarismo e a fraqueza parlamentar

O grande problema do pluripartidarismo, do ponto de vista político, é
o da dispersão de votos que resulta da existência de um número muito
grande de grupos políticos. Toda vez que o processo eleitoral permite o
surgimento de muitas legendas e agremiações, isto acarreta, necessariamente,
a dispersão de votos que estariam concentrados se houvesse um número
menor de partidos disputando os tugares junto ao eleitorado.

Esta afirmação, um tanto óbvia, é importante para o entendimento do
mecanismo pluripartidário e do preço político que se tem de pagar pela sua
existência.

:e cada vez maís democrático o procedimento que amplia o número de
possibilidades de participação do indivíduo comum no processo político.
Um número pequeno de partidos obriga O eleitor comum a decidir num
reduzido leque de opções e, às vezes, ele gostaria de ficar numa situação
intermediária entre as hipóteses que lhe são oferecidas: nem apoiar intransi·
gentemente o Governo em todos os seus atos, nem, por outro lado, fazer-lhe
oposição sistemática. Um terceiro, ou quarto, ou quinto caminho, entre
estes dois extremos, permitiria ao eleitor apoiar com menor radicalização
um dos dois lados na luta político-parlamentar. Estes caminhos alternativos
existem com viabilidade eleitoral, para fazer os eleitos participarem do meca·
nismo parlamentar_

O processo eleitoral conhecido como de Representação Proporcional,
vai assegurar que cada partido tenha um número de lugares nas divet&8.S
câmaras legislativas, correspondente ao número de votos que obtenha em
cada eleição. Isto permite que associações partidárias com pequena votação
possam, ainda assim, participar com um grupo pequeno de Deputados na
respectiva câmara. Até mesmo a representação por um s6 eleito estaria
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garantida, o que não ocorreria com outro processo eleitoral, como o sistema
majoritário. Não se confunda com o sistema distrital, em que, como cada
distrito elege majoritariamente, um ou mais representantes. este participa no
sistema bipartidário, com seu peso político.

Então, o leque de partidos que pode surgir, disputar uma eleição e
ver eleitos um ou mais de um dos seus candidatos, é enorme, e poderá
representar uma variedade imensa de correntes de opiniões políticas.

Acontece, em conseqüência. que muitos destes grupos, pequenos por
sua natureza. não poderão obter força parlamentar suficiente para, dentro
das casas legislativas, fazer valer sua posição política.

20 . As alianças partidárias

Quando os partidos políticos são em grande número, e não dispõem,
nenhum deles sozinho, de força parlamentar para controlar o Poder, a única
solução para conseguir influenciar no processo legislativo e na ação política
será a aliança entre os partidos.

As coligações partidárias poderão ser de caráter circunstancial ou de
cunho mais permanente. Exemplos concretos, de prática política de outros
países, poderão ser apontados aqui, para que se sinta a real grandeza do
valor das alianças partidárias.

Durante o período que medeou entre 1946 e 1958. na França vigorou
a Constituição de 1946, chamada de IV República. Por esta norma constitu~

cional tinha-se um regime proporcional e pluripartidário, com a presença de
mais de uma dúzia de partidos políticos, sendo que, destes, alguns eram
bastante grandes, como o Partido Socialista, o Radical-Socialista e o Comu
nista, e todos os que se reuniam sob a liderança do General De Gaulle.
Nenhum, no entBJlto, era suficientemente forte para "dispor da confortável
maioria absoluta para governar a França sozinho. Daí a necessidade de
estabelecimento de acordos interpartidários para poder atingir o Governo e
nele se manter.

Como estes acordos eram circunstanciais, porque não havia unidade
entre os programas e as linhas de ação dos diversos partidos envolvidos,
também não havia, em conseqü.ência, a estabilidade política necessária para
garantir a continuidade do Gnemo. Como o regime político adotado era o
Parlamentarismo. o resultado foi uma série de derrubadas do Gabinete. a
ponto de ter havido, em 12 anos. nada menos de l8lormações governamen
tais, e somente uma delas durou mais de um ano, tendo ocorrido caso em
que o sonho "só durou três dias".

Da mesma maneira, na Itália, o Partido Democrata Cristio pôde gove...
nar sozinho de 1946 a 1963. Daí para cá, os Governos têm resultado de
coalisóes que se caracterizam pela instabilidade. O Primei~Ministro é obri-
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gado a montar alianças entre vários partidos, da quase vintena de organiza.
ções exístentes.

Assim, num e noutro caso, as alianças eram pactuadas para durar pouco
tempo e, logo em seguida, por questões às vezes até não relevantes, a coliga
ção era rompida e o Governo caía.

rá na então Alemanha Ocidental, a República Federal da Alemanha,
que era seu nome oficial, existiam mais de quinze partidos políticos, se bem
que a luta principal fosse travada entre poucos grupos, um deles a aliança
dos democratas-cristãos, a que se aludiu anteriormente.

Três grandes grupos - o Partido Social Democrata, o Partido Liberal
e a Aliança CDU/CSU - ocupam a cena política. A coligação CDU/eSU
(União Cristã Democrática e União Cristã Social, forte partido da Baviera)
construíram uma coligação que, desde o início do Governo Adenauer dirigi.u
os destinos daquele país. Se bem que seja uma aliança de partidos, o grupo
é tratado como se fosse um conjunto uniforme, um partido 56, porque todos,
participantes e analistas políticos, sabem que é neste fato que reside sua
força política, assecuratória de sua permanência no Poder. Tanto assim que.
no célebre escândalo de espionagem de Gunther Guillaume, o Chanceler
Willy Brandt. numa demonstração de alto espírito partidário, preferiu renun·
ciar ao posto de Chefe de Governo, a romper a aliança partidária, pois sabia
se que isto seria o momento terminal da permanência daquele grupo no
Poder.

21 . O pluripartidarismo no Brasil

Durante quase todo o Império, o Brasil viveu sob o signo do biparti
darismo, como já foi visto. Somente em alguns momentos do período impe
rial é que se tentou a existência de um terceiro partido, ou terceiro grupo
político, mas sempre com vida de tal modo efêmera que não chegou a desca
racterizar o quadro bipartidário.

A primeira oportunidade se deu. logo no fim do reinado de ?edro l.
já depois de promulgada a Carta Imperial, quando surgiram os primeiros
grupos políticos organizados: o dos exaltados, o dos moderados e o dos
Caramurus, ou restauradores. Os primeiros se transformaram no Partido
Liberal, os moderados desaguaram no Partido Conservador e os Caramurus
logo desapareceram, deixando aos outros dois a gangorra do Poder.·

Em 1862, uma nova tentativa é registrada. com O surgimento da Liga
Progressista, oriunda de uma corrente liberal existente no Partido Conserva
dor. Assím, ficaram três partidos, o Conservador, o Liberal Histórico e o
Liberal Progressista, tendo estes se fundido em 18.68., voltando a funcionar O
bipartidarismo tradicional.

O movimento republicano não chegou a dar, efetivamente, um. partido
republicano nacional, se bem que tivesse existido uma agremiação com este
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nome. Houve uma série de movimentos locais, desde o surgimento do Clube
Republicano, autor do Manifesto Republicano de 1870, e a criação do
Partido Republicano Paulista, na Convenção de Itu, de 1873. Outros clubes
surgiram em diversas Provincias, mas o grupo republicano foi sempre eleito
ralmente inexpressivo e ficou para trás nos acontecimentos de 15 de novem·
bro de 1889. A República, como se sabe, não foi feita pelos republicanos,
mas pelos militares.

Na República Velha, não se pode falar na existência de partidos,
porque não chegaram a existir partidos políticos nacionais. Muitos grupos
políticos participaram do processo, mas sempre com a situação de grupos
estaduais, com os eleitores reunidos em torno de aJguns chefes poJiticos
locais. Estes escolhiam os candidatos e os elegiam no processo fraudulento
que se conhece como eleição "a bico de pena" (fraude nas atas), ou eleição
"de cacete" (garantindo através da violência que somente houvesse eleitores
de um dos lados nas seções eleitorais) ou ainda através do "terceiro escru
tínio", o mecanismo de reconhecimento a nível do Congresso, apenas daqueles
que estavam participando ao lado do grupo dominante.

E: desta época a "Política dos Governadores".

Os partidos eram estaduais, na sua maioria "Partidos Republicanos",
o que na prática, dava um partido para cada Estado, sempre, no entanto,
sem força nHcional. O único movimento político partidário digno de registro
naquele períooo foi a criação do Partido Comunista em 1922.

A Revolução de 1930 foi a vitória da Aliança Liberal, que não era
um partido, mas uma frente das oposições estaduais ao Governo Federal.
Neste momento, houve uma reabertura partidária, que deu a Constituição
de 1934. Em 1932 admitia-se a existência de partidos "provisórios" (00
para disputar a eleição), ao lado dos "permanentes", registrados como
associações civis, tudo de acordo com a Lei Eleitoral nova. Tais partidos
eram equiparados a associações de classe regularmente constituídas. Este
modelo reflete a idéia corporativista então em voga, que iria desaguar na
Constituição, 1.10 admitir deputados eleitos por partidos ao lado daqueles
que eram escolhidos indiretamente pelas associações profissionais.

Já em 1937 foi o contrário: na Ditadura de Vargas foram proibidos
de funcionar todos os partidos políticos. inclusive a Ação Integralista Bra
sileira, de formação fascista, que surgiu com o crescimento dessa ideologia
na Europa.

Foi a partir da redemocratização, em 1945, que começaram a surgir
os partidos políticos de âmbito nacional. Era exigência legal. no sentido
de "reunir em partidos nacionais os clãs locais". Antes da queda da ditadura
começou a reorganização do quadro partidário. Primeiro, reuniram-se os
liberais contrários ao regime, na União Democrática Nacional (UDN); em
sua contraposição, o partido do Governo, Partido Social Democrático (PSD),
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resultante dos esforços dos Interventores ungidos pelo Presidente e dos
Prefeitos por esses nomeados. Junto a tais entidades, o partido criado pelo
próprio Getúlio Vargas, o Panido Trabalhista Brasileiro (PTE). Disputaram,
ainda, a eleição de 1945, o Partido Comunista do Brasil, então dispondo de
autorização legal pata funcionar (e que logo depois mudou de nome 'Para
Partido Comunista Brasileiro), e o Partido de Representaçào Popular, her
deiro da Ação Jntegralista,

O Partido Comunista foi fechado em seguida (1947). Mais adiante,
cumprindo a exigência de ter uma íiliação de dez mil eleitores em todo o
País, para serem considerados. na forma da Lei .. Partidos nacionais", c.hegolJ.
se a ter três grandes partidos. o PSD. quase sempre aliado ao PTB, com a
UDN na oposição. Além destes, gravitavam no cenário nacional outras agre
miações menores, como o Partido Republicano (de base paulista), o Partido
Libertador \de origem gaúcha), o Partido Democrata Cristão, o Partido
Social Progressista, O Partido Socialista Brasileiro, o Partido de Represen
tação Popular, o Partido Rural Trabalhista, o Partido Social Trabalhista,
o Partido de Orientação Trabalhista e o Movimento Trabalhista Renovador.
Muiros dos primeiros foram ressuscitados do período da República Velha. E
a maior parte destes últimos, na verdade, era l.:onstituída de dissidências
do PTB, resultamc das lutas internas pelo Poder, sobretudo depois do sui
cídio de GetúHo em 1954. Ao este denco, ma\t\ tarde, veio se juntar o
Partido da Boa Vontade, oriundo da "Legião da Boa Vontade", uma ativi
dade até então inteiramente apattidária.

Houve quase que um sistema de aliança permanente entre o PSD-PTB,
que permitiu o exercício do Poder por esse grupo, de 1946 a ]961, quando
perdeu para a LDN e seus coligados, durante o efemero Governo de lânio
Quadros. o Presidente da República que. eleito por maioria absoluta de
votos diretos, renunciou ao Poder sete meses depois de empossado.

No Parlamentarismo de João Goulart voltou à cena a Aliança PSO-PTB,
tendo como primeiro Presidemc do Conselho de Ministros o Or. Tllncrcdo
Neves. Durante os primeiros anos do seu mandato, o trabalho do Presi
dente, com O apoio da aliança partidária foi promover o retorno ao
Presidencialismo.

Todos estes partidos políticos foram extintos com a edição do Ato Ins
titucional D.

U 2. em 1965. já mencionado, desaparecendo assim o nosso
pluripartidarismo da 1V República.

A idéia de restaurar o pluripartidarismo voltou a surgir com a Emenda
Constitucional de 1979, que extinguiu a ARENA e o MDR, propidando
uma alteração na Lei dos Partidos. Ou seja, o Governo Militar criou o
sistema de Partido Dominante e o extinguiu quando o mesmo não mais
serviu a05 seus propósitos. Isto permitiu a criação. como partido do Governo,
sucessor da ARENA, do Partido Democrático Social (PDS), cujo primeiro
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Presidente foi o Senador José Sarney, que vinha da presidência da ARENA
e foi confirmado no mesmo cargo no novo partido.

Do outro lado, como carro-chefe das oposições, o MDB se transformou
no PMDB, alterando a denominação para incluir a palavra "Partido", em
decorrência de exigência legal. e também confirmando na presidência o
Deputado Federal Ulysses Guimarães. Junto a estes, surgem o Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB, sob a presidência de Yvete Vargas), o Partido
Democrático Trabalhista (PDT, sob a presidência de Leonel Brizola), o
Partido dos Trabalhadores (PT, com Luiz Inácio Lula da Silva, na pre
sidência) e o Partido Popular (PP, com o Deputado Federal Magalhães
Pinto, na presidência de honra e o Senador Tancredo Neves, como Pre
sidente do partido). Em 1981, foram criados e registrados quase todos
estes partidos e, em dezembro do mesmo ano, o PP incorporou-se ao PMDB,
desaparecendo do cenário político nacional, onde surgira em junho.

Tal foi o quadro partidário que existiu até o advento da "Nova Re
pública". Uma crise no PDS faz com que o Senador Sarney deixe a presi
dência do Partido e, com vários correligionários promova uma dissidência,
conhecida pela denominação de "Frente Liberal". Esta se alia ao PMDB
para O lançamento da chapa Tancredo Neves - José Sarney, para enfrentar
o Governo no Colégio Eleitoral do Presidente da República, depois da
malograda campanha das "Diretas-Jâ".

Venceu a "Aliança Democrática" a eleição presidencial contra os can
didatos governistas, Deputados Paulo Maluf e Flávio Marcmo.

A "Nova República" se instalou em março de 1985, e depois do fale
cimento de Tancredo Neves e da posse de José Sarney na Presidência
da República, em abril, começou a movimentação para a alteração do
processo político e de abertura do sistema partidário nacional.

Em maio de 1985, o Partido Comunista Brasileiro pediu seu registro
ao Tribunal Superior Eleitoral. No mesmo dia 8, O Congresso Nacional
aprovou a Emenda Constitucional n.o 25, que veio permitir a grande amo
pliação do quadro partidário ao declarar ser livre a criação de tais entidades.
Na circunstância, a sua origem poderia ocorrer de cima pata baixo (parla
mentar) ou ao contrário (popular). Alguns dias depois de estar a Emenda
Constitucional publicada e vigente, o Partido Comunista do Brasil também
encaminhou ao TSE o seu pedido de registro.

Foi o mês de julho de 1985, o destinado à alteração seguinte do quadro
partidário nacional, pois durante todo ele, o Tribunal Superior Eleitoral
concedeu o registro solicitado pelas agremiações partidárias que surgiram
em conseqüência da EC-25.

Ao lado do POS, do PMDB, do PDT, do PTB e do PT, já existentes,
surgiram então no cenário nacional os canais políticos que teriam como
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primeiro teste a eleição municipal de novembro seguinte, para Prefeitos das
Capitais e das estâncias hidrominerais e outras cidades, perfazendo um
total de 31 agremiações partidárias. São estes os que se acrescentaram:

- o Partido da Frente Liberal (PFL);

- o Partido Comunista Brasileiro (PCB);

- o Partido Comunista do Brasil (PC do B);

- o Partido Humanista (PH);

- o Partido Democrata Cristão (PDC);

- o Partido Social Cristão (PSC);

- o Partido Tancredista Nacional (PTN);

- o Partido Liberal (PL);

- O Partido Municipalista Comunitário (PMC);

- o Partido do Povo Brasileiro (PPB);

- o Partido de Mobilização Nacional (PMN);

- o Partido Socialista Brasileiro (PSB);

- o Partido Social Trabalhista (PST);

- o Partido Democrático Independente (POI);

- o Partido Nacionalista Democrático (PND);

- o Partido Socialista (PS);

- o Partido Nacionalista (PN);

- o Partido da Juventude (PI);

- o Partido Liberal Brasileiro (PLB);

- o Partido Municipalista Brasileiro (PMB);

- o Partido Renovador Progressista (PRP);

- o Partido Reformador Trabalhista (PRT);

- o Partido Socialista Agrário e Renovador Trabalhista (PASART);

- o Partido Nacional Comunitário (PNC);

- o Partido da Nova República (PNR); e

- o Partido Trabalhista Renovador (PTR).

A "Aliança Democrática" celebrada entre o PMOB e a Frente Liberal,
depois Partido da Frente Liberal (PFL), serviu de base e sustentáculo a
nível parlamentar ao Governo do Presidente José Sarney, a despeito das
dissenções internas nas duas agremiações e as acomodações que lhe foram
conseqüentes, até que, em determinado momento, a "Aliança Democrática",
foi rompida pelo teste das urnas de 15 de novembro de 1986.
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22. O quadro partidário na Constituinte

Terminada a eleição, o quadro partidário nacional estava comple
tamente mudado, pelo fato de que muitos dos partidos, já com registro
provis6rio, não suportaram o teste das umas, e não chegaram a eleger
representante algum à Assembléia Nacional Constituinte e ao Congresso
Nacional, pois que o pleito dava ao Congresso as atribuições de elaborar a
nova Constituição Brasileira.

Em conseqüência, o quadro partidário que passou a ter representação
na Assembléia Nacional Constituinte incluiu apenas 12 partidos político$
dos 31 anteriores, e que são:

1) o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB);

2) o Partido da Frente Liberal (PFL);

3} o Partido Democrático e Social (PDS);

4) o Partido Democrático Trabalhista (PDT);

5) o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB);

6) o Partido dos Trabalhadores (P1');

7) o Partido Liberal (PL);

8) o Partido Democrata Cristão (POC);

9) o Partido Comunista Brasileiro (PCB);

10) o Partido Comunista do Brasil (PC do B);

11) o Partido Socialista Brasileiro (PSB) e

12) o Partido Municipalista Brasileiro (PMB).

Apenas o PMDB e o PFL tiveram representantes oriundos de todas
as unidades da Federação. inclusive o Distrito Federal e os Territ6rios.
Dos outros, alguns deles têm uma nitida base estadual, como o POT no
Rio de JaneÍTo, o P1'B e o P1' em São Paulo, oom e.ignificati\'aR bancadas,
a~s ~..s dos dois maiores, nestes Estados. Três partidos - PCB, PDC e PL
- têm base eleitoral em apenas 3 Estados. Dois partidos, o PSB e o PC do B
tiveram representação de apenas 2 Estados e o PMB de apenas um s6.

Ainda durante o funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte,
houve uma grande cisão no PMDB, quando avultado número de parlamen
tares se retirou do partido, criando nova agremiação, o Partido da Social
D~!!locracia Brasileira (PSDB), o qual, adotando como símbolo o tucano,
passou de imediato a ser a. terceira força política. do ponto de vista
numérico, dentro da Constituinte, apenas atrás do PMDB e do PFL.

Este era o quadro partidário representando as diversas correntes de
opinião na Assembléia Nacional Constituinte. com o objetivo de preparar a
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nova Constituição, nela inserir as normas básicas para a formação do novo
sistema partidário e, através do Congresso Nacional. elaborar uma nova
e, esperamos, mais adequada Lei Orgânica dos Partidos Políticos.

Tudo indicava que, ao término dos trabalhos da Constituinte, se não
durante, o quadro partidário se apresentasse com nova roupagem, mais
adequada à nova realidade brasileira.

23. Os partidos e sua representação atual no Congresso Nacional

Em 1990, novas eleições alteraram substancialmente o quadro partidário
nacional, especialmente a representação no Congresso Nacional, decorrente
da renovação total da Câmara dos Deputados e de um terço das vagas do
Senado Federal. Na legislatura iniciada em 1991, o Congresso Nacional
teve a composição político-partidária alterada para 19 agremiações, a saber:

- o Partido do Movimento Dt~mocrâtico Brasileiro (PMDB);
- o Partido da Frente Liberal (PFL);

- o Partido Democrático Trabalhista (PDT);

- o Partido Democrático Social (PDS);

- o Partido de Renovação Nacional (PRN);

- o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB);

- o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB);

- o Partido dos Trabalhadores (PT);

- o Partido Democrata Cristão (POC);

- o Partido Liberal (PL);

- o Partido Socialista Brasileiro (PSB);

- o Partido Comunista do Brasil (PC do B);

- o Partido Social Cristão (PSC);

- o Partido das Reformas Sociais (PRS);

- o Partido Comunista Brasileiro (PCB);

- o Partido Social Trabalhista (PST);

- o Partido Trabalhista Renovador (PTR);

- o Partido Social Democrático (PSD);

- o Partido da Mobilização Nacional (PMN).

24. Com efeito de conclusão

No Brasil, o partido político foi sempre uma figura formal, usada
para revestir o conjunto de pessoas em tomo de um líder. um chefe. na
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relação típica de patrono-cliente, um partido de clientela. Sua dimensão
nacional, ordenada pela lei, tende a refletir o mesmo fenômeno, com a
união de chefes locais em grupos maiores, sob a liderança de uma grande
figura, ou em alguns casos, um conjunto de grandes líderes.

Tanto assim é que, enquanto não existiam partidos nacionais, cada
grupo estadual tinha relação com um líder certo, que dominava a cena
local, ou se contrapunha a líder adversário, chefe de elenco semelhante de
seguidores.

Quando passaram a ter cunho mais amplo, como partidos formalmente
nacionais, alguns conseguiram estabelecer liames capazes de lhes assegurar
uma preeminência em todo o País, enquanto outros continuavam a exercer,
apenas, o seu mando a nível local. Em muitos casos, pequenos partidos
nacionais, em suas agências estaduais, serviam de rótulo legal para abrigar
grupos locais em dissidência das agremiações maiores das quais participaram
até então.

Quando surgiu o fenômeno do partido dominante, o mecanismo da
sublegenda foi adotado para poder compatibilizar a presença de grupos
menores (partidos locais) nas associações maiores, a rigor frentes ou alianças
politicas amplas, sob o rótulo de urna única legenda partidária.

Ao ocorrer a abertura democrática, com o desaparecimento de restri
ções determinadas pela legislação, e a conseqüente possibilidade de criação
de novos partidos políticos, o Brasil viu uma grande proliferação de agre·
miações, com o modelo nacional mínimo estabelecido na lei, mas sem
consistência eleitoral para o teste das umas.

Por isso, a eleição para os membros da Assembléia Nacional Constituinte
reduziu o elenco partidário formal, para menos da metade em tennos de
participação congressual. A eleição seguinte, já nos moldes estabelecidos
na nova Carta Maior, ampliou um pouco o elenco de agremiações partici
pantes das decisões congressuais.

Quer parecer, além do mais, que dificilmente, haverá manutenção do
quadro partidário presente, durante os trabalhos desta legislatura, monnente
se for aprovada uma nova lei sobre os partidos políticos, em função do
disposto na vigente Superlei. Um conjunto de mudanças e rompimentos
poderá acelerar a composição de novos partidos, oriundos de grupos dentro
das próprias Casas do Congresso, como resultado do alinhamento (auto
mático ou não), às posições adotadas no binômio Govemo-Oposição, e
antes mesmo de ocorrer os trabalhos da grande consulta plebiscitária sobre
Forma de Governo e Regime Político. e especialmente em conseqüência
desta. uma vez que a adoção do parlamentarismo terá. necessariamente,
de pressupor um sistema partidário mais adequado aos mecanismos a
utilizar no jogo do Poder.
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Jurídicas

1. Nos primeiros anos da era moderna, quando a democracia tendia a
ser o regime sobre que se alicerçariam as instituições do Estado; e o cons
titucionalismo fecundava uma ideologia precursora do Estado de Direito, a
classe política dirigente olhava com antipatia os grupos que se formavam
sob bandeiras reivindicatórias, com pretensões de se impor ou de tomar o
Poder. - A propósito, é conhecido o "FareweIl Address" de 1796, com
que GEORGE WASHINGTON despediu-se da Presidência dos Estados Uni·
dos, advertindo o povo contra os Partidos, por ele acusados de dividir as
Assembléias, enfraquecer a Administração, agitar a Comunidade e fomentar
insurreições ...

Conquanto o patriarca da nação americana jamais se tenha notabilizado
como um pensador político, eis que avultara historicamente como soldado,
é possível que ele se tivesse imbuído do pensamento de ROUSSEAU 
de conhecimento óbvio dos "Founding Fathers" dos Estados Unidos 
que no "Contrato Social" sustentara a necessidade de se proscrever os
partidos políticos para preservar a pureza das expressões da vontade geral
do povo.

No entanto, apesar disso, os Partidos vieram a tornar-se, nos tempos
contemporâneos, peças essenciais e indispensáveis do regime democrático,
depois da travessia daqueles estágios de evolução que o germânico TRIEPEL
assinalou, como vividos por eles sob o Constitucionalismo: o de luta
(Bekampjung) para subsistirem; o de imposição contra a ignorância (lgno
rierung); o de sua legalização (Legalisierung) necessária e, a final, o de sua
incorporação (lnkorporierung) ao sistema político.

COnferência proferida no 39 Simpósio Brasll-Alema.nha rea.llzado entre 8 e 12
de julho de 1991, em BoIUl, com participação de juristas, economIsta.s e professores
dos doIs paIses. A instalaçá.o do evento foi presidida pelo M1n1stro da.s Relações
Exteriores do Brasil, Franc1.sco Rezek.
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2 . No Caso do Brasil. a história dos seus partidos apresenta três fases
bem características: a do período monárquico (1821 a 1889); a do primeiro
período republicano. entre 1889 e 1930; a de uma segunda fase que trans
correria até 1946; em seguida, depois da constitucionalização que se verifi
caria após a ditadura semi·fascista de Vargas (1937/1945), vivemos a ter
ceira fase quando surgiram os partidos de âmbito nacional.

3. Efetivamente. o que caracterizou o período monárquico foi a existência
de partidos nacionais, todavia sem real militância nas suas bases, pois. como
observou o publicista CARLOS MAXIMILIANO; a propósito de comentário
do estadista argentino BARTOLOMEU MITRE, para quem o Império do
Brasil era uma "democracia coroada", esta seria uma democracia original,
porque sem eleitores. .. E. por demais, se nós tivéramos dois partidos no
Império - os liberais e os conservadores - que se alternavam no Governo
de um sistema parlamentarista, não havia nada mais parecido com um
conservador ("saquarema", como o crismara O povo) do que um liberal
(popularmente um "luzia"), conforme célebre dito de uma grande figura
da época, HOLLANDA CAVALCANTI: é que apenas o rótulo distinguia os
partidos, não as idéias, nem a conduta de seus homens quando no poder.

4. Com a Reptíblica, no seu período inicial (1889/1930), não houve mais
partidos nacionais, porque toda a luta pelo poder se desenvolveu nos enten
dimentos e desentendimentos entre o Presidente da Nação e os Chefes dos
Estados-Membros da Federação, cada um dos quais organizava e dirigia
partidos estaduais. Não obstante as tentativas feitas, nenhum partido nacio
nal existiu durante esse tempo: conforme assinalou AFONSO ARINOS,
grande politólogo brasileiro recentemente falecido, "os maiores líderes nacio
nais da época não conseguiram formar partidos nacionais legítimos e dura
douras. As condições políticas determinavam, então, a existência dos partidos
estaduais" .

Entre 1930 e 1946, sem dúvida o mais conturbado período da história
moderna do País, quando só houve um curtíssimo período de regime cons
titucional (1934/1937), obviamente poucos partidos existiram, assim mesmo
por uma duração limitada.

Contudo, entrando em vigor uma nova Constituição, em 1946, e de
teor notavelmente democrático, logo se organizaram alguns Partidos estru
turados em função de certas idéias matrizes. - Segundo observação do
citado AFONSO ARINOS, fundaram-se então vários partidos nacionais de
grande representatividade, "mas na verdade SÓ dois tinham ideologia: o
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Partido Comunista e o Partido de Representação Popular, que era a repre
sentação do Integralismo" (apud estudo publicado no Jornal do Brasil 
Especial, do Rio de Janeiro, edição de 8 de julho de 1984).

E certo que nesse período da vida republicana do Brasil - o que
vem de 1946 aos nossos dias - também foi conturbada a área política,
desde que aconteceu uma série de Governos nacionais dirigidos por militares,
eleitos indiretamente pela via de Colégios Eleitorais de algum modo tutelados
pelas Forças Armadas. - Nesse entretempo existiram partidos nacionais,
alguns sendo meros porta·vozes desses Governos federais de generais,
enquanto outros representavam forças de oposição todavia domesticadas por
leis rígidas, de algum modo expressivas do regime autoritário então imo
perante.

Mas em 1985 o povo brasileiro, numa revolução branca restaurou a·
democracia em seu pleno sentido, elegeu uma Assembléia Constituinte que
em outubro de 1988 promulgou nova Constituição Federal para o País,
disso resultando total reformulação do quadro partidário, com a pulverização
dos partidos anteriores e o surgimento de novos, entretanto sempre de caráter
nacional.

5. Foi nesse quadro complexo, onde apareceram mini-partidos, vários
dentre eles meras legendas vazias de efetivos eleitorais, ao lado de alguns
partidos que embora recém·fundados apresentavam eficiência na mobi
lização política, que se processou a eleição de 1989.

Nesse evento político foram eleitos Deputados Federais, Senadores,
Governadores dos Estados, bem como o Presidente e o Vice-Presidente da
República. O resultado da eleição comentada pode ser assim delineado: o
Presidente da República e seu Vice foram eleitos sob a elegenda de um
partido que, porque pequeno, obteve modesta representação nas duas Casas
do Congresso Nacional; de outra parte, alguns partidos maiores, embora não
houvessem transmitido equivalente peso eleitoral, para os seus candidatos à
Presidência da Nação, distribuíram entre si as cadeiras do Congresso, entre
tanto sem que nenhum deles obtivesse condição de por si s6, comandar as
votações legislativas; ao mesmo tempo, na eleição dos Governadores, em
número de 26, sendo um do Distrito Federal, Brasüia, verificar.se-ia a mes
ma partilha por legendas partidárias diversas.

Em conseqüência: hoje, no Brasil, temos um Presidente da República
sem apoiamento efetivo de um grupo parlamentar que lhe garanta aprovação
para o programa de reformas que ele apresentara aos brasileiros em sua
campal1ha eleitoral de 1989.
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6. A propósito, um registro importante há de ser feito, no concernente
ao sistema de Governo estabelecido pela Constituição Federal de 1988: no
curso da preparação dessa Lex Magna a tendência da Assembléia Constituin·
te era a de organizar um sistema parlamentar, em moldes aproximados do
vigente em França. - Não obstante, o Presidente da República então no
cargo, JOSE SARNEY, exerceu sobre os constituintes toda a pressão que
conseguiu mobilizar politicamente, e, em certo momento, conseguiu preser
var o Presidencialismo. - Destarte, ocorreu mudança de rumos na Consti
tuição que já se havia parcialmente concluído, disso resultando que viemos
a ter um Diploma onde exacerbados os poderes do Legislativo, em detrimen
to dos poderes do Chefe do Executivo.

Porém isso não é tudo: na nova Constituição instituiu-se um Ministério
Publico como virtual Quarto Poder do Estado, que a todo momento enfren·
ta os Poderes Executivo e Legislativo, sobretudo o primeiro, com provocação
de medidas judiciárias estagnantes ou repulsivas de atos ou providências
expedidos. E, paralelamente, foi atribuída ao Poder Judiciário tal soma de
independência que a qualquer momento - e isso já aconteceu mais de uma
vez - qualquer Juiz da Instância mais baixa na hierarquia judiciária se vê
competente para ordenar a prisão (por eventual desobediência de determi
nação sua) de autoridade de categoria ministerial ou de determinar que o
Presidente de qualquer das Casas do Congresso Nacional retire da pauta de
votação um projeto de lei em curso.

Sucede que, como ocorreu outro dia, com a larga divulgação que a isso
deu a imprensa brasileira, o Presidente da Câmara dos Deputados proclamou
num desabafo: nós, na Assembléia Nacional Constituinte, criamos dois
poderes que se controlam reciprocamente: o Legislativo e o Executivo, e um
Poder Judiciário "irresponsável"...

De fato, segundo velha expressão de MONTESQUIEU, "Le pouvoir
arrête le pouvoir": entretanto, pela Constituição brasileira de 1988 isso
acontece apenas no que diz respeito aos Poderes Legislativo e Executivo,
porque - no concernente ao Poder Judiciário - este goza de absoluta
autonomia e não padece nenhum controle externo, muito menos interno, de
outro órgão do Governo do País: o Judiciário é quem elabora todas as
propostas de leis para sua organização, e suas pretensões orçamentárias
(CF, arts. 61, 96, 99 e outros).

Quanto ao Ministério Público - virtual Quarto Poder. como o procla·
mamos - similarmente com o que foi atribuído 80 Poder Judiciário. este
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também goza de quase irrestrita autonomia, em face dos efetivos Poderes da
União (CF, arts. 127/130).

Diante desse quadro constitucional e do dento de leis conseqüentes, o
que se verifica hoje, no Brasil, é um sistema de Governo onde o. Poder
Executivo do Presidente da República é afrontado e freado pelo Poder Legis
lativo, numa situação de equilíbrio instável: enquanto isso, esses dois Pode·
res da União são afrontados e freados nas suas ações ou procedimentos,
tanto pelo Poder Judiciário quanto pelo Ministério Público, em atuação
conjugada de ambos. - Entretanto, não corresponde à realidade aplicar-se,
no concernente às relações de facto do Judiciário e do Ministério Público
com os Poderes Legislativo e Executivo, a teoria do autor de De l'Esprit des
Lois, segundo a qual "Le Pouvoir arrête le pouvoir", pois nenhum destes
exerce qualquer espécie de embargo sobre aqueles eminentes Poder ou
Agente de Poder da União.

7 . Essa complexa situação político-jurídica criada por uma Constituição
Federal que, na época de sua promulgação mereceu amarga crítica do
Presidente Jose SARNEY - quando a denunciou como sendo um Diploma
que torna inviável o Governo do Pais! - não poderia deixar de refletir-se
no universo político-partidário.

Pela Carta Federal de 1988 - num prolixo art. 17 - "é livre a cria
ção, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos".

Diante dessa absoluta permissividade, aconteceu que da noite para O

dia foram criadas dezenas de partidos no Brasil, muitos dos quais, e a maio
ria deles, meras legendas que, por vezes, são alugadas ou vendidas (e isso
aconteceu durante a campanha eleitoral de 1989) a quem mais der e tiver
interesse em se candidatar a qualquer cargo eletívo.

Entretanto, deixando-se de lado o caso desses partidos, que não passam
de mercenários ou cães de guerra disponíveis para os interesses políticos de
terceiras pessoas ou partidos e passando-se à consideração dos partidos mais
representativos, da espécie do PMDB, PSDB, PDT, PT, PTN etc., a situação
com que eles se defrontam, atuahnente, não é das mais promissoras: de sua
parte, todos eles se apresentam como agremiações frágeis e sem disciplina
interna capaz de permitir sejam considerados entidades respeitáveis. - Con
fonne há poucos dias escreveu CARLOS CASTELLO BRANCO, um dos
mais prestigiosos comentaristas políticos brasileiros, em sua "Coluna do
Castello", do Jornal do Brasil:

"O Brasil vive sem partidos políticos. As legendas existentes
agrupam políticos para efeito de registro de candidaturas e de
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distribuição de postos nas casas legislativas. Os que significam
alguma coisa são pequenos e sem apelo, que lhes permita alargar
se eleitoralmente. Os dois turnos das eleições de presidente e de
governador não tiveram o mérito de aglutinar forças da represen·
tação para apoiar ou combater o governo."

Esse trabalho de CASTELLO BRANCO, publicado na edição de 25
de junho anterior, do Jornal do Brasil, sob o título "Entre o pais real e o
país que se quer", encerra uma perfeita embora concisa análise da crise
que vive o Brasil, crise de busca de soluções para os problemas da governa
ção, agora defrontada com a querela sobre sistema de Governo que, segundo
o comentarista, foi abolida por mais de vinte anos. Todavia, o questionamen
to do sistema de Governo recentemente voltou a ser aberto, embora sem
muita convicção, durante os estudos da Assembléia Nacional Constituinte:
mas isso ocorreria "em caráter provisório", pois, escreveu o comentarista
político, os mesmos constituintes, perplexos, deixaram por escrito que cinco
anos depois da promulgação da Constituição o povo, em plebiscito, irá diri
mir a questão e o Congresso irá transformar·se em nova Constituinte, para
ajustar o que se deduzir da tendência do eleitorado em texto de lei.

Segundo CASTELLO, estamos agora em fase de preparação do plebis
cito, onde será colocada ao povo brasileiro a opção entre o Parlamentarismo
e o Presidencialismo, entre a Monarquia e a República, visando-se - com 8

escolha que será feita - corrigir as dificuldades de governo, "num sistema
presidencialista municiado pelo sistema eleitoral do voto proporcional;': Em
continuação de seu comentário, escreveu ainda CASTELLO BRANCO:

"Hoje, segundo detectou a pesquisa do DATAFOLHA, prati
camente o mesmo número de deputados que quer o parlamentaris
mo quer também o voto distrital misto, do tipo alemão. :E possível
até que a reforma do sistema eleitoral seja JIlais útil para consoli
dação das instituições democráticas do que a reforma do sistema
de governo. Afinal, é essencial que a eleição suscite a formação
de maioriais e sirva para consolidar o sistema de partidos. O presi
dencialismo americano tem o suporte do voto distrital uninominal,
que conduz ao bipartidarismo sem eliminar a liberdade de forma·

I

ção de outros partidos e o direito de livre reunião política. A esta·
bilidade política dos Estados Unidos pode estar vinculada ao siste
ma de partidos, por sua vez fruto do voto distrital:'

8. Na realidade o que se impôs no Brasil, há quase 50 anos, foi o sistema
proporcional, com todos os seus vícios e males, porque - inclusive - favo-
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rece a eleição de candidaturas bem supridas de recursos monetários ou de
publicidade pelos veículos da mídia e sem liderança local.

Outro tanto, a eleição mediante o voto proporcional, o voto que pinga
nas urnas de uma vasta região, de um Estado - no Brasil temos, muitos
Estados que são maiores do que a Alemanha, do que a França, do que a
Espanha; e dois deles maiores do que todos países reunidos -, não leva ao
Congresso verdadeiros representantes de segmentos da população, do eleito
rado, mas, como o dissemos, elege quem houver tido maior presença da
imprensa, no rádio, na televisão, porque haja tido dinheiro para gastar na
mídia, ou porque nela profissionalizado (comentarista de futebol, ou mesmo
comentarista político etc.).

Daí a falta de garantia de permanência na vida política de verdadeiros
líderes partidários; daí a indisciplina sistemática no quadro interior dos
partidos; daí a infidelidade partidária; daí o fato de um partido extrema
mente radical, como o PT do candidato LULA na última eleição presiden
cial, ter tido tão expressiva votação, numa hora em que, no mundo inteiro,
o espírito ideológico radical sofreu contundentes desmoralizações... Por isso
não temos, no Brasil, verdadeiros partidos políticos, em condições de susten
tar um Governo qualquer.

9. Fácil é imaginar a tragédia em que se tomaria o Governo do Brasil,
na hipótese de que, com o sistema eleitoral fundado no voto proporcional,
viesse a ser implantado o Parlamentarismo: a cada momento poderia eclodir
um voto de desconfiança, bastando a expedição de certa medida governa
mental desagradável para os Deputados e Senadores, que os reunisse - à
revelia dos respectivos partidos, que não têm autoridade sobre seus ocasio
nais integrantes -, para a derrubada do ministério.

Pior será isso, do que atualmente é a situação de nOsso Presidencialis
mo, com um Chefe do Executivo que tem de estar a negociar com o Congres
so a cada medida que deseja providenciar; nesse hipotético Parlamentarismo
o País iria ter o quadro político que levou a França à instabilidade gover
namental e à derrota militar no final da década de 30, ou 8 Itália (esta,
também, com o voto proporciono!) ao caos do País depois da 11 Guerra
Mundial.

10. O quotidiano O Globo. do Rio de Janeiro, em sua edição de 28 de
junho passado, deu notícia de que foi levado ao Ministro da Justiça, do
Brasil, o resultado de pesquisa que o Instituto de Estudos Políticos e Sociais
- IEPES, presidido pelo respeitado cientista político H:eUO JAGUARIBE.
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realizou durante os três últimos anos, sobre o tema - "Sociedade, Estado e
Partido na atualidade brasileira". - Em síntese, resultou desse estudo a
observação de que se impõe imediata reforma de certos setores da Adminis
tração Pública, visando a tornar eficiente o seu desempenho nos setores mais
críticos, tais como os pertinentes à segurança pública e ao fisco. E, no
plano' político, foi apurado que a única forma de elevar, racionalizar e
aperfeiçoar os mecanismos de mediação política, e para a formação de uma
elite política capaz de trabalho eficiente, o que se impõe é permitir ao elei·
tor votar tanto por legenda partidária quanto por candidato mais próximo
dele, precisamente no sistema de voto misto, do tipo alemão.

11 . l! de salientar-se que o apurado na pesquisa comentada, no pertinente
à sua primeira parte, foi exatamente o que o candidato presidencial de 1989,
o atual Presidente FERNANDO COLLOR, proclamou seria seu programa de
Governo. Entretanto, a inexistência de partidos políticos confiáveis e eficien
tes, disciplinados e formados por quadros fiéis ao programa de sua legenda é
o que tem transformado as relações do Executivo com o Legislativo num con
tinuado e sempre inconcluso intercâmbio de negociações, freqüentemente
frustradas. - E o País está parado, estagnado, senão lamentavelmente deca
dente, sobretudo transformado num palco onde reina a mais desconsoladora
indisciplina social.

No concernente à reforma eleitoral, a propósito da qual todos os cami
nhos apontam para a urgente adoção do voto misto, o único - se afastado o
voto distrital da Inglaterra e dos Estados Unidos - capaz de permitir a
existência de partidos políticos, na forma dos recomendados pela pesquisa
do IEPES, por essa reforma espera a Nação.

Há mais de cem anos, na Inglaterra, que aspirava a consolidar sua
grandeza imperial então em crise - enquanto vivia sob um regime político
fraudulento, de burgos podres -, surgiu um estadista da envergadura de
DISRAELI. E a reforma se fez; e a Rainha VITORIA consagrou-se como a
matriarca da Europa e a Imperatriz das lndias.

Uma obra de natureza da que DISRAELI desencadeou na Inglaterra
de meados do século XIX é do. que o Brasil hoje está carecendo. O mais
grave problema de meu País é,Sem dúvida este: que tenhamos um Congres
so efetivamente representativo e um Governo Executivo eficiente.

Entretanto, para que isso aconteça e se materialize, o que mais urgente
mente se impõe·é a reforma de nosso sistema eleitoral. a fim de que tenha
mos uma eficiente Democracia representativa.
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A Nova Lei de Liberdade Partidária

SÉRGIO SÉRVULO DA CUNHA

"Os partidos sáo um ma.l inerente aos
governQs livres," A, DE TOCQUEVILLE (A de

mocracia na: América)

o objetivo deste trabalho é discutir propostas no tocante à nova Lei
de liberdade partidária. Trata-se de um trabalho jurídico-dogmático, visto
que a nova lei não pode fugir ao balisamento constitucional. Entretanto,
a título de preâmbulo, parecem-me adequadas algumas considerações a
respeito do quadro político-institucional dentro do qual a nova lei deverá
operar.

São bem conhecidas as circunstâncias em que nasceram os partidos
políticos, como criação espontânea da prática parlamentar; é sabido. também.
quão revolucionário foi seu conteúdo, dentro de uma sociedade unitária.
Durante algum tempo, a partir de seu nascimento, a idéia que preside a
existência dos partidos - canal da representação popular - ajustou-se
satisfatoriamente ao sistema da democracia representativa. Ho)e essa demo
cracia está em erise; a sociedade despolitizou-se; inexiste mobilização em
tomo de interesses gerais para cuja representação, no dizer da doutrina,
criaram.~e os partidos; a fragmentariedade social s6 deixou espaço para o
agrupamento t?mtorno de interesses particulares, e as reivindicações são
basicamente as de conteúdo econômico-profissional. Desse ponto de vista os
partidos apresentam-se como um f6ssil, 6rgãos cujo funcionamento não
corresponde à sua finalidade explícita, e sobrevivem na medida em que,
deixando de pertencer à sociedade, passaram a pertencer ao Estado.

Dentro desse quadro, parece que a Constituição Brasileira de 1988
chegou tarde: ela concederia, aos partidos. o estatuto correspondente a um
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tipo superadÇl. Ou seja, entre os partidos democraticamente concebidos, e
a estrutura do poder, inexiste compatibilidade funcional. Isso ocorre, para
doxalmente, no momento em que os revolucionários de ontem, críticos
ferozes da democracia burguesa, adotam a tese da universalidade das formas
democráticas. O conteúdo dramático dessa conjuntura não se esgota nesse
descompasso histórico que, com relação a alguns, se assemelha a ironia do
destino; tampouco na instrumentalização de teorias que encobrem a reali
dade, com a qual não têm ponto de contacto. Mas no fato de que, no
horizonte próximo, não se enxergam alternativas. Como se, nesta época,
devêssemos apenas assistir passivamente, senão ao fim da história, ao
esgotamento de todas as {6rmulas desenvolvidas no século xrx; de tal
modo que a idéia democrática - esta sim, de caráter universal - só
pudesse vir a ser reencontrada em outro contexto histórico, após o apo
calipse.

Este o dilema concreto que se apresenta: apostar na liberdade parti
dária, não obstante a crise da democracia, que faz presumivelmente infru·
tífero esse esforço; ou abandonar-se às forças anti-democráticas dominantes,
que burocratizaram a idéia partidária. A tarefa de elaborar a lei de liberdade
partidária transporta esse desafio, para o terreno jurídico, da seguinte forma:
produzir-se uma lei inconstitucional, aceitando-se tacitamente como disfarce
as regras e princípios da Constituição, em matéria partidária; ou incorporar
efetivamente a vontade da Constituição no bojo da legislação infraconsti
tucional. A primeira solução sepulta o conflito entre a Constituição formal
e a Constituição real porque esse conflito, na sua radicalidade, tende
a não se formalizar perante o Judiciário, ou a não ser decidido, por
este, a favor da Constituição formal. O Judiciário sabe perfeitamente que,
nos litígios partidário-eleitorais relevantes, o que se discute não são forma
lidades procedimentais, mas a legitimação do poder. A segunda solução
abre espaÇO às virtualidades do conflito, de modo difuso. segundo o jogo
das forças sociais envolvidas.

Diz a Constituição Brasileira. em seu art. 17. que é livre a criação.
fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, sendo-lhes assegurada
"autonomia para definir sua estrutura interna. organização e funciona
mento".

Não há mais que falar em lei "orgânica" dos partidos. visto que nã"
mais cabe. ao Estado, organizá-los. ou dispor sobre sua organização.
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o princlplo de liberdade partidária, indiscutivelmente posto pela
Constituição, vincula-se ao princípio pluralísta. Por três vezes a lei fun
damental utiliza o termo "pluralismo": em seu preâmbulo (pluralismo
social), no art. 1.0 (pluralismo político) e no art. 17 (pluralismo partidário).
Esse não é, certamente, um termo vazio. Ao contrário, ele possui uma signi
ficação prescritiva, qualitativa. Dizer que uma sociedade deve ser plura
lista não significa fixar-se uma determinação numérica, acima de algum é
abaixo de muitos, dentro da qual se permite a convivência dos diferentes;
significa, ao contrário, o dever de criar e manter esse espaço de convivência;
restringi-lo, direta ou indiretamente, corresponde a ferir o princípio plura
lista. Pluralismo, instrumentação da liberdade, tem sentido mais concreto.
mais preciso do que esta. GIOVANI SARTORI (Partidos e sistemas par
tidários, Ed. UnB, 1982, p. 36) distingue entre "sociedade plural" e "socie
dade pluralista":

..... do fato de que toda sociedade complexa se revela dife
renciada não se segue de modo algum que todas as sociedades
sejam diferenciadas pluralisticamente." ( ... ) " ... deve-se en
tender claramente que o pluralismo não consiste simplesmente de
associações múltiplas. Estas devem ser, em primeiro lugar, volun
tárias, e, em segundo, não-exclusivas, isto é, baseadas em apli
cações múltiplas, sendo estas, o traço marcante crucial de uma
estruturação pluralista. A presença de um grande número de
grupos identificáveis não comprova, de modo algum, a existência
do pluralismo, mas apenas um estado desenvolvido de articulação
e/ou fragmentação. As sociedades multigrupais são pluralistas se,
e apenas se, os grupos forem associativos (e não consuetudinários
ou institucionais) e, o que é mais, s6 quando se puder constatar
que as associações se desenvolveram naturalmente, que não são
ímpostas:'

A Constituição é portanto conseqüente com estes princípios ao dispor,
no inciso I do mesmo art. 17, que os partidos políticos brasileiros devem
ter "caráter nacional". A expressão não é gratuita. Há enorme diferença
entre o "caráter nacional" do art. 17, I da Constituição em vigor e o
"âmbito nacional" do art. 152, IV da Ordenação de 1967/69. Caráter não
é o mesmo que âmbito. Este é designação espacial, geográfica. Assim, não
discrepava da Ordenação a Lei n.O 5.682/71 (Lei Orgânica dos Partidos
Políticos), em sua redação primitiva, ao permitir a organização apenas de
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partido político que contasse inicialmente com 5% do eleitorado que houves
se votado na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, distribuídos
por sete ou mais Estados, com o mínimo de 7% em cada um deles. Tam
pouco na redação posterior, ao estabelecer:

"O partido que, no prazo de doze meses, a contar da decisão
do Tribunal Superior Eleitoral, prevista no art. 9.0

, não tenha
realizado convenções em pelo menos nove Estados e em 1/5 dos
respectivos Municípios, deixando de eleger, em Convenção, o Di
retório Nacional, terá sem efeito os atos preliminares praticados,
independente de decisão judiciaL"

Caráter não é afecção física, mas psicológica ou espiritual; no caso,
ideológica ou política. Corresponde ao que a Constituição de Portugal,
em denominação talvez mais feliz, chama de "índole". índole nacional,
caráter nacional, representa identificação estatutária, programática, com os
atributos da nacionalidade.

Portanto, andou ainda conseqüentemente o constituinte quando, no
mesmo art. 17, § 2.°, inscreveu:

"Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurí
dica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal
Superior Eleitoral."

Desde a Constituição de 1988 para que exista partído político no
Brasil, e independentemente de qualquer controle salvo a prestação de contas
à Justiça Eleitoral (art. 17, 111), basta-lhe a inscrição no registro civil
das pessoas jurídicas, como qualquer associação civil. 1: possível portanto,
constitucionalmente, existir partido político com registro apenas em Jequi
tinhonha, sem Diretório Nacional (entendido este como soma ou resultado
de delegações federativas). Se o partido já adquire personalidade jurídica
mediante o simples registro civil, qual a função do segundo registro (regis
tro dos estatutos), no Tribunal Superior Eleitoral (art. 17, § 2,0, fim)?
A Constituição silencia sobre a competência da Justiça Eleitoral, reme
tendo-nos a uma lei complementar que ainda não foi editada (art. 121).
Independentemente da promulgação dessa lei. pode-se avançar que o segundo
registro (a que se refere o art. 17. § 2.0

• fim) serve a duplo objetivo: a)

o confronto dos atos constitutivos do partido com os requisitos constitucio
nais (v. art. 17); b) o acompanhamento, pela Justiça Eleitoral, do funcio
namento partidário. no que diz respeito à prestação de contas (art. 17, 111).
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a acesso a recursos do fundo partidário, a acesso ao rádio e televisão (art. 17,
§ 3.°), a participação em eleições. Se à Justiça Eleitoral cabe cotejar
os atos constitutivos do partido face aos requisitos de natureza jurídica,
tudo leva a crer que aquele primeiro registro, que confere personalidade
jurídica ao partido, não lhe confere, simultaneamente, a capacidade jurídica
específica, que é a capacidade eleitoral; esta s6 advém com o registro dos
estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, Sem esse segundo registro o partido
existe, pode difundir seu programa, exercitar pregação, arregimentação e
movimentação política, mas não tem como participar de eleições, A Cons·
tituição, destarte, fiel ao princípio liberal, que inspira e define o sistema
normativo partidária, estabeleceu um graduaIismo copiado da vida. Os
corpos vivos e os grupos sociais nascem pequenos e se adensam, crescem,
vingam ou morrem. No vestibular da vida não se incluem exig~ncias pr6
prias de doutoramenro. Com isso, a lei fandamellt6} revit"~, em /!6rte, (J

projeto do Deputado Eduardo Duvivier, que em 1947 admitia a existência
de partidos municipais, estaduais,ou regionais. Esse projeto não prosperou,
em face do disposto no art. 134 da Constituição de 1946, que falava em
"partidos nacionais", Escrevendo na vigência dessa Constituição, assim se
pronunciava JOÃO MANGABEIRA:

"O partido político assenta sua existência nas liberdades de
pensamento e de associação asseguradas pelos §§ 5,° e 12 do
art. 141 da Constituição. Tudo isso é essencial à existência e ao
aperfeiçoamento do regime democrático, Partidos políticos e par·
tidos políticos nacionais não llão a mesma coisa. Assim, o partido
político que não é nacional, por não ter logrado tal situação, ou
dela ter decaído, nem por ís!lO deverá desaparecer. Poderá con
tinuar pregando suas idéias, fazendo seu proselitismo, até ver se
consegue lograr a situação que não conquistou ou reconquistar a
que perdeu. O que não pode, porém, é apresentar candidatos à
representação nacional, o que exclusivamente cabe aos partidos
nacionail>. Àquéles "partidos políticos" o legislador fixaria as
condições mínimas de existência, para que pudes$em ser devida
mente registrados, até que lograssem transformar-se em "partidos
nacionai!)", A história aponta-nos exemplos de pequenos partidos
que, depois de longos anos, $C transformaram em partidos majo
ritários," ("A organização do Poder Legislativo na.s Constituições
Republicanas", in Estudos sobre a Constituição Brasileira, FGV,
Rio, 1954, p. 121.)
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Questão que nio pode ser desprezada é a da democracia intrapartidária.
Face ao princípio de liberdade de organização e funcionamento, os partidos
podem ter objetivos antidemocráticos ou organizar-se, internamente, de modo
antidemocrático?

Em sua obra sobre o governo representativo, STUART MILL estendia
ao máximo a liberdade político-partidária:

"Já tive aqui a ocasião de afirmar aquilo que considero uma
máxima fundamental do governo: o fato de que em toda Cons
tituição deveria existir um foco de resistência contra o poder do
minante; em uma Constituição democrática, portanto, um núcleo
de resistência contra a democracia,"

Nenhuma das Constituições modernas seguiu esse conselho. O que
se fez, ao contrário, foi colocar restrições expressas a partidos considerados
extremistas ou antidemocráticos . A Constituiç~o Brasileira de 1946, por
exemplo, vedava "a organização, O registro ou o funcionamento de qual.
quer partido político ou associação, cujo programa ou ação contrarie o
regime democrático, baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos
direitos fundamentais dó homem" .

A Constituição de 1988, sem incluir preceito tão preciso, coloca limites
à liberdade partidária, que não pode contrariar a soberania nacional, o
regime democrático, o pluripartidarismo. e os direitos fundamentais da
pessoa humana. Sob o texto de 1946, a contrariedade ao regime democrático
parecia consistir. senão exclusivamente. basicamente na ofensa ao pluripar
tidarismo e aos direitos fundamentais do homem. O texto de 1988 alarga o
C''lpr:,ito; para os fins de sua vigência, podemos entender que regime demo
crático é o regime constitucional democrático visto que. conforme expresso
em seu preâmbulo e no art. 1.°, o que se faz, através dele. instituir (preâm
bulo) ou constituir (art. 1.0) um Estado Democrático.

Portanto. não pode haver, no programa ou estatuto partidário, regra
q..ão; afronte os princípios democráticos, tal como concretizados na Cons
tituição. Mais: o partido deve traduzir. para os filiados. ao nível do seu
programa, direitot e garantias constitucionais. O filiado tem o direito de
conhecerJ d.ilcutir e impugnar 08 atos da <Cfireção partid4ria c. por isso, o
direito a informações pertinentes e certidões. o direito de petição, o direito
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a amplitude de defesa. Não exorbita da Constituição, antes a atualiza, a lei
de liberdade partidária que fizer referência expressa a tais direitos o

Inclui-se, nesse tema, o funcionamento parlamentar do partido, que
a Constituição quer ver disciplinado não apenas nos estatutos e nos regi
mentos das Casas legislativas. Essa é matéria delicada, na qual não temos
precedentes, e na qual deve ser delicado o bisturi do legislador. A questão
se ilumina um pouco se alcançarmos a inten9ão do constituinte: impedir
que, nos regimentos, se coloque restrição à ação parlamentar dos partidos
em geral, tratamento desigual ou discriminatório para os partidos. Os direitos
da bancada, os direitos da liderança, as relações da bancada com a lide
rança, devem ficar expressos na lei. Um exemplo é o voto de liderança;
outro, 0$ limites da comf)ettncia da Mesa no tocante aos assessores da
bancada.

Demarcado esse roteiro, concluímos que a lei de liberdade partidária
se presta:

- A transcrição de normas constitucionais. quando útil e opor·
tuna.

- À disciplina:
da filiação partidária (art. 14 - § 3.° -- V);

do registro dos estatutos no Tribunal Superior Eleitoral (ar·
tigo 17 - § 2.° - fim);

do fundo partidário (art. 17 - § 3.°);

do dever de prestar contas (art. 17 - 1I1);

do funcionamento parlamentar (art. 17 - IV);

dos procedimentos em caso de infração (art. 17 - passim) .

- À proteção dos partidos políticos; do seu nome:

dos seus símbolos; de sua atividade; dos direitos e garantias
fundamentais, apJicados a seus filiados; .à deter.mioação da
exata extensão de sua legitimação no tocante a direitos cole
tivos (v.g. art. 5.° - LXX -a da Constituição).

- A inclusão de outras normas, 'de tradução, adequação e com·
patibilização sistemática.
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Fora daí, seria exorbitante qualquer regra que inovasse, pondo exi·
gência quanto à criação, organização e funcionamento de partido político.
Inconstitucionais seriam, por exemplo, regras fixando número mínimo de
aderentes, necessários à personalização de partido político; no tocante ao
número de instituidores, lugar do registro, e demais requisitos deste, as
regras são as gerais, correspondentes à personalização das associações civis;
confira-se o art. 17 - § 2.": "os partidos polítcos" adquirem "personalidade
jurídica na forma da lei civil"; a Constituição veda se outorgue personali
dade jurídica a partido político de outra forma que não a prescrita, gene
ricamente, na lei civil.

Também. seria exorbitante a regra que obrigasse à existência de órgão
nacional partidário; seja porque não estão. os partidos, obrigados a possuir
dimensão, extensão ou representação nacional; seja porque a assinação de
representante, ou órgão de representação, diz respeito à liberdade de orga
nização e funcionamento do partido. Seria abusiva regra que estabelecesse

sanção, a partido político, pelo fato de não apresentar candidato ou não
concorrer a eleição; a regra seria despótica caso fixasse, como sanção, o
cancelamento do registro partidário. Regras que distribuam desigualmente
recursos do fundo partidário, ou tempo em veículos de comunicação. preci.
lSam ser cuidadosamente ponderadas, para que não transbordem os limites
da constitucionalidade; elas não podem representar privilégio a partidos
estruturados, inibição ou freio a partidos embionários; nem encobrir pre
conceitos elitistas, que separam, de um lado, os partidos bons, e, de outro,
aqueles que fogem a esses padrões.

Contra a reforma e descentralização partidária agitam-se os mitos da
ingovernabilidade. Como se já não tivéssemos pago, em toda a nossa his
tória, um elevado preço pela intervenção estatal, a dano das liberdades pc
~..,.Mi. Não cabe aqui discutir essa matéria: 1 a opção é clara entre demo
cracia e partidocracia. e indispensável, na elaboração da lei de liberdade
partidária, aproveitar-se a experiência dos que vivem o partido, o Parla
mento. o poder. Mas qualquer intento de reforma democrática se frustraria
se fosse deixada ao sabor dos interesses prevalecentes, nas mios dos partidos
dominantes, ou dos que se encastelaram na herança do autoritarismo.

I V. BANTOS, Wanderley 0uDbmDe dos. "C!oI.1IM.ç6ea pu1&aHllar. e 1Dsta·
bIlidade scmmamental: a aper1IDc1a bru1leJra (1J81-19M)", In o. JJCI"t*,IoI
poHticoI 110 BnufI. Da'fld V. Plea.cber (QJ1.> , 1/_.
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Ministério Público, o Novo Poder da
República e da Federação Brasileira
na Constituição Federal de 1988

EDYLCÉA TAVARES NOGUEIRA DE PA1J.L.4
Bubprocuradora-Oeral da. República

"Entre tod08 08 carg08.. " o mala dJf1c1l,
segundo me parece, é o do MlnJstérlo Pú
blico. Este, como 8UIltentácUlo de acuaaçAo,
deVia ser tio parcial como um advogado, e
como guarda 1nflell1vel da lei, devia ser tio
lmparc1&l como um juiz. Advogado sem pat
xAo, JUIZ Bem imparcialidade, tal o absurdo
psieológleo, no qual o M1n1atérlo Públlco, se
nAo adquirir o sentido de equllibrio, se
arr1sca - momento a momento - & perder
por amor da sinceridade, a renelO8& com
b&t1vidade do defensor ou, por &mOr da
polêmica, a objetividade sem paiDo do ma
gistrado." PD:aoC~

"O MinJBtério Públleo 1110 recebe ordens
do Governo, nIo presta. obediência aos
Jufzes. pola are com autonOmia em nome da
8oe1edade, da Lei e da Justiça." PB.mmrn:
DI: MORAIS FILHo

"O Mlniatérlo Públleo representa diante
dot TrlbUllal6, • poteatade executlva, ou
seja a açIo da lei, a açlo p11bl1c& tutora
doa grandes Intereuea sociais, em cujo nome
se promove a plena e rigorQ8& exeeuçlo da
lei. NAo é ele o repre.tenfante cio Got;Icmo,
m&lI o representante daquela mesma açIo
encutlva da qual o Governo 6 m1n1stro e
que somente da lei deduz as BUa8 normas."
(Orlf08 no or1IJDal) Tmuso VILA

SUMARIO

1. Breve htst6rfco. 2. Tratamento conferido pela Cons
tttufçl1.o Federal de 1988. ,. Conclus4o.

1. Breve hist6rico

Originado do Egito aos 4.000 a,C., suas funções de U ser língua e olhos
do rei", de ucastigar os rebeldes", de "proteger os cidadãos pacíficos", de
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"acolher os pedidos do homem justo e verdadeiro", podem ser consideradas
como precursoras das suas atividades atuais.

Já então se podem identificar as funções de representação judicial do
Estado,· de promotor de justiça, de defensor da sociedade (custos legis) e de
ombudsman.

Trazido ao Brasil pelos portugueses, com uma organização baseada na
do Ministério Público francês, estruturado em 1303, foi introduzida no ano
de 1587 pelas Ordenações do Reino, que determinava a sua atuação por um
dos Desembargadores do Tribunal de Relação da Bahia, com o título de
"Procurador da Coroa e Fazenda e Promotor de Justiça".

Esta atiração, em que pese haver posteriormente um diploma legal, de
9 de janeiro de 1609, que o colocava na composição daquele Tribunal, foi
muito incipiente.

Sofreu, a partit de então, dnerendados tratBmentot. em leis pro«ssuais
criminais, decretos do Governo Provisório e, finalmente, nas Constituições
federais, adquirindo contornos mais nítidos. que ora lhe concediam poderes
maiores, ora lhe diminuíam a importância, de acordo com os interesses
governamentais e a conjuntura política.

Ora, após intenso trabalho desenvolvido por alguns poucos Membros da
Instituição, que, tal e qual o "Exército de Brancaleone", se dedicaram à
cruzada para o seu fortalecimento durante a realização da Assembléia Cons
tituinte, pode-se dizer que a instituição começou a delinear o seu perfil
para, em uma segunda etapa - na revisão constitucional prevista no art. 3.°
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias -, procurar atingir a
sUa conformação aproximada de um ideal sempre inatingível.

2. Tratamento conferido pela C01l8tituição Federal de 1988

Assim é que, hoje, temos um Ministério Público situado no contexto
da Lei Maior, em Capitulo proprlo, O de n.O IV, dentro do Tttulo IV, Da
Organização dos Poderes, que lhe confere status de Poder Público, gozando
de prerrogativas em benefício do Estado de Direito Democrático e da Socie
dade.

Senão vejamos:

O art. 127 traz o seu conceito - "instituição peI1l18DCDte, esaencial à
função jurisdicional do Estado", significando: sem 8 sua manifestaçio o
Poder Judiciário não pode atuar de ofício, 'ponte sua. E acrescenta o~
sitivo: incumbe-lhe "a defesa da ordem jurídica". no seu mais amplo COJ1-o
teúdo: a obediência à Constituição e às leis, com 8 sua correta aplicação por
todos os jurisdicionados defendendo, também, et pour CtlWIe, o regime~
cnttico e o Estado de Direito; "dos interes8e8 soc:iaiJ". que <:ontáD todos OI

interesses coletivos e düusos e ""dos interesses individuaia indispoDíveia".
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A par desta amplitude na defesa sempre do interesse público, o legis.
lador constituinte entendeu ser de bom alvitre elencar, não em numerua
c1ausus, em várias disposições, algumas funções institucionais, consideradas
relevantes na conjuntura, como: a defesa do patrimônio nacional (art. 219);
do patrimônio público e social (inciso IH do art. 129); do patrimônio cultu
ral (arts. 215, § 1.0 e 216); do meio ambiente (inciso 11 do art. 129); dos
direitos e interesses coletivos das comunidades indígenas (§ 2.° do art. 210),
da família, da criança, do adolescente e do idoso (art. 226 e seus parágrafos);
dos serviços de relevância pública (inciso 11 do art. 120); dos meios de
comunicação social (art. 220 e 224); dos direitos assegurados às ações e aos
serviços de saúde (art. 197); da educação (art. 208); dos princípios da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade (art. 37);
exercer o controle da atividade policial (inciso VIl do art. 129, busca.ndo
fazer prevalecer o respeito aos fundamentos do Estado Democrático de
Direito. os objetivos fundamentais da República e da Federação. os princí
pios informadores das relações internacionais, os direitos assegurados na
Constituição, a preservação da ordem pública, a incolumidade das pessoas e
do patrimônio público. a prevenção ou a correção de ilegalidades ou de
abusos de poder, a indisponibilidade da persecução penal, a competência dos
órgãos incumbidos da segurança.

Cumpre afirmar que, primordialmente, deve zelar peja observância dos
princípios institucionais relativos ao Ministério Público - a unidade, a
indivisibilidade e a independência funcional -, para preservação de sua
competênca e do livre exercício de suas funções.

Estes princípios, informadores da instituição, são os seus pilares, sem
o que a sua atuação não seria possível.

Significam:

- o da unidade, que o Ministério Público é uma única instituição:
todos os seus membros agem individual e legitimamente, visando ao atin~
gimento das suas finalidades, como um todo único;

- o da indivisibilidade, que, embora atue um membro da instituição
em um determinado processo, efetivamente quem age é o Ministério Público,
permitindo certa flexibilidade nas substituições dos membros, quando pre
vistas em lei;

- o da independência funcional, que a atuação do membro do PIlT'lueJ
é inteiramente independente, não existindo quaisquer vínculos à chefia ou
subordinação hierárquica, limitando-se apenas pela lei e por s~ íntima
convicção.

Também achou por bem o legislador constituinte, arrolar" no art.
129, onde somente deveriam constar as funções Institucionais, já qhe assim
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está expresso no caput, alguns instrumentos processuais e procedimentais
para permitir o exercícío daquelas funções, a meu ver, impropriamente.

Dentre aquelas, de ressaltar:

- a promoção privativa da ação penal pública, com esta providência
encerrando as iniciativas de ofício das autoridades policiais referidas a ai·
guns ilícitos penais;

- a promoção do inquérito civil e da ação civil pública (da qual já
era titular) para apurar danos ao patrimÔnio público e social. ao meio
ambiente e aos demais direitos difusos e coletivos.

Sua organização se fez à imagem e à semelhança do Poder Judiciário
(art. 128): há um Ministério Público da União. subdividido em Federal,
do Trabalho, Militar e do Distrito Federal e dos Territórios; e os Ministé
rios Públicos dos Estados, todos devendo se organizar por lei complementar
de inicíativa facultada aos seus respectivos chefes, respeitados os princípios
básicos estatuidos na nova Carta Magna (§ 5.° do mesmo artigo).

Impropriamente, também, se introduziu no inciso I do art. 128, o Minis
tério Público do Distrito Federal e dos Territórios, isto porque este tem
características próprias de Ministério Público Estadual, por isso que sua
atuação é, apenas, circunscrita ao perfmetro do Distrito Federal e, se houver.
de território. Não tem atuação federal como sói acontecer com os demais
arrolados no mesmo inciso. Foi. assim, um equívoco do legislador constituin·
te, influenciado por lobbies fortes de seus membros, que pensavam assim
poder obter maiores garantias. Esta preocupação nem mesmo tinha sentido.
já que o capítulo englobou todos os Ministérios Póblicos a eles concedendo
as mesmas garantias. vantagens. direitos e vedações.

Esperamos que o constituinte de 1993 corrija tal deslize jurídico.
situanda.o em outro inciso com tratamento idêntico ao conferido aos MinIs
térios Públicos Estaduais.

No particular, a grande conquista ficou por conta do estabelecimento
da escolha e da nomeação do Procurador.Qeral da Rep'l1blica.

A propósito. em 1980. em Monografia apresentada no Cuno Superior
de Guerra e publicada na Revista de Informaçiio Legislativa do Senado
Federal, já esboçara a autora uma proposta de Emenda Constitucional em
que sugeria a nomeação do Procurador-Geral da Repílblica pelo Presidente
da Rep'I1blica. após ter sido escolhido por seus pares. dentre os membros da
instituição, para exercer um mandato de quatro anos (EDYLC:BA TAVARES
NOGUEIRA DE PAULA, in "O Ministério Páblico e seu posicionamento no
Estado de Direito". Revista de In/ormação Legislativa n.O 72. Senado
Federal, ano 18. out./dez./1981).

Aperfeiçoada essa sugestio. restou fixado no § 1.° do art. 128 o princ1.
pio do check anil~. admitindo na nomeaçio do Chd~ do PtlTquet a
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atuação dos dois poderes: Executivo e Legislativo. O Procurador-Geral da
República deve ser escolhido dentre os "integrantes da carreira" de Procura
dor da República. Seu nome é então encaminhado ao Senado Federal, pelo
Presidente da República, o qual o submete. perante a Comissão de Consti
tuição e Justiça. a urna "sabatina" (assim se convencionou chamar a argüi
ção pública. prevista no art. 52, inciso lI, alínea e), aprovando-o ou não.
Se aprovado, segue a indicação presidencial para Plenário, para ser votada
pela Casa Alta do Parlamento. Só então se viabilizará a sua nomeação. pelo
Chefe do Governo. cujo exercício durará por dois anos, mandato este que
poderá ser renovado, desde que obedecidas às mesmas formalidades.

Para coroar a garantia da estabilidade de sua atuação, a sua destituição
ou exoneração. antes do término do mandato, somente se fará com 8 ccnccr
rência do Senado Federal. que deve votar secretamente com o quorum de
maiol'ia absoluta, pata aprová-la.

Com estas providências, tem o Procurador-Geral da República liberdade
para agradar ou desagradar o Governo, sem se ver constrangido a solicitar
medidas. que em passado recente eram solicitadas.

Terminou, também, a quase "obrigatoriedade" de subir o degrau para
o Supremo Tribunal Federal, o que era uma possibilidade a ser preservada
com o atendimento às imposições governamentais.

De ressaltar, que o tratamento de poder funcional conferido pela Lei
Maior ao Ministério Público também se revela quando lhe assegura autono
mia funcional no § 2.° do art. 127, permitindo-se-Ihe autodirigir, organizando
seus assuntos internos, seus serviços administrativos, criando e extinguindo
seus quadros de pessoal e provendo os cargos respectivos. relativos à ativi
dade-meio, e à atividade-fim.

Para tanto, necessário se fez, por coerência lógica e jurídica, conceder
lhe ainda a autonomia financeira (§ 3.° do mesmo artigo), obrigando a entre
ga de suas dotações até o dia 20 de cada mês (art. 168), limitada aquela,
apenas, pela lei complementar prevista no § 9.° do art. 165.

Cabe uma consideração sobre a referência feita aos membros do Minis
tério Público junto aos Tribunais de Contas pelo art. 130.

A respeito do assunto, já se manifestara a autora em parecer acolhido
por unanimidade, como razão de decidir pela 1.· Turma do Superior de
Justiça, no Recurso em Mandado de Segurança D.O 17S-PB, relatado pelo
eminente Ministro JACY GARCIA VIEIRA:

"Em \ligor, à época da sua edição, a Constituição Federal de
1961, com a redação dada pela Emenda n.O 1, de 1969, e outrlS
posteriores, verificamos ao ler o caput do art. 94 que o Ministério
Público da União deveria funcionar junto aos juízes e Tribunais
Federais.
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A ilação que se infere a partir do texto da Lei Maior é a de
que a Instituição foi criada, nos idos da antigüidade, e mantida
por milênios, com a função primordial de custos legis. junto aos
magistrados d'assise, para promover as ações e obter decisões
judiciais.

Sempre e ininterruptamente assim funcionou, porque é sua
característica fundamental: mOver a máquina judiciária, que não
pode andar de ofício.

Assim é que a instituição tem contornos e estrutura típicos e
especiais, ausentes em quaisquer outras.

Determinava, ainda. a Lei Maior que o Ministério Público
Estadual, fosse organizado por Lei Complementar de iniciativa
do Presidente da República, e portanto, obedecendo as regras bási
cas estatuídas nl! Seção própria (arts. 94 a 96 da CF/67).

A partir de um determinado momento. para atender a apelos
fisiológicos, os funcionários que exerciam cargos no Tribunal de
Contas da União, cujas funções, julgavam, se assemelhavam às do
Ministério Público, para obter a mesma remuneração. conseguiram
impor a mesma designação a lhes ser destinada (Procuradoria do
Tribunal de Contas e Ministério Público do Tribunal de Contas).

A par de não constituir este Tribunal, um órgão julga<;ior, na
acepção do termo, mas de assessoria técnica ao Poder Legislativo,
as funções do Procurador junto a ele são assemelhadas às de
auditores, exigindo conhecimentos de contabilidade e economia.
não sendo jamais parecidas às do Ministério Público.

Não se trata de minimizar a sua atu~ão. porque relevantes
e importantes. Porém não se pode é querer, por força de mudar
uma designação, impor a mudança da natureza jurídica da insti~
tuição.

Toda a digressão foi feita para clarear a impropriedade de
ter o legislador paraibano incluído os Procuradores do Tribunal
de Contas na composição do Ministério Público local, ainda que
tivesse declarado a tnnutenção das respectivas autonomias.

Estava, assim, ínsito na mente do legislador a impossibilidade
de fazê-Ios parte de uma instituição que nada tem a ver com a
sua natureza jurídica.

Daí resultam os problemas advindos, como por exemplo, o
de que se trata DeItes autoe: os Procuradores aio parte mas não
são efetivamente parte do Ministério Público.
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E por isso mesmo não podem ser beneficiados com vantagens
conferidas aos membros da magistratura début.

Sim, porque in casa, não se trata de direito como querem
fazer crer os Recorrentes, mas de vantagem.

A disposição invocada da Constituição hoje em vigor - art.
130 - para fundamentar a tese dos Recorrentes, não tem,' pois,
pertinência à espécie. por isso que a determinação visa apenas a
aplicação das disposições da seção do Ministério Público aos
Procuradores do Tribunal de Contas, quando se tratar de direitos.
vedações e forma de investidura.

E quais são estes?

Aqueles a que se refere os §§ 3.0 e 4.0 do art. 129 (promoção,
aposentadoria e forma de investidura) e o inciso 11 do art. 128
(vedações) .

A nova Lei Estadual, de n.O 5.097, de 24-11-88. somente con
cedeu especificamente aos Magistrados e Membros do Ministério
Público. um benefício em caráter excepcional. e. o que se lê do
art. 6.° ao dar nova redação aO art. 8.0 da Lei n.O 5.072, de
23-8-88:

• ~ t " ••• " •••

o próprio legislador aqui faz a nítida e expressa exclusão dos
Recorrentes. Se quisesse proceder à concessão do adicional também
a eles, tê-los-ia incluído na relação do art. 8.0 citado.

Foram, assim, os Recorrentes expressamente excluídos pela
vontade do legislador.

E se assim não fora, seriam também excluídos por força de
não pertencerem ao Minístério Ptiblico como membros, mas apenas
como composição espúria, mantendo sua autonomia.

Acresce aduzir que se trata de legislação especial, restrita,
não cabendo ao intérprete admitir extensões absurdas, de sua
aplicação, sob pena de violar a ordem jurídica, por isso que não
tem o Poder Judiciário competência para legislar, determinando
existir uma vantagem pecuniária expressa na lei."

Sua inclusão, portanto, no capítulo tem apenas o sentido de lhes esten
der expressamente direitos, vedações e forma de investidura, já que não
sendo membros propriamente da Instituição e merecendo o mesm.o trata
mento, no particular. a referência era necessária.

De alta relevância a especificação expressa (art. 128) das garantiu
(inciso I) e da. vedações (inciso 11) atribuídas aos órgãos do Parquet, que
lhes são conferidas não como privilégio. mas proteção à independência de:
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sua atuação funcional, principalmente no que se refere à da inamovibilidade,
de ser aplicada referida ao territ6rio, e também aos processos em que
oficiem.

As vedações se apresentam como extensão dos princípios da moralidade,
da segurança jurídica, do respeito à integridade intelectual e da implfl
ticabilidade do tráfico de influência.

A exigência de concurso público de provas e títulos (§ 3." do art. 129),
já existente anteriormente, é também garantia ao livre exercício funcional,
assim como a promoção, elevada a nível constitucional por antigüidade e
merecimento, obrigando a promoção se figurar o membro por três vezes
consecutivas ou cinco vezes altemadamente na lista de merecimento (art. 93,
inciso 11 c/c 129, § 4.°).

Adquiriu, ainda. O 6rgão do Parquet o direito à aposentadoria aOl
trinta anos de serviço, da mesma forma como é concedida aos magistrados
d'assise (art. 93, VI c/c art. 129, § 4.").

Vale aqui uma digressão filosófica: o legislador constituinte ao dispor
sobre a aposentadoria dos servidores públicos, no art. 40, expressamente
estabeleceu diferenças entre as aposentadorias do inciso lU, concedidas
ao homem (35 anos de serviço - alínea a; 30 anos de magistério - alínea
b; 30 anos de serviço, com proventos proporcionais - alínea c; 65 anos,
com proventos proporcionais - alínea d) e à mulher (30 anos de serviço 
altnea a; 25 anos de magistério - alínea b; 25 anos de ~ço, com
proventos proporcionais - alínea c; 60 anos, com proventos proporcionais
- alínea d).

Curiosamente. não manteve a simetria isonÔmica quanto às juízas.
Deixou, assim, de aplicar o princípio da isonomia, que, basicamente, exige
o tratamento igual para os iguais e o desigual para os desiguais, como ensina
o mestre PAULINO JACQUES:

"No Brasil de nossos dias, portanto. todos são iguais perante
a lei; significa tratamento igual para os que se encontram nas
mesmas condições e debaixo de idênticas circunstlncias," (In Da
igualdade perante a lei. Ed. Forense, Rio de Janeiro, 1957.
pág. 167.)

Entretanto, a igualdad" não pode ser assegurada mecanicamente. como
percurcientemente anotou CARLOS MAXIMILIANO:

"Todavia, a igualdade, como garantia fundamental da lei
búica. nlo tem caráter abeoluto. mas ao revés, é relativa. Tratam·
se igualmente as lituaçõea semelhantes e desigualmente situações
dessemelhantes. A igualdade assegurada pelas Constituições nia
é uma igualdade de fato ou material, consistente numa parificaçio
mecADica. CoD8iste na verdade, numa potencial paridade jurídica
de todos OI membrOl da coletividade estatal perante a lei.... (Ira
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A Constituição Brasileira Comentada, voI. V, Ed. Freitas Bastos
S/A, Rio de Janeiro, 1954, pág. 248.)

Necessário se faz assim, que o legislador estabeleça as igualdades de
situações na lei para se realizar a igualdade jurídica.

Nesse sentido é o comentário de PONTES DE MIRANDA:

"Para se chegar, no direito, a maior igualdade entre os ho
mens é preciso criarem-se, no mundo fático, mais elementos c0

muns a todos." (In Comentários à Constituição de 1967. Tomo
IV, RT, São Paulo, 1967, fI. 675,)

E mais: li ••• a existência de enunciados de fato, que mostram a igual
dade ou a identidade de natureza, não excluem enunciados de fato que
assentem a desigualdade dos indivíduos humanos ou a desigualdade de
capacidade, tamanho, etc. .. desde que se restrinjam os fatos" (in ob. cit.,
mesma página.)

:e., por isso mesmo, um erro crasso supor que a regra de isonomia
possa impedir que se criem desigualdades jurídicas entre os sujeitos de
direito. O legislador tem exatamente esta função, na sua criação: classificar
pessoas, bens e valores, segundo as mais inúmeras variáveis fáticas, tais
como qualificação profissional, montante da renda percebida, para lhes
poder atribuir conseqüências jurídicas as mais diversas. A lei, quanto aos
indivíduos, quase sempre atende as diferenças de profissão, de atividade,
de particularidades específicas exigidas para o exercício de determinadas
funções, de situação econômica, etc; e quase sempre também distingue a
natureza, a utilidade, a raridade dos bens, excepcionalmente colhendo
no mesmo comando todos os indivíduos ou todos os bens e valores. E essas
distinções são amparadas no agrupamento natural e racional desses indi·
víduos, bens, valores e fatos, essenciais ao processo legislativo e absoluta
mente não ferem o princípio da igualdade.

Aí está a relatividade do princípio. que vai variar segundo as opções
do legislador para poder distinguir as inámeras situações heterogêneas da
vida e regulá-las segundo O critério político prevalente na conjuntura.

Aliás, nem podia ser diferente, por isso que chegar-se-ia à absurda
conclusão de que o Estado estaria cerceado no seu exercício do poder
normativo, se o processo legislativo fosse impedido de estabelecer essas
diferenças .

A lei pode, portanto, tratar igualmente os iguais e os desiguais, ou
desigualmente os desiguais, se quiser; não pode, porém, é tratar desigual
mente os iguais.

O que o princípio enseja e exige do legislador é a equivalência real
entre os homens, mas tão-só a igualdade de tratamento jurídico para idên·
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ticas situações de fato; enfun tratar igualmente os iguais, c desigualmente
os desiguais. nada impedindo, e é até aconselhável que o processo legislativo
deste expediente se utilize cada vez mais para eliminar ou diminuir 88
desigualdades reais entre os homens.

Evidentemente que se trata aqui de se corrigirem as desigualdade corri
gíveis, as artificiais, moldadas injustamente pelo meio social, como a
riqueza, grau de instrução, oportunidade de emprego; as demais, imutáveis,
como as diferenças genéticas e inerentes à natureza humana (inteligência,
aptidão física) são insuscetíveis de mudança (JEAN·JACQUES ROUSSEAU,
in The Social contract an discourse on the origin of inequality, trad. inglesa
pela Ed. Washington Square Press, Washington-OC., 1977, p. 175).

Também o Professor J. FLÓSCOLO DA NÓBREGA. da Universidade
da Paraíba. já afirmava:

..A igualdade não leva em conta as diferenças e desproporções
da vida, nem as injustiças que' resultariam de aplicar o mesmo
tratamento a situações inteiramente desiguais - exigir o mesmo
de ricos e pobres, velhos e crianças, homens e mulheres. Foi
assim necessário completá-la com o princípio da proporcionalida
de, que é a igualdade em sentido geométrico - tratar igualmente
os casos iguais e desigualmente os desiguais, dando a cada um
segundo suas necessidades e exigindo de cada um conforme suas
possibilidades'" (In Introdução ao Direito. 6.- Edição, Sugestões
Literárias SiA, São Paulo. 1981. p. 27.)

No mesmo sentido é a lição de RUI BARBOSA:

..A regra de igualdade não consiste senão em quinhoar desi
gualdade aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nessa
desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural. é que se
acha a verdadeira lei da igualdade. .. Tratar com desigualdade a
iguais. ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante,
e nlo. igualdade real:' (In Orações aos Moços. Ed. Ministério da
Educação e Cultura. Fundação Casa de Rui Barbosa, Rio de Ja
neiro. 1980, p. 20.)

O que se quer deixar claro é: igualdade não se confunde com iden
tidade. como já percebera ARISTÓTELES. Quem se situa em planos diver
sos, com características diferentes. exercendo funções dessemelhadas não
pode ser tratado da mesma forma pela lei ou pelo Administrador Público.

E SOblente ao Poder LegisIativo cabe inovar na ordem jurfdica. corri
gindo as desigualdades sociais. negado 808 outros poderes do Estado tal
atividade. peremptoriamente, cerceados que estão 80 ofício de declarar o
direito existente e aplictvel 1 solução doa litfgiOl. Inovar situações de rato
protegida pelo direito é função exclusiva daquele Poder.
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Em parecer publicado na Revista de Direito Administrativo, vol. 49,
jul./set./57, afirma, com propriedade, o Mestre AMILCAR DE ARAúJO
FALCÃO:

" ... a igualdade relativamente às coisas, fatos ou situações
para ser estabelecida, necessita da fixação prévia de critérios nar
teadores. que justifiquem, em cada caso, a discriminação ou a
assimilação.

l? por essa razão que, na incidência do princípio constitucional
da igualdade, é mister distinguir entre a igualdade pessoal (per
sõniliche Rechtsgleichheit) e a igualdade de fatos, coisas ou situa
ções (sachliche Reschtsgleichheit).

No primeiro caso, já se disse, o princípio constitucional da
igualdade, vincula não só o legislador, como o intérprete, de modo
que são vedadas quaisquer discriminações pelo fato de pertencer
a uma família, a uma confissão religiosa, a uma classe ou a uma
camada social.

Já, assim, não é com a igualdade de fatos, coisas ou situações
(sachliche Rechtsgleichheit). Aqui, configura-se, apenas, uma nor
ma programática. como tal endereçada ao legislador (directory pro
vision): nur in programmatischen Satzen Wird man an sie erinnert.

A assimilação de situações e fatos dependerá, como já se
indicou, da determinação de critérios orientadores, consubstan·
ciando-se na formulação de um juízo de valor meramente suojt::iivu
e dependendo, muita vez de prepon<leranCla oe loel8S 11IOSUllClIlS,

ou do modo de conceber as coisas ... ,u (fls. 491 e 498.)

Assim é que contém um erro crasso a disposição do inciso VI, do
art. 93 aplicável também ao Ministério l'úblico por torça ao wspoStU nü
§ 4.° do art. 129, na aplicação do princípio da isonomia, desrespeitando as
disposições gerais estatuídas no art. 40 da Carta Magna e quebrando a
sistemática do seu conteúdo jurídico, devendo ser corrigida para:

"a aposentadoria com proventos integrais é compulsória. .. aos
setenta anos, para os juízes, e sessenta e cinco, para as juizas, e
facultativa aos trinta anos de serviço, para os juízes, e aOS vinte e
cinco, para as juízas, ap6s ... ".

Por fim, importa referir a vedação à representaçio judicial e à consul
toria jurídica de entidades públicas, expressa no inciso IX do art. 129,
in fine.

Novamente, manifesto meu desapreço por tal situação descaracteriza·
dora da Instituição como um todo, que, desde os primórdios de sua exis
tência. veio acumulando a'õ funçõe'õ como lembudo no início deste texto.
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A respeito do tema. escrevi:

"IV - A REPRESENTAÇÃO JUDICIAL NA DOUTRINA
BRASILEIRA

Nossos autores são unânime em considerar a importância de
que essa representação se faça pelo Ministério Público. Ei-Ias:

"O Ministério Público adquiriu. com a evolução social, consi
derável importância; em vez de ser um simples prolongamento do
Executivo no seio dos Tribunais tomou-se a chamada magistra
tura de pé. Não acusa sistematicamente; é órgão do Estado. mas
também da sociedade e da lei" (CARLOS MAXIMILIANO apud
VICENTE RAO. in Justitia, São Paulo, voI. 123. out./dez./1983.
p. 138) (grifas nossos.)

"Já. uio se tl:atava, evidentemente, de metes agentes do PadeI
Executivo, de "procureurs du Roi". mas de autênticos represen
tantes da sociedade, com o encargo de vingador público contra
todos os infratores da Lei" (ELVIA LORDELLO CASTELLO
BRANCO. "Aspectos do Ministério Público de Portugal e do
Brasil", in Revista de Informação Legislativa, Brasília, n.O 39. jul./
set./1973, p. 53) (os grifos são nossos).

"Se a necessidade de fiscalização e defesa sociais nasce com
o Poder Estatal e Constituinte. não há como negar que o Mi·
nistério Público não decorre da organização formal, mas sim,
tem seu nascedouro natural na consciência nacional. l! por isso,
extraconstitucional ou extra-estatal. A vontade social é delegada
ao Estado, em cuja outorga de poderes está o de dirigir-lhe e
prover-lhe a tranqüilidade, como seu procurador sendo, ipso facto,
órgão do Poder Estatal que da sociedade é imanente" (NILTON
JOse MACHADO, "O Interesse Público como Determinante da
Intervenção do Ministério Público na Ação", in Revista Juridica
do Ministério Público Catarinense. Florianópolis, n.O 1, jan./jun./
[978, p. !l8} .

.. . . . não é ele, hodiemamente, braço do Executivo, ou "agen
te político do governo", conforme PONTES DE MIRANDA e
sim órgão de defesa social, segundo FRANCISCO CAMPOS. O
Ministério Público não pode optar por teses que interessem à
Administração, mesmo que "decorosamente defensáveis, se vier
Iassem elas a sua consciência jurídica e essa verdade precisa ser
lembrada, por constituir ele uma nobre e independente carreira
que nlo precisa cortejar qualquer poder" (FERNANDO WHITA~
KER DA CUNHA, "Campos Sanes e o Ministério Público", in
lustitia. São Paulo. voI. 64, jan./mar./I969, pp. 70 e 71).

"Tal atuação intensa levou 08 Promotores P11blicos a precr
CUparen:He, também com a sorte dos dinheiros públ1cos, sobretudo
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dos mUlllClplOS. ~ que, nestes, o procurador da comuna é, nor
malmente, escolhido mais por ser correligionário do Prefeito, do
que por sua capacidade e espírito de luta. Mal proposta ou não
bem dirigida a causa, vinha a perecer o interesse público, com
repercussão no erário - que é dinheiro do povo e ao povo deve
reverter em forma de benefícios gerais ... " .

"Com a União e o Estado, por ser, então, o Promotor o seu
representante, não havia preocupações maiores" (JOAQUIM
MARIA MACHADO, "0 Interesse Público Evidenciado"... in
Revista do Ministério Público, Porto Alegre, n.08 13/14, jan.jjun.f
1979, p. 44). .

"O Ministério Público - como bem acentua TOMASO
VILA - representa diante dos Tribunais a potestade e:xecutiva,
ou seja, ação da lei, a ação pública tutora dos grandes interesses
sociais, em cujo nome se promove a plena execução da lei. Não
é ele o representante do Governo, mas o representante daquela
mesma ação executiva, da qual o Governo é ministro e que somen·
te da lei deduz as suas normas" (J ustificativa de proposta do
Anteprojeto do Código do Ministério Público do Estado de São
Paulo em 1947) (l. A. CESAR SALGADO, jn "Campos SaBes,
o Precursor da Independência do Ministério Público do Brasil",
in Justitia, São Paulo, voI. 32, jan.jmar./1961, p. 42 (grifas no
origina1).

V. A JURISPRUDE.NCIA BRASILEIRA .

Concordes conosco estão também os tribunais superiores, a
exemplo do Tribunal Federal de Recursos, que declarou a inefi·
cácia, por inconstitucional, de pedido de, Procurador da Fazenda
Nadonal, que solicitava a íntervenção em nome da União, em
processo de interesse do Fisco, verbis:

"Conflito procedente, dando pela competência para apreciá.lo
o MM. Juiz de Direito da La Vara de Cabo Frio, ante a expressa
manifestação de desinteresse da União na lide, por seu órgão
constitucional de representação judicial, a Procuradoria da Repú
blica" (Conf. de Campet. 0.° 5.023, publicado no Dl de 17·11-83.
p. 17.809),

Tem a mesma exegese o acórdão proferido no RE n,a 8S.13S,
publicado no DI de 10-3-78, p. 1.174, do Supremo Tribunal
Federal:

"Representação judicial da União. Incumbe aos Procuradores
da República (...) Art. 95, §§ 1.0. e 2.0 da Constituição Federal
de 1969; ... "
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VI. CONTEODO DA LEI ORGÂNICA NO BRASIL

Tivemos oportunidade de referir, no histórico deste trabalho.
o que existe sobre o assunto na Constituição brasileira.

A antiga expressão: "A União será representada em Juízo
pelos Procuradores da República...... da Carta de 1967, conser
vando. assim, os textos anteriores foi também mantida na Lei
Orgânica vigente: a Lei n.O 1.341, de 30-1-51, verbis:

..Art. 30. São atribuições do Procurador-Geral da Repú
blica:

1- .

n - representar a União ou a Fazenda Nacional...».

Contém a proposta de lei orgânica elaborada pela classe,
encaminhada ao Ministério da Ju&tiça, no art. 12, a mesma atri
buição. Após o seu aprimoramento neste órgão. e elaborado o
anteprojeto de lei a ser encaminhado ao Congresso Nacional, te
sultaram as seguintes disposições:

"Art. 20. A representação judicial da União. interna ou
externamente, é privativa dos membros do Ministério Público Fe
deral, sem prejuízo do disposto no § 2.° do art. 95 da Constitui
ção Federal.

Parágrafo único. Nas comarcas do interior e nos Territó
rios Federais, a representação judicial da União poderá ser exer
cida pot membro do Ministério Público local, designado pelo
Procurador-Geral da República, após indicação do Procurador
Geral da Justiça."

"Art. '22. i.m caso de confi1to de interesses entre O desem
penho das funções institucionais do Ministério Público Federal
e de representação judicial da União, o Procurador-Geral da Repú
blica designará membro da Instituição para atuar como advogado
daquela"; em que pese nossa opinião no sentido de que o aparen
te conflito se resolve naturalmente, por isso que a função de
fiscalizar a aplicação e a execução da CoDlitituição e das leis é
primordial e deve ser atendida de imediato, entendemos a neces
sidade da criação da possibilidade de haver as duas designações
para evitar maiores problemas na prática. Os menos avisados
poderão dar importância apeoas a critérios de mera administração,
por isso mesmo contingentes e inválidos a se colocarem acima
da legalidade. o que levaria à sucumbência do interesse público
e 80 arbítrio da Administração Pública.
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VII. CONCLUSÃO

o estudo da representação judicial no direito comparado
veio demonstrar que a separação desta função da de fiscal da lei
e de acusador oficial nos processos-erimes, se faz primordialmen
te nos Estados onde se adota o sistema de dualidade de jurisdição,
de origem francesa, que remonta à Revolução e surgiu da interpre
tação extrema dos novos governantes: a necessidade de se criar
uma justiça administrativa, julgadora das ações em que o Estado
(na hipótese, substituto do Rei) tivesse interesse; e outra pro
priamente judicial. Para funcionar cbmo representante do Estado,
assim, criou-se, de um lado, a advocacia do Poder Executivo,
e de outro, o fiscal da lei e o promotor. Por isso, a imposição da
criação do defensor do povo, ou Ombudsman. para fiscalizar os
atos da Administração.

Nos Estados, entretanto, onde se aplica o sistema de unidade
de jurisdição, a divisão perde o sentido, eis que o seu represen
tante judicial não o é do Poder Executivo, mas do povo, do
Tesouro Nacional, que tarr..bém é do povo. Seria impossível, na
prática e institucionalmente, separar o fiscal do representante, em
razão de que ambas as funções se esvaziariam ou se atrofiariam,
distanciando-se da finalidade para que foram criadas.

Ensinou-nos mais o direito comparado que, nos Estados se>
cialistas do leste europeu e do oriente, o Ministério Público exerce,
na prática, uma função a serviço do Partido que detém a SUB

direção, não possuindo independência, deixando de servir como
parâmetro para quaisquer comparações com a organização ociden
tal da Instituição.

Nos países como a Suécia e outros, onde se adota o regime
socÍalista propriamente dito, e onde encontramos a figura do
Ombudsman, verdadeiro fiscal dos atos da Administração, ora
teremos as funções de representação e acusação unidas, ora sepa·
radas. Não existe um critério para se determinar por que foi
feito de uma forma ou de outra. Necessitaríamos de fazer um
estudo mais profundo nas legislações inferiores respectivas para
encontrar a explicação, o que, no momento, se tomou inviável,
por não termos às mãos os textos requeridos às Embaixadas.

Somente o Ministério Público, instituição apta, tradicional,
normativa e materialmente, pode defender o patrimônio público,
pois sua atuação é orientada pelo princípio da legalidade e visa ao
controle dos atos administrativos e à responsabilidade civil e penal
dos agentes públicos.

Os bens, serviços e interesses da União. i. é, do povo. da
sociedade. os direitos düusos da coletividade, a serem protegidos
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contra as autoridades, fontes estas maiores de lesão ao bem
comum, são de tal relevância que não comporta a sua inclusão
no âmbito da atuação de meros agentes da Administração, de
que dependem e cuja visão se situa nos limites dos critérios
do interesse do superior hierárquico.

Compreendida esta necessidade e a distinção teórica entre as
funções de fiscal e representante, impõe-se o seu exercício pela
mesma Instituição independente, e inspirada sua atuação pelo
princípio da legalidade, fazendo-se a separação, na prática, com
a designação de dois órgãos diversos, se necessário." (EDYLC:t!A
TAVARES NOGUEIRA DE PAULA, in "O Ministério Público
e a Representação Judicial da União Federal", Revista Forense,
vol. 303, pp. 57/59).

A experiência, em Portugal, também revelou a impraticabilidade da
separação das funções, e, desde 12 de novembro de" 1869, um decreto uniu
a Procuradoria-Geral da Coroa e a Procuradoria-Geral da Fazenda, termi
nando COm os problemas inúmeros surgidos com a dissociáção.

O grande equívoco sobre o assunto se prende ao entendimento gene·
ralizado de que o representante judicial da União deve defender o Poder
Executivo, corno se fora seu advogado em termos comuns. Ledo engano:
a uma, porque este não é pessoa jurídica e não pode constituir procuratório;
a duas, porque a pessoa física que o e1.ett.e é 'Um agente públic.c que deve
agir confonne a lei; a três, porque a representação da União em juízo
se deve fazer para defender O erário, o patrimônio público, etc., apenas
e somente, dentro dos limites da lei em sentido amplo, vedada evidente·
mente a defesa de atos ilícitos ou ilegais.

Descabem, assim, .. a separação de funções e a criação de outro corpo
de juristas para fazer o trabalho que já é feito, com efíciEncia, pelos
membros do Parquet.

13 . Manteve a Lei Maior a titularidade do Procurador-Geral para propor
M ação direta de inconstitucionalidade (art. 103. inciso VI c/c inciso IV do
art. 129), ao lado de outras pessoas físicas e jurídicas, até, porque, esta é
função de. custos legis, própria da Instituição.

3. CONCLUSÃO

Da análise aqui trazida, verifica·se que o legislador constituinte quis
conferir poderes suficientes ao Parquet no sentido de lhe permitir realize a
ftscalização da OTdem jurídica como llID todo, com o fim de manter o.
O equilíbrio da democracia no Estado de' Direito instaurado no Brasil,
usando 8 maior independência possível. Tomou-o, por isso, uma instituição
forte, para não amesquinhar o regime político e engrandecer a Nação.
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Ministério Público e Ação Civil Pública

TEOm ALBL.'O ZAVASCK!

Juiz do TRF' - 4$ Região. Professor de
Direito Processual Civil na UFROS

SUMARIO

1 - Introdução. 11 - Atuação do Mintstério Público:
repartição de atribuições. lI! - Natureza da atuação do
MP: substitutção processual. IV - Imposslbilldade de
celebrar transação. V - Impossibilidade de deststir. VI
- Conclusão.

- Introdução

Promover ação civil pública para a proteção do patrimônio público e
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos é função
institucional do Ministério Público, poder-dever chancelado, superlativa
mente, com a inscrição no art. 129, IH, da Constituição Federal. A discipli
na infraconstitucional da ação está, basicamente, na Lei n,O 7.347, de
24-7-85 ("Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos
causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artís
tico, estético, histórico, turístico e paisagístico..."), na Lei n.O 7.853, de
24-10-89 ("Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiências, sua
integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência (COROE), institui a tutela jurisdicional de inte
resses coletivos e difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério
Público, define crimes.....). na Lei n.o 7.913. de 7-12-89 ("Dispõe sobre a
ação civil pública de responsabilidade por danos causados aos investidores
no mercado de valores mobiliários") e na Lei n.o 8.078, de 11·9-90, o
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chamado "Código de Proteção e Defesa do Consumidor" ("Dispõe sobre 8

proteção do consumidor e dá outras providências").

De todas, a que avulta em importância é a primeira das citadas, a de
n.O 7.347, de 24-7-85, e isso por duas razões: primeiro, porque todas as
demais chamam expressamente por sua aplicação subsidiária; depois, porque
suas disposições regem, além das ações de responsabilidade por danos causa
dos nas hipóteses nela elencadas, também as que decorrem de danos "a
qualquer outro interesse difuso ou coletivo" (art. LO, inc. IV, acrescentado
pelo art. 110 da Lei n.o 8.078, de 11-9·90). e. lícito afirmar-se, pois, que, à
falta de norma específica, é à Lei n.o 1 .341/85 que o Ministério Públioo há
de recorrer sempre que necessário para o exercício pleno da sua função
institucional, seja no que diz com direitos e interesses difusos e coletivos, seja
no concernente à proteção do patrimônio público e social.

Com este estudo, pretende-se trazer à reflexão alguns aspectos específi·
cos Jelacionados com a participação do Ministério Público em sua condição
de promovente da ação civil pública, considerado o ordenamento jurídico
em seu todo.

II - Atuação do Ministério Público: repartição de atribuições

o Ministério Público é instituição permanente, de caráter nacional,
essencial à função jurisdicional do Estado, subordinada aos prlndpiQS insti
tucionais de unidade, indivisibilidade e independência funcional (CF, art.
127). Afirmar-se que O Ministério Público é uno e indivisível signüica dizer,
como anotou ARRUDA ALVIM 1, que a manifestação de qualquer de
seus agentes, no cumprimento do dever funcional, vinculará a própria insti
tuição como um todo. Por ser assim, é evidente que a atuação do Ministério
Público, a exemplo do que se passa no Poder Judiciário - que tem sua
jurisdição limitada pelas regras de competência - se dá em fonua organiza
da e hierarquizada. Seus agentes exercem as funções sob determinadas
regras e limitei impostos pela estrututa do otganimno. Não se poderia imagi
nar, com efeito, pudessem todos e cada qual dos agentes da instituição,.
legitimamente, falar em nome dela e assim comprometê-la, perante todo e
qualquer 6rgão ou instância, ou em qualquer lugar, ou nos momentos que
lhes aprouvessem.

e decorrência do caráter nacional da instituição e dos princípios consti·
tucionais da unidade e indivisibilidade que a regem, a sua organiqçlo
mediante repartição de atribuições. Não tem outro sentido o art. 128 da
CF, ao estabelecer que o Ministério Público abrange o Ministáio Pciblico
da União e os Ministérios Públicoa doe. Estados, aquele compreendendo o
Ministério Público Federal, o do Trabalho, O Militar e o do Distrito Federal

1 .GMal de DhftD PrDcaIuI Cit1Il. • ecL, Y. I, SIo Paulo" .R2'~ 1110, p. 111.
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e Territórios, cada qual, portanto, com atribuições delimitadas. Seria incon
cebível a atuação do Ministério Público sem tais delimitações. Os princípios
da unidade e da indivisibilidade afastam a suposição de que o Ministério
Público Federal possa atuar, indiscriminadamente, perante a Justiça do
Trabalho ou a Militar ou a dos Estados. Da mesma forma e pelo mesmo
motivo não se compadece com a estrutura da instituição afirmar-se legitimi
dade aos agentes do Ministério Público Estadual para atuar fora da sua
Comarca, ou fora de seu Estado, ou fOla da jurisdição local (salvo, eviden
temente, quando autorizados, como, v.g., na hipótese prevista no ADCT,
art. 29, § 5.°).

A ação civil pública será proposta, portanto, pelo Ministério Público
da União, quando se tratar de causa de competência da Justiça Federal; e
será proposta pelo Ministério Público dos Estados, quando for causa de
jurisdição local. Não há como adotar-se, hoje, sem ofensa ao caráter nacional
e ao princípio da unidade do Ministério Público, regime legal que viabilize
a presença simultânea de dois Ministérios Públicos O) no mesmo processo,
de modo a ensejar tanto ao Ministério Público Federal como ao Estadual a
possibilídade de intervir, na qualidade de assistente litisconsorcial, na ação
proposta pelo outro. como sugerido, antes da nova Carta, por autores de
nomeada 2. De duvidosa constitucionalidade, por idêntico funda1l1ento, o
§ 8.° do art. 5.° da Lei n.O 7.347/85, introduzido pelo ano 113 da Lei
n,O 8.078/90, ao admitir "o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios
Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interes4

ses e direitos de que cuida a lei". A tese como certo, conforme se verá, que
o Ministério Público é o substituto processual dos titulares do direito defen
dido, não haverá título para legitimação do outro, o litisconsorte facultativo.
nem sobejará direito ou interesse que possa ele defender em nome próprio
na ação civil pública.

111 - Natureza da atuação do MP: substituição processual

A promoção, pelo Ministério Público, de ação civil pública visa, confor
me ditame constitucional, u ... à proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos". Do patrimônio
público e social são, por exemplo, os bens que formam o patrimônio cultural
brasileiro, ou seja, aqueles "de natureza material ou imaterial, tomados indi
vidualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade. à ação.
à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos
quais se incluem: I - as formas de expressão; 11 - os modos de criar,
fazer e viver; 111 - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos. documentos, edificações e demais espaços destina-

2 ANTONIO AUGUSTO KI!lLLO DE CAMARGO. E>IS MILLAB.1: e HUQO
N1GRO !4AZWJ.Y, "O Mlniatério PúbUco e a Cl.uestlo ambiental Da ConatltulOlo"
in BT D9 611, p. 21.
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dos às manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios
de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, eeo
lógico e científico" (CF, art. 216). Também o meio ambiente é patrimônio
público, "bem de uso comum do povo", na expressão constitucional,
"impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e pre
servá-lo para as presentes e futuras gerações" (art. 225).

Os direitos e interesses difusos se caracterizam pela indeterminação de
titular específico. por serem metas individuais li. Os direitos difusos têm
como conteúdo bens coletivos de relevante interesse geral, mas não têm
"dono certo", na expressão de CAIO TÁCITO 4. Segundo definição da
Lei n.o 8.078/90, interesses ou direitos difusos são "os transindividuais, de
natureza inç.ivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas
por circunstâncias de fato" e interesses ou direitos coletivos são "os transin
dividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou
classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação
jurídica básica" (art. 81, parágrafo único, 1 e lI).

O que se quer realçar é que, em todas as hipóteses de promoção de
ação civil, seja na defesa do patrimônio público ou social, seja, ainda, na
defesa de interesses ou direitos difusos ou coletivos, e até nos chamados
"interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os
decorrentes de origem comum" (Lei n.O 8.078/90, art. 81, parágra{c
único, IH), o Ministério Público estará sempre defendendo, não direito
próprio e sim direito alheio. Direito, ou de toda a comunidade. ou de que
sejam titulares pessoas indeterminadas, ou classes, categorias, grupos e
pessoas individualmente consideradas. Trata-se. portanto, de legitimação
extraordinária, para a qual se exige habilitação legal específica, a teor do
art. 6.° do CPC. Quem defende em juízo, em nome próprio. direito de que
não é titular, assume, no processo, a condição de substituto processual. As
sim, o Ministério Público, autor da ação civil pública, é substituto processual.

IV - Impossibilidade de celebrar transação

A substituição processual é de natureza adjetiva típica e ali se esgota.
Quem defende em juízo, em nome próprio, direito de outrem, não substitui
o titular na relação de direito material, mas sim e apenas na relação
processual, onde ocupa a posição que, normalmente, seria por ele ocupada 11.

Como conseqüência, não pode o substituto praticar ato algum que, direta

3 ADA PELLBORlNI ORtNOVER.. NOfHU 2'~ no Dfrdto PToceIIual.
1. eIS. B10 de Janeiro, Pore118e l1DJveraltirla, 199O, p. 150.

, "Controle Judiclal da adPUnIstraçlo p6.bllca na Nova ConIt1tU1ç1.o" 1n MP.
n' 91, p. 30.

& WALDDIAR MARIZ DE OL1V1URA J'ONlOa.S~ ProeeInGL
810 Paulo, BT. 11'l1, p. 10.
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ou indiretamente, importe em disposição do direito material do substituído.
"~ o que afirma CHIOVENDA, dizendo, em seguida, que pode haver atos
da parte aos quais a lei confere importância somente quando procedem
daquele que seja titular da relação material (juramento, confissão, renúncia,
desistência da ação, reconhecimento do direito material) ou daquele que
seja representante ou órgão do titular. Tais atos não poderão ser realizados
pelo substituto, estando, portanto, sua atividade limitada a sua própria
condição", lembra WALDEMAR MARIZ DE OLIVEIRA JúNIOR,
invocando, no mesmo sentido, farto ensinamento doutrinário 6.

Apropriado afirmar-se, por conseguinte, que os atos que importarem,
direta ou indiretamente, disposição do objeto material da controvérsia, como
a transação e o reconhecimento do pedido, não estão abrangidos entre as
faculdades próprias à substituição processual 7. e que a transação, como
eSCreveu PONTES DE MIRANDA, Ué neg6cio jurídico bilateral, em que
duas ou mais pessoas acordam em concessões recíprocas, com o propósito
de pôr termo à controvérsia sobre determinada ou determinadas relações
jurídicas, seu conteúdo, extensão, validade ou eficácia" 8. Esta a razão
que o levou a concluir que "a transação judicial tem conteúdo de direito
material e s6 é processual o efeito de pôr termo ao processo ... " 9; que "a
transação, negócio jurídico de direito material, tem de existir, ser válida
e ser eficaz segundo os princípios de direito material, que a rege" 10; e
que "a feitura de transação pendente a lide, homologada pelo juiz ( ... )
não a processualiza: a homologação é para reconhecer·lhe eficácia quanto
à relação jurídica processual, que é entre os figurantes da transação e o
juiz, e só por decisão dele se pode desfazer, cessando, então, para o Estado,
o dever da prestação jurisdicional prometida" 11.

Bem se vê, por via de conseqüência, que o negócio jurídico de
transação não dispensa os requisitos de validade estabelecidos na lei ma·
terial. Não autorizado a dispor do direito material em ato extrajudicial,
não assiste ao Ministério Público legitimidade para fazê·lo em transação
tendente a extinguir o processo.

Por outro lado, ainda que, subjetivamente, estivesse habilitado a
transacionar em nome do substituído, é certo que ° substituto processual
só poderia fazê-Io em relação a direitos considerados disponíveis. "Só

8 OI'. dt., p. 97.

7 A Prop6sJ.to, ANTONIO CARLOS DE ARAUJO CINTRA, citando Je>U
P'REDERICO MARQUES, "Estudos sobre a substltuiçlo Pt'OCesual no d1re1to
braallelro" In BT n V 438, p. 30.

8 Tratado de Direfto PrWado. 3" ed., V. 25, SAo PaUlo, BT, 1971, p. 117.

9 Op. dt., p. 137.

10 OI'. dt.. p. 138.

11 OI'. dt., p. IG,
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quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite transação",
dispõe o Código Civil, em seu art. 1.035. Quanto aos direitos indispo
níveis, " ... a lei, soberanamente, os protege mesmo contra a vontade
declarada do seu titular", ensina, com propriedade, SJ!RGIO SAHIONE
FADEL 12. Exemplos desta proteção nos dá o Código de Processo Civil
em vários de seus dispositivos: quando considera sem valor a confissão,
em juízo, de fatos relativos a direitos indisponíveis (art. 351), quando
impede que sobre eles recaiam os efeitos da revelia (art. 320, 11) e, ainda.
quando proíbe que, a respeito deles, a parte assuma ônus probatório não
previsto em lei (art. 333, parágrafo único, 1). Ora,"a legitimação para
agir conferida ao Ministério Público nos casos de ação civil atende sempre
o interesse público. Este interesse é indisponível, dado que o direito subs
tancial derivado do interesse público é indisponível. Isso vale ainda que
se trate de direito meramente patrimonial, pois, legitimado o Ministério
Público para vir a juízo' agir na defesa desse interesse, ele se transforma
de privado em público. Logo, O Ministério Público não poderá praticar
atos que importem disposição do direito material como, v.g., a renúncia
ao direito, a confissão, a transação e o reconhecimento jurídico do pedido,
no caso de estar no pólo passivo, como parte, na relação jurídica pro
cessual" la.

A impossibilidade de celebrar transação não impede, entretanto,
que o Ministério Público, nas ações que tenham por objeto o cumprimento
de obrigação de fazer ou não fazer, ajust.e com o l'éu o modo óe daI
atendimento à prestação exigida, inclusive para o efeito de admitir a
substituição da execução específica por outras providências que levem
a resultado equivalente. Aqui não haveria nem concessão neljl1 transigência
alguma em relação ao direito em si mesmo, vale dizer, não Jl!averia transa
ção. Ademais, a lei, hoje, faculta ao juiz determinar, no lugar da prestação
específica, "providências que assegurem o resultado prático equivalente
ao do adimplemento" (Lei n.O 8.078/90, 8rt. 84). Ora. se 8 tanto pode
chegar 8 sentença não há como deixar de reconhecer às parte a faculdade
de. elas pr6prias. levarem ao juiz. proposta consensual, a ser homologada.
com o conteúdo e nos limites em que pode se dar o provimento sentencial.

v - Impossibilidade de desi~tir

~ opinião consagrada na doutrina a de que o Ministério Público.
além de não ter disponibilidade sobre o conteúdo material da ação civil,

12 CócUQo cU Proc:eao cwa C01I\fttGdo... fl41., V. 1, Rio ~ Jtoneko.~,
1987, p. 15M.

13 ANTONIO AtJOUB'IO KELLO DB CAMAROO, i:DIS vn·Tu\U e NELSON
NlRY J'O'NIOR. A A9do etml HbUca " 11 he.lcz Jtu'fICIIc:fcmat ~ l11tereaa
Df/Uol. 810 PauJo. 8aralYa, UM, pp. 4S-4.
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não tem, igualmente, disponibilidade sobre a própria ação, dela não podendo
desistir. Assim pensam: GALEND LACERDA H, ANTONIO AUGUSTO
MELLO DE CAMARGO FERRAZ, EDI5 MILLARl! e Nl!LSON NERY
JÚNIOR 15, TOsl! DOMINGOS DA SILVA MARINHO 16, VOLTAIRE
DE LIMA MORAES lT, ERNANE FIDl!LIS DOS SANTOS 18 HELY
LOPES MEIRELLES 19. ARRUDA ALVIM, sustenta ser itldisponíveI a
ação ao Ministério Público em qualquer das hipóteses em que se legítima
extraordinariamente. Veja-se o que escreveu. comentando o art. 81 do .CPC:

"A atividade do Ministério Público, em tais casos, é excep
cional, pois nonnalmente caberia aos particulares agir. Os
princípios que informam a ação do Ministério Publico são
diversos dos que ilustram, usualmente, este direito em relação aos
particulares. C01ll efeito, na ação cívíl pública o Ministério pú·
blico está orientado pelo princípio da indisponibilidade. Ocorren
tes os pressupostos do exercício do direito, é inarredável a propo
situra da ação e o prosseguimento do processo, até seu termo
final. A relação processual, o evolver do processo é contaminado
pelo caráter de indisponibilidade ínsito ao direito de ação, em
função do bem indisponível subjacente. .. Diante do princípio da
indisponibilidade que informa a ação pública civil, o Ministério
Público não se encontra apenas {rente a um dever indeclinável de
propor a ação, mas também do imperativo de prossegui-la, pos
tulandQ pelo prevalecimento da pretensão que deduziu ... " 2.0 •

Decerto inaceitável o argumento segundo O qual, por não ser vedada
em lei, a desistência, pelo Ministério Público, estaria permitida. Se a
regra vale para o particular, o mesmo não se dá em relação ao Ministério
Público que. como órgão do Estado que é, obedece a regra básica dQ
direito púbtico~ os agentes do Estado semente podem praticar atos pkra
OS quais estejam autorizados por norma legal válida. Não bastaria, por
tanto, ausência de proibição, como ocorre na atividade dos particulares.
A atuação do Ministério Público é vinculada não à vontade pessoal de

14 "AçIo civll p"6bUca" in Revtltl! 40 Mfntsthio PúblIcO do Estfz/lo do Rio
Gra.nde 40 8ul, nq 19, pp. 32-3.

15 011. eít., pp. 43-4.

16 "A necessidade de UJna ConstitUição conclu" in Jtu«tfa. ti' 1315, p. ~.

17 MA ~Io cIvil pübl1ca e a tutela do meIo smbJmte" In .tJURl3, Df 37.
p.22O.

18 M'lPlueU de Diretto Pt-ocesau.ut CttlU. 'V. t, 6i.o hulo, 81mt.\"fa, 1*. p. M.

19 Mandado 4e Sef/Ura:nço.: cwao pOJl1d4r, lIQl10 cft'U JlÚblfccz, mtJndGdo ele
m,1U11Çl!o, "'habecu-4Gta". l~ ed., 8Ao Paulo, RT, 1989. p. lJ3.

20 C6cf.i9o ele ·Proceaso Cltta comentado. V.. 3, SIo PaUlo, BT, 1978, PIJ. S82~a.
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seus agentes, mas a uma finalidade impessoal e pública, definida em lei.
:E; precisa. no ponto, a doutrina de HANS KELSEN:

"Um indivíduo age como órgão do Estado somente enquanto
atua sob autorização de alguma norma válida. Esta é a diferença
entre o indivíduo agindo não como órgão estatal e o indivíduo
agindo enquanto órgão do Estado. O indivíduo que não funciona
corno órgão do Estado está autorizado a fazer tudo o que não
seja proibido pela ordem legal, ao passo que o Estado, isto é,
o indivíduo que age como órgão do Estado pode fazer somente
aquilo que a ordem legal autorizá-lo. Do ponto de vista de técnica
legal, portanto, é supérfluo estatuir quaisquer proibições para um
órgão do Estado. ~ suficiente não autorizá-lo. Se o indivíduo
age sem a autorização da ordem legal, ele não está mais agindo
como órgão do Estado. Seu ato é ilegal pela razão mesma de
que não está apoiado por nenhuma autorização legaL" 21

Reafirma-se, destarte, que a inexistência de proibição não autoriza o
Ministério Público a desistir. A desistência, contraposição que é do poder·
dever de promover a demanda, imposto por lei, haveria de estar, também
ela. autorizada expressamente. E não está. O argumento, aliás, vale, com
maiores razões, para a hipótese de transação. Transacionar, mais que não
estar autorizado ao Ministério Público. está. na verdade, proibido pelo or-
denamento jurídico. .

VI - Conclusão

A suma conclusiva das anotações que se fez consiste, pois, em afirmar
que: a) o Ministério Público, instituição de caráter nacional, sujeita ao
princípio da unidade, atua em forma organÍ7.ada e com repartição de atri·
buições, cabendo ao Ministério Público da União propor as ações civis
públicas de competência da Justiça Federal e ao dos Estados as de compe
tência local; b) como autor da ação civil pública, o Ministério Público está
defendendo, em nome próprio, direito alheio, caracterizando-se legitima
ção extraordinária, de substi~ição processual; c) o substituto processual
não tem poder de disposição &óbre o conteúdo material do direito defendido
em juízo, ainda que se trate de direito disponível em relação ao respectivo
titular; d) os direitos e interesses relacionados ao patrimônio público e
social e os demais direitos e interesses difusos e coletivos, sendo indispo
níveis, não po4em ser objeto de transação; e) presentes os pressupostos do
exercício da ação civil, ao Ministério Público cabe não apenas o direito,
mas o dever indeclinável de propô-la e de dar-lhe o devido prosseguimento;
f) ao Ministério Público, é vedado transigir e desistir da ação civil pública.

21 a-eraz 'l'1UlorI/ 01 LAw cmd staU. C&mbrlctre, Y·_chlUliltta. Hanard
17DlYeJ'ldt1' PnII, UNI. p. ..
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(1) Funções institucionais do Ministério Público

a) introdução

Pata corretamente enfrentar o tema das funções institucionais do
Ministério Público, é indispensável fazer um exame global da instituição
do Ministério Público - o que é, o que faz e qual O fundamento da sua
atuação - não s6 sob O ponto de vista legal, mas também sob o ponto
de vista social; a seguir, devemos buscar sua destinação. seu embasamento
e suas atribuições constitucionais.

Esse exame fornecerá o como e o porquê se chegou à razão das nor·
mas vigentes, que conferem ti Instituição as atuais funções que por ela
são exercidas. Devemos, assim. buscar o conteúdo e a fundamentação cons
titucional e institucional do Ministério Público enquanto ofício, enquanto
conjunto de atribuições, poderes e deveres. Ainda é fundamental discutir.
a cada passo, os fundamentos e o sentido da intervenção ministerial, para
que suas funções sejam compreendidas como um conjunto harmônico de
atribuições, de uma Instituição que tem um fim a realizar no meio social,
atribuições estas que justificam as garantias constitucionais conferidas a
seus membros, como a independência funcional (seja em face dos demais
órgãos, seja em face da própria Instituição); a vitaliciedade (que visa a
assegurar o vínculo jurfdico que liga o agente a seu cargo. predkamento
este que hoje só é compartilhado com os magistrados); a inamovibilidade
(que, aderindo ao cargo, agora visa a assegurar o exercício das funções a
ele inerentes).

Trata-se de garantias conferidas justamente diante das peculiaridades
do ofício do Ministério Público: é difícil ter muitas vezes de tomar par
tido a favor do governado contra o governante; a favor do obreiro e do
acidentado do trabalho contra o patrão ou a empresa; a favor do pobre
contra o rico; a favor do cidadão contra o político; a favor da vítima con
tra o não raro bem sucedído críminoso. Tudo isto está' a significar que o
Ministério Público assume não raro a defesa da parte mais fraca na rela
ção processual ou a parte mais fraca no seio social.

b) campo de atuação

Não vamos aqui divagar sobre as instituições ou órgãos que podem
ser considerados precursores da função do Ministério Público, Vamos mais
objetivamente buscar a causa histórica do Ministério Público.

O Ministério Público, tal como o conhecemos hoje, não surgiu de
repente, num só momento, num só lugar. seja por ordenanças francesas
ou lusitanas. Na verdade. fonnou-se lenta e progressivamente, em resposta
a exigências históricas.

Sua origem se liga à questão da soberania. Quando O desenvolvimento
do Estado paulatinamente começou a impedir que os soberanos pudessem
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pessoalmente exercitar todas as funções de soberania (fazer e aplicar a lei),
passaram estes a instituir Tribunais; depois. passaram eles a colocar, junto
a esses Tríbunaís. agentes seus. representantes deles, monarcas, para defen
der os interesses dos governantes e da Coroa.

Depois, foi conferida a esses agentes do rei a responsabilidade pela
promoção da ação penal. que é decorrência do jus puniendi estatal. expres·
são da soberania.

Enquanto o Ministério Público cada vez mais foi alargando sua atua
ção na área criminal, a ponto de hoje conquistar a exclusividade da pro
moção da ação penal pública. ao mesmo tempo foi-se afastando da defesa
dos interesses dos governantes, da Coroa ou da atual Fazenda Pública.

Aliás, é bom que tenhamos sempre presente que ainda persiste esse
mesmo processo de formação. pois o Ministério Público está em contínuo
processo de crescimento.

Ainda que deixemos de lado as atribuições ditas transitórias ou dele·
gadas ao Ministério Público local (como a defesa da Fazenda Nacional,
a defesa do reclamante trabalhista e a atuação junto à Justiça Eleitora1).
podemos dizer que hoje o ofício do Ministério Público é muito diversi·
ficado.

Na esfera criminal, investiga ou determina a investigação de crimes;
oficia nos inquéritos policiais; propõe a ação penal pública; oficia na exe·
cução das penas; atua perante o tribunal do júri, a justiça militar e a cor·
regedoria dos presídios e da polícia judiciária.

Não atua como um acusador cego ou implacável, mas é o Promotor
de Justiça, antes mesmo do que o órgão do Poder Judiciário, a primeira
real garantia de proteção das liberdades do cidadão, por ser ele quem
assegura o pressuposto de uma imputação feita por 6rgão independente,
que tem plena liberdade de convicção e de atuação. ~ o Promotor que
detém nas mãos poder de acusar - expressão do direito de punir, do qual
é titular o Estado soberano. Nessa relevante função, pode e deve o Pro
motor, conforme· o caso, inclinar-se pelo arquivamento de uma investiga·
ção criminal, ou pela absolvição, caso se convença da inocência do acusa
do. Até mesmo pode e deve impetrar habeas corpus, quando é o caso.

Está aí o Promotor a viabilizar, somente a partir dessa acusação inde·
pendente, a atuação de um juiz efetivamente imparcial, porque. agora des·
vinculado do ônus de investigar, de prDvar ou de acusar.

Mas, afora a atuação na área criminal, a única sobre a qual conserva
a Instituição exclusividade quanto à legitimação para agir em juízo, outras
relevantes atribuições tem o Ministério Público. seja na área institucional
em geral, seja especificamente na área cível, sobre as quais não tem nem
convém que tenha exclusividade de agir. porque aqui o titular do "interesse
material não é o Estado. mas a coletividade como um todo.
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Nessa área cível, o Promotor de Justiça atua na esfera judicial ou
extrajudicial: instaura inquéritos civis e propõe a ação civil pública; oficia
em inúmeros feitos, bem como exerce diversas curadorias (de ausentes e
incapazes; de massas falidas; de acidentes do trabalho; de família e suces
sóes~ de resíduos; de fundações; de registros públicos; da infância e da
juventude: do· meio ambiente; do consumidor; das pessoas portadoras de
deficiência: na corregedoria dos cart6rios de registro civil; no zelo dos
direitos constitucionais do cidadão).

Na esfera da administração pública de interesses privados, exercita
a curadoria de casamentos e aprova acordos extrajudiciais.

Suas atribuições vêm crescendo significativamente, como na atuação
em defesa do regime democrático e em favor do efetivo respeito dos Pode
res Públic.os e dos serviços de relevância pública aos direitos constitu
cionais.

Atua ora como órgão agente (propondo inúmeras ações civis públicas
- não só nas hipóteses mais tradicionais, como a aç.ã.o de nulidade de
casamento ou o pedido de interdição; nas ações para defeSa do meio ambien
te ou do consumidor etc.), ora como órgão interveniente (oficiando nos pro
cessos que o legislador considerou mais relevantes, como naqueles em que
há interesse público evidenciado por uma questão ligada a alguma das par
tes - como os incapazes -, ou ligada ao próprio interesse material em
litígio - como as matérias de família. as ações populares e tantos outros
casos).

Existem ainda relevantes encargos extrajudiciais do Ministério Público,
como no atendimento anônimo de milhares de pessoas, todos os dias, em
todas as comarcas, em todos os Fóruns do País. Nessa tarefa, os Promotores
de Justiça conciliam. orientam, intercedem, resolvem questões que, muitas
vezes. antes de serem juridicas! são mais problemas humanos e sociais.

c) posicionamento constitucional

Na Constituição de 1988, o Ministério Público conquistou posição em
Capítulo próprio - Das Funções Essenciais à Justiça,' viu-lhe ligada à
essência de suas finalidades a defesa da ordem jurídica, do tegime de~
crático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput).

A defesa do regime democrático pelo Ministério Público, novidade em
nosso Direito, de inspiração na Constituição portuguesa de 1976, explica·se
porque, na verdade, a manutenção da ordem democrática pressupõe o
cumprimento das leis e o respeito dos direitos constitucionais do cidadão 
tarefas pelas quais deve o Minis\trlo Público empenhar-se.

Sobreleva, assim, considerar a destinação do Ministério Público na def.,.
sa do interesse ptlblico prim4rio, visto sob o ponto de vista da indisponibili
dade do bem coletivo.
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Ficaram mencionados na nova ordem constitucional os principias insti·
tucionais da unidade, da indivisibilidade, bem como da independência fun
cionaI (CR, art. 127, § 1.0; LC 40/8(, art. 2:". Na verdade, os dois primei
ros provêm especialmente de inspiração da doutrina francesa. Nesta, conce·
be-se a unidade do Ministério Público visto como uma s6 instituição, com
uma só chefia; a indivisibilidade é vista como um s6 oficio, E mais: na
França, em vez da independência funcional, acolhida expressamente entre
n6s como princípio institucional do Ministério Público, admite-se o princípio
hierárquico (como na avocat6ria).

No Brasil, porém, pelas peculiaridades de um Estado Federado (não
unitário, como a França), não se pode falar pura e simplesmente em unidade
do Ministério Público. Há várias instituições de Ministério Público, s6 se
podendo conceder unidade em cada uma delas. Quanto ao oficio, a rigor
também não é uno. haja vista que num mesmo processo vários órgãos da
Instituição podem estar a exercer funções inacumuláveis nas mãos de um
só deles. Por fim, entre n6s. a chefia institucional é antes administrativa
que funcional: ao contrário de se supor uma Instítuição hierarquizada.
assegurou-se aqui antes um Ministério Público no qual seus agentes gozam
de independência funcional, predicamento expressamente garantido na nova
Constituição (art. 127, § 1.0).

d) funções constitucionais

"E: possível examinar as funções ministeriais sob dois aspectos: quanto
à sua natureza e quanto à sua titularidade.

Quanto à natureza, podemos distinguir suas funções em típicas e
atípicas.

Dentro da destinação institucional que lhe reservam as leis, o Ministério
Público atua mais freqüentemente em funções típicas, Ou seja, em funções
intrinsecamente próprias ou peculiares à instituição, à sua natureza: é o
caso da ação penal pública (CR, 129. n, da promoção da ação civil pública
(CR, 129, 1I1), do zelo de interesses sociais ou individuais indisponíveis
(CR, 127) etc.

Contudo, ainda há e também já houve funções outras cometidas ao
Ministério Público que lhe são ou, conforme o caso, já lhe foram atípicas,
como a advocacia da Fazenda, hoje vedada à Instituição e apenas exercida
de forma residual; como a supletiva prestação de assistência judiciliria aos
necessitados (LC 40/81, art. 22, XJJ1) e aos reclamantes trabalhistas (CLT,
art. 477. § 3.0

; Lei n.o 5.584/70); como a defesa do revel ficto (CPC. art.
9.0

); como a substituição processual da vítima pobre nas ações cíveis ex
deticto (CPP. art. 68). hoje atribuição prioritária das defensorias públicas.

A tendência atual certamente consiste. a nosso ver. no esvaziamento das
funções atípicas: a Fazenda tem seus advogados, que devem defender seus
interesses patrimoniais (CR, 129, IX. 131, e art. 29. § 5.0 do ADCT); agora
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está sendo criada a Defensoria Pública. cujo dever consti~ucional consiste
em prestar assistência judiciária aos necessitados (CR. art. 134).

Entretanto. enquanto ainda subsistirem para o Ministério Público fun
ções atípicas, devem ser exercitadas adequadamente. b~scando-se sempre um
objetivo comum nas funções típicas e atípicas: trata-se do zelo de um interes
se público primário, ou seja. um interesse ligado à defesa da comunidade
como um todo, à defesa do bem geral. Com efeito. e é de sabença de todos.
há diversas categorias de interesses, que. sumariamente podem ser sintetiza·
das em dois grandes grupos: o interesse privado (como o direito de proprie
dade) e o interesse público em senHdo estrito (como o direito de punir do
Estado soberano). Entretanto, entre ambos os grupos. reconnece-&e a presen
ça de categorias intermediárias: os chamados interesses individúais homogê
neos (são. na verdade, interesses transindividuais, caracterizados pela. exten·
são divisível ou individualmente variável do dano ou da responsabilidade).
os interesses coletivos (em sentido estrito, também são interesses transindivi·
duais, agora indivisíveis, abrangendo uma categoria determinada ou determi·
nável de pessoas, ligadas por uma relação jurídica básica), os interesses difu
sos (que atingem uma coletividade indeterminada) e, finalmente. o interesse
público em sentido lato (que diz respeito ~ comunidad~ como um todo).

O interesse público, no sentido lato, pelo qual deve zelar o órgão do
Ministério Público. geralmente está ligado à defesa de:

a) pessoas determinadas la criança e O adolescente, o incapaz. a peSSOB
portadora de deficiência, o acidentado do trabalho);

b) grupos de pessoas determinadas ou determináveis (populações indí
genas, consumidores);

c) toda a coletividade (nas ações penais; na ação popular; na defesa do
meio ambiente).

Observe-se que a proteção à criança e ao adolescente, por exemplo,
interessa à atividade ministerial, seja enquanto isoladamente considera
da (p. ex., a situação de uma única criança abandonada), seja sob o aspecto
coletivo ou difuso (p. ex., os adolescentes de uma escola secundária, todas
as crianças do Pais destinatárias de uma propaganda prejudicial à saúde
etc.).

Na defesa de pessoas ou de grupos determinados, fala-se em intervenção
pela qualidade da parte; na defesa da coletividade como um. todo, fala-se em
intervenção motivada pela natureza da lide. 2 claro, entretanto. que mesmo
neste último caso, o Ministério Público sempre intervém em defesa de um
interesse ligado a pessoas, ou seja, aqui se trata de um grupo mais amplo de
pessoas, isto é, o interesse da convivência social como um todo.

O que deve o Ministério Público buscar quando atua num. processo?

A Constituição dá o denominador comum.: trata-se do zelo pela indis
ponibilidade de um interase.
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Há interesses que são ob;etivamente indisponíveis (por exemplo, na
ação penal, quando temos o conflito entre o direito de punir estatal e a
liberdade individual); outros interesses, porém, são relativamente indisponí.
veis à vista de quem seia seu titular (ex.: um imóvel pertencente a uma pes
soa incapaz).

Na atuação em favor de uma indisponibilidade absoluta, ligada a um
interesse público impessoal, a legitimidade de agir do Ministério Público
faz pressupor atuação desvinculada, a priori, da, defesa de pessoas determi·
nadas; contudo, nas hipóteses de atuação em favor de uma indisponibilidade
absoluta ou relativa ligada à qualidade de uma das partes, sua atuação é
nitidamente protetiva, finalisticamente destinada, a priori, à defesa de pessoa
ou grupo de pessoas.

Exemplifiquemos com a ação de nulidade de casamento. Nesse feito,
busca o Ministério Público uma atuação previamente desvinculada do inte
resse pessoal de cada um dos cônjuges. Está ele destinado à busca da
procedência do pedido apenas se reconhecer que o casamento foi contraído
com alguma nulidade absoluta; em caso contrário, pode o órgão ministerial
sustentar a improcedência, mesmo que tenha sido o próprio Ministério
Público o autor da ação. Pode, pois, apelar em favor da procedência ou da
improcedência do pedido, conforme entenda seja o caso. Contudo, nessa
mesma ação, é de perguntar-se qual interesse poderia ter ele em recorrer da
sentença, para discutir a só fixação do montante da verba honorária, que,
esta sim, interessa apenas a partes maiores e capazes?!

Outro exemplo, agora: suponhamos a atuação ministerial em feito em
que haja incapazes. Trata-se de atuação teleologicamente protetiva; não
obstante, não é o órgão ministerial obrigado a recorrer a favor do incapaz,
que a seu ver não tenha razão. Contudo, se o incapaz obteve procedência
de seu pedido, mesmo que ao ver do órgão ministerial não tenha ele razão,
não terá agora o Ministério Público interesse processual na reforma da
sentença que deu ganho de causa ao incapaz. Ao apelar contra a vitória do
incapaz, aí estaria defendendo interesses agora sim disponíveis da outra
parte, que é maior e capaz.

Assim, para bem medir sua intervenção, o órgão do Ministério Público
deve pois, em primeiro lugar, atentar para a causa que o trouxe ao processo.

Vistos, em linhas gerais, os pontos distintivos entre as funções típicas
e atípicas, agora resta examinar a distinção fulcrada na titularidade da
função. ou seja, se lhe é exclusiva ou não. Quanto à titularidade de função
desempenhada pelo Ministério Público, podemos apontar aquela que lhe é
exclusiva (apenas e tão-somente a promoção da ação penal pública); distin
guindo-a das demais. todas estas concorrentes com outras pessoas ou órgãos.

Adiante faremos abordagem especial de cada uma dessas funções minis
teriais.



e) rol constitucional das funções do Ministério Públic

1 . A ação penal pública

A primeira das funções do Ministério Público, elencadas no art. 129 da
Constituição da República, consiste na promoção da ação penal pública.

Já anotamos que a única função exclusiva de Ministério Público con
siste na promoção da ação penal pública; o que se fará "na forma da lei" é o
como promover a ação (cf., CR, art. 129, 1). f uma só a exceção ao princí.
pio da iniciativa exclusiva do Ministério Público na promoção da ação penal
pública: trata·se da ação penal privada subsidiária (CR, art. 5.°, LIX).

Qual a natureza jurídica da relação que exiSl,- entre o Promotor de
Justiça e o ofício que as leis denominam de Ministério Público?

o Promotor de Ju~tiçaé agente e...tatal que exeT~e o oHeio de MlnlstéTlo
Público, estabelecendo-se entre ambos uma relação de organicidade e não
apenas de representação. O órgão é o Ministério Público; ele não representa
apenas a Instituição num feito em que atua. Assim, desde que o órgão
tenha atribuições legais para oficiar em função judicial ou extra-judicial,
tudo aquilo que ele disser ou fizer, dentro dos limites do ofício e das atribui
ções que desempenha, será a própria Instituição que está dizendo ou fazen
do; nenhum outro órgão, por mais hierarquizado que seja, poderá substituir
sua vontade lançada em sua manifestação, desde que o ato praticado tenha
provindo de quem tenha atribuições para praticá-lo. O Promotor de Justiça
comunga uma parte do todo da Instituição.

Ademais, é o Promotor um agente político do Estado. O agente político,
na lição de Hely Lopes Meirelles, é um dos órgãos da soberania do Estado,
encarregado de tomar as últimas decisões, na esfera de suas atribuições,
sobre matérias que a própria Constituição lhe incumbiu. Responsabiliza,
pois, no exercício regular de suas funções, ao próprio Estado, não a si mesmo
nem à Instituição a que pertence.

Na promoção da ação penal pública pelo órgão do Ministério Público,
vemos o exercício de uma parcela direta da própria soberania do Estado
(aqui estamos considerando soberania sob o ãngulo analisado por Herculano
de Freitas e retomado por Ataliba Nogueira, como o poder incontrastável
de querer coercitivamente e de fixar competências).

O direito de punir - jus puniendi - tem como seu titular o Estado
soberano. Entretanto, para que esse poder-dever seja atuado em concreto,
há vários momentos que devem ser transpostos, cada um deles de exercício
de soberania por órgãos düerentes do Estado: a) a edição da lei (pelos
Poderes Legislativo e Executivo); b) a acusação penal (pelo Ministério Públi
co); c) a jurisdição penal (pelo Poder Judiciário); d) a execução penal (pelos
Poderes Judiciário e Executivo).

,6& 1.. I.f. a-w. ...... •. H •. nA .... ,.. I"~



Tem sido objeto de disputa a posição do Ministério Público no processo
penal: é ele parte sui generis (MANZINI, TORNAGHf); parte imparcial
(DE MARSICO, NORONHA); parte parcial (CARNELUTTl); parte mate
rial e processual (FREDERICO MARQUES); parte forma!, instrumental ou
processual (OLMEDü, LEONE, TOURINHO); não é parte (OTTO
MAYER, PETROCELLl)?

Convém lembrar que MANZINl sustentou s6 não ser o Ministério
Público parte no sentido material, porque não é seu o direito que promove.
mas do Estado soberano; lembrou o grande penalista que o Ministério
Público não tem um interesse seu contraposto ao de alguém, antes e fora do
processo.

Entretanto, acolhida a teoria da organicídade (não só entre o Promotor
e o Ministério Público, mas entre este e o Estado soberano), é possível obje
tar a estas conclusões, aceitando seja a Instituição parte material e formal
no processo penal.

Assim, o Ministério Público, sobre ser parte no sentido material, é
também parte formal ou instrumental. Sua imparcialidade é meramente
moral, não é referida em sentido técnico. Ser parte é ser titular de ônus e
faculdades processuais. Seu dever de buscar a verdade, sua liberdade de
acusar ou de pedir a absolvição. por certo não desnaturam sua posição de
órgão do Estado, que concentra nas mãos a titularidade exclusiva de promo
ver o direito de punir do Estado.

2 . O defensor do povo

lmpõe o art. 129, 11. da CR ao Ministério Público o zelo pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direi
tos assegurados na Constituição da República, com a obrigação de promover
as medidas necessárias à sua garantia.

Com efeito, nos últimos anos, tem·se falado muito na criação de um
defensor do povo. Deveriam estas funções recair na pessoa de um
ombudsman, à guisa dos países escandinavos? Deveríamos criar um órgão
novo? Acaso estaria correto que ao próprio Ministério Público se confiassem
essas novas funções?

Certamente por levar-se em conta a tradição de atendimento ao público
que têm os Promotores de Justiça em todo o País. acabou' por prevalecer
esta última opção.

Nessa relevantíssima função, entre outras providências. deve o Minis
tério Público empreender firme combate à violação da ordem social e, em
especial, dos chamados direitos humanos. Como exemplo. lembremos deve
ele zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevân
cia pública aos direitos constitucionais; buscar seja dado real atendimento
médico nos hospitais e postos de saúde; fiscalizar a existência de vagas nas
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escolas; zelar pelas condições em que se encontram os presos. Em todos esses
casos, não se podem perder de vista os limites das atribuições de cada órgão
ministerial. Trata-se, outrossim, de função nova. que exige. naturalmente, as
maiores cautelas e equilíbrio.

Acredito não se poder prescindir de uma adequada legislação infra·
constitucional para assegurar mecanismos mais adequados de uma atividade
fiscalizat6ria geral. Desde já, entretanto, é possível admitir ao órgão minis
terial: a) receber petições, reclamações ou representações de pessoas inte
ressadas; b) instaurar, presidir ou detenninar a abertura de procedimentos
administrativos para apuração de denúncias e posterior propositura de ações
civis públicas· ou de ações penais públicas de suas atribuições; e) expedir
notificações; requisitar informações; cf) rea1ixar audiências públicas com
entidades da sociedade civil.

O próprio ECA prevê algumas funções tipicamente de ombudsman para
o Ministério Público. como, por exemplo, o zelo pelo efetivo respeito aos
direitos e garantias legais assegurados às crianças e aos adolescentes, promo
vendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, a inspeção de entidades
públicas e particulares com adoção das providências necessárias, ou a expe
dição de recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de rele
vância pública afetos à criança e ao adolescente. fixando prazo razoável para
Sua perfeita adequação (art. 201, VIII, XI, e § 5.°, e).

3. A promoção do inquérito civil e da ação civil pública

Esta matéria, pela riqueza e por suas peculiaridades, adiante mereCerá
exame mais direto.

4. A ação de inconstitucionalidade e representação interventiva

A ação direta de declaração de inconstitucionalidade cabe, na Area do
Ministério Público, e abstraídos agora os demais legitimados ativos, ao
Procurador-Geral da República (CR, arts. 129. IV, e 103, VI). No Estado de
São Paulo, seguindo o modelo federal, cabe tal iniciativa ao Procurador
Geral da Justiça (CR. art. 125, § 2.°; CE, art. 90, 111).

Naturalmente, a existência de tais ações diretas de inconstitucionalidade
em nada obsta à possibilidade de, em concreto, ou seja, inter partes, ser
incidentemente reconhecida a inconstitucionalidade, alegada como defesa.

Quanto à representação interventiva, de forma esquemática, podemos
dizer que pode ser ela:

1.0) espontânea (ou de ofício: CR, art. 84, X);

2.0
} provocada - que por sua vez se divide em:

a) discricionária (sob solicitação do poder coacto ou impedido - art.
36, I da CR);
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b) vinculada (após requisição de Tribunal ou após provimento de re
presentação interventiva: arts. 36, I/IV e 35, IV, da CR).

5 . A defesa das populações indígenas

O art. 129, V, da Constituição comete ao Ministério Público a defesa em
juízo dos "direitos e interesses das populações indígenas",

Trata-se de mais uma hipótese de atuação propter partem, na defesa de
um interesse personificado (ou seja, atuação protetiva),

Além da legitimação conferida ao Ministério Público, a Constituição
também atribui iniciativa concorrente aos próprios índios e a suaS comuni
dades e organizações (CR, art. 232). Note-se que no interior do Estado e até
em favelas da capital, existem grupos de índios, justificando.se o zelo da
atuação ministerial na defesa dos valores de que cuidam os arts. 231, 212 e
210, § 2.0 (proteção da organização social, dos costumes, das línguas. das
crenças. das tradições, dos direitos originários sobre as terras dos índios).

Entendemos deva a proteção individual dos índios ser feita perante
a justiça comum; apenas a "disputa sobre direitos indígenas" cabe na
competência dos juízes federais (CR, art. 109, XI), Neste último caso,
trata-se da defesa de direitos difusos ou globais; a não se entender assim,
admitir-se que toda e qualquer proteção aos interesses indígenas apenas
caiba perante a Justiça Federal, seria autêntico desfavor aos índios, não
desejado pela Lei Maior, até por não estar a Justiça Federal estruturada
em todo o País, como o está a Justiça comum.

6, A expedição de notificações e de requisições

Os incisos, VI e VIII do art. 129 da Constituição de 1988 discipli
nam o poder ministerial de expedir notificações e requisições.

Embora colocados tais incisos dentre o rol das funções ministeriais,
na verdade. não se trata de funções, mas de instrumentos de atuação. Logo
mais cuidaremos mais especificamente da matéria.

1 . O controle externo da atividade policial

A nova Constituição comete ao Ministério Público o controle extemo
da atividade policial, "na forma da lei complementar mencionada no arti
go anterior" (CR, art. 129, VII). Trata-se da lei local de organização de
cada Ministério Público.

Note-se que foi uma verdadeira tendência da Constituinte estabelecer
um sistema completo de freios e contrapesos entre as instituições: por pou
cos votos não foi aprovado o Conselho Nacional de Justiça, para controle
externo da Magistratura e do Ministério Público; foi, entretanto, mantido
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um adequado sistema de controle externo sobre o Município (art. 31),
sobre as entidades da administração direta e indireta (arts. 70 e 74) etc.

Qual seria o objeto dessa forma de controle externo do Ministério
Público sobre a atividade policial, antevista pelo constituinte e até hoje
não regulamentada na maioria das leis locais?

f multifária a atividade policial, mas, a nosso ver, o controle que o
Ministério Público deve exercer sobre ela diz respeito essencialmente às
áreas em que a atividade policial se relaciona com as funções institucio
nais do Ministério Público: trata-se da investigação de crimes, dentro e
fora dos inquéritos policiais, ou seja, a tarefa de polícia judiciária e de
apuração de infrações penais.

A expressão controle, advinda do francês, significa ato de vigilância,
'(erificação e fiscatiz.ação administrati'fa; ínspeç.ão, supervhão, exame mi
nucioso das atividades dos órgãos.

Mas como será exercido tal controle? Conforme já se antecipou, depen
de ele do advento de lei complementar local; necessariamente, a lei nacio
nal de que cuida o art. 61, § 1.0, li, d, da Constituição da República, irá
impor a respeito algumas normas gerais. Para adequado adimplemento de
tal atribuição constitucional, penso devamos caminhar para a fiscalização
da apresentação ou não-apresentação de notitia criminis, que nem sempre
é canalizada regularmente para a apuração dos atos criminosos; para o
acompanhamento e melhor coleta de elementos de convicção destinados a
fOnDar a opinio delictis; para a apuração de crimes em que estãb, envol
vidos policiais, governantes ou pessoas que possam influenciar negativa.
mente na correta apuração dos fatos delituosos; para as visitas ordinárias
ou extraordinárias às Delegacias e aos locais onde estejam pessoas sujeitas
à prisão processual; para o acompanhamento de lavratura de atos e termos
policiais (boletins de ocorrência, flagrantes, oitiva de testemunhas, indiei.·
dos ou vítimas); para o combate à tortura e aos meios ilícitos de prova.

Nessa tarefa, ao constatar o cometimento de ilícitos penais ou a exis
tência de falhas administrativas, deverá o órgão ministerial tomar provi.
dências na esfera de suas atribuições (CR, art. 129, ines. I a III); na área
administrativa ou penal, que exceda o campo de sua atuação, deverá o
6rgão ministerial dirigir-se às autoridades competentes, pertençam estas ao
próprio Ministério Público ou não.

A propósito do inquérito policial, anoto ser tarefa que exige cuidados
especiais o adequado relacionamento do Ministério Público e da Polícia
Civil, especialmente na fase do inquérito. No acompanhamento das ativi·
dades da Polícia Judiciária, pode ocorrer que o Promotor surpreenda pri
sões ilegais ou até mesmo torturas, nas suas visitas às Delegacias ou 11
Cadeia Pública. Nesses casos, deve agir com rigor, dentro de suas atribui·
ções, coibindo os abusos de imediato com os meios legais a seu alcance.
bem como apurando as responsabilidades.
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Em nosso sistema jurídico, o Delegado de Policia preside o inquérito,
o que não o exime do dever de atender às requisições efetuadas pelo
órgão do Ministério Público, até mesmo durante a elaboração do inquérito.
O órgão ministerial pode fazer tais requisições por ofício, ou se presente
ao ato extra-judicial, pode fazê-las pessoalmente. Tratando-se de requisi
ções formuladas por quem tenha atribuições para tanto, são elas ordens
que exigem cumprimento.

Com efeito, corretamente se tem reconhecido que o órgão ministerial
pode efetuar requisições seja antes do inquérito (como a própria requisi·
ção do inquérito), seja depois de ultimado este (como quando, em vez de
denunciar, entende ele necessárias novas diligências), seja, enfim. durante
o andamento do dito inquérito policial, como titular exclusivo da pro
moção do ius puniendi estatal: seu poder de requisição também se destina
à apuração das infrações penais por parte da Polícia (CR, VIII).

8. A representação da Fazenda Pública

Em princípio, a nova Constituição trouxe aos órgãos do Ministério
Público a vedação a propósito da representação das entidades de direito
público (CR, 129, IX); entretanto, por exceção, norma transitória impôs
ainda ao Ministério Público estadual a representação da União, até o
advento da lei complementar relativa à Advocacia-Geral da União (ADCT,
art. 29, § 5.°),

Anote-se, porém, uma curiosidade: embora a representação judicial
da Fazenda tenha sido a própria causa histórica da Instituição, O Minis·
térío Público acabou dela se divorciando. Hoje, é o Ministério Público
um órgão de defesa da socíedade e do cidadão contra seus agressores, entre
os quais não raro se encontra o próprio governo ou os governantes.

Apontamos a total incompatibilidade de o Ministério Público exercer
a advocacia da Fazenda. Se de um lado vez ou outra se apontam vanta·
gens práticas, vemos, antes, verdadeira incompa.tibilidade reaL

Aqui devemos insistir na distinção efetuada por Renato Alessi, a que
mais de uma vez já nos socorremos, quando se analisam as facetas do
interesse público: com efeito, é possível distinguir, de um lado, o modo
pelo qual a Administração vê o interesse da coletividade (interesse público
secundário) e, de outro, o efetivo bem· geral (interesse público primário).

À primeira vista, poderia parecer chocante nem sempre coincidam
um e outro ângulo do mesmo intere.sse público; aliás, trocando idéias com
Promotores norte-americanos, ostentaram eles surpresa.

Acredito, contudo, ser injustificada qualquer surpresa quanto a essa
sempre virtual e às vezes efetiva descoincidência. Por exemplo, a Admi·
nistração pode, até por erro técnico, entender de construir uma usina
nuclear em terreno inadequado, a trazer graves perigos para a coletividade;
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pode pretender à inundação de reBÍõcs de valor cultural ou ecológico. como
vastas 'i.orestas tropicais; pode licenciar ou até mesmo explorar o fun
cionamento de uma siderúrgica que, dezenas de anos a fio, lança poluentes
sólidos na atmosfera. com lesões incalculáveis à coletividade.

Seriam estas decisões, tomadas não raro ao sabor de ocasionais influ
ências polítlcas ou econômicas, apenas porque partidas da própria Admi·
nistração. seriam elas, por si sós, sempre e sempre, qual presunção abso·
luta. um efetivo bem para a coletividade? E nos outros Paises seria dife·
rente? Tantas decisões de ir à guerra, de dividir países, de investir na
corrida armamentista. de desviar recursos do povo para contas particula
res etc.. " Tudo isto mostra que não se pode erigir a uma presunção abso·
luta a suposição de que o governante está sempre a defender o real bem
comum. Tanto que volta-e-meia retrocede-se em decisões de todo o tipo,
à SÓ mudança de governos. Daí a desooincidência, pelo menos virtual,
entre o aludido interesse público primário e o secundário.

Nãv estamos aqui a nos referir a meras opções ou a juízos discricio
nários de conveniência administrativa toml!dos pelos governantes. Falamos
antes de ilegalidades não raro cometidas pelos administradores.

Voltemos, porém, ~ questão da representação da Fazenda. Suponhamos
que o Procurador-Geral da República. enquanto acumulava as funções de
Ministério Público e de chefe da advocacia da União, estivesse a dar
um parecer num processo judicial. Substancialmente, fa-Io-ia como rep~

sentante da Fazenda ou como órgão do Ministério Público? "2 evidente
que ambos os interesses precisam de ser bem zelados, mas por. 6rgãos
distintos, porque se trata de interesses potencialmente inconciliáveis nu
mãos de um só órgão. Interesse e, fiscalização não se conciliam. como já foi
reconhecido exatamente a esse propósito por nossa mais alta Corte (RTI
62:139 e 143).

Enfim, adveio a vedação à defesa e à consultoria das pessoas jurldicas
de direito público interno pelo Ministério Público, posto que em parte
atenuada tal vedação pela norma transitória do art. 29 e seus parágrafos
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

o nomw residual Ou de extensão

Agora, o inciso IX do art. 129 da Constituição confere ao Ministério
Público a possibilidade de Ute serem cometidas outras funções, desde que
eompatíveis coD;l sua finabdadt.

Trata-.se de nonna que deve ter decomposta em dual partes: a} temos,
de um lado. a norma de encerramento. pela qual poderá o Ministério
Público exercer oUtras funções. deIde que c:ompatíveis com suas fmalidadea
institucionais; b) de outra parte, temos a já aludida vedação pata a ~re

aentaçlo judicial e a consultoria jurídica de entidadea públieaa - matéria
sobre .. qual DOI reportamoI U observaç&:l já anteriormente formuladu.

1" I. bit........ .... •. 29 _. 114 •. , .... 1M2



À vista da destinação institucional do Ministério Público, podemos
apontar uma conseqüência mais imediata dessa norma, ora examinada: 8
vedação da defesa de interesses exclusivamente individuais indisponíveis
(CR, art. 129. IX, e art. 127, caput).

Diante disto, seria de perguntar se se toma possível desde já recusar
algumas funções atípicas que o Ministério Público vem atualmente exer
cendo (como a representação ou a substituição processual para defesa de
interesses privados e disponíveis. tal qual ocorre na curadoria de ausen
tes ou nas ações ex delicto, cf. - art. 9.°, lI, do CPC; art. 68 do CPP).
Acreditamos que a resposta ainda seja negativa, ao menos diante da forma
absoluta com qne colocada a proposição. Realmente, o que justifica a
intervenção ministerial na def~sa do ausente. por hipJtese, na verdade é o
efetivo direito do réu ao contraditório, surgido à vista de sua revelia ficta
(cf. nosso estudo Curadoria especial, em RT 584/288). Para zelar por esse
direito, que é indisponível, está capacitado o Ministério Público, podendo
exercer tal defesa, ao menos "enquanto não seja ela cometida, por ~xemplo,

à Defensoria Pública.

g) as notificações e as requisições

Como já antecipamos, o art. 129 da Constituição, em alguns de seus
incisos, menciona mais algumas "funções institucionais" do Ministério
Público que, na verdade, são antes instrumentos para desempenho de fun
ções institucionais por si mesmas.

Sobre elas adiante ainda discorreremos.

h) o Promotor "ad hoc"

Ao contrário do que o permitia anteriormente à legislação infra·
constitucional, agora está vedaua a figura do Prumotor ad hoc para o exer
cício de funções do Ministério Público (CR, art. 129, § 2.°).

A propósito das conseqüências decorrentes da ausência do órgão do
Ministério Público em audiência, remeto-me aestudo anterior, onde examino
a questão mais detidamente (O MinistéTio Público na Constituição de 1988.
cit., pp. 169-171).

Na área da infância e da juventude, devemos partir do pressuposto
de que foi extinto o procedimento de ofício. Torna--se imperioso o ofereci·
mento de representação ministerial para a apuração de infração praticada
por adolescente. como mera decorrência de imposiçio comtitucional que
visa a preservar a imparcialidade do juiz. Conclui·se pela invalidade do
procedimento para apurar ato infracional, sem a observância do devido
processo legal. Outrossim, em todos os casos em. que o Estatuto exige a
oitiva do Ministério Público, não se pode admitir oficie Promotor ad hoc,
prática vedada pela Lei Maior.
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i) o princípio da obrigatoriedade

:e muito comum invocar-se o princípio da obrigatoriedade, quando se
fala da promoção da ação penal pública ou da ação civil pública pelo
Ministério Público. Indispensável se toma, pois, alcançar-se o verdadeiro
significado do princípio.

Embora, em síntese, se pudesse dizer. de forma mais simples, que tal
princípio consiste na obrigação que tem o Promotor de propor a ação, bem
como na impossibilidade de dela desistir, veremos que a matéria está a
exigir uma compreensão menos simplista, e portanto mais completa e ade
quada do aludido princípio.

A nosso ver, a partir de uma distinção inicial de Calamandrei (lnstitu
ciones de derecho procesal civil, 11/496, § 126), fica mais claro colocar
com precisão a questão da obrigatoriedade de agir por parte da Instituição:
identificando o Ministério. Público uma hip6tese em que, por força de lei,
lhe caiba agir, não se compreenderia fosse ele recusar-se a fazê-lo.

Não se admite. destarte, que o 6rgão do Ministério Público. identifi
cando uma hipótese na qual a lei exige sua atuação, se recuse a agir; é nelSse
sentido que se pode dizer, corretamente. que sua atuação lhe é um dever,
seja quando se trate de ajuizar uma ação e.enal, seja quanto ao ajuizamento
da ação civil, seja até mesmo para interpor qualquer recurso.

Todavia, acrescente-se. se não tem o Ministério Público discriciÓllarie
dade para agir ou deixar de agir quando identifica hipótese de agir, ao
contrário, tem - e precisa mesmo ter - a necessária liberdade' para
apreciar ~e ocorre hipótese em que sua atuação se toma obrigat6rla.

Essas considerações valem tanto para o processo civil quanto para o
processo penaL Neste último, o Ministério Público também tem ampla
liberdade para apreciar os elementos de convicção do inquérito policial,
para verificar se identifica ou não a existência de crime a denunciar; mas,
se reconhece a presença de tal pressuposto e se proclama que a seu ver
houve crime, a partir desse momento não pode recusar-se a agir.

Assim, viola o princípio da obrigatoriedade o pedido de arquivamen
to, formulado por Promotor de Justiça que às expressas reconheça, por
e~emplo, estar demonstrado que o indiciado furtou; mas, por razões de
oportunidade ou conveniência, deixa de denunciar. A única exceção para
o que aquf se disse ocorrer" quando a legislação infraconstitucional, se
guindo o caminho autorizado pela Constituição, em algumas hipóteses per
mita mitigar o princípio da obrigatoriedade (CR, art. 98, I).

No processo penaI, além da regra do art. 42 do CPP, há ainda mais
uma limitação à disponibilidade da iniciativa do Ministério Público: inter
posto um recurso, dele não pode desistira órgão ministerial (CPP, art. 576).

2 tnBtma controvertida a questão de admitir-se OU ~ 8 desi8tlneiIJ
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na ação civil pública proposta pelo Ministério Público, bem como a questão
da possíbilídade de desistir-se do recurso interposto por órgão desta Insti·
tuição em matéria cível. Já temos sustentado, em trabalhos doutrinários,
essa excepcional possibilidade. por razões que foram discutidas em sede
própria (A defesa dos interesses difusoS em iuízo - meio ambiente, consu
midor e patrimônio cultural, 2,B ed., 1990, ed. Rev. dos Tribunais, capo 22).

A transação no processo penal ainda é inviável, feita apenas à ressalva
da possibilidade, de Jege lerenda, hoje trazida pelo art. 98, l, da" Consti·
tuição da República. Na ação cívil pública, sob o aspecto puramente técni·
co, e à falta de autorização legal, parece-nos hoje impossível a transação
por parte do Ministério Público, porque o substituto processual não é
titular do direito material que defende em juízo; contudo, já Ilntcvemos
concessões, de caráter pragmático e também excepcional, ao aludido prin
cípio (A defesa dos interesses di/usos em juízo..., cit., capo 23).

Não há obrigatoriedade absoluta em prosseguir na ação civil pública de
conhecimento, objeto de desistêncía por parte de um dos outros co-legiti·
mados. Com efeito, nesse caso, a decisão do órgão ministerial, sobre a
questão de prosseguir-se ou não na ação. sujeita-se aos mesmos princípios
informadores da viabHidade para a própria propositura da ação (art. 5.°,
§ 3.°, da Lei n.o 7.347/85, alterado pela Lei n.O 8.078/90). Em outras
palavras, se o 6rgão do Ministério Público se convencer de que não ocorre
hip6tese em que se faça necessário o prosseguimento do efeito, não será
obrigado a prosseguir na ação que, aliás, não seria obrigado a propor.

Julgado, porém, procedente o pedido formulado por um dos co
legitimados para a ação civil pública, se na execução advier desistência.
agora o Ministério Público será obrigado a assumir a promoção da execução,
porque aqui não haverá como não se identificar a existência da violação
do direito, já reconhecida jurisdicionalmente, aliás.

2. Funções previstas no ECA

As funções institucionais a que se refere o art. 200 do ECA compreen·
dem não s6 aquelas especificamente elencadas no art. 201, bem como
qualquer outra função que a Lei n.O 8.069, de 13 de julho de 1990. tenha
expressa ou implicitamente cometido ao Ministério Público.

Diversamente do que talvez pudesse parecer à primeira vista, nem
todas as funções de Ministério Público previstas no Estatuto da Criança
e do Adolescente caberão ipso facto aos Curadores da Infância e da Juven·
tude. Com efeito, o ECA contém diversas normas de atuação ministerial
que seguramente acabarão sendo objeto de aplicação por outros 6rgãos da
Instituição, que atuam em outras áreas. };: o que pode ocorrer, por exemplo,
com as atribuições penais (arts. 228-244) ou mesmo quando da aplicação
das normas atinentes à proteção da criança ou do adolescente portador de
deficiência (art. 208, lI). Não se pode, pois, dizer, tout court, que as
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funções de Ministério Público, previstas nessa lei, serão, pura e simplesmen
te, exercidas pelos Curadores da Infância e da Juventude. mas sim que
"serão exercidas nos termos da respectiva Lei Orgânica" (art. 200).

Esta disciplina legal permite, induvidosarnente, que diversas funções
legais cometidas ao Ministério Público pelo ECA possam ou, conforme
disponha a lei local de organização do Ministério Público, até mesmo
devam ser exercidas por outros órgãos da Instituição, levando-se em conta
o princípio da especialidade.

Desenvolvamos um dos exemplos acima lembrados. Certo é que toda
criança e todo adolescente estão a exigir, por parte do Ministério Público,
uma atuação protetiva; da mesma forma, toda pessoa portadora de deficiên~

cia também está a exigir o mesmo tipo de intervenção ministerial (art. 5.°,
da Lei n.o 7.8S.3/89). Contudo, passa a ser evidentemente mais agravada
a circunstância de ser a criança ou o adolescente portador de qualquer
forma de deficiência física ou psíquica.

Qual, entretanto, a condição mais peculiar, nesse caso em que se somam
duas condições que estão a exigir referida atuação protetiva? Embora. a
rigor, uma ou outra solução pudessem ser sustentadas. devemos buscar
aquela que seja a melhor. ou seja, aquela que mais adequadamente permita
a: proteção integral da criança portadora de deficiência, o que corresponde
a um plus de hipossuficiência, a ensejar um redobramento da proteção
ministerial.

No fundo, propendendo-se por uma ou por outra opção, de modo
algum se prejudicaria o bem jurfdico afinal objetivado pela lei, pois ambas
as formas de atuação ministerial são protetivas. Contudo, a Promotoria
de Justiça da Pessoa Portadora de Deficiência, pela sua especialização, é
a nosso ver a que melhor concentra em mãos os conhecimentos técnicos
da Instituição, apropriados para exigir até mesmo em juízo o fomecimento
de educação especial para as pessoas portadoras de deficiência, o acesso a
logradouros e edifícios públicos e de uso público, o fornecimento de trans
portes adequados, a realização de exames médicos, que, quando oportuna
mente feitos, podem evitar muitas formas de comprometimentos futuros
(nesse sentido, v. Ato n.O 28/91-PGJ-SP, de 2·5-91).

Em suma, no exemplo examinado, podemos concluir que, desde que
esteja em discussão um direito ou um interesse, ainda que individual, de
criança ou de adolescente portador de deficiência, e desde que esse bem
jutidico esteja rel~ionado, de alguma forma, com a própria condição de
deficiência, a intervenÇão protetiva há. de ser desempenhada pela Pfo.
tnotoria da Pessoa Portadora de Deficiência (como numa ação. ainda que
individual, em que se discuta o acesso especial 8 um meio de transporte).
Entretanto, ainda que haja num feito interesse de meDOr portador de defi·
ciêneia, mas nele nia esteja em questio a peculiar condiçio de deficiência
do menor, nele' intervirá apenas' o Curador da InfAneia e da Juventude ou
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o Curador de Incapazes, conforme o caso. dentro dos limites fixados na
lei local do Ministério Público.

Por último. não podemos aqui deixar de enfatizar quão estreita é a
ligação do Ministério Público com as normas de proteção à criança e ao
adolescente. haja vista tratar-se de interesses sociais ou individuais indis
poníveis.

Analisando os principais direitos e interesses ligados à proteção da
infância e da juventude, como foram elencados pelo art. 227. r;àput. da
Constituição da República. vemos. com efeito. que a indisponibilidade é
a nota predominante em todos eles. Com efeito. diz a Constituição ser
"dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao ado
lescente. com absoluta prioridade. o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao lazer, à profissionalização, à' cultura, à dignidade. ao respeito,
à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência. discriminação. exploração. violência.
crueldade e opressão" ,

Desta forma. não se pode excluir a iniciativa ou a intervenção minis
terial em qualquer feito judicial em que se discutam interesses sociais ou
individuais indisponíveis ligados à proteção da criança e do adolescente;
o mesmo se diga quando se trate de interesses coletivos ou difusos ligados à
mesma delesa.

3. A Lei Orgânica local do Ministério Público

Cabe à Lei Orgânica de cada Ministério Público disciplinar o exercício
das funções a ele cometidas pelo próprio Estatuto.

Assim. as funções cabentes ao Ministério Público da União, por força
do ECA, serão exercidas pelo Ministério Público Federal ou pelo Ministério
Público do Distrito Federal ou Territ6rios, em conformidade com o que
dispuser a Lei Complementar Federal da União. que organizar o respectivo
Ministério Público (art. 128, I, e § 5.°, caput, La parte. da CR).

Quanto ao Ministério Público dos Estados. além das respectivas Leis
Complementares de Organização (art. 128, 11, e § 5.° caput, 2.& parte. da
CR), ainda haverá uma lei federal. que estabelecerá normas gerais para
sua organização do Ministério Público dos Estados (art. 61. § 1.0. 11. d.
da CR). lei esta que também será aplicável ao Ministério Público do Dis
trito Federal e Territórios. posto integre esta Instituição o Ministério pú·
blico da União. que será organizado por Lei Complementar própria.

O campo reservado para ditas leis complementares inclui normas que
estabeleçam a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério
Público. Segundo o parágrafo único do art. 96 da já revogada Carta de
1969. com a Emenda n.O 7/77. bem mais restrito era o campo reservado
à lei complementar federal do Ministério Público: a lei nacional destinava-se
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apenas à fixação de normas gerais que deveriam ser adotadas na organização
do Ministério Público Estadual, observado O disposto no § 1.° do art. 95
daquela Carta que cuidava do ingresso, da estabilidade e da inamovibi
lidade relativa'.

O novo texto constitucional, entretanto, além de conferir à lei íedetal
a explicitação de normas gerais de organização do Ministério Público dos
Estados, do Distrito Federal e Territórios (arts. 21, XIII. 22. XVII, 48,
IX, 61, § 1.0, 11, d, 68, § 1.0), ainda previu pudesse a lei complementar
respectiva estabelecer-lhe o estatuto, e, o que é mais importante. até mesmo
fixar-lhe novas atribuições. Conquanto caiba à própria União legislar sobre
processo (CR, art. 22, I, ressalvada a exceção de seu parágrafo único, bem
como a matéria procedimental de competência concorrente dos Estados,
CF, art. 24, X e Xl). o permissivo constitucional que faculta à legislação
complementar local estipular normas de atribuição do Ministério Público,
permite que a legislação local disponha sobre novas áreas para sua atuação
e intervenção processual.

Ademais, cumpre deixar claro, posto óbvio, não é apenas o Promotor
de Justiça da Infância e da Juventude o único órgão do Ministério Público
que zela pelos direitos e interesses ligados à proteção dos menores. O
Promotor criminal, o curador de família, o curador de incapazes, o Pro
curador de Justiça - enfim~ toda a Instituição, na forma e nos limites da
lei local de organização do Ministério Público, está investida na proteção
da infância e da juventude.

4. As competências do Ministério Público

A expressão competir foi utilizada no art. 201, caput, do ECA, com
sentido de competência administrativa, ou seja, um conjunto de atribuições
cometidas a um órgão.

Como já vimos em passagem anterior, as atribuições do Ministério
Público, na área de proteção à infância e à juventude, não se exaurem no
art. 201 do ECA: incluem também atribuições implícita ou explicitamente
a ele conferidas nos demais dispositivos do Estatuto, como aínda vão além,
ou seja, compreendem atribuições conferidas à Instituição, nessa área, pelas
mais diversas leis, entre as quais não está excluída a Lei Orgãnica local
de cada Ministério Público.

5 . A remissão

A remissão veio expressamente prevista nos arts. 126 a 128 e 20t, I.
do ECA, em atendimento à recomendação constante da Revolução n.o 40/33.
de 19 de novembro de 1985, da Organização das Nações Unidas. como
anolou JURANDIR NORBERTO MARÇURA ("Remissão é instrumento
valioso", O EstiltÚJ de S. Paulo, 24-4-91, p. 14).
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Sem aqui adentrar em exame mais profundo do instituto, cabe anotar
que a remissão foi concebida como forma de exclusão do processo, seja
como perdão, seja para aplicação de qualquer das medidas previstas em
lei, exceto a colocação em regime de semiliberdade e a internação.

Quando é o 6rgão do Ministério Público que concede a remissão.
deixará de propor judicialmente a representação, mesmo em face de ato
infracional praticado por pessoa menor de idade.

Nenhuma inconstitucionalidade decorre de tais dispositivos.

Em primeiro lugar, porque não se viola o princípio da obrigatoriedade.
pois a própria lei dispensou o ajuizamento da representação nesses casos
(art. 126, ECA).

Ademais, semelhante solução ocorre no processo penal, quando a lei
confere ao Ministério Público a última palavra sobre a não-propositura da
acusação penal.

Pode surgir quem diga que, com dispositivos da índole do art.126
do ECA ou do art. 28 do Código de Processo Penal, estar-se-ia permitindo
ao Ministério Público recusar-se a fazer a imputação ou a formular a
representação condicionadora da apuração de ato infracional atribuído a
adolescente, e com isto. estar·se-ia pennitindo que se' subtraísse do Poder
Judiciário o conhecimento da matéria.

Questões como essa, cientificamente superadas. já foram enfrentadas
quando do exame da constitucionalidade do art. 28 do CPP. pela doutrina
e pela jurisprudência, mas mantêm interesse por permitir que se discuta o
embasamento doutrinário das funções do Ministério Público.

Inexiste inconstitucionalidade nessa solução. O Ministério Público,
como 6rgão independente do Estado, detém parcela da sua soberania. a
ele conferida pela própria lei. Quando resolve não acusar ou não efetuar
uma representação. fundado em estrita hipótese legal. é o próprio Estado
soberano a decidir-se por não acusar ou a decidir-se por não efetuar a
representação. O poder-dever de acusar. de acionar o Estado-juiz para
obter uma prestação jurisdicional positiva ou também negativa sobre uma
imputação ou sobre uma representação versando ato infracional cometido
por adolescente. tem como seu titular o Estado soberano. Se o Estado.
pelo seu órgão competente. expressamente autorizado pela lei. resolve fun
damentadamente deixar de acusar ou deixar de formular uma represen
tação infracional - decisão esta que se su~mete naturalmente a um ela
borado sistema de freios e contrapesos - daí nia se gera lesa0 algumo de
direito individual, a merecer apreciação do Poder Judiciário. Sob esse mes
mo aspecto, impende notar. ainda. que a remisslo não implica necessaria
mente o reconhecimento ou a comprovação da responsabilidade, nem preva
lece para efeito de antecedentes (art. 127 do ECA).
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Ademais, esse sistema de controles sobre sua concessão é tanto interno
como externo: interno, porque a concessão da remissão pelo órgão do
Ministério Público será objeto de fiscalização dos órgãos de correição e
disciplina da própria Instituição; externo, porque a remissão concedida
pelo Ministério Público deverá ser encaminhada ao crivo judicial, quando
poderá ser homologada, ou não (art. 181 do ECA).

Por último, a remissão não é irrevogável, podendo ser a medida nela
aplicada revista a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente
ou de seu representante legal, ou do próprio Ministério Público (art. 128
do ECA).

Por fim, o maior mérito do novo instituto, consiste na sua utilidade
prática, bem ressaltada por Jurandir Norberto Marçura, uma vez que
grande parte dos casos, de menor gravidade, podem e devem receber
tratamento adequado, com o atendimento e a orientação, feitos de forma
usual e profícua, em milhares de comarcas do Pais, diariamente, pelos
órgãos do Ministério Público.

6. Promoção e acompanhamento dos procedimentos infracionais

Adequadamente o Estatuto exige, para a apuração do ato infracional
atribuído a adolescente, à guisa do que agora também ocorre no processo
penal, o princípio da iniciativa de parte, para possibilitar um juiz efeti·
vamente imparcial, porque desvinculado do dever de acusar (arts. 171 e
5., e art. 201, 11, do ECA).

Caberá, pois ao órgão do Ministério Público a tarefa de representar à
autoridade judiciária para a aplicação de medida sócio-educativa (art. 180,
lU, do ECA).

Não se diga que o Ministério Público, no procedimento infracional,
seria custos legis, e não parte. Como já temos anotado, se a lei agora exige
sua iniciativa, não é porque o Ministério Público deve estar comprometido
ror' ~tDente com a busca da verdade e com os interesses do bem comum,
que não assumirá a posição processual de parte, com os ônus e também
os deveres daí decorrentes.

Assim, excetuada a hipótese da remissão, tem o dever de propor a
representação pela prática do ato infracional, bem como o de acompanhal'
os respectivos procedimentos.

A guisa do que ocorre no processo penal, não está o 6rgão ministerial
obrigado a propugnar pela imposição de sanção ao adolescente, em face
de quem formulou a representação pela suposta prática de ato infracional.
Se, ao fim do procedimento, ficar evidenciada sua inocência, diante de
sua livre mas motivada apreciação, não só poderá como deverá mesmo
propugnar pelo seu reconhecimento, devendo mesmo recorrer por ele, se
isto for necesMrio.
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7. Ações de alimentos e outros procedimentos

Em todos os procedimentos da competência da Justiça da Infância e
da Juventude, se o Ministério Público não os propuser - e, portanto, desde
então já obrigado a acompanhá-los (v.g. art. 201, lI, do ECA) - neles
deverá intervir, obrigatoriamente.

Se o Ministério Público promover qualquer desses procedimentos,
agirá como órgão do Estado, em defesa dos interesses globais da coletividade,
aqui identificados com a defesa das crianças e dos adolescentes, mere·
cedores de um tipo todo especial de atenção e proteção.

Apesar de sua posição como parte (como sujeito ativo da relação
processual), nem por isso deixa o Ministério Público de zelar pela ordem
jurídica, pela correta aplicação da lei, pela defesa dos interesses indispo-
níveis que ali estão em disputa. .

Não é outra a intenção do legislador, quando do inc. IH do art. 201
do ECA, do que garantir a presença do Ministério Público em todo e
qualquer procedimento da competência da Justiça da Infância e da Juven
tude, quer porque já o tenha prQposto, quer porque, não o tendo ajuizado,
nele obrigatoriamente deve intervir.

Pode o Ministério Público e até mesmo deve, confonne o caso, requerer,
aditar, propor pedido conexo, conjunto, em separado, intervir, assumir,
impugnar. concordar ou recorrer, tudo para o mais amplo exercício de
seu múnus público.

Por último, ao fim da instrução, em qualquer procedimento, nunca
é demais lembrar que o princípio da indisponibilidade dos interesses em
jogo não lhe vai impor propugne o Ministério Público, sempre e sempre,
pelo acolhimento da ação, do pedido ou da representação, ainda que ele
os tenha proposto: se se convencer de que não há justa causa para a
procedência, não há como eXigir-lhe vinculação ao pedido, e sim e tão-só
ao bem último que enseja a pr6pria intervenção ministerial: a defesa dos
valores ligados à infância e à juventude.

A propósito da disciplina das ações e procedimentos referidos no inciso
lU do art. 201, v. arts. 148/9, 155, 164 e 169 do ECA, e art. 1.194 do CPC.

8. Hipoteca legal e prestação de contas

Antes de mais nada, deve ser anotado que a referência, contida no
inc. IV, in fine, do art. 201, deveria ter sido feita às hip6teses do art. 98
e não às hipotecas desse artigo, que não cuida de hipotecas ...

Já dispunha o Código Civil caber ao Ministério Público propor a
especialização de hipoteca legal em favor de incapaz (art. 840, 1), ou a
especialização de hipoteca legal. se os interessados lhe solicitarem sua pro
moção oficial (art. 843); por sua vez, a promoção da ação de prestação
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de contas, em face de tutores, curadores e administradores de bens de
incapazes já era cometida ao Ministério Público pelo Código Civíl (art. 394)
e pelo Código de Processo Civil (art. 914, I).

Também inventariantes e depositários podem receber bens de inca·
pazes, podendo em face deles ser proposta a ação de prestação de contas.

O próprio órgão do Ministério Público pode ser obrigado a prestar
contas: há casos em que pode ele próprio ter recebido bens de incapaz
(arts. 1. 189 e 914, 11, do Cpc).

Nunca é demais lembrar que os pais são os administradores legais
dos bens dos filhos incapazes; assim, podem administrar mas não podem
dispor. Com efeito, podem alugar, reparar, usar; nio podem vender, hipo
tecar, doar ou transigir (arts. 385/6 do Código Civil). Os tutores e cura·
dores, quando investidos na administração de bens de seus pupilos ou
curatelados, também não têm poderes de disposição. Para tanto, quando
haja necessidade ou real utilidade na disposição do patrimônio, a prévia
autorização judicial é indispensável.

9. Inquérito civil e ação civil pública

a) generalidades

O inqu6ri.to civil foi inovação da Lei n.o 7.341, de 24 de julho de
1985, que disciplinou o ajuizamento da ação civil P\1b1ica pelo Minist6rio
Público. Vale anotar que tanto o inquérito civil, como a ação civil p6bJica
t!m viabilizado inámeras iniciativas dessa. instituição na área da defeM dos
chamados interesses düusos e coletivos, e. em face da sua profícua utiliza
çio nos últimos anos. animou-se o constituinte de 1988 a inserir no bojo
da Lei Maior a norma que confere ao Ministério Público a promoçio elo
inqu.6rito civil e da ação civil pública para a proteção de diversos interesses
soÇiais.

Na sua criação, com "ação civil pública", por certo se queria apenas
distinguir a açio de objeto nio-penal, proposta pelo Minist6rio Plibljco.
Tratava-se de enfoque nitidamente subjetivo, baseado na titularidade ativa
de qualquer ação civil, sem objeto mais específico, desde que propolta
pelo Ministério P11blico.

Tanto a Lei n.O 1.341185, como as leis posteriores, e a ptópria Cont
tituiçlo, ao disciplinarem a ·'açio civil p6bllcai

', não a restriqiram 1 iDi·
ciativa do Ministério Público.

Aplo civi pdblica palIOU a significar nio só a açIo ajuizada pelo
Minist6rio Póblico, como a açio proposta por outros lesidmld08 ativos
- pe8IOIII jurídicu de direito p(iblico interno, a88Odaç&s e outras enti
dades - desde que seu objeto fosse • tutela de intereJaes düU80S ou coleti·
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vos (agora um enfoque subjetivo-objetivo, baseado na titularidade ativa e
no objeto específico da prestação jurisdicional).

O conceito de ação civil pública alcança hoje, portanto, mais que as
ações de iniciativa ministerial; é útil. contudo, dar atenção especial a estas
últimas, porque, ordinariamente, é o Ministério Público quem toma a inicia
tiva de sua propositura. Em se tratando das ações de que cuida o Estatuto
da Criança e do Adolescente (Lei n.O 8.069/90), em regra seu ajuizamento
cabe aos órgãos do Ministério Público investidos nas funções de Curadoria
da Infância e da Juventude (cf. arts. 146 e 148, IV do Estatuto).

A expressão ação civil pública, preconizada por Calamandrei, busca
guardar um paralelo com a correspondente expressão ação penal pública.
Inicialmente, com ação civil pública se quis dizer a ação de objeto não
penal, proposta pelo Ministério Público. Na verdade, porém. tal expressão,
se bem que já incorporada na legislação, doutrina e jurisprudência, não
deixa de padecer de impropriedade. De um lado, toda aeão é pública
enquanto direito público subjetivo dirigido contra o Estado; de outro. como
não tem o Ministério Público exclusividade na propositura da dita ação
civil pública. podemos hoje considerar que esta última compreende não
só a ação de objeto não penal proposta por aquela instituição, como a
mesma ação, com mesmo objeto, proposta por qualquer d08 demais co-legi
timados ativos, desde que destinada à defesa de interesses difusos e cole
tivos.

Embora os livros mais tradicionais sobre Ministério Público enume
rem um pequeno rol de ações civis públicas promovidas pelo Ministério
Público, na verdade um levantamento mais completo a respeito excede a
centena de hipóteses, graças à sua grande variedade (cf. nosso A defesa
dos interesses di/usos em juízo . .. , cit., Capo 3).

As primeiras das ações civis pdblicas de iniciativa ministerial já vêm
elencadas na própria Constituição: trata-se de algumas ações de iniciativa
do Procurador-Geral da Repdblíca. Lembremos, como exemplo, a repre
sentação para obserYância de princípios constitucionais (art. 36, III); a
representação interventiva (art. 36, VI); a ação declaratória de inconstitu
cionalidade (art. 102); a ação para defesa do patrimônio público e social
e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, 111); a ação de responsa
bilidade civil por fatos apurados por comissões parlamentares de inquérito
(art. 58, § 3.G

).

As demais, já relacionadas em nosso anterior trabalho, já mencionado.
decorrem do ordenamento jurídico (Código Civil, Código de Processo Civil,
Código de Processo Penal, Lei da Ação Civil Pdblica etc.).

Especüicamente com relação ao Estatuto (art. 201, V), as açõe! civis
pl1blicas de iniciativa do Ministério Público são aquelas para a defesa de
interesses individuais (indisponíveis), difusos ou coletivos, relacionados com
a proteção à infância e à adolescência (arts. 208 a 224).
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~ inevitável que surja a questão da vinculação do 6rgio do Ministé
rio Público, ao oficiar nas ações civis públicas: está· ou não o órgão do
Ministério Público vinculado à defesa de pessoas ou interesses, quando
proponha Ou quando intervenha numa ação civil pública?

A propósito da questão de ser parte ou de ser fiscal da lei, adverte.
com razão Dinamarco (Fundamentos do processo civil moderno, n.O 187,
ed. Rev. dos Trihunais): ser parte não significa não ser fiscal da lei, e
vice-versa. Ser parte quer significar ser titular de Ônus e faculdades do
processo; nesse sentido, o Ministério Público, ainda que não tenha pr<>
posto a ação. parte sempre é. Está sempre em busca da defesa de um
interesse; este interesse, sim, é que nem sempre está personüicado (ligado
a uma pessoa ou a um grupo de pessoas), pois pode ser um interesse imo
~soal (ligado ao bem geral da coletividade).

Com efeito, como vimos, os interesses podem estar ligados mais dire
tamente às próprias pessoas ou. antes, à objetiva proteção de alguns hens
da vida. Exemplificando. lembremos a representação de inconstitucionali·
dade, a que já nos referimos: trata-se da proteção a um bem objetivo. des
vinculado Q priori de pessoas detenninadas. Trata-se aqui da defesa do
interesse abstrato da prevalência da ordem constitucional. Agora. outro
exemplo: a defesa das comunidades indígenas, prevista no art. 129. V, da
CR. Neste caso, temos, evidentemente, a defesa de um bem ligado mais
diretamente a uma parte.

B claro que a atuação do Ministério Público sempre é finalística. sem
pre está ligada à defesa de um bem jurídico. Se esse bem for personalizado
(como na defesa de crianças ou adolescentes, na defesa de pessoas porta
doras de deficiência, de acidentados do trabalho, de comunidades ind{·
genas), teremos aí verdadeira assistência; se o bem não for personalizado,
a vinculação será com a defesa da ordem jurídica abstratamente considerada.

A diversidade de causas interventivas para o Ministério Público nio
raro traz como conseqüência a obrigat6ria pluralidade de 6rgãos a atuar
simultaneamente no feito.

A esse propósito, a regra é a seguinte:

a) se O 6rgão do Ministério Público está oficiando em razão de um
interesse público não personificado, basta a presença de um SÓ 6rgio (a nio
ser que, pelo princípio da especialização, em comartas dotadas de diversos
órgãos ministeriais, haja mais de um deles com atribuiç6es eapecificu:
p. ex., o curador de registros públicos e o de resíduos. em açio de uauca
pião versando imóvel clausulado; entretanto, numa comarca do interior,
onde só haja UID órgio ministerial. Dia haverá neces..: -Jde de acionar o
substituto automático do primeiro, porque nada obsta a que um IÓ órgão
acumule taia funções, porque compatíveis nas mie» de um só deles);
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b) se o 6rgão do Ministério Público está oficiando em razão de inte
resse público ligado à qualidade de uma das partes, haverá necessidade da
presença de tantos órgãos ministeriais quantas sejam as partes com inte
resses conflitantes, em razão de cuja presença deva o Ministério Público
zelar. Em outras palavras, se no feito houver mais de uma parte cuja pre
sença, por si s6, justifique a intervenção ministerial, e desde que estejam
essas partes ocupando no feito posições conflitantes, haverá necessidade
de nele oficiarem tantos órgãos ministeriais quanto fotem as partes com
interesses conflitantes. Neste caso, o princípio vale tanto para a Capital,
como para o interior, devendo-se acionar o substituto automático do órgão
ministerial impedido, quando for o caso.

Extraindo exemplificativamente conseqüências das premissas acima,
examinemos a ação civil pública. Se for ela proposta por órgão ministerial,
na defesa de algum interesse coletivo ou difuso, bastará a atuação do órgão
ministerial que propôs a ação. No caso, não haverá cabimento em outro
órgão oficiar, agora como interveniente, porque a única causa de atuação
ministerial, naquele feito, já se encontrará adimplida com a atuação prote
tiva do único órgão agente. A atuação de órgão interveniente ministerial.
no caso, s6 ocorrerá se o Ministério Público não for autor; neste último
caso, a expressão "fiscal da lei", usada no § 1.0 do art. 5.° da Lei
n.O 347/85, poderia levar a supor que sua atuação deixasse de ser protetiva.
o que seria, porém. incorreto.

Quando a lei confere legitimidade de agir ao Ministério Público, pre
sume o interesse de agir: no caso, o interesse está na própria norma que
chama o Ministério Público ao processo (earnelutti, Mettere il Pubblico
Minis/ero ao suo posto, Rivista di Diritto Processuale, Pádua, CEDAM,
1953, p. 258; Satta, Direito Processual Civil, v. I. 0.° 45).

Quanto à defesa dos interesses difusos e coletivos, em geral. por parte
do Ministério Público, é feita especialmente a partir da Lei da Ação Civil
Pública (Lei n.O 7.347/85), que é de aplicação subsidiária para outras
normas de proteção a interesses difusos e coletivos (Leis n.oe 7.853/89,
7.913/89, 8.069/90, 8.078/90). Ademais, tendo a Lei n,O 8.078/90 su
perado o veto originário que tinha sido imposto a dispositivos da Lei
n.O 7.341/85, alcança-se agora a integral defesa do meio ambiente, do con·
sumidor, do patrimônio cultural, bem como de qualquer outro interesse
coletivo ou difuso.

Alcança.se, pois, a proteção da criança e do adolescente, seja como
destinatários de um meio ambiente sadio e equilibrado. seja ainda, agora
como obreiros, enquanto destinatários de adequadas condições ambientais
do trabalho, seja enfim como consumidores efetivos ou potenciais. A defe
sa dos it:lteresses da criança ou do adolescente consumidor, segundo o
art. 81 do Código do Consumidor (Lei n.O 8.078, de 11·9--90), pode ser
vista de vários aspectos: o interesse do consumidor pode ser estritamente
individual (um só comprador lesado), individuol homogineo (uma série
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de um. produto produzido com defeito), coletivo (a inadequada prestação
de ensino escolar) ou difuso (como na propaganda enganosa).

Difusos. pois, são interesses de grupos menos determinados de pessoas,
entre as quais inexiste vínculo jurídico ou fático muito preciso. Em sentido
lato, os mais autênticos interesses difusos, como o meio ambiente. podem
ser incluídos na categoria do interesse público.

Por sua vez, os interesses coletivos compreendem uma categoria deter
minada ou pelo menos determinável de pessoas. Em sentido lato, englo
bam não 56 os interesses transindividuais indivisíveis (que o Código do
Consumidor chama de interesses coletivos em sentido estrito), como tam
~m aqueles que o Código do Consumidor chamou de interesses indivj
duais homoglneos. Estes últimos se caracterizam pela extensão divisível
ou individualmente variável do dano ou da responsabilidade.

Assim, segundo o mesmo Código, coletivos são os interesses "transin·
dividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou
classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação
jurídica base" (art. 81, II).

Inovando na terminologia legislativa. o Código mencionou, pois, os
interesses individuais homogêneos (art. 81, III), "assim entendidos os
decorrentes de origem comum", que, como vimos, na verdade, não deixam
de ser interesses coletivos, em sentido lato.

Coniideremos mais detidamente a situação da criança e do adolescente.
Se, numa comunidade, apenas um ad91escente não foi atendido num hospital
ou não obteve vaga num estabelecimento de ensino, podemos falar em seu
interesse individual, posto indisponível. Já o interesse pode ser individtud
homog8neo. quando de vários menores tratados inadequadamente com uma
vacina com prazo de validade vencida, por exemplo. ou pode ser coletivo
(em sentido estrito) quando de uma ação trabalhista coletiva contra o mesmo
patrão, exigindo um pagamento devido a todos. Nestes dois últimos casos.
em sentido lato, trata-se de interesses coletivos. Mas o interesse só será
verdadeiramente difuso se impossível identificar as pessoas ligadas pelo
mesmo laço fático ou jurídico. decorrente da relação de consumo (como
as crianças destinatárias de propaganda enganosa ou inadequada, veiculada
peja televisio, cf. arts. 220. § 3.0

, e 221, da CR).

A defesa de interesses de UD1 grupo determinado ou determinável de
pessoas pode convir à coletividade como um todo. como quando a questio
dila respeito à uúde ou à segurança das pessoas, ou quando haja extra
ordinária dispersão de inter:easados. a tornar necessúia ou pelo menos
coDveniente sua substituição processual pelo órgão do Ministério P6bllco.
0\1 quando interessa à coletividade o zelo pelo funcionamento correto, como
um todo. de um sistema eçon&Dic:o. social ou jurídico. Tratanclo-ae. ~m,
de interesses indisponíveis de çrianças ou adoleacentea. de interes8el colo-
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tivos OU difusos - sua defesa interessará sempre à coletividade como
um todo.

Diz o Estatuto caber a iniciativa do Ministério Público para ação
civil pública, na área da infância e da juventude, ainda que para defesa de
interesses individuais (art. 201, V, e Livro lI, Título VI, Capítulo VII).
Em nosso entendimento, temos aí que considerar a defesa individual da
criança e do adolescente, por meio de ação civil pública, apenas enquanto
se trate de direitos indisponíveis, que digam respeito à coletividade como
um todo, única forma de conciliar a exigência do Estatuto com a destinação
institucional do Ministério Público (art. 127, caput, da CR). Assim, as pre
vidências do Ministério Público são exigíveis, até mesmo com o ingresso
de ação civil pública, para assegurar vaga em escola, tanto para uma
únicà criança, como para dezenas, centenas ou milhares delas; tanto para
se dar escolarização ou profissionalização a um, como a diversos adoles
centes privados de liberdade.

Ações cíveis para cobranças de créditos que favoreçam incapazes.
devem, normalmente, ser propostas pelos seus representantes legais. Ha·
vendo falha ou omissão destes, o Ministério Público poderá e.deverá tomar
qualquer providência judicial que lhe pareça reclamada pela segurança dos
haveres do menor (art. 394, do Cód. Civil), inclusive promovendo, se for
O caso, a responsabilização de quem de direito pela omissão prejudicial
ao incapaz.

O limite para a atuação ministerial nessa área será, naturalmente, a
destinação institucional do Ministério Público.

h) a defesa de interesses difusos e coletivos no área de proteção d
infanda e à juventude

A vista dos bons frutos da Lei n.a 7.347/85, a Constituição de 1988
não s6 ampliou o rol dos legitimados ativos para a defesa dos interesses
transindividuais, como alargou as hipóteses de cabimento da sua tutela
judicial (v.g., art. 5.°, XII - que confere às entidades associativas a
representação de seus filiados em juízo ou extrajudicialmente; art. 5.°,
LXX - que cuida do mandado de segurança coletivo; art. 8.°, 111 
que confere aos sindicatos a representação judicial ou administrativa dos
interesses coletivos ou individuais da categoria etc.).

Analisando os principais direitos ligados à proteção da infância e da
juventude, como foram elencados pelo art. 221, caput, da Constituição da
República, vemos que a indisponibilidade é sua nota predominante, o que
toma o Ministério Público naturahnente legitimado à sua defesa (art. 127
da CR).

Com efeito, diz o art. 227 da Constituição ser "dever da famfiia, da
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta
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prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação. à educação, ao lazer.
à profissionalização, à cultura. à dignidade, ao respeito. à liberdade e à
convivência famiHar e comunitária. além de colocá-los a salvo de toda forma
de negligência. discriminaç.ão, exploração, violência, crueldade e opressão" .

A análise do Estatuto da Criança e do Adolescente. como um todo,
reforça esta conclusão, seja quando cuida dos seus direitos fundamentais
(arts. 7.° e 5.: direito à vida e à saúde; à liberdade, ao respeito e à dignidade;
à convivência familiar e comunitária; à educação, ao esporte e ao lazer; à
profissionalização e à proteção no trabalho), seja quando cuida dos seus
direitos individuais (arts. 106 e s.).

c) hipóteses de ações civis públicas·

A atuação do Ministério Público, na área de proteção da criança e
da juventude, pode dar-se pela propositura de inúmeras ações civis públicas.

Inicialmente, não se pode afastar a possibilidade de ajuizamento de
representações interventivas ou de ações diretas de inconstitucionalidade
de norma federal, estadual ou municipal (até mesmo por omissão) ou de
ajuizamento de mandado de injunção, quando a falta de norma regulamen
tadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais.

Também deve ser lembrado o importante papel fiscal exercido pelo
Ministério Público quanto aos gastos públicos, às campanhas, 80S subsídios
e investimentos estatais ligados à área em exame.

Igualmente, devem ser consideradas as ações civis públicas destinadas
a proteger a criança e o adolescente enquanto destinatários de propaganda
ou na qualidade de consumidores (v. arts. 17·82 do Estatuto; cf. Lei número
7.347/8S).

Pelo novo Estatuto, regem-se pelas disposições da Lei n.O 8.069/90
as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança
e ao adolescente, referentes 80 não-oferecimento ou oferta irregular~

.- do ensino obrigatório;

- de atendiinento educacional especializado aos portadores de defi-
ciência;

- de atendimento em creche e pJé.escola;

- de ensino noturno;

- de progratnas suplementares de oferta de material didático-escolar,
transporte e assistência à saúde.

- de serviÇO de assistência llOCial;

- de a<:esso u aç6es e serviços de saúde:
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- de escolarização e profissionalização dos adolescentes privados de
liberdade (cf. art. 208).

Como exemplos concretos, podem ser mencionadas as seguintes ações
civis públicas:

a) contra a Fazenda Pública e os empregadores em geral, para asse·
gurar condições de aleitamento materno (art. 9.0

);

b) contra a Fazenda Pública para assegurar condições de saúde e de
educação (arts. 11 e § 2.0, e 54, § 1.0);

c) contra hospitais, para que cumpram disposições do Estatuto
(art. 10);

d) contra empresas de comunicação (arts. 76 e 147, § 3.0
; arts. 220,

§ 3. 0
, e 221 da CR);.
e) contra editoras (arts. 78-79 e 257);

f) contra entidades de atendimento (arts. 97, parágrafo único; 148,
V; 191);

g) contra os pr6prios pais ou responsáveis (arts. 129, 155, 156);

h) de execução das multas (art. 214, § 1.0).

Reiterem-se, enfim, duas questões fundamentais, assim interpretadas
num contexto que concorre para melhor proteção da criança e do ado
lescente.

De um lado, a enumeração de ações civis públicas de iniciativa mi
nisterial é meramente exemplificativa, haja vísta a norma residual ou de
extensão contida não s6 no art. 201, VI, do Estatuto, como no art. 129,
lII, da Constituição Federal.

De outro, \\e~~a. área, não é nem podet\a ~t exclusiva a k%itimida~

ativa do Ministério Público (arts. 201, § 1.0, e 210 do Estatuto; art.
129, § 1.°, da CR): sua iniciativa não exclui a de terceiros, na forma
da lei.

d) o inquérito civil

Criação da Lei n.O 7.347/85, O inquérito civil, depois de acolhido
pela própria Constituição da Repáblica (art. 129, lID, foi previsto no
ECA (arts. 201, V, e 223).

A denominação busca estremá-lo do inquérito policial, cujas fina
lidades são distintas (art. 4.° do CPP). Enquanto o inquérito civil se des
tina a colher elementos necessários a servir de base à propositura da
ação civil pública pelo Ministério Público, o inquérito policial tem como
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eacopo a comprovação da materialidade e da autoria do crime, para em·
basar o ajuizamento da ação penal pública.

Nio se caracteriu o inquérito civil como procedimento contraditó
rio; ressalte-se nele, antes, sua informalidade, pois destina·se tio-somente
a carrear elementos de convicção para que o próprio órgão ministerial
possa identificar ou não a hipótese propiciadora do ajuizamento da ação civil
p6blica.

Embora extremamente útil, não é o inquérito civü pressuposto ne
cessário à propositura da ação. Em havendo elementos necessários, a
ação principal ou a cautelar podem ser propostas mesmo sem ele.

Nio se aplicará sigilo sobre o inquérito civil. a não ser que nele
estejam contidas informações sobre as quais, por força da lei, já recaia
o caráter de sigilo, o que obrigará a que o Ministério Público preserve
a informação. nos termos do art. 201, § 4.° ~

Ao contrário do que ocorre atualmente com o inquérito policial, no
inquérito civil, o Ministério Público não requer ao Judiciário seu arqui·
vamento, e sim o promove diretamente, embora sob o controle do Con
selho Superior da Instituição (art. 223, § 4.°). Trata-se de procedimento
cuja inteira constitucionalidade já foi aciôla examinada.

Não é o 6rgão do Ministério Público obrigado a instaurar um inqu&
rito civil ou a propor uma ação civil pública, a não ser que identifique
• hipótese propiciadora de sua intervenção, Se tem liberdade para apre
Ciar se ocorre OU nlo a hipótese ptopiciadora de sua intervenção, agir
lhe passa a ser um dever, quando identifique a existência da hipótese em
que a lei lhe exige atuação.

10. Procedimentos administrativos

Como vimos em passagem anterior, não em decorrência apenas do
l!.atatuto {art. 2Gl. VI), mas da plÓprla ConItitui.çio da. RePÚblli:.a. tem
o Ministério Nblico o importante instrumento da Instauração de proce
dimentos administrativos. Entre estes, sem dúvida; tem~ relevo o
próprio inquérito civil, de que vimos cuidando; mas outros procedimen
tos podem. ser instaurados, como a sindic4ncia (art. 201, VII) ou mesmo
procedimentos informais. preliminares. para ensejar ou não a própria in.
rauraçiO de um regular inqumto civU.

ti. Noti/icGç6e'. retfui&içõft

A. tlOCificaç&a e requiJiÇÕC8 não do tcenicaDlente "funç6esu. Mal
latel iDatrumentoe para ccmaecuçIo das rmaUdades ministeriaia, vindo pre
viaw em diversos dispositivos JepÍI (CR, 129, VI e· VIII; CPP, arts. 5.°;
47; LC .0/81. art. 15. I e IV; art. 6.°. da LACP - Lei D.O 7.347/85:
ECA - art. 201, VI. 6. c e I 4."). Em iD\1muaa deuu hip6teeel.~
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natário da requisição pode ser até mesmo o particuJar (art. 201, VI, t,
do ECA). Em havendo sigilo legal sobre a matéria, incumbe ao órgão
do Ministério Público resguardar o sigilo, posto se lhe assegure o acesso
à informação (art. 201. § 4.° do ECA).

Em matéria de interesses coletivos ou difusos, o não-atendimento 1
requisição pode configurar o crime do art. 10 da Lei n.O 7.347/85, ou, con
forme o caso, o delito do art. 236 do ECA. Por outro lado, se tiver a
recusa partido de funcionário público, poderemos ter configurado um
crime de prevaricação; o delito de desobediência é residual.

As notificações ou requisições podem ter como objeto qualquer apu
ração relacionada com uma das áreas de atuação funcional do Ministério
Público (na esfera criminal ou cível); para fins do delito do art. 236
do ECA, o objeto da ação ministerial terá de ser, exclusivamente, alguma
atuação no zelo de interesses individuais, coletivos ou difusos relacio
nados com a proteção da infância ou da juventude.

Devem as notificações e requisições ser limitadas à matéria cível, ou,
aO contrário, poderiam as notificações ser efetuadas pelo Ministério Pd·
blico com o objetivo de apurar fatos delituosos? Esta questão, natural
mente, esbarra noutra: estaria a polícia civil investida com exclusividade
na investigação criminal?

De um lado, enquanto a Constituição conferiu exclusividade à polí
cia federal para desempenhar as funções de polícia judiciária da União,
o mesmo não se fez com a polícia estadual (CF, art. 144, § 1.'\ IV, e
§ 4.°); de outro, o Ministério Público tem poder de investigar previsto
na própria Constituição, que não está limitado à área não penal (art. 129.
VI e VIII). Ademais seria um contra-senso negar ao único órgão titular
da ação penal p6blica, encarregado de formar a opinio delictis e promo
ver em 'juízo a defesa do ius puniendi do Estado soberano, bem como
ao único órgão encarregado de promover a representaçlo em face di
infração praticada por adolescente - seria contra-senso negar·lhe a inves
tigação direta dessas infrações, quando isto se faça necessário, até mes
mo nos casos em que a polícia tenha dificuldades, falta de adequação
ou até mesmo desinteresse na apuração dos fatos.

O inciso VIII do art. 129, ao mesmo tempo que permite ao MinI.
tério Público efetuar requisições, acrescenta: "indicados os fundamentos
jurídicos de suas manifestações processuais". Como já tivemos oportuni.
dade de anotar, trata-se de dispositivo com nítida redação deficiente (O
Ministério Público na Constituição de 1988, Saraiva, 1989, pp. 113 e s.).
Na verdade, quer significar tal norma que o Ministério Público, além doe
poderes de requisição, tem - agora outro assunto - o dever de indicar
05 fundamentos jurídicos de suas manifesta~s processuais - o que não
alcança obviamente a matéria de requisições.
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Os incisos III e VI do mesmo art. 129 da Constituição asseguram ao
Ministério Público a possibilidade de instaurar procedimentos adminiJ.
trativos, não se limitando à área não penal. Nem teria sentido o enten
dimento contrário, como se viu.

Ao conduzir tais investigações administrativas, o órgão ministerial
pode, é claro, expedir notificações ou requisições. Vale, pois, atentar para
dispositivos da legislação federal e estadual, que permitem nessa matéria
a utilização dos serviços da Polícia Civil ou Militar (ECA, art. 201, VI,
a; Lei Complementar estadual n,O 304/82, art. 39, IX).

Desde que esteja o órgão do Ministério Público dentro de suas atri
buições, terá ele o poder de requisição, podendo dirigir-se a particulares.
instituições privadas ou a autoridades federais, estaduais ou municipais.
Poderá requisitar não só informações e documentos, mas. quando seja uma
autoridade o destinatário da requisição, até mesmo a realização de perí
cias e exames. junto à administração direta ou indireta.

Outrossim. as autoridades civis ou militares devem prestar condições
materiais para assegurar a eficácia de suas requisições (art. 201, VI, Q

do ECA), sob pena de responsabilização administrativa ou penal.

ê certo, porém, que no exercício de todas essas atividades, não raro
pode tornar-se o Ministério Público autoridade coatora, respondendo. evi
dentemente, pela legalidade da requisição ou pela manutenção do sigilo
legal que incida sobre a informação ou sobre o documento obtido. Outros
sim, deverá responder pela legalidade da condução coercitiva. que even
tualmente determine (art. 201, VI, a, do ECA), o que poderá ensejar a
impetração de habeas corpus contra sua determinação. processo este de
competência originária do Tribunal de Justiça (o art. 74, IV, da Consti
tuição Estadual é norma de competência. expressamente autorizada pelo
art. 125, § 1."', da CR).

12. Sindicâncias e requisição de inquérito policial

O órgão do Ministério Público pode instaurar sindicâncias para apu
rar diretamente ilícitos ou infrações às normas de proteção à infância e à
juventude; poderá, ainda, requisitar diligências investigatórias da auto
ridade policial, bem como a instauração de inquérito policial, para apurar
a materialidade ou a autoria de infração penal relacionada com os inte·
resses e direitos de que cuida a Lei n.O 8.069/ (cf. art. 201, VII, do
ECA).

A disciplina dos procedimentos instaurados pelo Ministério Público
já foi estudada linhas acima.

Ao requisitar o inquérito policial, O Ministério Público emite deter
minação de cumprimento obrigatório, por parte da autoridade policial.
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Anão-instauração do inquérito s6 será possível. sem a prática de crime
de prevaricação, caso a autoridade judicial competente casse essa ordem,
por meio de habeas corpus. Por isso, entendemos que a posição mais cor
reta a respeito. é aquela que entende deva o próprio órgão do .\1inislério
Público responder pela legalidade da requisição que formulou (devendo
assumir a condição de autoridade coatora, em eventual habeas corpus
visando ao trancamento do inquérito requisitado).

13 . Zelo pelos direitos e 8aral1tias das crianças e dos adolescentes

A norma do inciso VIIl do art. 201 do Estatuto é um desdobramento
do art. 129, lI, da Constituição da República. Com efeito, o papel do
Ministério Público, nesses casos, é de verdadeiro ombudsman, podendo e
devendo, nesse campo, receber petições, reclamações ou representações das
pessoas e entidades interessadas; investigar as denúncias recebidas até
mesmo pela imprensa; visitar estabelecimentos de toda a nacureza, onde
estejam ou possam estar crianças e udolescentes; atentar para as propa
gandas de produtos nocivos à sua saúde ou à sua segurança; exigir das
autoridades públicas não só uma adequada política educacional e de saúde.
COmo investimentos adequados; fiscalizar os gastos públicos com campa·
nhas, construção de escolas e estabelecimentos próprios; denunciar na
imprensa as irregularidades noticiadas; promover em juízo a responsabili
dade dos particulares, das autoridades ou das pessoas jurídicas que. por
ação ou om:ssão, causem dano a qualquer interesse defendido no Estatuto
ou em qualquer norma de proteção à infância e à juventude.

Dispõe o § 5.° do art. 201 que, para o exercício de tais atribuições,
poderá o Ministério Público eietuar recomendações visando à melhoria
dos serviços públicos e de relevância pública afetos à criança e ao adoles
cente, fixando prazo razoável para sua perfeita adequação. Contudo. mais
do que efetuar meras e inócuas recomendações, deverá buscar em juízo,
por meio das ações civis ou penais públicas, o cumprimento dos disposi
tivos legais acaso violados, exigindo o cumprimento de obrigações de fazer
ou não fazer, ou cobrando a responsabilidade civil ou penal que eventual·
mente decorram dos atos lesivos denunciados.

o atendimento ao público, pelo órgão do Ministério Público. que por
si s6 é fundamental para o correto exercicio das funções cometid,as à Insti·
tuição, nessa tarefa de ombudsman é ainda mais importante, especialmente
quando se trata do acesso da pr6pria criança ou do próprio adolescente
ao Ministério Público (art. 14J do ECA).

Trata-se de encargo que o Ministério Público foi conquistando aos
poucos, gradual e naturalmente. Em milhares de comarcas no País, há
Promotores a atender aos que os procuram, dando-Ihes orientação em con
flitos criminais, de família, de menore&, de assistência judiciária; estão a
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zelar pelo efetivo respeito dos próprios poderes públicos aos direitos asse
gurados na Constituição (art. 129, li); encontram-se a promover provi
dências judiciais ou extrajudiciais de sua esfera de atribuições, decorrentes
do atendimento direto dos interessados.

Convém que se cuide para que a entrevista se desenvolva de modo
amistoso, paciente e calmo, desde o primeiro contato do Promotor de Jus
tiça com aquele que o procura. Deve o Promotor estimular o diálogo, por
que, por inúmeras razões, nem sempre é fácil a quem o procura exprimir
se de forma adequada ou completa sobre os problemas que o trouxeram
ao gabinete do Promotor.

As hipóteses mais freqüentes de atendimento consistem seguramente
nas questões de família (desentendimentos que envolvam marido, mulher
ou filhos); de alimentos; de guarda de filhos; de interdição; de supri
mento de consentimento ou de capacidade; de menores (infratores, aban
donados); de assistência judiciária (matérias cíveis patrimoniais, de con
cubinato; de defesa em ações cíveis ou penais); de orientação sobre direi·
tos (trabalhistas, acidentários etc.), além, naturalmente, de matérias cri
minais de toda a espécie.

e necessário impor uma adequada disciplina no atendimento, em
atenção às peculiaridades locais. Outrossim, a triagem feita por estagiá
rios do Ministério Público, desde que supervisionada pelo Promotor e sem
afastar em hipótese alguma o atendimento direto do povo por este último,
deve ser estimulada, pois aumenta a eficiência no atendimento (como a
elaboração de fichas com o resumo do caso, para maior objetividade na
entrevista). Os casos urgentes, entretanto, devem ser atendidos a qualquer
hora, mesmo fora do expediente forense.

e especialmente por meio dessa função que os Promotores de Justiça
podem tomar-se realmente úteis à comunidade. permitindo assegurar-se a
validade da presença social da Instituição. Pelo atendimento aO público.
o Promotor de Justiça toma conhecimento de muitos crimes que nio são
levados à Polícia, ou que, se levados, nio são adequadamente apurados:
por ele, tomam-se muitas iniciativas necessárias, na área cível ou penal,
ou até mesmo rele-vantes providências administrativas e extra-judiciais; por
ele, toma-se, enfim, o próprio pulso da comunidade.

Temos aqui mais que um ombudsman. pois não se limita o Promotor
8 apenas ouvir os interessados; tem ele em mios instrumentos poderosos
como a requisição do inquérito policial; a promoção da ação penal pública:
o blquérito civil; a ação civil pública; as requisições, as notificações ...

14. Mandmlo de segurançtJ, de injunçilo e habeas corpus

Sob a &iplina do Estatuto (art. 201, IX) e das normas em geral
que regem a <:onceIdo do "mandado de segurança (CR. art. 5.°. LXIX. e
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legislação ordinária respectiva), a impetração desta medida por parte do
Ministério Público justifica-se basicamente por um dos seguintes funda·
mentos: a) defesa de um direito individual indisponível de criança ou
adolescente; b) defesa de direitos individuais homogêneos ligados a crian
ças ou a adolescentes; c) defesa de direitos ou interesses coletivos assegu·
rados à criança ou ao adolescente; d) delesa de urna prerrogativa do pró
prio Ministério Público.

Os casos mais comuns de impetração de mandado de segurança por
Promotores de Justiça têm sido pata buscar efeito suspensivo em recursos
ou para atacar atos de autoridade que cerceiam direitos e prerrogativas da
função.

Mesmo quando impetre mandado de segurança para defesa de inte
resses sociais indisponíveis, afetos à criança ou ao adolescente. não estará
o Ministério Público ajuizando mandado de segurança coletivo, pois que
este, por expressa disposição constitucional, deve ser ajuizado por partido
polítíco com representação no Congresso Nacional, ou por organização sino
dical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em fun
cionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus mem
bros ou associados (art. 5.°, inciso LXX, da CR).

A doutrina e a jurisprudência, cristalizadas antes da Constituição de
1988, não admitiam a impetração da ordem contra ato normativo em tese
(Súm. 266 do STF), justamente porque se tratava de açâo destinada à
defesa de direito individual; admitia-se, porém, o mandado de segurança
para atacar efeitos concretos da lei.

Ora, à vista da nova ordem constitucional, que definiu os direitos e
deveres individuais e coletivos, e especialmente à vista do Estatuto d~

Criança e do Adolescente, que instituiu o mandado de segurança para
a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis afetos à criança
e ao adolescente, parece-nos mereça revisão o posicionamento anterior.
Casos bem típicos de mandado de segurança, para defesa de interesses
sociais afetos à criança, serão não raro atos normativos, como portarias
expedidas por autoridades administrativas ou judiciais (art. 149 do ECA),
que disciplinem matérias relativas à proteção da infância e da juventude,
ocasião em que podem violar direitos coletivos líquidos e certos, não
amparados pOr habeas corpus nem habeas data. e possível admitir sua
impugnação por meio do mandado de segurança, desde que o ato ilegal
provenha de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exer
cício de atribuições do Poder Público.

Quanto ao mandado de injunção (ar.t. 201, IX, do ECA, e art. 5.°,
LXXI, da CR), sua utilidade ficou inteiramente desmerecida. à vista do
excessivamente tímido posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que
se contentou em afirmar que, ao dar pela procedência da injunção, ape-
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nas cientificaria o Poder Legislativo de sua omissão. para que adote as
providências necessárias (STF-MI 107-3. questão de ordem - DF. Tri·
bunal Pleno. ReI. Min. Moreira Alves. DJU 21-9-90. publ. Revista Juri
dica. 160/98). Ora, a causa de pedir da injunção era justamente a omis-
são já pré-existente. . . .

No habeas corpus (art. 201. IX; do ECA. e art. 5.°. LXVI, da CR),
pode O Ministério Público assumir a posição de impetrante; não por meio
de seu representante como qualquer do povo, mas como 6rgão de uma
Instituição legitimada, diretamente, a propor em juízo o pedido de habeas
corpus. Ainda quando a questão era controvertida, iá de muito impetrá
vamos o remédio her6ico. como Promotor de Justiça, mesmo 'junto aos
tribunais (é de nossa autoria a impetração que motivou a acirrada polê
mica no julglUJlento contido em RT 544/352 e o comentário de doutrina
em RT 552/284, ou a que motivou o acórdão publicado em RT 508{319).
Entretanto, é justo que se observe. a impetração de habeas corpus junto
aos tribunais. por Promotores de Justiça. não significa que O Promotor
possa acompanhá-los, tomar ciência do acórdão ou exercer diretamente fun
ção afeta aos procuradores de Justiça.

Além de poder ser impetrante. pode o órgão do Ministério Público
ser, como já antecipamos, autoridade coatora. Deverá ter não só a oportu"
nidade, como o dever de responder pela legalidade da requisição do inqué
rito policial ou da requisição da condução coercitiva que tenha determi
nado.

Por último, se não for impetr8llte nem impetrado. será o órgão do
Ministério Público interveniente nos demais pedidos de habeas corpus.

Embora o inciso IX do art. 20t do ECA mencione que o Ministério
Páblico poderá ajuizar esses remédios constitucionais em qualquer juizo.
inst8ncia Ou tribu1UÚ, é necessário anotar que cada órgão do Ministério PÚ
blioo atuará necessariamente limitado por suas atribuições, na forma da
teSl-...:tiva lei de organização da Instituição.

15. Representação para aplicação de penalidades

Além da representação ministerial destinada a apurar ato infracional
atribuído a adolescente. para a aplicação de medida sócio educativa
(~. 180, 111, e '148, I. do ECA), ainda cuida o Estatuto das representa
ções de iniciativa do Ministério Público (art. 201, X), que viaem A aplica-
ção de penaUdades por infrações cometidas contra 88 normas de proteçio
AinfAncia e da juventude (arts. 245 e a.).

Trata-se de procedimentos contradit6rios. que admitem a execuçio
forçada, e que devem correr perante a própria Justiça da InfAncia e da
Juventude (art. 148, V e VI, do BCA).

IH



A responsabiJização administrativa, em decorrência de infração a
nonnas de proteção à infância e à juventude, não exclui o dever do Mi
nistério Público de promover a responsabilidade civil e penal do infrator.
quando cabível; essas ações serão ajuizadas pelos órgãos ministeriais com
atribuições adequadas para isto. na forma da lei local do Ministério Públi
co, perante juizes cíveis ou criminais competentes para seu processo e
julgamento.

16 . Realização de inspeções

e típica atividade do art. 129, lI, da CR, a possibilidade de inspecio
nar entidades públicas e particulares de atendimento a crianças e adoles
centes, bem como inspecionar os programas de que trata o Estatuto, com
a possibilidade de adotar de pronto as medidas administrativas ou judiciais
necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas (cf.
arts. 90-7, e 191 e 55., e art. 201, XI do ECA).

Mais do que o ombudsman' dos países escandinavos, em nosso País
o órgão do Ministério Público, além de ter funções extrajudiciais, pode
e deve promover em juízo as medidas necessárias para adequado combate
às irregularidades ou ilegalidades que encontrar.

Para esse fim, terá o órgão do Ministério Público, investido nas
funções da Promotoria da Infância e da Juventude, o poder de ingressar
livremente, ou com emprego de força inclusive policial, em qualquer local
onde esteja ou possa estar criança ou adolescente (v. § 3.° do art. 201
do ECA).

Dificuldades maiores de interpretação devem surgir quanto à possibi
lidade de serem tomadas de pronto 8S medidas administrativas necessários.
Além de expedir recomendações visando·à melhoria dos serviços, bem como
além de fixar prazo razoável para 8 correção das irregularidades, não 1JOI

parece muito claro como possa ele ir além,no pl~no meramente adminis
trativo. Contudo, dependendo do porte das irregularidades ou ilegalidades,
o órgão do Ministério Público poderá tomar providências de caráter penal
ou cível adequadas, não raro necessitando da propositura de medidas judio
ciais, inclusive cautelares, para a remoção das irregularidades.

17 . Requisição de força policial e da colaboração de outros serviços

Para o desempenho de suas atribuições, pode o Ministério Público
requisitar força policial, seja pl!ra fazer efetuar uma condução cOercitiva
(art. 201, VI, a, do ECA), seja para ver garantido seu efetivo acesso a
lugar onde se encontre criança ou adolescente (art. 201, § 3.'\ do ECA).
seja para promover diretamente inspeções ou diligências para fins investiga.
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t6rios ou para meras visitas de rotina (arts. 95, 124, I, 134, 201, VI, b. XI
e XII do ECA).

Poderá constituir crime, na forma tentada ou consumada, a ação de
quem procure impedir ou embargar a ação do representante do Ministério
Público n,) exercício das funções previstas no Estatuto (art. 236 do ECA).

Cabe, ainda, ao órgão do Ministério Público requisitar a colaboração
dos serviços médicos, hospitalares, educacionais e de assistência social,
públicos ou privados, para .) desempenho de suas atribuições. Tratando-se
de serviços públicos ou de relevância páblica, que devem respeito às pres
crições legais, poderá o Ministério Páblico determinar diretamente previ
dências pata que as autoridades responsáveis cumpram ou façam (:U1Dprir.
exemplificativamente, 85 prescrições dos arts. 10, 53-4, 63, 228-9, do ECA.
A luz desses dispositivos, pode, assim, o membro do Ministério Público
determinar a internação e o tratamento hospitalar de uma criança ou sua
matrícula em estabelecimento de ensino.

Agem os membros do Ministério Público na qualidade de órgão do
Estado, investidos no múnus específico, e desde que o façam dentro das
respectivas esferas de atribuições, os custos de ditas requisições são de
responsabilidade do Estado. Evidentemente, respondem os órgãos do Mi·
nistério Público, quando procedam de fonoa irregular (com dolo, fraude,
ou sem deterem atribuições legais para a atuação empreendida).

18. Legitimação concorrente

E. da essência da legitimação do Ministério Público, no campo da ação
dvil ptíblica. que sua iniciativa não seja exclusiva, mas concorrente. Assim,
enquanto detém o monopólio da ação penal pública (à s6 exceção da ação
penal privada subsidiária, em caso de inércia ministerial), sua legitimação
para as ações civis públicas não exclui a de terceiros, como, aliás. iá o
aSSell":rava a Constituição da República (art. 129, § 1.0).

O dispositivo do § t,o do art. 201 do ECA, que amplia beneficamente
o leque de legitimados ativos para as ações civis páblicas, explica-se porque.
enquanto na ação penal o titular do ius puniendi é apenas o Estado sobera·
no, na ação civil pdblica defendem-se interesses individuais indisponíveis,
interesses coletivos ou difusos. de que são titulares pessoas ou grupos
sociais. As ações civis públicas podem, pois, ser propostas pelo Minis
teria Páblico. pelas pessoas jurídicas de direito público interno e pelas
associações dotadas de representatividade adequada (art. 210, do ECA).
Assim. mC!D10 que o Ministério Público, por decisão ratificada pelo seu
Conselho Superior, resolva não propor uma ação civil pública (art. 223,
e seus parágrafos, do ECA), poderá ajuizar essa mesma ação qualquer dos
co-legitimados ativos do art. 210 do Estatuto. E. a par do rol do art. 210
do Estatuto. agora sob o aspecto individual. neohum dos diretamente
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lesados estará impedido de discutir, em sede própria, os danos de que
acaso se julgue sofredor.

Desta forma, as ações cíveis individuais ou coletivas, fundadas no
Estatuto, podem ser propostas pelos respectivos legitimados ativos, que
agirão, conforme o caso, legitimados ordinária ou extraordinariamente.

Embora esteja o Ministério Público aparelhado para propor tais ações
- o que não raro faz com que outros co-legitimados a ele se dirijam,
requerendo providências ministeriais - não está ele obrigado a propor
sempre e sempre a ação civil pública. Só o fará quando identifique, sob
seu livre e motivado entendimento, a ocorrência de hipótese ensejadora de
sua atuação.

19. Outras funções compativeis

Tendo <.) Ministério Público inúmeras atribuições residuais, seja na
área de ombudsman (art. 129, 11, da CR), seja na área da promoção da
ação civil pública (art. 129, 111, da CR, e Lei n.O 7.347/85), resta c1ard
que as atribuições constantes do art. 201 do Estatuto não constituem
numerus clausus (art. 201, § 2.0

, do ECA). O único limite para o exercício
das atribuições ministeriais, naturalmente, consiste em que devem elas ser
compatíveis com sua destinação institucional - assim prevista no art. 127
caput da Constituição da República.

Desta fonna, nem mesmo uma lei ordinária poderá cometer ao Minis
tério Público uma atribuição incompatível a destinação que a ele votou
a Lei Maior (como a representação da Fazenda, a consultoria de entidades
públicas, ou a defesa de interesses meramente privados ou disponíveis etc.).

20 . Livre ace:sso a locais

11 natural que, pata O correto exercicio de tsntas atribuições de fiscali
zação, que incluem visitas a hospitais, creches, estabelecimentos de ensino
ou de assistência social, estabelecimentos de internação, locais de recreação
etc.. poderá e deverá o Ministério Público ter livre acesso a todo local
onde se encontre ou possa encontrar-se criança ou adolescente (art. 201,
§ 3."'. do ECA). Para tanto, para assegurar a eficácia de sua atuação;
poderá fazer-se acompanhar de agentes policiais, lIté mesmo para que posse
tomar de pronto as medidas reclamadas para a remoção de irregularidades
porventura verificadas.

Sem dúvida, devem ser observados os limites constitucionais para o
ingresso em determinados locais, como em casa ou em estabelecimentos
a esta equiparados pela legislação competente. Nesse caso, sem o consenti·
mento do morador, só se pode ingressar em casa alheia em caso de fla·
grante delito ou de desastre, ou, durante o dia, em cumprimento a mandado
judicial (art. 5.", XI, da CR).
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21. Acesso a informações e a documentos sigilosos

O § 4.D do art. 201 do Estatuto deixa ,absolutamente claro que o
Ministério Público terá acesso a quaisquer tipós de documentos ou infor
mações, .ainda que sobre eles paire sigilo legal; apenas, nesse caso, será o
órgão do Ministério Público responsável pelo eventual uso indevido do
documento ou da informação obtida.

O sigilo, objetiva ou subjetivamente considerado (como obrigação ou
como direito de mantê-lo), é assegurado por diversas leis, seja porque haja
um interesse público em mantê·lo (questões de segurança da sociedade ou
do Estado), seja porque haja um interesse privado (o direito à privacidade
do indivíduo). Contudo, caso há em que o próprio interesse público impõe
sua revelaçâe, e quando não mesmo existe o próprio interesse do seu bene
ficiário em que seja ele revelado. Assim, excetuado os casos em que a
própria Constituição impôs que a quebra do sigilo depende de decisão
judicial (sigilo das comunicações telefônicas, art. 5.D

, XII), no mais, cabe à
legislação infraconstitucional disciplinar o alcance do sigilo. Assim, tento
sobre as matérias objetivamente consideradas sigilosas, como sobre aquelu
cobertas por sigilo subjetivamente considerado, terá acesso o 6rgão do Mi·
nistério, quando no exercício de suas funções na defesa de interesses ligados
à infância e à ádolescência. Assim. o sigilo médico, o sigilo bancário, do
sigilo do cadastro eleitoral - não lhe podem ser opostos como óbice à
obtenção de informações por ele requisitadas, dentro da sua esfera de
atribuições.

Nesse caso, 'Se fizer uso indevido da requisição ou da informação
obtida, responderá o órgão do Ministério Público, seja disciplinar, seja civil.
seja penalmente.

22. Instrumentos de atuação do "Ombudsman"

Na sua atuação no zelo pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos
serviços de relevância pública aos direitos e garantias legais assegurados
às crianças e adolescentes (art. 129, li, da CR; art. 201, VIII, do ECA),
poderá o órgão do Ministério Público (art. 201, § 5.°, do ECA): a) reduzir
a termo as declarações de quem o procure com denúncias que mereçam
apuração; b) instaurar o procedimento adequado para apuração das denún
cias. seja O inquérito civil, seja uma sindicância, seja um procedimento
inominado; c) presidir o procedimento de investigar, nele efetuando requi.
sições, diligências. perícias, exames, visitas ou vistorias; ti) eDtender..e
diretamente com a pessoa ou autoridade reclamada, dentro. naturalmente,
da sua esfera de atribuições, assim definida na forma da Lei Orgânica
de cada Ministério Público (art. 200 do ECA); e) efetuar recomendações.
visandó à melhoria dos serviços examinados, fisando prazo razo'vel para
sua adequação (findos os quais poderá aj~ eventual açio civil plibUca
tendo corno objeto o cumprimento de obrigação defaur ou Dia fazer.
cf. art. 213 do ECA). . .
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SUMARIO

1. Empresas públicas e 8oCledade.s de economia mtsta
exploradora.s de attutdade econõmtca - personalidade
furídica de dtreito privado. ll. Contrato8 da Adminis
tração. 111. PHncípws de direito público. O princípio da
publicidade e a obrir;atorlet:kule de pubUcação de contra
tos. IV. Conclusão. V. Bibliografia.

I

Integram a Administração Pública indireta as autarquias. as empresas
p\Í.blicas. as sociedades de economia mista e as fundações instituídas pejo
Poder Público (Decret~Lei n.O 200, de 25-2·1967. art. 5.°. alterado pela
Lei n.O 7.596, de 10-4-1987). Todas essas entidades submetem-se ao con·
trole externo realizado pelo Tribunal de Contas que as tem sob sua juris
dição (arts. 70 e 71 c/c art. 75 da Constituição).

Divergem, entretanto, no que diz respeito à personalidade jurídica.
pois as autarquias têm penonalidade jurídica de direito público, enquanto
que as empresas públicas. as sociedades de economia mista e as fundações
públicas são pessoas jurídicas de direito privl1do. Neste despretencioso
estudo êingir.nos-emos a comentar alguns aspectos constitucionais das
empesas públicas e sociedades de economia mista.
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Com efeito, reza o § 1.0 do art. 173 da Carta de 1988 que "a empresa
pública, a sociedade de economia lJ:lista e outras entidades que exploteDl
atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas
privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributária.s".

Para melhor apreciação do dispositivo constitucional é preciso
compreender. de primeiro e em sua essência, o caput desse art. 173:

"Art. 113 - Ressalvados os casos previstos nesta Consti
tuição. a exploração direta de atividade econômica pelo Estado
só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança
nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos
em lei." (grifamos.)

Atividade econômica, historicamente, é atividade da iniciativa priva
da. Contudo. as necessidades dos governados, a complexidade da vida
moderna 'e a própria sucessão histórica impuseram uma crescente inter
venção do Estado no domínio econÔmico, surgindo o denominado Weljare
State, que teve como um de seus maiores defensores o Presidente nort~

americano Franklin Delano Roosevelt. Deixava-se de lado O Estado liberal
puro, do laissez-jaire, laissez-passer, que, após a Primeira Grande Guerra,
falhara em satisfazer as necessidades coletivas, necessidades estas que, em
última análise, são a própria gênese do Estado.

Eis que, então, o Estado passou, cada vez mais, a interferir em ativi·
dades tipicamente da iniciativa privada.

Nesse contexto é que surgiram as sociedades de economia mista, sendo
a Compagnie Nationale du Rhône, em França, uma das primeiras a serem
criadas (ANDRE DE LAUBAD~RE, Traité Elémentaire de Droit Admi~

nistratij. Librairie Général de Droit et de Jurisprudence. Paris, 1971,
p. 626).

Em Nações de regime capitalista, contudo, ainda hoje é exceção a
exploração estatal direta de atividade econômica, e é por isso que a Cons
tituição de 1988 traz em seu bojo esse artigo 173, cujo texto não é inova
ção no direito constitucional brasileiro.

Dessa explanação se extrai que o Estado, ao explorar diretamente
atividade econômica - e o faz por meio de empresas públicas e socieda
des de economia mista - nio deixa, por isso, de ser Estado. Nio se trans
forma, é evidente, em empresa privada com o fim de evitar, assim, um
desfavorecimento brutal em relação ao particular (competição desleal).

Paasa a Administração, então, a sujeitar-se às obrigaÇÓC8 às quais
se submetem as empresas privadas, obrigações de natureza civil, tributá
ria, trabalhista etc. Mas, como não deixa de ser Estado. não se subtrai de
certa8 imposiÇÕC6 de normas de direito público ou de observincia a deter
minados princípios de direito público.
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A empresa pública e a sociedade de economia mista, de conseguinte.
ostentam personalidade jurídica de direito privado e regem-se por regime
jurídico de direito privado mas não se consideram empresas privadas. São
entidades integrantes da Administração Indireta.

Nestes termos é que deve ser entendido o § La do artigo ·173 da
Constituição da República: submeter·se a regime jurídico de direito privado
não significa ser empresa privada.

Dessa assertiva surge a seguinte indagação: se tais entidades subme
tem-se a regime jurídico de direito privado, mas integram a Administração,
como devem contratar as empresas públicas e as sociedades de economia
mista?

Em princípio, devem contratar de acordo com normas de direito
privado, mas sempre em observância a regras e princípios de direito público.

11

A Administração, seglJnrlo fi doutrina mais aceita no direito pátrio,
pode figurar em duas modalidades de contratos: os de direito privado e
os auministraúvos propria1llente à\tos. Ambos são ccmtr<itos da Admlnh
tração, gênero do qual constituem espécies.

Certo é, contudo, que mesmo os contratos celebrados sob regime
jurídico de direito privado - ou seja, todos aqueles que não se classificam
como contratos administrativos - devem obediência a certas regras gerais,
certos princípios norteadores de direito público.

11. Por oportuno, transcrevemos, aqui, trecho da excelente obra de
MARIA SYLVIA ZANELLA DI P1ETRO, Doutora em Direito e Livre
Docente em Direito Administrativo na Faculdade de Direito da Univer·
~.idade de São Pauk):

"O que é importante salientar é que, quando a Administra
ção emprega modelos privatísticos, nunca é integral sua submis
são ao direito privado; às vezes, ela se nivela ao particular, no
sentido de que não exerce sobre ele qualquer prerrogativa de
poder público; mas ( ... ) sempre se submete a restrições con
cernentes à competência, finalidade, motivo, forma. procedimento,
publicidade ( ... ) Por. outras palavras. a norma de direito público
sempre impõe desvios de direito comum, para permitir à Admi
nistração Pública. quando dele se utilizar, alcançar os fins que
o ordenamento jurídico lhe atribui e, ao mesmo tempo, preservar
os direitos dos Administrados. criando limitações à atuação do
poder público," (Direito Administrativo, Ed. Atlas S.A., São
Paulo, 1990, p. 56 - grifo do origina1.)

Com efeito, quando explora atividade econÔI1lica, li Administração,
por força constitucional. adota regime jurídico de direito privado; não
quer isto dizer, contudo, que. aí, seus poderes e sua atuação sejam ilimi·
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tados, porque, ainda assim, a Administração está, de um ou de outro modo,
agindo em favor dos administrados, e não em seu próprio proveito. Negar
essa assertiva seria negar a própria razão de ser da Administração Pública,
que é, antes de tudo, promover o bem comum.

Verifica-se, pois, que as empresas públicas e as sociedades de econo
mia mista realizam atividades de utilidade pública, úteis à coletividade,
quando a Administração Direta considera sua atuação inoportuna. e certo,
então, que não se criem entraves à plena atividade dessas entidades, que
podem ter finalidade mercantil, conferindc.lhes agilidade por meio de nor
mas de direito privado.

Ainda assim, essas entidades não deixam de integrar a Administração
Indireta e são limitadas, em alguns aspectos, pela lei (criação, responsa
bilidade penal de seu pessoal, dever de prestar contas, vedação de acumu
lação de cargos ou empregos, subordi~ação à lei orçamentária etc.).

Como bem coloca o saudoso mestre HELY LOPES MEIRELLES,
"o paraestatal não é o estatal, nem é o particular; é o meio termo entre o
público e o privado. Justapõe-se ao Estado sem o integrar como o autár
quico, ou alheiar-se como o particular. Tem personalidade privada, mas
realu;a atividades de interesse público, e, por isso, os atos de seus dirigen
tes, revestindo certa autoridade e gerindo patrimônio público, expõem-se
a determinados controles administrativos e sujeitam-se a mandado de segu
rança e ação popular" ("A Licitação 'nas Entidades Paraestatais", RDA
n.o 132, p. 33).

Os contratos celebrados pelas empresas públicas e sociedades de ec0

nomia mista regem-se pelo direito privado, mas não implica isto dizer que
não se submetem àquele mínimo de regras e princípios que se põem para
qualquer contrato celebrado pela Administração - inclusive pela Admi·
nistração Indireta - ainda que sob regime de direito privado.

TOSHIO MUKAI, em sua obra Estatutos Jurídicos de Licitações e
Contratos Administrativos (Ed. Saraiva, São Paulo, 1990, pp. 80 e 81),
não deixa dúvidas a respeito dessa obediência a regras e princípios de
direito público:

"Verifique-se que. mesmo naqueles contratos ditos privados
da administração, comumente incidem normas de direito finan
ceiro e administrativo de caráter procedimental, recaindo, sobre
elas, então, os princípios próprios de direito público e não os de
direito privado ( ... ) Ocorre também que o inciso XXVII do
art. 22 da Constitv!ção de 1988, pela primeira vez, mandou que
todas as entidades públicas paraestatais observassem, também,
as normas gerais sobre contratos:' (Grifos tlossos e do original.)

Desta forma, devem as empresas públiclIlI e sociedades de economia
mista agir em respeito aos princípios da legalidade. legitimidade, economia
cidade (artigo 70 da Carta), impessoalidade. moralidade e publicidade
(artigo 31).
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Em Direito Administrativo, cujo caráter é eminentemente pretorial,
têm os princípios peso de grande relevância.

O princípio da publicidade é aplicável a toda a Administração, inclu
sive a indireta e fundacional (artigo 37 da Carta Magna).

"A publicidade sempre foi tida como um princípio admi·
nistrativo, porque se entende que o Poder Público. por ser pú
blico. deve agir com a maior transparência possível, a fim de
que os administrados tenham, a toda hora. conhecimento do que
os administradores estão Jazendo. Especialmente exige-se que se
publiquem atos que devem surtir efeitos externos, fora dos órgãos
da Administração ( ... ) A publicidade se faz pela inserção do
ato no jornal oficial ou por edital afixado no lugar de divulga·
ção de atos públicos, para conhecimento do público em geral e
início de produção de seus efeitos. A publicação oficial é exi
gência da executoriedade do ato que tenha que produzir efeitos
externos." (JOSe. AFONSO DA SILVA, Curso de Direito Cons
titucional Positivo, E.d. Re'l. dos Ttibunai\, São Paulo. 6.- ed.,
1990, p. 564 - grifas nossos e do original.)

! preciso ressaltar que as empresas públicas e as sociedades de
economia mista são criadas para o povo e, ao menos em parte, com dinhei·
ro do povo. Nada mais correto, então, do que a população ter ciência
das atividades que estão sendo realizadas pelas entidades. e o procedimento
próprio de fazê·lo é mediante publícaçãono Órgão oficial. Com efeito, não
houvesse um relevante interesse coletivo, ou necessidade de segurança na·
cional, as empresas públicas e as sociedades de economia mista que explo
ram atividade econômica sequer seriam criadas (art. 173 da Constituição).

Vale aqui transcrever, por oportuno, a conclusão do pertinente estudo
de JOSe. AUGUSTO DELGADO, juiz federal, sobre "A administração pú.
blica indireta na Constituição de 1988": devem ser "desenvolvidas seguras
meditações sobre o ordenamento jurídico da atualidade, a nível constituo
cional, que passou a reger a administração indireta e fundacional. A inter
pretação sistêmica das normas constitucionais e a sua força de imperativi
dade permitem afirmar que urgem providências modificadoras do panora·
ma estrutural de tais entidades, para que possam se adequar ao novo
panorama institucional que lhes foi destinado. Não há porque se deixar
de fazer ta afirmação óe que a expansão da administração indireta -ptOVOCOU
um controle mais rígido de suas ações e uma adequação valorativa às
reais finalidades de sua contribuição (in Rev. Forense, val. J06, abr./mail
jun./1989, p. 104).

No que diz respeito especificamente à publicidade dos contratos das
empresas públicas e das sociedades de economia mista, e à sua conseqüente
publicação, convém lembrar que o Tribunal de Contas da União vem deci-
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dindo no sentido de que devem essas entidades incluir, em seus regulamen
tos próprios de licitação, o princípio da publicidade (dccisões publicadas
no DOU de 12·9-90, pp. 11.299 e seguintes e no DOU de 14-12·88.
pp. 24.346 e 24.341), Também o Tribunal de Contas do Distrito Federal
proferiu decisão semelhante. afirmando ser obrigatória a publicação de
extra10 do contra10 como requisito de sua eficácia (Processo n.O 1.234/90
daquela Corte de Contas).

IV

A Administração, ainda quando sujeita a regime jurídico de direito
privado, deve observância às regras gerais sobre contratos e a prindpios
de direito público. "As sociedades de economia mista e as empresas públi·
cas são pessoas jurídicas administrativas. mjeitas a regime de direito
privado. na gestão de seus negócios (... ) mas regidas, geralmente, pelas
normas de direito público, que especializam sua organização, em razão dos
fins públicos de seus objeti'loli." (CAIO T AClTO, in RDA, 111: )·9,
jan./mar./1973 - grifamos.)

No que diz respeito aos contratos celebrados pelas empresas públi
cas e sociedades de economia mista. de qualquer ente da Federação. vale
ressaltar que os respectivos regulamentos de licitação e contratação devem
obediência às normas gerais postas no Decreto-Lei n," 2.300/86, com suas
alterações (art. 22, inciso XXVII da Constituição de 1988).

Compete aos Tribunais de Contas, ao examinar os contratos ceie·
brados pelas empresas públicas e pela.s sociedades de economia mista,
dizer da observância aos princípios da legalidade. legitimidade, economici
dade, moralidade e publicidade, por parte das entidades jurisdicionadas.

A participação dos Tribunais de Contas na regulamentação dos atos
expedidos por essas entidades. por meio de seu controte, terá. sem dúvida
alguma. influência decisiva na melhor compreensão, dentro da própria
Administração, das origens e finalidades das empresas públicas e sociedades
de economia mista. tal como as viu o legislador constituinte.

v
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1, Considerações introdut6rias

Cumpre, preliminarmente, evidenciar que o presente estudo não
pretende acrescer novidades acerca do tema proposto, eis que o assunto,
embora objeto de raríssimas monografias, foi por seus estudiosos analisado
de forma percuciente e magistral.

Assim, busca-se, tão-apenas, neste trabalho, tecer algumas poucas
considerações, de forma genérica, sobre o instituto da desapropriação urba
nística, também nominado desapropriação para fins urbanísticos, com base
na doutrina acima referida e em face da nova ordem constitucional instalada
com a promulgação da Constituição da República de 5 de outubro d~ 1988.

Definida, destarte, a abrangência desse estudo, impede que se veja,
inicialmente, algo sobre o urbanismo e o direito urbanístico, acerca da pro
priedade privada, bem como relativamente às diversas fonnas de intervenção
estatal na propriedade, para, depois, se tratar especificamente do instituto da
desapropriação e, por fim, de suas aplicações na seara urbanística,
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2. UrbanísmiJ e direito urbanistico

O fenômeno da urbanização, que nada mais significa que o cresci·
mento maior do número de habitantes nos centros urbanos em relação ao
meio rural, representa realidade recente, que ganhou forte impulso com
a industrialização advinda da Revolução Industrial.

Contudo, diante da urbanização crescente e absolutamente predomi
nante nos tempos atuais, a qualidade de vida do homem vem se dete
riorando, já que o referido fenômeno se dá de forma desordenada e, por
conseguinte, não planejada.

Daí haver JOSf AFONSO DA SILVA distinguido a urbanização da
urbanificação. Aquela para designar o "processo pelo qual a população
urbana cresce em proporção superior à população rural", provocando a
"desorganização social, com carência de habitação. desemprego, problemas
de higiene", além do que também "modifica a utilização do solo e trans
forma a paisagem urbana". Enquanto que esta, a urbanificação, para
designar o "processo deliberado de c..>rreção da urbanização. consistente
na renovação urbana, que é a reurbanização, ou na criação artificial de
aglomerados urbanos, como as cidades novas da Grã-Bretanha e Brasília
entre nós" 1.

A vista das conseqüências oriundas da urbanização é que surge o
urbanismo, enquanto disciplina voltada para a ordenação satisfatória dos
eS\lll<;oli habttá'i'etfi_

No entanto, o urbanismo, na busca da organização do espaço urbano
visando o bem-estar coletivo, não é disciplina exclusiva do Direito, mas
sim uma técnica interdisciplinar, visto que exige a participação de diversos
setores científicos. Assim é que dele participam, conjuntamente, técnicos
de diversos rantos do saber. como engenheiros, sociólogos, ge6grafos. admi
nistradores, urbanistas, arquitetos e profissionais do Direito, entre outros.

Para LÚCIA VALLE FIGUEIREDO, o urbanismo, "de maneira singe
la, é uma arte. uma ciência. A arte de tomar a vida urbana mais agr.
dável" 12.

Ocorre que o urbanismo não se cinge unicamente aos espaços urbanos.
Ele deshorda das urbs. das cidades, para atingir os espaços rurais, pois,
como anota EURICO ANDRADE AZEVEDO, não obstante a origem
etimológica da palavra urbanismo. seu signüicado é mais amplo, já que
"abrangente não só das. aglomerações citadinas. como também da orga
nização racional de todo O territ6rio do país. através de uma polftica de
desenvolvimento econômico e social da nação" li •

1 .10811: AJI'ONBO DA SILVA, Direito UrlJm&útfco Bra.saeiro. pp. 11-10.
:I LUCIA VALLE PIOUEIREDQ, "L1eenÇ811 urbanflltieaa", RDA 57-58:222.
S EORICO ANDRADE AZBVBDO, "I)ea,propl'laoIo para tlDll~..,

RAJll:l6:49.
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Nesse sentido também se poslclona ADILSON ABREU DALLARI,
averbando que "já não se pode, hoje em dia, pretender um estudo isolado
das áreas urbanas (em sentido estrito) em oposição às áreas rurais, dada
a mobilidade das populações e a total interdependência entre tais áreas".
Mais adiante arremata o mestre: "O urbanismo atualmente transcende o
espaço da cidade, do município e da região, atingindo níveis nacionais".4.

O direito urbanístico, por seu turno, num sentido objetivo, vem de
significar o conjunto de normas jurídicas disciplinadoras do ordenamento
dos espaços habitáveis. ou seja, da atividade urbanística. li

Acerca da abrangência do direito urbanístico, impossível é se olvidar
a lição de HELY LOPES MEIRELLES. Leciona ele que "cabem no âmbito
do direito urbanístico não só a disciplina do uso do solo urbano e urba
nizável, de seus equipamentos e de suas atividades, como a de qualquer
área, elemento ou atividade em zona rural, que interfira no agrupamento
urbano, como ambiente natural do homem em sociedade" 6. Evidente,
portanto, a abrangência dessa disciplina.

Entretanto, a legislação urbanística é escassa entre n6s, uma vez
que constituída de algumas poucas normas esparsas, com nada existindo
de forma codificada, a exemplo do que se verifica em outros Estados
soberanos como Itália, Espanha, França, Bélgica etc.

A par das poucas normas urbanísticas existentes, importa frisar que
inexistia, até a Constituição de 1967. com redação imposta pela Emenda
Constitucional n.O 1/69, qualquer previsão constitucional expressa acerca
do direito urbanístico; o pouco que havia era, sim, sempre de forma implí
cita. Foi tão-somente com a Carta de 1988, que se passou a ter estatuição
constitucional atinente ao urbanismo. Assim é que o art. 24 do referido
texto outorga competência à União, aos Estados e ao Distrito Federal para,
concorrentemente, legislar sobre o direito urbanístico, sendo que, com
referência à competência atribuída àquela primeira, certo é que ficou
apenas circunscrita ao esbelecimento de normas gerais. Relativamente aos
Municípios, pessoas políticas às quais o assunto toca mais de perto, tem-se
sua competencia para legislar sobre a matéria plenamente garantida pelo
inciso I do art. 30 da Lei Fundamental, já que se trata indiscutivelmente
de assunto de interesse local, assim como pelo inciso VIII do mesmo
preceptivo, que também lhes assegura competência para "promover, no
que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano".

Contudo, no que perdne ao direito urbanístico, não se limitou o cons
tituinte de 1988 apenas ao pronunciamento sobre os entes com capacidade

4 ADILSON ABREU DALLARI, DeBa~ para fins urõanfatfco" p. 10.
5 Cf. JOBJ: AFONSO DA sn.VA, ob. cit., p. 21.
6 HELY LOPES MEIRELLES, Direito Munlcipal BrtUildro, p. 381.
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política para sobre ele legislar, pois também dedicou um capítulo à política
urbana, no 9.ual são trazidos pontos de suma importância para a disciplina
urbanistica d& propriedade urbana. além de reservar capítulos à politica
agricola e fundiária e à reforma agrária, como também ao meio ambiente.
Isso. além de outros dispositivos esparsos e conexos com a disciplina ur·
banística.

No entanto, apesar do contido na Carta ora em vigor, não se pode
falar ainda em autonomia científica do direíto urbanístico, eis que se
encontra esse pouco desenvolvido entre n6s, com suas normas, na dicção
de JOS~ AFONSO DA SILVA, apresentando entre si "pura conexão de
caráter material, ou seja, só se relacionam em função de seu objeto espe
cífico, que é O da ordenação dos espaços habitáveis ou da sistematização
do território em função da habitação. do trabalho. da recreação e da
circulação dos agrupamentos urbanos" 7. Assím. carece ainda o direito
urbanistico dos atributos necessários à sua categorização como ramo autô
nomo da Ciência do Direito.

3. A propriedade privada

A vista das repercussões provenientes do direito urbanístico sobre
os espaços habitáveis. necessário se faz tecer algumas considerações. mesmo
que breves, acerca de seus reflexos em relação à propriedade privada.

Por oportuna e valiosa, cumpre lembrar a lição de CELSO ANTÓNIO
BANDEIRA DE MELLO acerca dos significados de propriedade e de
direito de propriedade. Observa o administrativista que não se deve con
fundir propriedade com direito de propriedade, posto que este último é
a expressão daquela como admitida em dado sistema normativo S •

Distintas, então. tais categorias, eis que o direito de propriedade nada
mais é do que o delineamento, o perfil emprestado à propriedade pelo
direito positivo. Desse modo. conforme o sistema normativo em que consi·
derada a propriedade, diversa será a configuração do respectivo direito de
propriedade, pois cada estado soberano pode sobre ela dispor de modo
distinto. do que logicamente decorrerá um direito de propriedade com ca·
racterísticas próprias.

Nesse passo, toma-se evidente que o direito de propriedade tem a sua
primeira- conformação e delimitação no próprio Texto Constitucional. lei
das leis que traça os contornos básicos da propriedade, atribuindo suas
características e 1imi~ primordiais. Resulta disso que a fonte primeira
do direito de propriedade é o direito público, especüicamente o direito
constitucional, e não o direito privado por intermédio do direito civil. Este
ramo do Direito deve. sim, guardar estrita consonância e obediência àquele

., Id. Ibid.. pp. 540-6.
8 Cf. CELSO ANTONIO BANDBIRA DE VBIJ.o. BZementoa Ife Diretto

A4mm~. p. 1M.
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(o direito constitucional), posto que informador de todo sistema jurídico
estatal.

A atual Lei Fundamental garante expressamente o direito de proprie·
dadade; no entanto, dispõe também que deverá essa mesma propriedade
atender a sua função social (art. 5.°, XXII e XXIII). De imediato, então,
se percebe que a função social exsurge comO primeira característica inerente
ao direito de propriedade.

Diversamente do verificado no sistema constitucional precedente, onde
o termo função social era simplesmente citado como nota que deveria ser
atendida pela propriedade, cuidou o constituinte de 1988 de explicitar o
seu sentido. Estabeleceu ele que a "propriedade urbana cumpre sua função
social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade
expressas no plano diretor" (art. 182, § 2.°) .

Em conseqüência, deve a propriedade cumprir sua função social esta·
belecida nos objetivos traçados no plano diretor do Município relativa·
mente à ordenação da cidade. I?eve ela, pois, se conformar com os aspectos
definidos no plano diretor de desenvolvimento integrado, atendendo, destar
te, às exigências da comunidade local, assim como às diretrizes de planeja
mento prefixadas.

Cite·se ainda que a atual Lex Mater, em seu artigo 186, também esta
beleceu sobre as hipóteses em que há O cumprimento da função social da
propriedade rural.

De logo se denota que o cumprimento da função social é condicionante
primeiro e inafastável da propriedade. conforme o constitucionalmente
apregoado.

Nesse sentido, oportuna é a colocação de LúCIA VALLE FIGUEI
REPO: "Não cabe mais. no estágio atual do Direito, a utilização da pro-'
priedade conhecida no Direito Romano. Tal seja, como direito de usar,
dispor e abusar (jus utendi, (ruendi et abutendj). Assim a propriedade
privada, em face das normas legais, não mais espelha o perfil delineado no
antigo Direito Romano" 9.

Atualmente, diante de como constitucionalizada a propriedade, tem-se
que o seu uso (jus utendi) deve, necessariamente, amoldar-se às limitações
e delineamentos traçados pelo sistema positivo constitucional.

Assim sendo, resta inquestionável que a propriedade sofre as limi
tações traçadas tanto pela Carta Magna, como pelas normas subconstitu·
cionais, de sorte que, à vista dessas limitações de ordem pública ao seu
uso. tem-se demarcado o direito de propriedade enquanto garantia indi·
vidual.

9 Ob. cit.• p. 222.
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Dessa maneira, em face de tais imposições normati, as, salta incontro
versa a importância da atuação estatal tocantemente ao uso da propriedade
e ao cumprimento de sua função social, o que. reflexamente, demonstra que
a atividade urbanística não prescinde da imposição legal emanada do Poder
Público, pata a eficaz obtenção do regulaT oTdenamento dos e'bpaçO$ habi
táveis.

4. FormtlS de atuação estatal na propriedade privada

Consoante o anteriormente tratado. incumbe ao Estado, buscando a
realização dos interesses sociais da coletividade. assegurar o cumprimento
da função social da propriedade. Pois bem. para o exercício dessa com
petência dispõe o Poder Público de vários instrumentos de atuação. os
quais têm sido denominados pela doutrina como instrumentos de atuação
urbanlstica.

São basicamente três esses instrumentos: as limitações administra
tivas, a servidão e a desapropriação.

As limitaçljes administrativas decorrem do poder de polícia em sentido
amplo e caracterizam-se por configurarem os próprios contornos do direito
de propriedade. São elas. pois, como já visto. que traçam o perfil e deli
mitam esse direito. configurando-o.

São notas cal'8cterizadoras das limitações a generalidade e a gratuidade,
visto que se consubstanciam em imposições gerais resultantes dé normas
que atingem indistintamente a todos OS proprietários. sem contudo lesá-los
no exercício de seu direito, já que nada mais fazem do que o delimitar,
do que resulta. logicamente. a inexistência do dever estatal de indenizar.

Outro instrumento de atuação urbanística é a servidâo administrativa,
cuja intensidade de intervenção na propriedade não se apresenta de forma
tão amena como a que se dá com as limitações.

BIELSA define a servidão administrativa como: "un derecho público
real, constituido por una entidad pública sobre un bicn privado. con el
objeto de que éste sirva al uso público, como una extensión o dependencia
deI dominio pt1.blico" 10. Na doutrina pátria, todavia, insuperável é o
conceito formulado por MELY LOPES MEIRELLES: "Servidão administra
tiva ou pzíblica é o Ônus real de uso, imposto pela Administração à proprie
dade particular. para 88segul'Br a realizaçio e conservação de obras e
serviços públicos ou de utilidade pública. mediante indenização dos prejuf
zoa efetivamente suportados pelo proprietário" 11 •

Diante da excelência ckata última conceituação. importa IOtIIen.te men
cionar ainda que .. IICI'VÍdõee podem ser tanto especfficas como genéricas.

10 RAPAJ:L BDL8A, Bati kdonu • aertlfdlmlbra adm"'''tr.tnxz., 182S. p.
101, .... ImLY IDR8 V1I!I'RWI,T_ DWIto~ 1InIIikIro. p. UI.

11 Ob. clt., DOta aaterIor. p. UI.
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Serão especifkas aquelas que recaírem sobre propriedade certa e indivi
duada, ao passo que serão genéricas aquelas que incidirem sobre diversas
propriedades, mediante instituição através de norma geral e abstrata. Habi
tualmente, aquelas serão indenizáveis e estas gratuitas.

Por fim, tem-se também como instrumento de atuação urbanística a
desapropriação, a qual se apresenta como a fonna mais drástica de inter
venção estatal na propriedade privada (e pública, em determinados casos).
uma vez que a aniquila, a extingue, criando, em contrapartida, a proprie
dade pública. Entretanto, diante da dimensão dessa intervenção. claro está
que a mesma sempre se dará mediante indenização.

São esses, pois, de forma perfuntória, os principais instrumentos de
atuação estatal na propriedade privada 12.

5 . A desapropriação

Sem sombra de dúvida. é a desapropriação um eficiente meio para o
atingimento dos fins urbanístico: Seg'tndo HELY LOPES MEIRELLES é
ela "o moderno e eficaz instrumento de que se vale o Estado para remover
obstáculos à execução de obras e serviços públicos; para propiciar a im
plantação de planos de urbanização; para preservar o meio ambiente contra
devastações e poluições; e para realizar a justiça social com a distribuiçãO
de bens inadequadamente utilizados peJa iniciativa privada. A desapro
priação é, assim, a forma conciliadora entre a garantia da propriedade in
dividual e a função social dessa mesma propriedade, que exige uso com-
patível com bem-estar da coletividade" 13. Inegável, por conseguinte, a
importância que assume a desapropriação perante o Poder Público, como
forma eficaz para o alcance de seus objetivos sociais, bem assim para a
atuação no que se refere ao urbanismo.

Na percuciente colocação de CELSO ANTON10 BANDEIRA DF.
MELLO, tem-se o seguinte conceito desse instituto jurídico: "Do ponto
de vista teórico, pode-se dizer que desapropriação é o procedimento admi
nistrativo através do qual o Poder Público compulsoriamente despoja alguém
de uma propriedade e a adquire para si. mediante indenização, fundada
em um interesse público" 14.

Dessa forma, resta claro que a desapropriação constitui modalidade
de aquisição da propriedade pública. Todavia, esse modal de aquisição se
dá de forma originária, ou seja, totalmente desvencilhado do titulo de
propriedade anterior, do qual se despreende, extinguindo-se, assim, entre

12 Sobre B.S formas de lntervençA.o do Estado na propriedade privada. veja-se
ADILSON ABREU DALLARI, "servidões Administrattvaa" BDP 59-60:90-91. Fr1se
Ba que essa aposição seru1u tal artJeo.

13 Ob. cIt., nota 10, p. 500.

14 Ob. cit., nota 8, p. 188.
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outras conseqüências, os eventuais ônus reais que incidia~·l sobre O imovel
expropriado, os quais ficam sub-rogados no preço atribu{do a título de
indenização pela expropriação verificada.

O fundamento constitucional basilar da desapropriação, impende assi·
nalar, é fornecido pelo art. 5.0, inciso XXIV, do Texto Maior de 1988. lá
em nível infraconstitucional, tem ela como principais diplomas que a regu·
Iam o Decreto-Lei n.O 3.365. de 21 de junho de 1941, e a Lei n.O 4.132,
de 10 de outubro de 1962.

De acordo com o preceptivo constitucional há pouco citado, poderá
a desapropriação ocorrer por necessidade ou utilidade pública, ou por inte·
resse social. Essas condições ou requisitos aptos a ensejar a desaprOpriação,
apesar de não definidos pelo constituinte ou pelo legislador ordinário, tive
ram as hipóteses em que presentes previstas por esse último legislador, visto
que catalogou ele os casos considerados de necessidade ou utilidade pública
no art. 5.Q do Decreto-Lei n." 3.365/41, procedendo de igual maneira,
relanvamente às hipóteses em que presente o interesse social, no art. 2.0

da Lei n." 4. 132/62 15 •

De se trazer à luz, por extremamente esclarecedora, a lição de SEABRA
FAGUNDES, que, acerca das três causas motivadoras da desapropriação.
já dizia ·que poderiam ser elas resumidas no conceito .único de utilidade
lPública, já "que é em si tão amplo. que a mençãã apenas dessa causa bas
taria a autorizar a incorporação ao patrimônio estatal da propriedade. priva
da, tanto quanto fosse útil fazê-Io, como quando tal se afigurasse necessdrio
ou de interesse social" 18 •

Mas, não obstante a inexcedível lição desse jurista, converge a dou·
trina em distinguir as preditas condições da desapropriação. Assim é que,

15 Vale cltar, com .referência l\s duas enumeraç(les citadas, que 08 doutr1
Dadores têm divergido sobre a BUa natureza: se sIo exemputlcatlvas ou taxat\vtoll.
Aque1ell que Be inclInam em entendê-la taxativa, o fuem com arr1mo DO art. 59,
p, da "Lei das De8aproprlaç6es". que fu referêtlcia aos "demafa c:allOe P""'vIstolI
em lei eapectaJ". Jé. os que cons1deram exemplificativa, fuemwDO calck , DO
entendimento de que .. expreas6M neceaa1dade ou utwdade pdbl1ea ti in ..
eoetal do oonee1tos VIlI08, cuja adequada lntup~taçlo e&be .. Adm1n1BtraçIo •
nlo ao leg1sJador ord1nf.r1o. (cf. TOSBIO XUKAI, Dlrdto ti lqUl4ç&J .rlHlnll ''ai
110 BruIl. pp. 114-15). Com a dev.lda vênia b integrantes d_ tUtIma COl'l'tlJ:H"
6 de se entender ma1l acertada a primeira, 11110 ê, aquela que eooaidera .. rete
ridu catalogaç6e8 como taDtt.... Allú, O própr10 8TP também UI1Dl entende.
Bem ddvida, eae é.o posIc1onamento DUÚI adequado, po1a tmpoeáveJ é deIcoDat
derar que a atividade adm.InIatraUn efeon ,neeeeaartamente ser mb Uge e, em
aalm sendo, deve observar rlgoroeamente o estabelecido pela lei: nesse pago,
tem-se que • aHnea p do art. 59 ,do DL D9 '.'''1~ O~ ..
hipóteses li upreflB8daa. OU outru em lei ezlatentel, como é O cuo do art. ..
da Lei n9 8.788/'19, a chamada "LeI de Loteamentos". Aftnnar-se o eontrãr1o. ou
IeJa, entender a menc10aada mumeraç:lo como esempUt1c&t1~ 6 querer atribuir
ao admJn1stndor um poder cIblc11clo.tW1o que o lepdAdor on:l!Dúto nIo lhe
con1er1U.

18 Ob. clt., nota •• p. BO'r.
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de acordo com o magistério de HELY LOPES MEIRELLES 17, ocorre
necessidade pública quando há situação de emergência. sendo imperativa
a transferência urgente do bem ao patrimônio público. bem como o seu
uso imediato; já no caso de utilidade pública tal transferência é conve
niente, porém não imprescindível; e. por último. ocorre a hip6tese de
interesse social "quando as circunstâncías impõem a distribuição ou O con
dicionamento da propriedade para o seu melhor aproveitamento. utilização
ou produtividade em benefício da coletividade, ou de categorias sociais
merecedoras de amparo específico do Poder Público".

Apesar disso tudo, evidente resta que o constituinte de 1988 esta
beleceu como requisitos indispensáveis da desapropriação tratada no artigo
5.°, XXIV. da CF. ou seja. da desapropriação ordinária ou comum, a
utilidade ou necessidade pública e o interesse social. Em uma dessas causas,
pois, deverá essa modalidade expropriat6ria se fundar. No entanto. convém
desde logo fazer menção ao fato de que outras duas modalidades de desa
propriação existem. as quais se encontram delineadas nos artigos 182. § 4....
IH. e 184, capul, ou seja. e respectivamente. a desapropriação para "fins
de reforma urbana" e a desapropriação para fins de reforma agrária. O
objeto de ambas, na dicção da Lei Suprema, é o imóvel urbano ou rural,
conforme o caso, não cumpridor da sua função social. Patente. então, a
configuração dessas duas modalidades como espécies de "desapropriações
sanção". Necessário se faz agora abrir um parêntese para aludir ao esta
tuído no art, 243 da Constituição Federal. Prevê esse dispositivo que
"as glebas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas
ilegais de plantas psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e espe·
cificamente destinadas ao assentamento de colonos, para o cultivo de pro
dutos alimentícios ou medicamentosos, sem qualquer indenização ao pro
prietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei". Pois bem.
considerando-se os termos em que balizada a desapropriação no art. 5.",
XXIV, da Constituição Federal. para logo ficar claro que, na hipótese
cuidada no artigo 243, não se está diante de uma desapropriação em seu
sentido tradicional, mas sim de instituto diverso, cuja natureza é a de
confisco. isto é. uma sanctio juris consistente na perda de um bem em face
de um ato criminoso, sem qualquer tipo de indenjzação. Logo, é de se
concluir que o citado art. 243 não encerra mais uma modalidade de desa
propriação. porém, sim, um instrumento diverso: a confiscação.

Outro requisito insculpido na Constituição acerca do instituto in exa·
mine é a indenização, que deverá ser prévia, iusta e em dinheiro. Tal.
além de contido no preceito básico da desapropriação (art. 5.", XXIV"
foi, no atinente aos imóveis urbanos. iterado no parágrafo terceiro do
artigo 182. Trata-se. portanto, de um princípio geral da desapropriação
comum. que. todavia. sofre alterações concernentemente às desapropriações

17 BEABRA PAGUNDES, "A desapropriaçAo do Direito ConstitUcional bra.
atleiro", REJA. 14:01,
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especIaIs. Assim. é que tanto na desapropriação para "fins de reforma
urbana" como naquela para fins de reforma agrária, apesar da indenização
também ser justa e prévia, não o será em dinheiro. mas sim em títulos 
em títulos da dívida pública na primeira e em títulos da dívida agrária
(TOA) na segunda.

o procedimento expropriatário, como se sabe. é necessariamente prece
dido pela declaração expropriat6ria, que pode se dar por lei ou por decreto,
em que conste imprescindivelmente a identificação do bem objetivado. a sua
destinação e o preceito normativo que a autoriza. Somente após a decla
ração de utilidade pública, ou de interesse social, é que se tem o início da
desapropriaç~o, que poderá ser amigável ou judicial. No primeiro caso,
há acordo sobre o preço no âmbito da própria Administração, enquanto
que na via judicial, frustrada a amigável, é o preço fixado, geralmente após
avaliação pericial, pelo Poder Judiciário. Paga a indenização, consuma-se
a da desapropriação.

São essas as considerações achadas convenientes ao presente estudo,
que, mesmo singelas, são suficientes à análise da temática proposta.

Ó. A desapropriação aplicada ao direito urbanistico

Em primeiro lugar, importa observar que inexiste uma desapropria
~ Ulban\ostica no n%ct da pa\avta, ma$ $\m a desaptoprlação tradl.c1on.al
que é utilizada para fins urbanísticos pelo Poder Público, para a conse
cução da atividade urbanística. Aquilo que se denomina costumeiramente
por desapropriação urbanística ou para fins urbanístico~, nada mais é, pois,
que a desapropriação comum estabelecida pela "Lei das Desapropriações"
(Decreto-Lei n.O 3.365/4]), com fundamento em uma das hipóteses de
necessidade ou de utilidade pública que guarde pertinência coto. o urbanis
mo; isso sem se desconsiderar aqueles casos de interesse social arrolados
no artigo segundo da Lei n.O 4.132/62, cuja grande maioria também pode
ter aplicada aos fins urbaIÚsticos.

Entretanto. consideradas teleologicamente tais desapropriações, ou seja,
relativamente ao fim que se destinam, que nada mais é que a execução do
mister urbanfstico, recebem elas a categori7.ação de urbanisticas ou para
fins urbanísticos.

A desapropriação enquanto instrumento de atuação urbanística assume
inegavelmente grande importância ao urbanismo, uma vez que, por ela,
adquire o Estado a propriedade privada; isso quando os outros instrumentos
de a\U.al;ão ~\aw. ~ \nall\\c.áve\... ao cuo 0\\ iá se demom.\tatam inwii·
cientes para se atingir o fim desejado, ou seja, a obtenção do fim urbanís
tico colimado. Nesse sentido são as palavras de SPANTIGATI: "La ex·
propriací6n es, en el cuadro de la disciplina urb81Ú8tica, un instnunento
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de aplicaci6n prevista para aIcanzar la utilizad6n prevista deI suelo a
través de la sustituci6n dei titular deI derecho por atra nuevo" 18,

No Brasil, a desapropriação urbanística, diversamente do verificado
no direito estrangeiro, onde possui regime juridico próprio, apresenta-se
regulada pelos textos normativos básicas das desapropriações, razão pela
qual se lhe aplica o mesmo regime jutídico destas.

A desapropriação urbanística, conforme lição de Jose AFONSO DA
SILVA, se conceitua "como um instrumento de realização da política do
solo urbano em função da execução do planejamento urbanístico" 19. A
tal cónceito aduz-se, ainda, o solo rural, isso com base na já mencionada
interdependência entre as áreas urbanas e rurais.

Ainda sobre a definição da desapropriação urbanística, lúcido é o ma
gistério de HELY LOPES MEIRELLES, para quem: "Desapropriação para
urbanização é toda aquela que se decreta por necessidade ou por utilidade
pública mas visando à formação de um novo núcleo urbano ou a reurbani
zação de uma cidade ou de um bairro envelhecido ou inadequado para
sua nova destinação." 20. No entanto, como aponta com muita proprie
dade ADILSON ABREU DALLARI, tal definição é restrita à urbanização,
não se referindo aO urbanismo como um todo, que é muito mais abran
gente. Daí afirmar este último que "a grande dificuldade para se precísar
a desapropriação para fins urbanísticos. está exatamente na amplitude uni
versal do urbanismo hoje em dia. De certo modo, até mesmo a desapro
priação para fins de reforma agrária poderia ser considerada como urba
nística, já que se definiu o urbanismo como abrangendo os assentamentos
humanos em geral. além do fato de que uma melhoria das condições de
vida no campo necessaril1IIlente refletiria sobre a cidade", Prossegue, ainda,
o referido jurista afirmando que: "Essa questão foi objeto de análise poI
parte de Martin Gamere, para quem dificilmente se encontrará uma desa
propriação que não tenha entranhada uma finalidade urbanística, pois todas
visam 8 melhoria das condições de vida comunitária" 21.

O acerto da lição do mestre espanhol, mesmo se referindo ao sistema
jurídico de seu país, é inegável, de sorte que é totalmente aplicável em
relaçio ao nosso sistema jurídico. Basta uma rápida leitura nas hipóteses
lançadas no Decreto-Lei n.O 3.365/41, para se constatar a inequívoca vali.
dade de suas considerações.

Mas, a despeito da desapropriação urbanística carecer de um regime
jurídico próprio e valer-se do pertinente às desapropriações comuns, algu
mas düerença5 emergem entre elas, pois. enquanto por estas últimas se

18 PEDElUCO 8PANTlGATI. ManuaZ ele DeTec1&o Uroontat1co. p. 375.
19 Ob. clt.• Dota 1, p. 337.
20 ·Eltudoa e pareceres ele Dtreito PúbZfco, p, ü6, V. 2.
21 Ob. clt., nota 4, pp. &2~3.

a. IM. "'111. • ...0.. •. 29 •. 114 ••r./j••. 1992 21.5



objetivam, de fonna casuística, imóveis determinados, naquelas são geral
mente visados diversos imóveis; mais ainda, conquanto nas desapropria
ções tradicionais passa a propriedade a incorporar-se definitivamente ao
patrimônio público, nas desapropriações para fins urbanísticos ela passa
temporariamente ao domínio público, para, após urhanificados ou reurba
nizados os bens expropriados, conforme o previsto no respectivo plano
urbanístico, voltarem ao domínio privado 22.

AInOK no que toca ao InStItuto ora em anâ1ise, não é demais registraI
que na Espanha, cujo sistema relativo às expropriações é havido como dos
mais avançados, a preocupação com a disciplina urbanística não é recente,
uma vez qtJe a sua "Ley de Urbanismo" remonta a 1942, ao passo que
entre nós, como já dito, nada existe, atualmente, sistematizado sobte 8

matéria.

7 . A desPpropriação por zona

Esse tipo de desapropriação está inserto em nosso sistema jurídico
positivo desde 1941, já que previsto na "Lei das Desapropriações" em
seu artigo 4.°, com esse rezando que: "A desapropriação poderá abranger
a área contígUa necessária ao desenvolvimento da obra a que se destina
e as zonas que se valorizarem extraordinarimente, em conseqüência da
realização do serviço. Em qualquer ~, a declaração de utilidade pl1bli.
ca deverá compreendê-las, mencionando-se quais as indispensáveis à con
tinuação da obra e as que se destinam à revenda".

Logo se percebe que a desapropriação por zona admite duas hipóteses
em que é possfvel se desapropriar área maior que aquela que seri efeti
vamente utilizada na execução do serviço pl1blico: 1.&) para posterior de
senvolvimento e ampliação da própria obra; 2") em face da exttaordin6rla
valorização das áreas lindeiras decorrentes da obra executada, para ulte
rior revenda.

Em tais casos, pois. o legislador exigiu que essas áreas excedentes
fossem tio-apenas compreendidas na declaração de utilidade pública, nada
mais.

Todavia, como já apontado por ANTONIO DE PÁDUA FERRAZ
NOGUEIRA, não possui ela grande expressão na realização de obras pó
blicas, mas, mesmo assim, tem ensejado posições contrárias 1 sua constituo
cionalidade 23, como adiante se verá.

Quanto a esse caso de <1etl8proptiaçlo, é de se notar que não foi e14
arrolado dentre os de utilidade p6blica con.stantes do artigo quinto da "Lei
das Desapropriações". maa sim tratado em dispositivo destacado. ou seja.

22 Cf. JOS& APONSO DA SILVA, ob. clt., p. 118.
:11 DutJ~ Ir wbGlSf.nno. p. a.
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no artigo quarto da mencíonada norma. Ora, se assim procedeu o legisla
dor, certo é que quis diferenciá-la dos demais.

Acerca desse fato, percuciente é a análise levada a efeito por ADILSON
ABREU DALLARI, que afirma possuir a desapropriação prevista no artigo
quarto finalidades distintas dos casos de desapropriação por utilidade pú
blica em sentido estrito, posto que, contrário fosse, não haveria necessi.dade
de separá-las, já que se submetem ao mesmo regime jurídico. Daí apontar o
referido mestre que a primeira finalidade específica é a imediata aquisição,
através da expropriat6ria, de áreas destinadas à futura ampliação da obra,
como consta do próprio texto legal 24. No entanto, é de se ter como pres
suposto para tal, que ditas áreas excedentes já devam constar efetivamente
de plano para a ampliação da futura obra, sem o que a sua necesBidade
se demonstrará inexistente, de forma a caracterizar um desbordamento do
poder de expropriar conferido ao Poder Público. Há, pois, a nosso ver.
necessidade de que, além de expressamente discriminadas no ato declara
t6rio de utilidade ou de necessidade pública como legalmente exigido, essas
áreas contíguas à obra constem do plano para futuro desenvolvimento da
mesma, de modo que reste inequivocamente justificada a sua necessidade.
Isso porque é imanente à atividade administrativa o devido planejamento,
eis que é impossível, no caso, uma atuação eminentemente empírica. Tal,
ante o nosso sistema jurídico, se demonstra inconceptível.

No que se refere à segunda finalidade específica da desapropriação
por zona, tem-se que reside ela na "absorção da mais-valia decorrente
dada realização de uma obra pública". Assim entende ADILSON ABREU
DALLARI, estribado em ARAUJO LIMA, porque a valorização não é
abrangida pelo justo preço devido ao expropriado, sendo injusto que, ha
vendo aquela de forma substancial, dela o proprietário se assenhore inte
gralmente 2~. Tratar-se-ia, pois, de enriquecimento sem causa. Ora, se a
pr6pria norma legal permite a revenda, parece pacífico que a mens legis
se encaminhou no sentido de que a Administração absorva o referido lucro
oriundo da "plus"-valia, revertendo-o, indireta e indiscriminadamente, a
todos O~ administte.d.os, com o que, pode-se dizer, se estará fazendo justiça
social e atendendo ao princípio da isonomia preconizados pela Magna
Carta.

Visto isso e considerando-se que a desapropriação por zona tem apli.
cação, nessa segunda hipótese, tão-somente no caso de valorização extraor·
dinária decorrente da execução do serviço público, em que o Estado obtém
o reembolso de parte ou de toda a importância despendida com a mencio
nada obra através da revenda das áreas atingidas, ou melhor, beneficiadall
pela mais-valia e que foram desapropriadas, evidente resta que tal faculdade
não está 8 ensejar uma atuação estatal no mercado imobiliário COl1l inten
ção especuIativ8, em concorréncia com a ínitiativa privada. o que, cíte-se.

24 Ob. clt., nota 4, p. 82.
25 Id. lbld., p. 84.

R. Ini. 1..'11. • ....010 a. 29 n. 114 •• ./J8". 1992 217



nem seria lícito caso ocorresse, já que se constituiria em evidente desvio
da função estatal.

Necessário se faz frisar, com referência à desapropriação por zona,
que tem ela recebido severas críticas no que pertine à sua constitucionali·
dade, relativamente à possibilidade de, mediante expropriaç.?&, se adqui
rir compulsoriamente determinada área que se valorizará extraordinaria
mente pela execução da obra pública, com a sua posterior revenda.

MARIA GARCIA, por exemplo, conclui que o artigo quarto do De·
creto-Lei n.o 3.365/41 não encontrou fundamento de validade no art. 122,
n.o 14, da Constituição de 1937, pois esta não cogitou da hipótese da
revenda, tal qual também verificado nos textos constitucionais que lhe
sucederam 2e.

Com efeito, se o (>r6prio preceptivo constitucional citado pela autora.
que garante o direito de propriedade, salvo a desapropriação por necessi·
dade ou utilidade pública, é claro ao estabelecer que o seu conteúdo e os
seus limites serão os definidos nas leis que lhe regularem o exercício, ina·
fastável é que a Carta de 1937 deu ensanchas à possibilidade de revenda
prevista pela norma infraconstitucional. Além do mais, se não harmônico
com o Texto de 1937 e os demais que lhe sucederam, como explicar a sua
plena vigência até os dias de hoje, sem que se declarasSe a sua inconstitucio
nalidade? Na pior das hipóteses, gozaria o dispositivo legal em tela de umlt
acentuadíssUna presunção de constitucionalidade, como já anteriormente
&finnado.

Contrariamente ainda à constitucionalidade da desapropriação por tona
em casos de extraordinária valomação, manifestaram-se PONTES DE
MIRANDA, Jose CRETELLA JONIOR e OLIVEIRA FRANCISCO
SOBRINHO. Os dois primeiros afirmando ser o instituto inconciliável com
as hipóteses constitucionalmente previstas de necessidade ou utilidade póbli
ca e de interesse social. Já o último, "pela incompatibilidade da revenda
com as origens constitucionais do instituto da desapropriação" 2'1. SEABRA
FAGUNDES também se posiciona com esses juristas, visto que entende
"inexistente o interesse público qualificado em termos de autorizar o
uso do poder expropriat6rio", além do que a entende ilegítima como fonte
de receita dec.orrente da mais-valia provocada pela obra pdblica, o que
deve ser auferido pela via tributária, mediante contribuição de melhoria 28.

Nesse aspecto, oportuna é a assertiva de ADILSON ABREU DALLARI:
"g curiosa essa incompatibilidade no direito brasileiro, pois a contribuição
de melhoria e a desapropriaçio por 7.OIl8 convivem na mais completa
harmonia em diversoa sistemas jurfdicos estrangeiros." Logo depois arremata

•~ JIC&Nv~ •~: a .,..uo da 7'eI04D.
p. 21.

ft CftMb PD' BUBRA PAGt1NDD, ia~ para ..........
• reurbMJsaoIo. Validade da reftDda.., &DA U8:U.

• Id. Ddd.. pp. 11-I.
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o jurista que, entre nós, "positivamente, não há qualquer incompatibilidade
entre a contribuição de melhoria e a desapropriação por zona." 2ll

No respeitante à incompatibilidade desses dois institutos, lapidar é a
lição de GERALDO ATALIBA, da qual também se vale o mestre ante
rionnente citado. Assim é que o referido tributarista esclarece que a desa
propriação em questão é, pois, instituto afim e "alternativo" da contribui
ção de melhoria no que pertine a apropriação da mais-valia. Cumpre, en
tão l ao Poder Público optar, perante o caso concreto, pelo instituto mais
satisfatório: ou pela contribuição de melhoria, ou pela desapropriação por
zona ao.

Ora, em sendo assim, não obstante a previsão constitucional da con·
tribuição de melhoria, não está ela, como querem alguns, a elidir a desa
propriação por zona. O que não se admite, e corretamente, 6 a incidência
de ambos institutos, concomitantemente, em decorrência de um mesmo fato
gerador, uma vez que, se alternativos, a adoção de um impede a utilização
de outro.

Reversamente. no sentido da admissibilidade do modal expropriat6rio
em referência, por constitucional, perfilham-se EURICO SODRe, VICENTE
RAO, CASTRO NUNES, THEMlSTOCLES BRANDÃO CAVALCANTE,
ADILSON ABREU DALLARI e TOSHIO MUKAI81.

A corroborar a doutrina que entende constitucional essa espécie ex
propriat6ria estão ainda as Cortes de Justiça, que já tiveram oportunidade
de se pronunciar sobre o assunto.

A nossa Suprema Corte, em acórdão relatado pelo eminente Ministro
ALlOMAR BALEEIRO, assim se manifestou: ..~ Ucito ao Poder Expro
priante - não expropriar para satisfazer a interesses de particulares 
mas ao interesse público, sem limitações, inclusive para auf~rir, da reven·
da de terrenos, um proveito que comporte e financie a execução da obra
pretendida." 82

De fora parte a questão da constitucionalidade, que parece atualmente
inalterada, com o que se evidencia, pelo exposto, àssistir razão à segunda
corrente citada, certo é que a desapropriação por zona, em ambas hipóte
ses, pelos seus próprios fins, pode se constituir em instrumento eficiente
para a atuação urbanística, o qual, importa repetir, nem por isso tem sido
utilizado pelas Administrações Públicas.

8. A desapropriação para urbanizfJÇÕO e reUTbanizaçóo

A modalidade exproprialória que se convencionou chamar de desapro
priação para urbanização, cujos fins urbanísticos se revestem de inequí.
voca certeza, encontra·se prevista na alínea i do artigo 5.° do Decreto-Lei

29 Ob. cit., nota f, p. 90.
30 Cf. A MtureaA 1urfdtca. dA contnbuiçdo tle melhoria, pp. 171 e -.
31 Citados por TOamO KCKAI, ob. cit., nota 11, p. UO.
32 Cf. RTJSTF 4S:550 e RDA 96:105.
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n,O 3.365{41. Prevê esse dispositivo legal que: "Consideram-se casos de
utilidade pública ( ... ) a abertura, conservação e melhoramentos de vias
ou logradouros públicos; a execução de planos de urbanização; o lotea·
menta de terrenos, edificados ou não, para sua melhor utilUação eco~

mica, higiênica ou estética; a construção ou ampliação de distritos indus
triais",

De imediato se nota que o mencionado preceptivo é de extrema abran·
gência, ensejando larga atuação estatal no que pertine ao ordenamento ur
bano. Tanto é assim que CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO lá
afinnou que: "Se há uma alínea na qual se revela, com clareza, o propó
sito de abrir portas à satisfação do interesse público, primando sobre o
interesse puramente individual, é garantidamente a letra i do artigo 5.°"",

Com efeito, dentre o consignado na mencionada letra i, merece realce,
para a atuação urbanística, a hipótese de' execução de planos de urbaniza·
ção. pois é de indiscutível ~tHidade à consecução do desiderato urbanístico
e, como há pouco considerado, possui enonne abrangência.

Nesse passo. através da citada execução de planos de urbanização. pode
a Administração. desde efetuar uma urbanização inicial, até proceder a uma
reurbanização em área cuja urbanização seja inadequada, quer por má·for
mação quer por envelhecimento. além de efetivar "remembramento de áreas
mal parceladas, para dar-lhes a conveniente destinação e funcionalidade em
face das novas exigências da cidade ou do bairro." Mencionados planos
de urbanização, importa dizer, "tanto podem ser globais como setoriais,
integrais como específicos; a curto, médio ou a longo prazo. O essencial
é que estejam regularmente aprovados pela administração competente que.
normalmente, é a municipal, mas poderá ser a metropolitana, a estadual e até
mesmo a federal" 3+; o que continua encontrando guarida na atual Carta
Constitucional. .

Indiscutivelmente, a abrangência da desapropriação para "execução de.
planos de urbanização" é de enorme utilidade. eis que raras são ~ áreas
ou cidades, como Brasília, que se originaram de um plano dh'etor, sendo
a maioria fruto de crescimento desordenado e, portanto, ponuidoru de
todos os inconvenientes dos efeitos do fenômeno da "urbanização". Ora.
através desse tipo de desapropriação, tem o Poder Público a oportunidade,
calcado em fundamento legal de necessidade ou utilidade pública. de pr0
mover, mediante adequado planejamento, a reurbanização dessas áreas de
terioradas e desconformes com seu USO social. Ou. ainda, criar e desenvol
ver centros urbanós, como o acuna citado, cujo ordenamento. por alicer
çado em efetivo planejamento, persistirá insofismavelmente por longo lapso
temporal. resultando, conseqüentemente. num melhor beDwstar da coleti·
vidade.

SS Cf. ''Deaaproprlaçio - Intere2lllfl llOeial - Plano de urb&D~", MA.
130:3&&.

:H Cf. HBLY LOPB8 MBIRJ:LLBS, "DeeapropJ1aOI para urbImtu.oJo", BD~
118:1-15.
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Entretanto, a desapropriação para urbanização, ou reurbanização, num
sentido lato, não se limita à hipótese da "execução de planejamento urba·
no", uma vez que abarca os demais casos previstos na aJinea i, como O do.
"loteamento de terrenos, edificados ou não, para sua melhor utilização eco
nômica, higiênica ou estética", o da "construção ou ampliação de distritos
industriais", bem assim o da "abertura, conservação e melhoramento de
vias ou logradouros públicos".

A exemplo do já verificado com a desapropriação por zona, çOm a
qual não se confunde, já que nitidamente distintas entre si quanto a seus
fins, a desapropriação para urbanização ou reurbanização também já expe·
rimentou críticas no que tange à efetiva possibilidade de revenda das áreas
que lhe sobejarem.

Há que se considerar que, nesses casos, a revenda é conseqüência 16
gica da atividade urbanística, pois inconcebível seria se pretender que, reur'
banizadas determinadas áreas, continuasse o Poder Público a deter o domí·
nio das propriedades e edificações objeto dos melhoramentos urbanísticos.
Se assim fosse, importaria concluir na estatização da propriedade. o que
não se coaduna, por óbvio. com nosso regime constitucional. Doutra feita,
no mesmo sentido. impossível seria se lotear terrenos para a sua melhor
utilização, bem assim construir ou implantar distritos industriais. Aliás,
nesse último caso, a "Lei das Desapropriações" dispõe expressamente acer
ca da admissibilidade da revenda, o que não poderia ser diferente, já que
tal atividade - empresarial - não se adapta com a atividade estatal.

Ora, imanente a tais casos é a revenda, pois inexiste interesse pelo
Poder Expropriante em acumular essas áreas objeto de melhoramentos rea·
lizados em favor da própria coletividade. Trata-se, pois, de atuação estatal
necessária que vem de encontro, inclusive, ao eumprimento do pleno desen
volvimento da função social das cidades e da garantia do bem-estar de seus
habitantes, previstos no artigo 182 da atual Constituição. Mais ainda, tal
revenda, a nosso ver, ficou, mesmo que de forma implícita, plenamente
legitimada pela própria Carta Magna vigente, no caso da desapropriação
prevista no inciso 111 do parágrafo quarto do sobredito dispositivo cons
titucional, já que admite esse a desapropriação como medida extrema em
caso do não-cumprimento da função social da propriedade urbana quando
regularmente exigida. Evidente é que, em se verificando essa modalidade
expropriat6ria. não incorporará definitivamente o Poder Público a área ex
propriada ao seu patrimônio, mas sim, com certeza, a revenderá posterior
mente, mediante procedimento próprio, àquele que lhe empregue em con
sonância com sua vocação constitucional de cumprimento da função social.

Mas, não obstante alguns terem qualificado essa revenda de incons
titucional perante a CF de 1967, com a redação imposta pela EC n.o 1/69,
tal foi rechaçado por nossos Tribunais. O mais conhecido julgado nesse
sentido é o referente à reurbanização dos bairros de Santana e Jabaquara.
cometida pela Municipalidade Paulistana à EMURB, e cujo relator -foi o
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Desembargador KAZUO WATANABE. Cite-se que esse acórdão, prolatado
pela 2,- Câmara Civil do 'Tribunal de Justiça de São Paulo. e mai$ cutro&
dois referentes ao mesmo caso e também apreciados por outras Câmaras
da mesma Corte, restaram confirmados pelo Supremo Tribunal Federal 8~.

Em face do expendido, em especial o pertinente à nova Constituição,
tem-se como admissível a licitude da alienação de bens resultantes das
chamadas desapropriações para fins de urbanização e reurbanização.

9. Outras hip6teses previstas no artigo 5," do Decreto-Lei n." 3 .365/41
com aplicações urbanísticas

Dentre as hipóteses de desapropriação por utilidade pública elencadas
no artigo 5.° da "Lei das Desapropriações", não é somente aquela prevista
na letra i que se presta à consecução dos fins urbanísticos, porquanto ou
tras há.

Assim é que aptos ao mister urbanístico apresentam-se também os casos
de utilidade pública expressados nas alíneas d, e, k e n, ou seja, nas hipó
teses de "salubridade pública", de "criação e melhoramento de centros de
população, seu abastecimento regular de meios de subsistência", de "pre
servação e conservação dos monumentos hist6ricos e artísticos, isotadO$ ou
integrados em conjuntos urbanos OU rurais, bem como as medidas neces-
sárias a manter-Ihes e realçar-lhes os aspectos mais valiosos ou caracterís
ticos, e, ainda, a proteção de paisagens e locais particularmente dotados
pela natureza" e de "criação de estádios, aeródromos ou campos de pousos
de aeronaves".

Todos esses casos, então, constituem hip6teses plenamente idôneas à
atuação estatal no setor urbanístico. No entanto, acerca dos mesmos não
se deterá, eis que se afigura evidente o fim urbanístico neles contido, de
sorte a não necessitarem de maiores comentários 88.

lo. A desaproprúIção por interesse social

Como faz claro o Texto Constitucional de 19&8. em seu artigo 5.°.
inciso XXIV, o interesse social é um dos motivos eapazes tl ensejar a de
sapropriação.

Interesse social, impende ressaltar, consoante o dizer de HELY LOPES
MEIRELLES, "nio é interesse da Administração, mas sim da coletividade
administrada. Daí porque. 06 bens expropriados por interesse social, na
maioria das vezes, o são para traspasse aos particulares que lhes possam
dar melhor aproveitamento ou utilização em pl'Ql da comunidade" J7.

35 Vide BT, 469:59. 481:55 e 4M:69 acerca dos JuJp.dOl do TJE8P, bem
88I1m. respectivamente, OI pertinentes RRBI!: e ... ac6rdIoI prolatados pelo
8TP DaS RTJ, 8O:15Ii. 80:111'1 e 90:217.

lIfI Acerca de tala b1~ ftj.... ADILSON ABRBU DALLARI, ob. clt.,
nota. 4., pp. 18 ......

S'l Ob. clt., DOta lO, pp. 101-8.
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Ora bem, se interesse social é aquele atinente à "coletividade admi
nistrada", óbvio fica que não é interesse de uma só das pessoas jurídicas
de direito público com capacidade política, mas sim de todas, pois a todas
cumpre garantir o interesse de seus administrados. Tal é importante desde
já evidenciar.

Com efeitõ, relativamente 80 citado requisito autorizador da expro
priação, tem-se sobre ele dispor a Lei n.O 4,132/62. que "define,os casos
de desapropriação por interesse social e dispõe sobre sua aplicação", bem
assim o estabelecido nos artigos 184 e seguintes da Carta Magna vigente,
que tratam da desapropriação por interesse social para fins de reforma
agrária.

Desse modo, de pronto se denota que existem dois tipos de desapro
priação por interesse social, ou seja, um tratado pela norma legal de forma
genérica e que descreve os casos considerados de interesse social, e outro
tratado pela própria Constituição e que dispõe, de modo específico, de
um único tipo de desapropriação por interesse social, que é o para fins
de reforma agrária.

No entanto, a Carta Constitucional não se cingiu tão-apenas em firmar
mais um caso além daqueles já infraconstitucionalmente estabelecidos. mas
sim cuidou de prever um modal nitidamente diferenciado dos demais, quer
de interesse social, quer de utilidade pública. Assim é que. o Texto Maior
de 1988, a exemplo dos anteriores, lhe outorgou regime jurídico distinto.
ao diferenciá·lo quanto à forma de se proceder à indenização. bem como
tocantemente ao ente federado com capacidade para promovê-lo, cuja com·
petência é exclusiva, isso além de lhe conferir procedimento judicial pró
prio.

Deveras, no que pertine à desapropriação para fins de reforma agt:á
ria. o legislador constituinte de 1988 houve por bem em tão-só à União
atribuir competência para expropriar o imóvel rural que não esteja cum·
prindo sua função social.

Acerca da forma de indenização, que também. corno as demais. deverá
ser prévia e justa, preceituou que se dará mediante "títulos da dívida
agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo
de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão" (cf. art. 184).

Demais disso, de acordo com o já mencionado. incumbiu ao legislador
ordinário editar lei complementar estabelecendo "procedimen'to contraditó
rio especial, de rito sumário, para o processo judicial de desapropriação"
(art. 184, § 3.°).

Como visto, a mens constitutionis se encaminhou no sentido de cons
tituir como objeto da desapropriação para fins de reforma agrária toda
propriedade rural que não esteja cumprindo a sua função social. Ocorre
que o referido legislador não se limitou a tal assertiva, visto que foi mais
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além, elencando os requisitos que, se cumpridos, evidenciam a adequada
observância da função social do imóvel rural. Nesse passo, pois, dever-se-á
observar, simultaneamente, segundo os critérios a serem estabeleci~os em
lei: "I - aproveitamento racional e adequado; 11 - utilização adequada
dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; lU 
observância das disposições que regulam as relações do trabalho; IV 
exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhado-
res" (art. 186). A par disso, convém citar que o artigo 185 consignou
insuscetíveis de desapropriação as pequenas e médias propriedades rurais,
desde que seus proprietários não possuam outras, bem como todas aquelas
que se apresentem produtivas.

Importa aqui abrir um parêntese relativamente à expressa menção, no
texto constitucional, dos requisitos que denotam o cumprimento da função
social da propriedade rural. A"im se faz uma ve7. que, dea'lofa {cnna pro
cedendo o constituinte, ao implicitamente definir e delimitar constituciÓ'
nalmente a função social da propriedade rural, acaba por indiretamente
reduzir a discricionariedade do administrador para tanto, elidindo, destarte,
eventuais desvios de poder, além de criar verdadeira trincheira ao proprie
tário cumpridor da função social de sua propriedade, na defesa do seu
direito.

A vista do exposto, induvidosa é a distinção existente entre a desa~

propriação para fins de reforma agrária e as demais.

No que se refere à desapropriação por interesse social enfocada pela
Lei n.o 4.132/62, tem-se que a mesma se destina precipuamente ao con
dicionamento do uso da propriedade e toca muito mais de perto à ativi-'
dade urbanística.

Essa segunda modalidade de desapropriação por interesse social, dife
rentemente daquela para fins de reforma agrária, sujeita-se ao mesmíssUno
regime jurídico imposto às desapropriações por necessidade pública, por
força do contido no artigo 5.° da Lei n.O 4.132/62, que manda a ela
aplicar, no que omissa, as normas do Decreto-Lei n.o 3.365/41, bem
assim as pertinentes ao processo e à justa indenização devida ao expro
priado.

Resta induvidoso, portanto, que esse tipo de desapropriação se distin·
gue tão-apenas daquela por necessidade pública no respeitante aos casos
de interesse social que elenca no artigo 2.° da lei que a disciplina, visto
que, até com relação àqueles que podem promovê-la, aio idênticas, i'
que a Lei n.o 4. 132/62 nada dispõe sobre tal competência, do que, con
soante o seu artigo 5.°, é de se remeter a "Lei das Desapropriações", que,
em seu segundo artigo, confere poder para expropriar à União. Estados.
Municípios e Territórios. Assim, a essas pesaoas de direito público cam
pete promover a desapropriação por interesse social prevista na Lei 0.0

4.132/62. Frise-se, todavia, que há posições contr6rias relativamente 8
esta interpretação.
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ADILSON ABREU DALLARI diz acertadamente que: "Entre os casos
elencados no artigo 2.° dessa lei, somente um tem aplicabilidade especifi.
camente voltada para a atividade rural e todos os demais, com maior ou
menor intensidade, se aplicam a situações enquadráveis no campo do direi·
to urbanístico." 8S Ato contínuo, declina o eminente mestre essas últimas
hipóteses do artigo 2.°; incisos I, UI, IV, V, VI e VII.

Assim considerado, é interesse social. com inafastável incidência na
seara urbanística, "o aproveitamento de todo bem improdutivo ou explo
rado sem correspondência COm as necessidades de habitação, trabalho e
consumo dos centros de população a que deve ou possa suprir por seu
destino econômico" (inc. I); "o estabelecimento e a manutenção de colônias
ou cooperativas de povoamento e trabalho agrícola" (inc. Ill); "a manu
tenção de posseiros em terrenos urbanos onde, com tolerância expressa ou
tácita do proprietário, tenham construído sua habitação, formando núcleos
residenciais de mais de dez famílias" (inc. IV); "a construção de casas
populares" (inc. V); tias terras e águas suscetíveis de valorização extraor·
dinária, pela conclusão de obras ou serviços públicos, notadamente de sa·
neamento, portos, transporte, eletrificação, armazenamento de água e irri·
gação, no caso em não sejam ditas áreas socialmente aproveitadas" (inc.
VI); "a proteção do solo e a preservação de cursos e mananciais de água
e de reservas florestais" (inc. VII).

Considerando-se que a atividade urbanística, além de se cingir às zonu
citadinas, também se ocupa das rurais, em face da interdependência entre
elas existentes, quer à vista das constlUltes migraçqes verificadas destas
para aquelas, que causam sérios problemas habitacionais e sociais, quer
relativamente ao abastecimento, etc., manifestamente claros ficam os refle
xos no setor urbanístico dessas hipóteses de interesse social que, pela sim·
pIes leitura, tornam ociosas e desnecessárias maiores ponderações.

Frise-se, porém, que, relativamente à hipótese expressada no inciso VI,
que trata da valorização extraordinária de detenninadas áreas em funçio
da conclusão de obras ou serviços públicos, cuja alienação ou locação
são explicitamente permitidas àqueles que tenham condições de lhes con·
ferir a destinação social prevista, pejo artigo 4." da Lei n.O 4.132/62, váJi·
dos são os comentários acerca de sua licitude e constitucionalidade, que
aqueles já feitos por ocaSião da análise da desapropriação por zona, Já
que. mutatis mutandis, se lhes aplicam integralmente.

11. Â desapropriação para ''fins de reforma urbano"

Preliminarmente, cumpre observar que se Ilominou a desapropriação
prevista no Capítulo 11 do Título VII da Constituição de 1988, que cuida
da polftíca urbana, de desapropriação para "fins- de reforma urbana", ante
as suas semelhanças com aquela prevista no artigo 184 e seguintes do
mesmo texto constitucional e que trata da expropriação para fins de n;for·

18 ob. cit., DOta ... p. ti.
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ma agrária; isso em face da identidade de causa qt' as ensejam, que
consiste no não-cumprimento da função social da propriedade, além de
outras explícita e implicitamente existentes, como a semelhante fonna de
indenização e a expressa competência a único ente com capacidade poli
tica para decretá-las.

I! de se observar, ainda, que a modalidade exproprlat6rla "pata fin5
de reforma urbana" está inserida em capítulo por demais expressivo à
atividade municipal. Assim, já no artigo 182, primeiro do referido capítulo
que versa sobre a política urbana, é cometida às municipalidades a polttica
de desenvolvimento urbano, que será, por óbvio, executada pelos respec
tivos Poderes Públicos, em acatamento à lei de diretrizes gerais. O obietivo
de tal norma é o pleno desenvolvimento das funções sociais das cidades,
bem assim a garantia do bem-estar dos seus habitantes. De acordo com o
parágrafo primeiro de aludido dispositivo, O "plano diretor, aprovado pela
Câmara Municipal, obrigatório para as cidades com mais de vinte mil habi·
tantes, é o instrumento básico da política do desenvolvimento e da expansão
urbana."

Ora, incontestável é a abrangência e a importância -de que se reveste
tal artigo para a atividade urbanistica municipal, visto que induvidosa·
mente é o Município, entre outros aspectos, o aglutinador dos centros
habitacionais urbanos.

No entanto, o mérito desse capítulo não se esgota por aí, já que no
parágrafo segundo do citado artigo 182 é previsto que a função social da
propriedade urbana será cumprida quando atendidas as "exigências fun
damentais expressas no plano diretor. Aqui, pois, como já dito quando
da análise da expropriação para fins de reforma agr'ria, h' expressa refe
rência ao conteúdo da função social da propriedade, o que não ocorria na
ordem constitucional anterior, que simplesmente a ela referia sem que fosse
definida ou, pelo menos, expressado e delimitado o seu conteúdo, o que
acabou gerando algumas conceituações ou concepções diversas pela doutri·
Da e jurisprudência. Agora, todavia, tal certamente não mais se dará em
face da clareza da Constituição.

Já no parágrafo terceiro, é ratificado, de modo genérico, que as desa
propriações de imóveis urbanos se farão mediante prévia e justa indeniza·
ção em dinheiro. Trata..-se insofismavelmente de princípio de ordem geral
das expropriações, que. sem dúvida. admite exceções. já que. no caso espe
clico da desapropriação tratada no inciso 111 do parágrafo quarto do
preceito constitucional em comento, ela não se dará em dinheiro. mas sim
em tftulOl da dívida púbUca.

No que tanse Clpecificamente 1 desapropriação "para fms de reforma
urbana". vem ela cuidada no parágrafo quarto do artigo 182.

Esse preceptivo, importa apontar, faculta 80 Poder Pliblico municipal,
mediante lei específica- para área incluída no plano diretor. exisir. de
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acordo com a lei federal, do proprietário do $010 urbano não edificado,
subutilizado ou não utilizado, que promova seu ad~quado aproveitamento,
sob pena de, não o fazendo, se dar, sucessivamenre: "I - parcelamento
ou edificação compulsórios; II - imposto sobre a propriedade predial e
territorial urbana progressivo no tentpo; 111 - desapropriação com paga·
mento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente apro
vada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em
parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indeni.
zação e os juros legais."

De pronto se observa a vinculação desse moda! expropriat6rio a duas
leis, uma municipal e outra federal. Quanto a primeira, maiores tonnentos
inexistirão, eis que de competência do pr6prio ente expropriante. Tá no
que pertine a segunda norma, cuja c<>mpetência legislativa pertence à União,
tem-se, à primeira vista, que poderia ela constituir sério entrave enquanto
não editada, inviabilizando a utilização pelos Municípios da aludida espé
cie de desapropriação. Todavia, valendo-se de uma interpretação sistemá.
tica do Texto Constitucional, de logo se percebe que a falta dessa norma
federal não constitui 6bice à aplicação da desapropriação "para fins de
reforma urbana", já que, com base no artigo 30, 11, contbinado com o
artigo 24, § 3.°, I, poderá o Município. valendo-se de sua competência
suplementar, regular a matéria, sendo que 8 eficácia dessa norma persis
tirá até o momento em que editada a lei federal, quando se dará a derro.
gação daquela no que incompatível com essa última 811.

Desse modo, para que se dê a mencionada desapropriação, necessário
é que, além da sobredita norma federal, a propriedade urbana não edifi
cada, subutilizada ou não utilizada. seja previamente incluída em lei mu
nicipal específica que exija, relativamente à área já compreendida no plano
diretor, que se lhe promova o adequado aproveitamento sob pena de, su
cessivamente, serem aplicadas ao seu proprietário as sanções anteriormente
citadas, entre as quais, a última e mais grave, é o despojamento da pro
priedade mediante desapropriação. Daí. vale lembrar. ter-se a essa moda
lidade expropriat6ria (e àquela prevista no artigo 184) categorizado de
..desapropriação-sanção".

Demais dessas hipóteses de incidência. tem·se que, conforme o cape
tulo da Constituição em apreço, somente o Município é competente para
promover esse tipo de desapropriação. Todavia, tal competência não se
lhe apresenta privativa, pois. por força do artigo 38, § 1.0. da CF, são
as suas atribuições estendidas ao Distrito Federal, do que decorre que
esse último também poderá se valer dessa forma de intervenção estatal
na propriedade privada.

A sua indenização. como já \listo. sujeita-se a regime especial, uma
\leZ que não se dá em dinheiro. mas· sim ,através de títulos da dívida pú-

39 Em 1rUa1 ~t1do vide CARLOS AR! SUNDPBLD, Deaa~, P. 1'1.
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blica de emissão previamente aprovada pelo Senado, cc: . prazo de resgate
de até dez anos, em parcelas anuais. iguais e sucessivas, garantindo-se
ao expropriante o valor real da indenização, bem como os juros legais.

A desapropriação aqui nominada "para fins de reforma urbana" cons
titui-se, com certeza, como as demais modalidades já vistas. em eficiente
instrumento à atuação urbanística, a ser utilizado pelos Municípios. prin
cipalmente no que guarda pertinência com o crescimento ordenado das
cidades, como também para a imposição do efetivo cumprimento da fun
çãb social da propriedade urbana, e. ainda, para a solução da carência
habitacional atualmente verificada.
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Moderno Dirigismo
Econômico e Direito Contratual

CAllLOS ALBERTO DA COSTA DIA!>
Advogado

SUMA.RIO

I - Introdução. 11 - Racionalidade 1urídtca. III - Con
ceito de contrato. IV - Autonomia /ta vontade. V 
Plano legtslativo. VI - Conclusão.

r - Intradução

o direito pressupõe um tipo de racionalidade jurídica. Também o
direito contratual pressupõe um tipo de racionalidade jurídica, principal
mente por ser tamanha a identidade entre o direito contratual e O direito
lato sensu considerado. Para se iniciar o estudo da relação entre o Estado
e o direito contratual é necessário que seja identificada a racionalidade
jurídica em que se insere o direito e, por conseqüência, determina a fonna
de atuação do Estado.

Ainda que perfunctoriamente, neste trabalho, propomo-nos a traçar
um esboço de que se deveria entender por dirigismo econômico no campo
do direito contratual. Sem dúvida, o conceito é dinâmico segundo o
paradigma de direito em que ele se encontra.

II - A racionalidade jurldica

A doutrina 1 identifica três tipos de racionalidade jurídica: a formal,
a substantiva e a reflexiva. A racionalidade jurídica fonnal estabelece

I GUN'l'HJi'iR TEt7BNER, no capítulo Juridifieatf.on: eoncepts, aspects, limitiB,
solution$', "ln" Juridilfca.tion 01 S0ci41 Spheres - A Comparatiue Anal1l3is in the
taw, organizado por OUN'I'HER 'I'EUBNER, Berllm, Wa.lter de Gruyter, 1981;
Subatantive (IM RejlerLtle Elements in Modem taw and Society Review, Denver,
1983. vaI. 17. nO) 3; Regulating Corpo1'ate Groups In EUTope, Baden Baden NomOll
Verl.,.sgeseJlsc.hatt, 1990. parte dOÚf: Unltes mUlUplell: corporate' govemanee in
group enterpr1aea.
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as esferas das atividades dos atores privados, privilegiando a autonomia
da vontade e o individualismo. As funções externas dessa racionalidade
são as de estabelecer premissas estruturais para a alocação de recu~

em uma sociedade de mercado. As estruturas internas têm orientação
normativa: vale dizer, as regras são conceitualmente construídas e aplicadas
segundo uma dedução lógica.

A racionalidade jurídica substantiva, por sua vez, é instrumento de
regulação coletiva das atividades s6cio-econômicas. Ajusta, dessa forma, O

mercado via intervenção estatal. A função externa do direito consiste em
modificação instrumental do mercado. A estrutura interna do direito apre
senta-se com função teJeol6gica, vale dizer. estabelece a ação por meio
de regulaçio de princípios padronizados.

Por fim a racionalidade jurídica reflexiva, também denominada de
procedimental, caracteriza-se pela justificação do direito como "forma de
auto-reguláção e autocoordenação dos atores sociais. As funções externas
do direito não cdnsistem em produção de sistemas estruturados e estrutu·
radores para o discurso interno e coordenação externa. As estruturas sio
orientadas de forma relaciona!.

O estudo do tipo de racionalidade jurídica em que se insere o modero
no direito contratual demonstrará que o dirigismo econômico é uma forma
de atuação dessa racionalidade e encontra-se em estado de transição. H'
mudança também na função dos conceitos. inclusive de contrato.

III - Conctrito de contrato

e certo que o conceito de contrato sofreu alteração significativa
principalmente à vista da intervenção do Estado na economia. A distinção
encontra-se entre o conceito do contrato no modelo liberal e o contrato
do modelo intervencionista. O contrato segundo a racionalidade jurídica
formal e o contrato segundo a racionalidade jurídica substantiva.

Qual é a diferença entre as trocas havidas na antigüidade e as atuais?
Entre ambas é válido dizer que são instituições relacionadas ao mercado.
O que difere as relações de troca realizadas em. nossa sociedade e as socie
dades primitivas é que as relações de troca em nossa sociedade são con·
tratuais. Nas sociedades primitivas não se podia falar em relação contratual.
Tratava·se de relações estamentais. pois as trocas decorriam do status
ocupado pelo individuo e de sua posição pareotal dentro de uma hierarquia.
A troca estamental não é contrato. A relação de troca estamental tinha
possibilidade de modificar a própria qualidade jurídica de quem efetuuse
a troca. Assim era em Roma, pois quem trocava cavalos era o chefe da
família. O ftlho só poderia efetuar o negócio quando ascendesse l posiçio
de chefe.
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As formas contratuais como conhecemos hoje não existiam nas socie
dades primitivas. Sua origem provável, segundo WEBER, está na Idade
Média, quando começaram a se 'tornar mais impessoalizadas as relações
obrigacionais, fato este que tem relação também com o surgimento dos
títulos de crédito. 2

A doutrina dvilista conceitua o contrato como um acordo de vontades
gerador de efeitos obrigacionais. 8 A dogmática jurídica sob o conceito de
contrato, no entanto, identifica o instituto pelo qual o!l determinação do
conteúdo ou de alguns elementos deixou de ser livre; uma das partes
perdeu a liberdade de escolha de outra; a formação de alguns tipos de
contrato prescinde de autorização ou de aprovação da autoridade pública;
há tendência de padronização de condições gerais etc. Essas evidências,
pois, modificam o conceito de contrato. t

E patente a intervenção do Estado na vida do contrato. No que tange
à teoria geral do contrato, trata-se de uma nova dogmática jurídica com
renovação das matrizes filosóficas do direito privado. 6

FRANÇOIS EWALD 8 explica que as relações sociais são redu·
zidas a formas contratuais que de contrato. no conceito liberal, só têm
a denominação; as relações sociais tendem a uma infinidade de neces
sidades interdependentes entre os atores sociais. O aumento progressivo
dessas relações de solidariedade (solidarity relationships) outorga aos con·
tratos tamanha flexibilidade que não seria mais apropriado falar·se no
termo contrato, mas sim em uma ordem contratual (contractual arder).

Ainda segundo o autor citado, o marco dessa mudança seria a lei
francesa do Trabalho de nove de abril de 1898. Essa lei organizou um
sistema de acidentes de trabalho que não estava compreendido no clássico
contrato de empreitada que lidava com noção de culpa e compensação
de prejuízos.

A lei, diferentemente, pressupunha um pacto (settlement) entre em
pregados e 'empregadores, em termos das atividades exercidas e assunção
de riscos dessa atividade.

2 A referência A. gênese do contrato, bem como a referêncJa á WEBE.R. está
Inserida no utigo de autorla de TltRCIO SAMPAIO FERFtAz JUNIOR in O De,·
tino do Contrato, Rev1ata do Advogado, nO 9, pp. 111 e seguintes, 1982.

S ORLANDO GOMES In Trans!Of"m4t;6e, Gerais do D'b'etto 4cu Obrlgaç6u,
2$ ediçio, 1988, p. 11. 1988.

, ORLANDO GOMES, 011. cit., p. 4.

5 ORLANDO GOMES, 011. clt.. p. 5.

6 FRANçOIS EWALD In D'llemma8 01 LQfD ltI Wellare StD.te~ Capitulo A
CONCEPT or SOCIAL LAW, Berlim, Walt6r de Ckuyter, 1986, orp.nJzado por
GUNTHER TEUBNER, pp.50 e seguintes.
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A mudança leegislativa aludida traduz-se em termos de mudança de
racionalidade jurídica. EWALD,7 nesse sentido, revela que a moral e
a filosofia dos contratos são substituídas por uma doutrina baseada na
sociologia, através da distribuição equitativa dos prejuízos e lucros entre
os diversos atores sociais.

Nesse sentido. a nova dogmática toma imprestáveis "princípios e
construções de conceitos ordenados em função de outro tipo de conduta".
Os antigos juristas "encaram como insuportáveis monstruosidades jurídicas
as soluções criadas para atender às exigências da convivência social e ten
tam reduzir os fatos novos aos conceitos tradicionais a que repugnam", 8

A utilização de um conceito para determinar duas figuras jurídicas
distintas, entretanto, não é despretensiosa. mas, pelo contrário, é nitida
mente ideologizada. Q Com efeito, o contrato no modelo liberal privile
giava a autonomia da vontade, A mudança de racionalidade operada rompe
a estrutura 'intervindo na vida dos contratos privados e estabelece, sobre
tudo. uma ordem contratual. O contrato, cujo nome se mantém, não privi
legia mais a autonomia da vontade, mas sim a interrelação dos atores
sociais através da intervenção do Estado.

Conclui-se, assim, que o busílis do conceito de contrato é a auto
nomia da vontade. Dirigismo econômico, por sua vez, se contrapõe à autono
mia da vontade.

IV - Autonomia da vontade

:segundo LUHMANN, 10 $1<1 funções básicas do contrato enquanto
instituição capitalista são:

a) modalidade de troca;

b) institucionaliza a autonomia da vontade e a Jll)erdade contratual;

c) protege as partes contra os riscos econômicos;

d) permite a equalização dos contratantes.

Interessa-nos aqui aprofundar que tipo de autonomia da vontade e
de liberdade contratual está relacionada com o moderno dirigismo econô-

7 PRANçOIs EWALO, 011. dt., p. 42: ne.e aentldQ o autor cita PLANlOL
E RIPERT; KAZBtJD e MAZEOD: BOVBR; OJmDtI'D; RABD40VICS; BOULAN
" alU.

a ORLANDO GelOS, 011. cU., p. I.

I PRANçoIS EWALD, 011. cU.. p. 48.

10 A nferêncla r. L'O!DUa.NN ... lnMrldr. DO arttco de autorir. de TCRCIO
SAMPAIO PJmRAZ JUNIOR ln "O DedlDo do CClDtrato", BeNta dtJ Ad~.
n' 11, pp. lU e aeruJnte8, 1882.
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mico. TJ!RCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR 11 distingue liberdade no
sentido positivo e liberdade no sentido negativo. A equalização dos con
tratantes é a chamada de liberdade no sentido negativo e implica generali
zação mútua. A autonomia da vontade é a liberdade no sentido positivo.
O contrato harmoniza esses dois tipos de liberdade. posto que a autonomia
da vontade está inserida no contexto de uma sociedade de massas. Nesse
tipo de sociedade, as igualdades suplantam as diferenças. O dirigismo ec0
nômico confronta-se com o direito contratual.

ARNOLDO WALD 12 estabelece distinção quanto aos termos: liber
dade de contratar e liberdade contratual. Aquele seria a "faculdade de
realizar ou não determinado contrato, enquanto que este. liberdade con
tratual. seria a possibilidade de estabelecer o conteúdo do contrato. A pri
meira refere-se à possibilidade de realizar ou não um contrato, enquanto a
segunda importa na fixação das modalidades de uma realização".

Quanto à possibilidade de se estabelecer o conteúdo do contrato. vale
lembrar os métodos de PIERRE DE HARVEN: 18 A amputação e o
enxerto. A amputação consiste em retirar do contrato uma de suas cláusulas
tendo-a por não escrita. ou substituindo-se imperativamente por outra. O
enxerto consiste em introdução no conteúdo de um contrato de uma obri
gação como se fora convencionada.

Quanto à liberdade de contratar LEHMANN H ressalta: a) a auto
rização de um órgão para a realização de contratos; b) a disciplina da
conclusão de certos contratos mediante proibições que limitam a escolha
do contratante; c) a imposição a determinadas empresas da obrigação de
contratar. Quanto à liberdade contratual. ou liberdade de estabelecer o
conteúdo do contrato. o autor cita: a) a regulamentação coativa do con
teúdo mediante imposição de obrigações determinadas; b) a limitação de
estruturação do conteúdo do contrato através das condições gerais de esti
pulação estabelecídas unilateralmente. JjJ

Além desses métodos para se modificar o contrato. há também o sur·
gimento de novas figuras contratuais. Nas palavras de ORLANDO
GOMES. 18 "dispensa-se a essa relação jurídica o tratamento dado às relações
contratuais como se proviesse de um genuíno contrato. Assim são aplicá·

11 TaRCIO SAMPAIO l"ERRAZ Jt1NIOR, Jn "O DeatJno do Contrato", Be·
vf.rta cio Advogado, nq 9. 1982, p. 111.

12 ARNOLDO WALO. In Obrfgaç6u e ContrAtOl, 6' ecl. BIo Paulo, RevJata
d~ ~bun&W, uni, p. 1~.

13 A referência a PIJl:RRJI: DE HARVEN é feita por ORLANDO QOMBS,
OJJ. cft., p. 24.

1t A referência a LEHKANN é feita por OJU.Am)O QOMJI!8, 02', cft., p. 1••

15 ORLANDO GOMES nio d1at1nIUe em IU& obra entre liberdade contza.
tual e llberdade de contratar.

18 ORLANDO GO~. op. Cit., p. 33.
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veis o princípio de interdependência de obrigações, inclusive a exceptio
non adimpleti contractus, a periculum interactus, como o periculum dete
riorationis, a mora, a responsabilidade contratual etc.". São esses contratos:
a) normativo; b) coativo; c) tipo; d) adesão; e) necessário. Não se pode
pensar na sociedade contemporânea sem esses tipos de contrato, como
endossa RIPERT, citado por ORLANDO GOMES.

Não se cogita, nessas figuras contratuais, de autonomia da vontade
- é inexistente, mas mantém-se a ideologia do contrato no modelo liberal,
nos termos preconizados por FRANÇOIS EWALO.

Doutrinadores pátrios não se atinham a esse tipo de questão ao tratar
da intervenção do estado nos contratos. ARTUR ROCHA in Da Interven·
ção do Estado nos Contratos Concluídos (revisão dos negócios privados e
o direito civil), Ed. Irmãos Pogetti, 1932. analisava a intervenção estatal
como forma de proteção do juridicamente mais fraco. Essa explicação para
o surgimento das novas figuras contratuais, no entanto, não convence, pois
muitas vezes os contratos asseguram exatamente o contrário ao prever
monopólios etc.

As novas figuras contratuais são exemplos de uma nova realidade
contratual existente. Ajustam instrumentalmente o mercado. estabelecem
padrões, regulamentam as atividades s6cicreconômicas. Privilegiam, enfim,
a atuação do Estado na economia.

v - Plano legislativo

No plano leegislativo brasileiro é nítida a evolução da racionalidade
jurídica formal para a racionalidade jurídica substantiva. O código de defesa
do consumidor abre margem à racionalidade jurídica procedimental.

O Código Civil Brasileiro é um exemplo clássico de diploma legal
elaborado sob a égide do modelo liberal. Privilegia a autonomia da vontada
e o individualismo. Não trata de dirigismo econÔmico nos contratos, mas
estabelece limites de ordem relativa ao interesse público. E.xemplos disso
são as disposições nos arts. 145, 1089. 1132 e 920, as quais limitam a auto
nomia da vontade.

O Projeto do Código Civil n.o 634--B apresenta algumas mudanças sensí·
veis ao regular o contrato de adesão, nos arts. 422, 423, 424, bem como ao
introduzir a preocupação de que o contrato deve cumprir sua função social.

Talvez a primeira intervenção econômica nos contratos poderia ter sido
observada, na verdade, na legislação que estabeleceu pl'Qibição da cláusula
ouro e estabeleceu o curso forçado da moeda. Cuidava, w,m dúvida, de.
medida visando a implementar a política monetúia, ao arbítrio da já crescen
te desvalorização da moeda.

Em pleno Estado Novo, o Decreto D.O 22.626, de 1933, diIpunha
sobre a proibição de cobrança de juros acima do permitido. A limitaçio
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ficou restrita a particulares, posto que foi revogada pela lei de mercado de
capitais, a qual institucionalizou a política monetária dentro de padrões
internacionais do mercado financeiro.

Atualmente a intervenção econômica nos contratos tem sido sentida
em todos os momentos, principalmente por efeito de mudança de política
monetária. Planos econômicos sobrepõem-se a outras tantas medidas todas
com o efeito de regular a política monetária, e, por conseqüência, estabele·
cem novas regras e cláusulas nos contratos, tornando sem efeito outras
tantas.

A Constituição Federal de 1988 estabelece bases programáticas para
a atividade econômica. Funda-se na valorização do trabalho, na livre inicia
tiva, observada a propriedade privada, a função social da propriedade, a
livre concorrência, a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, a
redução das desigualdades regionais e sociais etc. (arts. 170 e seguintes da
Constituição Federal).

Merece relevo a garantia do Estado em defesa do consumidor, insculpi
da como direito individual nOs termos do art. 5.°, inciso XXXII, regulamenw

tada pela Lei D.O 8.078, de 11 de setembro de 1990.

O Código de Defesa do Consumidor estabeleceu taxativamente as cláu
sulas contratuais nulas de pleno direito, relativas ao fornecimento de bens
ou produtos e serviços que impossibilitem, exonerem ou atenuem responsa
bilidade do fornecedor, subtraiam ao consumidor a possibilidade de reem
bolso. transfiram responsabilidades a terceiros, estabeleçam obrigações con
sideradas iníquas, abusivas ou que coloquem O consumidor em desvantagem
exagerada, bem como outras tantas vedações inseridas no art. 51 e respecti
vos incisos. A lei recondiciona e reeduca as relações de consumo.

Além disso, dá tratamento coletivo às questões de consumo, denotando
se ainda mais a presença de uma ordem contratual interligada em uma socie
dade de massas, ao invés de violação de um interesse individual.

Aponta, por fim, além da nítida racionalidade jurídica substanti·
va, passos à regulação coletiva por parte da sociedade das relações de consu
mo, afasta o Estado ostensivamente atuante, dando margem possível a uma
nova mentalidade inserida na racionalidade jurídica procedimental ou
reflexiva.

Com efeito, o art. 107 dispõe sobre a convenção coletiva de consumo,
segundo a qual as entidades civis de consumidores e as associações de forne
cedores ou sindicatos de categoria econômica poderiam regular, por conven
ção escrita, relações de consumo que tenha por objeto estabelecer condições
relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de
produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de
consumo. Nesse caso a convenção tornaria obrigatória apenas aos filiados e
às entidades signatárias, 8 partir do registro do instrumento no cartório de
títulos e documentos.
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VI - Conclusão

O tema OIRIGISMO ECONOMICO E DIREITO CONTRATUAL
oferece uma gama enorme de abordagens e indagações. Não analiso neste
modesto trabalho o conceito de ordem pública e o conceito de interesse
público, para o que me reporto aos trabalhos de GIORGIO GIORGI e
tUIGI FERRI. 11 18 Tampouco a dissertação abarca o tema da compati~

bilidade entre o fim social da doutrina interventística e o caráter privatístico,
exposto por PIETRO BARCELONA. 111

O presente trabalho visou a esboçar uma mudança de racionalidade e
de leis que atuavam sobre o modelo clássico liberal e o modelo intervenci~

nista, tentando demonstrar, a principio, o rumo do modelo procedimental. O
código de defesa do consumidor é uma mudança. Trata-se, na linguagem de
EWALD, de um pacto entre consumidores e fornecedores de uma nova rela
ção de consumo. O contrato clássico é rido como a relação imediata entre a
supremacia e a autonomia individual, do qual emerge o Estado com poderes
limitados a garantir os contratos. O que muda entre o velho sistema e o
novo é a forma de pensar o relacionamento do todo com as suas partes, ou
seja, como O contrato social é concebido. No direito social (social law)
preconizado por EWALO as partes não pactuam cláusulas diretamente sem
antes passar pela mediação do todo, ou seja, da vontade social, ou ainda,
para se utilizar os termos de nossas legislações, da função social do contrato.

Muitas críticas podem ser feitas ao código de defesa do consumidor,
inclusive a de que não seria um modelo legal aplicável à realidade brasileira,
posto que importado do ordenamento jurídico de outros países mais desen
~olvidos. Há quem argumente que a questão é cultural, e o Brasil não tem
tradição para enfrentar o mesmo tipo de problema que países superindustria.
lizados. Coloca-se em cheque, ainda; dentro do contexto, a compreensão da
sociedade brasileira, e não SÓ do Estado, no conceito de Welfare State, ou
Estado do Bem-Estar, dada as desigualdades sociais enfrentadas por n6s.

As ponderações são pertinentes na medida em .qlie .0 discurso neo
liberal. antes de regular relações entre atores sociais homogeneps, fragmenta
conquistas sociais, sob o pretexto de retirada do Estado da economia. Assim
acontece principalmente nas relações trabalhistas, quando a ordem é a ausênw
eia do Estado e um dos lados é visivelmente mais organizado e forte que
outro.

A conclusão deste trabalho, antes de uma resposta, é uma indagação.
Nos países desenvolvidos a mu4#nça legal está ligada a uma superação do
Estado do Bem-Estar, a racio~idade jurldica substantiva é superada pela
racionalidade jurídica reflexiva. O que dizer no Brasil?

I' OIOBOI GIOROIO, In Teoria DeUe~ ,.., DIrltto Jlodmao
1#GlItJao. vo1. m, PlnIIae, I•• P. ••

18 LmOI JI'DlU, la L'.....tcmoII&fG Prft1adIJ. otutrrt, 1HI.
U PD'I'RO BARCJ:LONA, tu J.~~ • A.eo.om.. PriINIt4 ....

JJfMpUIIa fId 1I4ppoI'fl .IconorIdct, OlufrN, a..

.o, I. hIf........ .... •. 2t •. "4 ..... , .... 1992
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1. A contratação privada na economia de nosso tempo

Dominada por ação intervencionistB do Estado há algumas décadas, 8

economia de nosso tempo tem-se caracterizado por mudanças cíclicas, à
luz de exigências do momento, em países do mundo ocidental, em que
cada vez mais se tem distanciado do ideal de justiça e de equilíbrio com
que se deveria conduzir.1

As crises provocadas por surtos inflacionários e as soluções nem
sempre compatíveis com as reais necessidades dos países envolvidos e de

1 Dentre ln\\mer08 outros autores, v. ABEL ANDRADE: A vida do Direito
Civil, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1898, em que Invocava a denominada
"questAo social" e as tra.nsfonnaçl5ea pelas qua.1s passava O Direito eM!; JOSEPH
CHARMONT: Lu tr4n.!/OTmlltkm, C!U Droit Civil, Paris, Armand Colln, 1912;
LOUIS J088ERAND: ..Aperçu général des tendencea actuellea de la thêorle 4es
contrata", em Rev. Trfrn. de Drott Civil, 1937, t. 38, pp. 1 e 88.; REN1: SAVATIER:
Let métamorpho&u du droit civil d'4u1ourd'htd, Parl8, Lib. Générale, 19fJ2; MARCO
AURRLIO RISOLIA: Soberania 'V CTUU deZ contrato, Buenos A1reII, Abeledo Perrot,
1958; CAMIlJ.Q CAVAONARI: Nuatr! orUzontf dei Dfrltto CtviZe, M1lano, Dumo·
lard, 1891; ENRICO CIMBALI: A nova jme do Dtr4fto CIVil, trad., Porto e Rio
Chardon e P. Alves, 1900.
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$\las populações têm evidenciado a debilidade das concepções postas em
prática pelos governantes para a condução da economia, exatamente pela
inobservância do equilíbrio necessário, em sua formulação, entre os int~

resses em jogo.

Ora, atuam nesse universo, de um lado, grandes cong\ome'[ad~ empre
sariais, multinacionais e nacionais, e empresas estatais de vulto, e. de outro,
pequenas e médias empresas e os particulares em geral, estes especialmente
na condição de consumidores anônimos da massa de bens e de serviços,
postos à sua disposição, e a que se vêem atraídos em face de necessidades
criadas pela complexidade da vida em sociedade nos dias presentes.

Avulta anotar, nesse contexto, o papel impulsionador da publicidade
que, aliada aos meios de comunicação, em sistema de interdependência
recíproca, cria, sedimenta e impõe hábitos, costumes, e necessidades, levando
as pessoas à ampliação de seu circuito negocial.

A visão macroeconômica da problemática negociaI é responsável pelos
desajustes que se notam no plano social, em que camadas inteiras de
população não têm acesso a bens de consumo normais. nem podem satisfazer
necessidades primárias da vida, tais como habitação, vestuário e alimen·
tação.

Nesse panorama, assume especial relevo a questão da análise do sistema
contratual vigente, sob o crivo dos princípios e das normas de defesa de
direitos pessoais e personalíssimos envolvidos no plano negociai, em espe
daI quanto a contratos celebrados para a satisfação de interesses dos
particulares, em que prosperam os denominados "contratos por adesão",
ou "contratos de adesão", como apontamos em trabalho publicado
em 1978. denominado "O dirigismo econÔmico e o Direito COntratual"
(RT 526/20).2

A regra na contratação atual é a da submissão da pessoa a modelos. a
f6rmulas, a condições e a cláusulas pré-determinadas. impressas ou não.
mas aceitas globalmente e sem discussão, para que possa obter o bem, ou
o serviço almejado. A predisposição advém do próprio ofertante, ou de
normas regulamentares ou legais, não se propiciando, pois, normalmente,

2 EBpec1tlcamente quanto .. probIemA.t1ca de» contratos de acIedo. V. JAC~

QUES aHE8TIN: LÃ oblfDutíont - Le contTot,. PArta, Libl'arie CHnér&le. 1980,
pp. 32 e lS.j JADO: SAln'08 BlUZ: LG contTcJtGd6ft prWacU. MadrId. Monte~

corvo. 1H6; VITI'O&O Tl:DJl:8CHI e GUlDO Al2A: 1l contnstto Ml dfrltto
n.onl-ClmerfcGRO. 1Clano. G1Uffri. 19lII; ALBSANDRO OIORDAN'O: 1 contnJm
per czcIufoM. M1IaDo. al~. 11151; C08DIO MARCO KAZZONI: COr&tnltff cU
maua fi controU ftd DIritto P1it1a4o, N&po11, .1OftDe, um: ORLANDO GOIIBS:
f'1'Gmf~get'G" 4D Direito la olJrlgaçiJu. 8. PaUlo, Bd. RT. 1881 e Ccm~

trato de adeIcIo. 8. PaUlo. Rei. RT, 162; WALDIRIO B1:JLGAR8I.Ll: Ccml:TGtol
mm:antV, 8. Paulo. AtIN. lt'JI, pp.8'1 e M.j PRAN MARTINS: COfJtrGtoI ti obrf..
fG96a comercicfI, RIo. 1'WeD8e. 1181. pp. 108 e •. e MAR1A JlBLBMA DINIZ:
ClJTIO de Dhtto CIof1 8r'cIIOeWO. SP, 8aDha. 1J88, 'Y. S, p. 11 .... dmtn aum.
.-1t.cJr-..
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ao interessado qualquer ingerência, seja na forma, seja no conteúdo do
contrato. Considerando-se que, na prefixação pelo ofertante, reveste-se
este do caráter de grande empresa \Uultínacíonal, ou nacional - que con·
centra, portanto, soma de poderes apta a ditar, nesses contratos, condições
tendentes à preservação e à prevalência de seus interesses - tem-se redu·
zida a posição do contratante (pessoa comum ou empresa de menor porte)
a mero aderente às disposições de vontade negociaI do ofertante. Subme·
te-se, portanto, à vontade do ofertante o circuito negociaI correspondente,
sob certas regras básicas, mas muitas vezes sem disposições legais compa·
tíveis para o resguardo das posições dos contratantes em geral, que com
ele realizam negócios.

Assim, com normas de ordem pública incidentes, de um lado, mas
sem qualquer disciplinação específica, de outro, esses contratos ganham
espaços cada vez mais amplos no cenário fático, diante ao dinamismo de
certas atividades básicas e a necessidade de ante a massificação da colocação
do bem ou do serviço, adotar-se expedientes lépidos de contratação, e que
acabam por elidir, previamente. qualquer possibilidade de discussão pelo
adquirente ou pelo usuário, conforme o caso, de suas cláusulas.

Tem-se, então, submetida a vontade individual, nas relações contratuais
com os fornecedores e os prestadores de serviço, a ditames de cunho
normativo, regulamentar, ou fático, em especial às cláusulas e às condições
por eles pré-estipuladas. quebrando-se, assim, as noções de igualdade e de
equilíbrio no âmbito contratual. Fica sempre o adquirente (ou o utente)
de bens e de serviços jungidos a f6rmulas, modelos e contextos definidos,
nos diferentes contratos utilizados para a respectiva colocação no mercado,
não se lhe permitindo interferir, concretamente, com sua vontade, na deli·
mitação do negócio realizado, pois grande parte do universo contratual
está sob a influência dos disponentes, ou dos ofertantes, ou do Estado,
em contratos, em leis ou em regulamentos manifestada.

2. O extenso universo contratual existente

No atual universo contratual, espécies diversas de figuras negoclaul
existem, em função da expansão alcançada no plano comercial e do extraor
dinário avanço tecnológico de nosso século, introduzindo-se no cenário
econômico inúmeros novos bens e serviços à disposição dos mteressados.
Alinhem-se: os serviços de telecomunicações, com os diferentes sistemas
possíveis de reprodução e de representação de imagens e de sons; o comple
xo aparato computacional, com múltiplos uSOS empresariais e domésticos;
os mecanismos vários de publicidade, de financiamentos, de investimen
tos, de seguros, de conjugação de empresas e de negócios, dentre inámeras
outras modalidades.

Para a regulação das relações jurídicas dai decorrentes, inúmeras
fórmulas contratuais têm sido adicionadas ao elenco tradicional, de que
merecem destaque as do contrato necessário: do contrato autorizado; do
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contrato coletivo e do contrato complexo. que, a par de suas peculiaridades,
têm posto em crise a própria noÇão de contrato. Mas, não obstante as
diferentes e singulares teorias e explicações existentes - algumas até nega
t6rias do próprio conceito -, a verdade é que subsiste o contrato como
mecanismo de conjugação de interesses para a realização de objetivos
pessoais e patrimoniais no âmbito jurídico. •

Com efeito, a contínua inserção de condições gerais em certos
contratos; a pré-definição de cláusulas em outros; a combinação de neg6
cios, ou de cláusulas de contratos tradicionais; a inserção de normas legais
ou regulamentares no contexto de outros contratos. ou mesmo a própria
definição normativa de seu conteOdo. se bem que representem fenômenos
que imprimem feições particulares ao instituto, deixam intacto. no entanto.
o conceito básico, que segue sendo a fórmula iurldica precípua pata a
conjugação de declarações negociais de vontade, destinadas à circulação
de bens. de direitos e de serviços no mundo fático.

Definindo-se as novas espécies - como o fizemos no citado trabalho
-, tem-se que contrato necessário (imposto. forçado. ou ainda imperativo) é
aquele a que a parte se não pode recusar. pois decorrente de norma cogente
(como, por exemplo, o contrato de seguro acoplado ao de transporte; o
contrato de concessão e de fruição de serviços públicos e o derivado de
'profissões regulamentadas).

Contrato regulado (resulamentado) é aquele cujo contexto se encontra
disciplinado por meio de lei ou por meio de regulámento (como: contratos
bancários; de transferência de tecnologia; de "leasing"; de comercialização
de "software" e outros).

Contrato autorizado é o que depende tte manifestação de áutoridade
da administração pública para a sua execução (como os de: aquisição pública
de ações; aquisição de controle da empresa; de "underwriting"; de comércio
exterior; de transferência de tecnologia; de constituição de certas sociedades
anônimas, ou de certas associações. etc.).

Contrato coletivo e o celebrado por determinada categoria profissional,
em relações derivadas do trabalho. com as empresas do setor correspondente
(como o acordo coletivo para reajuste de salário, ou para definição de condi
ções de trabalho).

Contrato complexo (misto) é o que advém da reuniio de elementos
componentes de tipos diversos, ou da combinação de contratos típicos (como
os de 'ilea&ing". ou arrendamento mercantil, em que se conjugam locação de
bem e opçio de compra; a1ienaçio fiduciúia. em que se combinam elementos
de negócio fiduciário. de venda e de fmanciamento. e 8B8im por diante).

I AniUIe percuclente di. lUtAri& , ~'t01"f1da par PlUNCZSCO KI88I
NJK): 11 COIItnltto IA ,....... lIDaDo,· 0IUffrt. 1I'JI, pp. me ... depoIa de completo
edUdo dO CODcetto tkD1co-JurIdtco ~ contrato, • pp. 17 ... .IIDtre -. lO. ORLANDO
GOID8: Contratol. RIO.~. 11111, pp. 121 ••.
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Essas figuras - a par de outras - apresentam, pois, conotações espe
ciais, que as distanciam dos contornos tradicionais do contrato, tanto quanto
à visão, como quanto à concepção de cunho liberal, com que foi cunhado,
à época das codificações. De fato, vislumbrado como o acordo de vontades
tendente à criação, à modificação e à extinção de relações jurídicas, em razão
dos interesses dos contratantes e à luz de declarações negociais próprias, viu
se o contrato cercado de novos elementos, que lhe imprimem conformações
diversas, propiciam-lhe traços novos, enfim, cercam-no de características de
índole eminentemente social, em que a participação do Estado e de coletivi
dades lhe propicia novo dimensionamento. Mas o núcleo central persiste,
mesmo preso a fatores ou a condicionantes novos, a identificar - como
desde o início - 8 fórmula jurídica própria engendrada e desenvolvida para
a regulamentação de interesses privados de cunho econômico e patri.
monial. 4

3. A predominância de contratos por adesão

Não obstante a diversidade de figuras e de negócios possíveis no cená
rio econômico presente, prospera a idéia de contrato por adesão, ou de ade·
são, no mundo negociaI, como anotamos. Com isso, seja para a aquisição,
ou o uso, ou 8 fruição de bens e de serviços, encontra era o contratante
ordem predisposta de cláusulas e de condições, ditadas por lei ou por força
de regulamentos, ou ainda por vontade do disponente (ou do ofertante),
cabendo-lhe quase sempre aceitá-las, sem discussões, ou modificações, se
efetivamente quiser relacionar-se contratualmente, na consecução de seus
objetivos (uso, obtenção ou disposição dos bens e dos serviços oferecidos).
Daí as preocupações com o equilíbrio contratual, decorrentes de dogmas e
de posturas introduzidas pela evolução do pensamento social e jurídico.

Submete-se, assim, a órbita contratual a novas concepções, de marcada
influência social, que atingem, não só a contrataç~o privada em si, como
também os próprios princípios com que se edificou a teoria dos contratos,
embora permaneçam no comando da respectiva textura jurídica.

Com efeito, não só os princípios fundamentais, como também as normas
gerais editadas para a disciplinação das figuras centrais de contrato perma
necem na regência da matéria, graças ao grau de universalidade de que se
revestem, na linha da influência romana.

Mas a base teórica passou - e passa - por sensíveis modificações,
ditadas pela evolução social, política e filosófica, com que se inseriram novos
valoreos à temática do relacionamento contratual, Ora impregnada de eremen-

4 li: a doutrina imperante, eDloora diferentes formulaç6es tenham. sido ed1t1
cadas ao longo dos tempos (decisiva é a observação de que persiste sendo ajuate
de vontades, aderindo uma parte às linhas bé,sicas traçadas pela outra).

Anote-se, outrossim, quanto à. especificação de figuras. a ex1Jltência de con
tre.to-tipo. modalidade de contrato de adesão, com fórmulas proI1tas, em impressos
próprios.
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tos de cunho social, em que interesses coletivos vêm superando os de índole
individual.

Desse modo, tem o relacionamento contratual perdido o sentido indivi
dualista e liberal com que se introduziu nas codificações inspiradas na fran·
cesa, para assumir caráter eminentemente social, com função e finalidades
assim definidas expressamente no ordenamento jurídico. /I

Com efeito, não se pode mais partir da idéia de igualdade das partes
nO mundo negociaI, pois as transformações operadas desde a chamada Revo
lução Industrial à Revolução Tecnológica imprimiram, no universo respecti
vo, um tal sentido de diversidade, que os diferentes pólos podem, de há
muito, ser identificados pela correspondente posição econômica no cenário
fático.

Com isso, tem a ordem i\\rídka recebido o influxo das teorias que se
caracterizam por u'a marcada preocupação social, como ocorreu na mate
rialízação de nossa Carta de 1988, entrecortada por posições e por posturas
em que se evidencia a defesa de interesses coletivos, nascendo daí a exigên
cia de reformas legislativas tendentes a ajustar o ordenamento vigente às
novas necessidades. Um desses pontos é, exatamente, o da defesa do con
sumidor, em que se recomendou a edição de código próprio, no qual se
deverá traçar sistema normativo compatível com a preservação e a sustenta·
ção de direitos fundamentais da população consumidora. Ora, a noção básica
é a de consecução de equilíbrio nas relações de consumo, por força da
disparidade de poder entre os produtores, ofertantes e distribuidores de bens
e de serviços e a grande massa utente, e ainda em razão da exis~ência de
ações tendentes a obter aproveitamento indevido, por parte daqueles, de
situações de necessidade e de insuficiência do mercado em geral. /I

Nessa ordem de idéias, cuida-se de conferir à textura contratual, nas
relações de consumo de massa, dimensionamento próprio, com a edificação
de sistema protetivo compatível com as necessidades da população e com
mecanismos de sanção eficazes, nos planos administrativo, civil e penal.

~".dS a preocupação persiste - mesmo em niveis mais diretos, ou indi·
vIduais, de vinculação negociaI - exigindo os ditames da ordem pública, da
moral e de bons costumes, a definição de parâmetros, no plano jurídico, que
possibilitem a defesa de interesses dos contratantes, em todas as situações

5 A sensivel evoluçAo processada na matéria estA demonstrada na exteDaa
e especial legiBJaçAo que vem sendo edita4a, IOb principies e regJ'IUI própriaa, em
diferentes áreas, antes compreendidaa nu codifiCaç0e8 (&egUI'OIl, direitos autoraU,
',"pvda de Imóveis, relações de direito agrá.r1o, financiamentos e inÚlneras OUtru) ,
que d1IlCutlmos no artigo citado.

6 A Constltu1çAo de 1988 reflete a preocupaçAo humanf8tfca de llC*OI dlu
e, na Unha. das Deciaraçl'lea UnlveJ'lllÜB de Direitos, eonaacra atatema de enUD
ciaçIo e de proteçf.o de direitos indtv1duaia e coletlVOl!l. que • coloca como marco
importante da reforma Jurfdica do Pata. Dentre 08 direitoa assegurad08 estio os
dos co118WD1doJ'es, lnIer1d08 como llmit. natura1B do deaeD.volvtmento da ordem
econOoúca. na buaca do equiJ1brio do IIetor. V.. nesse lleI1t1do, D08IO Uno O,
rUreito. dei per~. Rio, JI'ureue 'OD1verattmia, 11189.
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em que exista disparidade de poslçoes entre as partes, seja antes, seja na
formação do ajuste, seja depois da contratação, ou mesmo quando haja
inobservância, por qualquer dos contratantes ou por ambos, de normas
cogentes incidentes no curso do relacionamento. Daí a definição em lei, ou
na doutrina, ou na jurisprudência, de mecanismos jurídicos de proteção a
interesses individuais em contratos, ou mesmo em relações extracontratuais.
Assim é que, periodicamente, ganham vulto as teorias do abuso de direito,
da lesão, da imprevisão (ou da cláusula rebus sic stantibus), do enriqueci
mento sem causa, da responsabilidade objetiva do lesante e outras, que,
sob forte coloração moral, procuram conferir, manter ou devolver justiça ou
ainda reparar injustiças no relacionamento negociaI privado.

Ingressam, nesse passo, os princípios maiores da convivência humana
e que o Direito Natural põe à dispOSição do intérprete, do julgador e do
legislador para o cumprimento de sua tarefa básica de ministração de jus
tiÇB, como fim último do Direito, a saber: honeste vivere, neminem laedere
e suum cuique tribuere.

Com essas noções, busca-se o equilíbrio perdido no mundo das reIa
ções negociais, cumprindo a doutrina e a jurisprudência papel de realce
no plano jurídico, à falta de normas próprias de defesa dos interesses dos
menos favorecidos.

4. A inserção de cláusulas abusivas nesses contratos

Com efeito, é pela ação dos doutrinadores e dos magistrados que se
tem conseguido justiça no contrato, à míngua de um sistema legislativo
adequado, que ora se procura obviar, em nosso País, com a edição de um
Código de Defesa do Consumidor, para cuja concretização vários projetos
estão em tramitação no Congresso Nacional.

Inohstante a importância da iniciativa, deve-se buscar ação mais con
sentânea com a realidade social por parte dos poderes constituídos, cuja
atuação não tem alcançado o nível desejável de justiça, na órbita negociaI,
mas, ao revés, vem contribuindo para a exacebação das disparidades exis
tentes.

De fato, tem·se o poder central limitado a intervenções globais na
economia, com a definição de planos emergenciais - com tabelamentos,
congelamentos e controles de preços - mas sem uma correspondência à
realidade do mercado e às diferenças sensíveis entre as classes sociais, de
sorte que se esvaem, na prática, exatamente por não se ajustarem a um
senso de equilíbrio entre os vários interesses em jogo. As diferentes formu
lações teóricas têm imposto sacrifícios a certos setores da população, em
particular os trabalhadores assalariados, não se concentrando no fator prin
cipal que causa a inflação, ou seja, o déficit do setor público.

Além disso, deve-se acentuar, no plano jurídico, O direcionamento da
ação governamental apenas para o controle de valores, ou de percentuais
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de reflexo, não atingindo, pois, o cerne das desigualdades contratuais, que
reside na inserção de cláusulas abusivas nos contratos de adesão (e que os
projetos de C6digo de Defesa do Consumidor têm procurado obviar).

Com efeito, a par da edição de normas proibitivas de certos contratos,
ou de cláusulas em contratos. em setores específicos (como no da infor·
mática, do comércio exterior, etc.), a constante intromissão do governo na
economia tem-se pautado por ação tendente a coibir certas e determinadas
práticas lesivas aos contratantes de menor poder aquisitivo, ou então a limi·
tar reajustamentos de valores em certos contratos, em especial, de venda
ao público (venda em massa), de fornecimento e de locação. Por vezes,
eSSa submissão a cláusulas de reajuste pré-estabelecidas pelo governo esten
de-se a outros contratos, como os de prestação de serviços, de administra
ção, de locação comercial. etc., alcançando, em períodos de congelamento,
ou de tabelamento de preços, grau de generalidade maior, mas sempre sob
mecanismos de controle deficientes, dada a insuficiência operacional da
máquina administrativa. T

Em verdade, a par de não permitir a extensão de suas soluções a todos
os níveis de contratação privada possíveis, tem a ação governamental se
baseado em fónnulas e em cálculos gerais, apartados da realidade de cada
setor do mercado, e que, no final, acaba por agravar as disparidades obser·
vadas no mundo negocial de nossos dias. entre os' disponentes ou ofertantes
de bens, ou de serviços, e o público contratante. sem falar-se, é claro.
naquele expressivo contingente populacional alheado, em definitivo. da
fruição de muitos bens e serviços existentes.

Como decorrência dessa contínua injunção do Estado em negócios
particulares e da soma de poderes que os grandes conglomerados econômi·
cos vêm concentrando. ficam as pessoas submetidas a condições pré-fixa·
das, nos ajustes com eles celebrados, muitas vezes, sob fonnas e fórmulas
imperceptíveis, e até ininteligíveis, com sacrifícios injustos e injurídicos de
direitos próprios assegurados no ordenamento vigente.

~ealmente, dada a dominação dos contratos por adesão, em todos os
<1.terentes setores de negociação privada, aliada a mecanismos, nem sempre
condizentes com a ética. de defesa de interesses de grupos, de empresas,
ou de pessoas que oferecem bens ou serviços à contratação. é comum a
inclusão de cláusulas abusivas nesses contratos, ou seja, cláusulas despida!
do equilíbrio necessário, ou contrárias, à ordem jurídica. ou à ordem
pública. ou à própria moral, freqüentemente, de difícil análise, ou com·
r.-eensão imediata. em função das próprias condições de realização dos
negócios.

7 A açIo estatal anterior A Carta marcou-se pelo cunho protetivo • nfve1
lndtvtdual. exigindo 80 interessado o 1ngnlaao em Juizo, a par de aceeao • 6JafwIt
de defesa no piano adlninJatratfvo, com ezceçIo dal~ lObre amparo a
interessei d1fu8oI. Mas, a ConstttutçAo de 1988 1nItltulu meeantamos de proteçio
de tntereeaea coletivos e leci~ou a açI.o de entidades pdbJJcu e prtftdaa para
atuaçlo em defesa de categorlaa, ou de grupos" de peIIIIOU na lIOCiec1ade.

a. 111I........ ....., •. 29 •. 114 ...... /J-. 1"2



Condenáveis dentro de um sentido de justiça no contrato, campeiam,
no entanto, em várias direções, em contratos padrões existentes nas áreas
financeira, bancária, industrial, comercial, de serviços, de hotelaria, de
licenciamentos, de usos de bens alheios (estacionamentos, postos, etc.);
de consertos de bens (oficinas mecânicas, de reparos em aperelhos eletrô
nicos, etc.). 8

Ora, como os contratantes não dispõem, seja de tempo, seja de opor
tunidade, seja de condições materiais de análise, ou mesmo de entendi·
menta de seu teor, essas cláusulas acabam por integrar o contrato assinado
globalmente, com a própria aquiescência dos interessados, consciente ou
inconscientemente outorgada. Aceitas, pois, pelos contratantes, ingressam
no universo negocial privado, submetendo os contratantes à vontade dos
disponentes e com sacrifícios injurídicos de seus direitos.

Havendo posterior constatação, inconformismo, ou mesmo dissensão,
somente à luz do ingresso individual a Juízo é que se podem corrigir ali
distorções, assim mesmo após a longa e tormentosa tramitação do processo
correspondente, uma vez que somente há poucos anos se tem tomado cons
ciência, entre nós, do relevo de mecanismos coletivos de defesa de inte
resses privados, consagrados, em definitivo, na Carta de 198B. Mas seu
uso é bastante modesto, dada a ineficiência de entidades privadas de defesa,
pois, até por questão cultural, não encontram disseminação adequada em
nosso País.

Nesse sentido é que se cogita, nos projetos referidos, da inserção e
da ampliação da ação de órgãos públicos na defesa de direitos dos consu
midores, e sob forma sistemática. compondo estruturação suscetível de, sob
a égide do Conselho, de âmbito nacional, permitir atuação, a níveis esta
duais e municipais, para a concretização dos respectivos direitos, quando
lesados por fornecedores de bens ou de serviços ao público. 11

Mas, na regulamentação projetada, é na prescrição e no sancionamento
às práticas abusivas que se concentra o regime, identificando-se algumas
dessas ações, para a respectiva condenação. As cláusulas mais comuns são

8 A tnse~lo de eláuliulas abusivas é que tem ):lrovocado a reação, no Ambito
contratual, contra as técnicas atuais de colocação de produtos e de serviços no
Mercado. Impondo-se a consumidores necessitados e def!preparados, acabam tra
zendo vantagens Indevidas aos disponentes, com prejulzos senslveis àqueles. Dai,
a preocupação que ora se manifesta em paises nos quais se cogita de edificar,
ou de instituir, legislação protetiva ao consumidor, qUllIlto a mecanismos ef!cues
de repressão, aliados, ademais, à. necessidade de melhoria da qualidade dos pro
dutos e dos serviços. A exacerbação do valor da indenização, na açAo de reparaçAo,
tem sido propugnada, pela doutrina, como fórmula jurídica 1n1bidor& dessas
prátIcas e de outras que ferem direitos dos utentes. J!: que, ao &tingir componentes
de. personalidade hwmma, assume a rndenlzação o caráter reparatório oU saneio
natário, como salientamos em nosso livro Responsabilid4de civU, teoria &- prática.
Rio, Forense UniversitlÚ'ia, 1989.

9 Pennlte o sistema, de um lado, pela união de forças. posiç6es mais eom~

patíveis em. aÇÕes judiciais. De outro. & integração de entidades pllblicas e prlva~

das na defeSa dos interesses.
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as de: inversão do ônus da prova em eventuais litígios entre os contratan·
tes; de exclusão de responsabilidade por vícios ou defeitos de produtos
ou de serviços; a de outorga de mandato ao disponente para agir em nome
do consumidor; a de eleição de foro mais favorável ao disponente; a de
excesso (superposição) de garantias (como a de cumulação de hipoteca com
emissão de título de crédito e com aval pessoal do responsável, quando
pessoa jurídica o utente). Outras, consubstanciadas em vantagens, exacer
bação de preço, estipulação de correção monetária por índices mais expres
sivos, elisão de efeitos favoráveis ao utente, completam o elenco, com que
muitos disponentes ou fornecedores se sobrepõem aos contratantes, pessoas
físicas, ou hlfídicas de menor porte.

5. Reflexos no mundo jurídico

Em cOl'lseqüêncía dos fenômenos apontados, vê-se o mundo jurídico
povoado de leis de intervenção e de planejamento, decretos-leis, decretos
e medidas provisórias de caráter unicamente emergencial, com normas de
efeito transitório ou periódico; de leis proibitivas de certos ajustes, ou
de certas cláusulas no plano negociai; de normas impositivas de contexto
ou de forma de contratos, enfim, de disposições tendentes a equacionar
conflitos entre os interesses referidos, com os limites expostos.

Com isso, são vedadas certas práticas; são impostas outras, que ganham
o cunho de contratos obrigatórios, ou de cláusulas obrigatórias em contra
tos (como o seguro obrigatório, a. cláusulas de garantia e de assistência
técnica obrigatória e outras); são submetidos certos contratos à aprovação
governamental (como os de transferência de tecnologia). De outro lado,
limitações são trazidas, à vontade individual, cuja manifestação, no plano
negociaI, se sujeita a condições e a fórmulas predefinidas; aceita-se a inter
venção de autoridade administrativa em negócios privados, a condicionar
lhe a validade; admite-se a intervenção do juiz no contexto do contrato,
reduzindo-lhe, por exemplo, os ônus e as condições do pagamento, para
permitir a sua execução, a par de efe~tos outros que alinhavamos no citado
trabalho.

Com esse quadro, tem-se complexa - e nem sempre coerente 
normatização do universo negociai privado, comprimido ora por certas
nonnas de ordem pública e por f6nnulas e por cláusulas predispostas
pelos grandes produtores e fornecedores de bens e de serviços a que se
curvam os particulares em geral na satisfação de suas necessidades de
ordem econômica. Isolada ou conjuntamente, essas disposições compõem
o contexto contratual em uso, impossibilitando, na prática. ao adquirente,
ou utente, a discussão, seja da forma, seja do conteúdo da avença. de modo
que sua atuação se resume no citado acolhimento global do teor propos
to pelo produtor, ou pelo fomecedor dos bens, ou dos serviços.

Ora, organizados empresarialmente. nas várias áreas (produção, in
termediação, industrialização, comercialização e distribuição), os detentores
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dos bens ou dos serviços impõe sua vontade aos demais contratantes, alcan
çando-se vulto expressivo em nossos dias, ante à dimensão por eles
assumida no âmbito negocial, que praticamente afasta, ou reduz drasti
camente, o plano de relações diretas entre pessoas físicas no campo de
realização de interesses econômicos. 10

Com efeito, de um lado, a tendência de comercialização do mundo
negociaI vem diminuindo o espaço das atividades propriamente civis e, de
outro, a constituição de empresas para prestação dos serviços vários
possíveis vem substituindo a atuação pessoal (de pessoas físicas) na sua
realização. São as empresas, comercíais ou civis, que atuam com mais
freqüência no âmbito negociaI. restringindo-se as. pessoas físicas a poucas
atividades e, normalmente, profissionais ou especializadas. Assim, empresas
de administração ocupam o lugar de mandatárias, e de administradores
de bens e de gestores de neg6cios; empresas de prestação de serviços reali
zam as tarefas de empreiteiros e construtores e outras; empresas de locação
atuam por proprietários, e assim por diante.

Com isso, em conclusão, o universo contratual encontra-se integrado
por pessoas jurídicas, de um lado, e pessoas físicas, de outro, ou seja,
produtores e fornecedores de bens e de serviços - muitas vezes entrela·
çados em grandes complexos empresariais, nacionais ou internacionais
- e o grande público em geral (ou a massa consumidora), com os desní
veis apontados, que tendem a alargar-se, ampliando o fosso existente, a
menos que se tomem providências legais e administrativas coerentes, na
defesa dos economicamente mais fracos.

Esses fatores todos imprimem ênfase especial ao estudo da teoria dos
contratos de adesão, que realizamos à luz de pesquisas e de reflexões sobre
a problemática atual do mundo dos negócios privados, intentando contri
buir para o assentamento das noções básicas admitidas atualmente na
matéria, para o equacionamento das questões que tem suscitado e para
a definição dos principais mecanismos de proteção ao contratante, em
função da evolução legislativa, doutrinária e jurisprudencial havidas, desde
a identificação, a nível internacional, de parâmetros seguros para a estru
turação de um regime jurídico adequado, em que se possa chegar ao
equilíbrio almejado.

Formulações teóricas têm sido, ao longo dos tempos, apresentadas na
doutrina desde que se detectou essa problemática, mas a matéria continua
ainda a desafiar os interessados, em praticamente todos os países civili·
zados, tendo-se engendrado soluções legislativas e jurisprudencíais que, no
máximo, têm procurado atenuar, em concreto, o impacto das diferenças
econômicas e financeiras entre as partes, carecendo ainda, portanto, de
ordenação legislativa própria, que no Brasil os projetos mencíonados
intentam conferir.

lO Com a. expansão apontada, Vem imperando a adoÇão de organização
empresarial em todos Oli n!veb de atuação negociaI.
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6. A defesa do aderente
Com efeito, não é nova, nem atual, a problemática em questão, embora

assuma presentemente proporções mais graves, ante aos desníveis existen·
tes no cenário econômico, com concentração maior de riquezas em certas
áreas e em certas pessoas, em particular no nosso País, que sofre os
efeitos de fracassos acumulados em intervenções estatais mal postas.

O fenômeno é, em verdade, fruto da reação de pessoas e de grupos
econômicos a ações intervencionistas, como defesa dos respectivos inte·
resses nos relacionamentos negociais, preso, no entanto, à concepção e li
disciplina~o contratual. Vale dizer: não obstante a influência marcante
de uma vontade - de associação. de grupo, de empresa ou do próprio
Poder Público - a verdade é que, para o perfazimento da relação, mister
se faz a manifestação de outra vontade, a do aderente, ganhando daí essa
figura a denominação "contrato por adesão".

Desse modo, enquanto formulação simplesmente unilateral, defensiva
de interesses. a predefinição de cláusulas e de condições contratuais ingres·
sa no mundo jurídico COmo proposta para negociação, a que o acolhimento
dos interessados imprime o feitio de contrato. Resulta daí a necessidade de
fixação de mecanismos tendentes a equilibrar os interesses em causa,
sempre que se firmam Os contratos e sob as balizas da ordem pública, da
moral e dos bons costumes, e que leis esparsas vêm, periodicamente, inten·
tando realizar.

Mas é na· possibilidade de inserção de cláusulas abusivas - em que
se rompe a comutatividade contratual - que a problemática do contrato
por adesão assume a gravidade de que se reveste em nossos dias, quando
a consumidores incautos, ou indefesos. frente a circunstâncias de premência
e de necessidade, são impingidos sacrifícios ilegítimos, corno, por exemplo,
s perda de vantagens naturais, a dispensa de ônus ínsitos na negociação,
a exacerbação da prestação a seu cargo e outras tantas práticas lesivas
que, infelizmente, povoam o cenário atual.

Desde o suprimento de seu lar ao atendimento de interesses da vida
comum diária (em restaurantes, lanchonetes, lavanderias, lojas, hotéis, etc.),
sofrem os consumidores o influxo da ação de pessoas, de empresas ou de
grÚpos econômicos que lhes impõem sua vontade e à custa de ônus nem
sempre juridicamente legítimos, sem que se possa defender de modo
condigno, ante a deficiências do sistema vigente, cuja legislação ainda se
encontra fundada na idéia de equilíbrio negociaI, rompido. no entanto,
de há muito, na prática.

De fato. desde o início do século - c, mais remotamente. de fins do
século anterior, sob as influências advindas da Revolução Industrial - a
doutrina vem apontando o fenômeno, protligando a ação desses grupos
e intentando a adoção de mecanismos de defesa do consumidor, la luz do
espírito de justiça. na contratação, traduzind~se. no entanto, essa ação.
de regra, em poucas e tímidas leis e normas de proteção. Amparadas, em
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outros países, por associações privadas de defesa, têm, outrossim, obtido
maior êxito os consumidores em suas lutas e reivindicações por condições
de negociações compatíveis com o respeito e a dignidade de que se devem
cercar.

lá SALEILLES, em 1901, considerado precursor na matéria, invo
cando a necessidde de proteção ao aderente, apontava o fenômeno, salien
tando o declínio da autonomia da vontade no domínio contratual ante às
desigualdades existentes em concreto.

Ao longo dos tempos, inúmeras vezes vêm-se somando contra esse
estado de coisas, levantando-se, em diversos países, na defesa do eco
nomicamente mais fra.;o, e pugnando pela instituição de regime protetivo
adequado no âmbito contratual, com sancionamentos pr6prios. Podem ser
lembrados, dentre outros, DEREUX, DOLLAT, DE SAINT-R~MY.
DOMERGUE, BERLIOZ, O'E.MOGUE, JOSSERAND, POPOVICI, BAU.
OOIN, CHARMONT, CIMBALI, GIORDANO, MAZZONI, SANTOS
BRIZ, RISOLIA, ABEL ANDRADE e MUTA PINTO.

No Brasil, onde existe legislação esparsa sobre defesa do consumidor,
deve-se assinalar a iniciativa de codificação do Instituto dos Advogados
de São Paulo, em 1976, de que resultou a redação de esboço de lei, de
autoria de J. M. OTHON SlOOU. Realcem-se, ainda. os trabalhos doutri
nários de ORLANDO GOMES, em especial, no livro Contrato de adesão,
e as referências em manuais de nossos civilistas. De nossa parte, apontamos
e discutimos a situação dos contratos ante o dirigismo econômico no
trabalho referido.

Na discussão da matéria, em que diferentes aspectos são enfocados
- em especial, a definição dos atores no mundo do consumo, incluíndo-se
os que adquirem para uso próprio e os que O fazem profissionalmente; a
definição de responsabilidades de produtores e de intennediários; o envol
vimento da publicidade e outros termos de relêvo - deve-se destacar
a constante preocupação com a edificação de sistema eficaz de controle
das atividades negociais na defesa dos interesses dos consumidores.

Isso demonstra que o debate sobre contrato de adesão é indissociá
vel da problemática da proteção do consumidor, desde que a colocação
de bens e de serviços na sociedade se tem efetivado em massa. Com efeito,
a estandardização dos contratos e a proliferação de contratos por adesão
- e não negociados - são verdadeiras imposições do regime econÔmico
moderno de produção e de di&tribuição em massa, envolvendo as áreas
comerciais e, ora, mesmo, as civis, antes apenas reservadas a pessoas
físicas. 11

Mas. como não têm sido suficientes as normas e os mecanÍsmos atuais
de controle é que se pensa na edição de um Código no Brasil, possibilitando

11 A proteção l1.O eonswnl.dor é, indiscutivelmente, o tema. do momento, dada
.. eonselentizaçio universal quanto à necesa1dade de defesa doa dlre1toa tunda.
mentaia dll peuo& humana.
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a introdução de regras e de instrumentos de proteção ao consumidor com·
patíveis com um regime equilibrado de mercado, compensando-se. assim, as
debilidades naturais e fáticas da posição de que desfruta no cenário atual.

Ora, o sistema projetado prevê a instituição de um regime protetivo
integrado, com a participação de entidades administrativas públicas e associa
ções privadas, no qual mecanismos jurídicos próprios são introduzidos para
equilibrar-se as relações de consumo, em particular com a proscrição de
cláusulas abusivas em contratos de adesão.

Reconhecem-se, oficialmente, as desigualdades existentes no regime de
consumo de massa - exacerbadas pelas posições vantajosas ocupadas pelos
detentores de tecnologia, de capital e de conhecimentos profissionais espe
cializados - suscitando-se, em conseqüência, a sagração de novos meios
de atuação do Estado na defesa de interesses privados, a par dos ora exis
tentes. 12

De fato, somam-se aos modos atuais de intervenção do Estado, l;e}ô\
na formação - com o objetivo de possibilitar a obtenção de acordo de
vontades mais efetivo -, seja no conteúdo do contrato - para ajustá-lo,
prévia ou concretamente, aos ditames de justiça - outros tantos, em que
de decisivo relevo se mostram a ação do Ministério Público e os instrumentos
coletivos de reação previstos, na trilha da proteção de interesses difusos,
ou supra-individuais, de um modo geral.

Assim, à intervenção legislativa prévia, à estimulação da prática de
negociação coletiva e à definição de contratos-tipos - outros tantos instru
mentos de reforço à posição dos economicamente mais fracos - vêm juntar
se a ação administrativa de órgãos estatais, com diferentes espectros. e a
atuação da Justiça em ações coletivas.

Diga-se, desde logo, que a insuficiência dos esquemas iniciais - embora
com a ressalva da legislação defensiva de interesses individuais - nem na
formulação de contratos-tipos permitiu melhor êxito à efetivação de
um sistema adequado de proteção aos consumidores. De fato. esses contratos
comportam, mesmo quando predispostos teoricamente em termos eqüitativos,
distorções na aplicação prática, dadas as desigualdades apontadas, que
fazem preponderar ao utente os detentores dos bens ou dos serviços, bem
como os seus distribuidores, ou intermediários, como vimos salientando,
graças aos aparatos econômicos, administrativo e técnico de que dispõe,m.

A ordenação administra,!.wa protetiva, voltada para uma política de
cunho global em defesa datnassa consumidora, bem como a introdução
de mecanismos judiciais correspondentes a essa postura - e nos campos
civil e penal - vêm, no entanto, mudar a feição jurfdico-institucional da

12 Pode-se, &118m, cogitar de um novo D1re1to. que se po4ertl1 denommu
"Direito do Consumidor", como um complexo de princfplO1'1 fi de l't!lrlU especUicas
para • proteçAo da pe.ssoa no mundo do consumo, a partir de .toa tntemac1ona18
eapecUicos a leis fi regu1amentoa !.DtemoI. Sobre o -..unto v. CARLOS PmRBIRA
DE ALJ4EIDA: Dú'~ doi Ccmnmidoru. COimbra, AlmediDa, 1982.
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matéria. De SUa parte, a observância rígida e consciente, da lei, na prática,
pode tornar realidade a desejada preservação dos direitos fundamentais dos
consumidores, resgatando-se, assim, débito antigo da sociedade para com
as pessoas e as entidades economicamente mais fracas no atendimento de
necessidades que no mercado de consumo devem buscar.

Cumpre, pois, estabelecer-se regime protetivo adequado, em que, sope·
sados os fatores expostos, se alcance o equilíbrio perdido no plano negociaJ
de massa, dentro de um espírito próprio, ou seja, de definição de sistema
compensatório para os consumidores, em que se elidam os efeitos das desi·
gualdades apontadas.

Nessa ordem de idéias, o direito projetado - que se inspira tia expe
riência estrangeira, em particular nas regulamentações obtidas nos Estados
Unidos (em diferentes atos), na Alemanha (em leis de 1976 e 1977), em
Portugal (1981), no México (1976), na Suécia (1988), na Dinamarca (1974),
na Espanha (1984), na Austrália (1986) e em outros países, bem como em
atos de cunho internacional, como os da Resolução 39/248, de 9-4-85, da
Assembléia Geral da ONU, a Resolução 543 do Conselho da Europa e
as Diretivas 84/450 e 85/374 - institui regulamentação compatível com
a evolução processada na matéria, com inovações de vulto na defesa dos
consumidores.

Assim, direitos fundamentais são assentados; normas de proteção à
saúde, à segurança, à personalidade em geral e ao patrimônio do consumidor
são tt"açadas; mecanismos administrativos e judiciais de prevenção e de
repressão a violações são enunciados, em um verdadeiro sistema próprio
de tutela jurídica aos interesses dos economicamente mais fracos.

Destacamos. desse regime, as disposições sobre relações contratuais,
assinalando, no entanto. que nele se incluem responsabílídades próprias a
fabricantes, a produtores e a prestadores de serviços; normas de controle
da publicidade; normas coibidoras de práticas vexatórias na cobrança de
dívidas; normas desestimuladoras de revelação de dados em bancos e em
cadastros; e regras elisivas e sancionatórias de práticas comerciais lesivas,
dentre outras.

A propósito dos contratos, o direito projetado - que se preocupa,
prioritariamente, com os aspectos preventivos ou preparatórios de defesa
do consumidor - delimita o alcance dos de adesão e proíbe a inserção
de certas cláusulas. que considera abusivas, declarando-as não escritas e,
portanto, de nenhum efeito vinculatório. a saber: as limitivas ou elisivas
de responsabilídade do disponente; as de transferência de responsabilidade
a terceiro; as contemplativas de obrigações iníquas ou abusivas; as de
inversão do ônus da prova; as de indicação prévia de árbitros; as de
representação para conclusão de negócio ou tomada de providências nesse
sentido; e, enfim, as contrárias ao sistema protetivo codificado.

Ingressa-se, assim, na área de limitação da autotutela em matéria con
tratual, de vez que, enquanto defesa de interesses legítimos de seus titulares,
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ajusta-se a predefinição de cláusulas contratuais à ordem jurídica, mas na
medida em que consagra desvios. ou abusos, em detrimento dos mais fracos
economicamente, não pode prosperar, sob pena de sagração de iniqüidades.
que ao Direito repugna.

Assim, a preservação de um tal regime é de suma importância para o
saneamento do mercado de consumo, na defesa de valores fundamentais
da pessoa em nossa sociedade e em conclusão, a par da proscrição dessas
cláusulas - e de outras já apontadas, ou que venham a incompatibilizar.se
com o espírito da lei - cumpre que os entes da administração, as associa
ções de defesa e os Tribunais atuem com rigor, em seus respectivos campos
de ação. para evitar-se lesões a direitos que, por seu relevo, se sobrepõem a
todos os demais no complexo jurídico reconhecido.

Sobrepor. ao revés, interesses econômicos a valores ético-naturais é
condenar a sociedade a tomar-se, não o Instrumento de realização dos desíg.
nios de cada homem (sua. função essencial), mas sim o meio de sua própria
aniquilação e da de seus nacionais.

Nesse sentido. o próprio direcionamento da ação dos disponentes deve
visar sobretudo ao efetivo alcance das metas postas como balizas no sistema
projetado. ou seja, devem as empresas produtoras. os distribuidores e os
demais agentes fornecedores ou intermediários nO mercado de consumo de
bens ou de serviços pautar sua atuação· por uma conduta ética digna. em
que a busca natural de resultados passe. necessariamente, pelo respeito e
pela observância dos princípios e das regras norteadoras de toda a filosofia
da defesa do consumidor.

Cumpre. assim. que se devolva a justiça à contratação; que se apague
definitivamente de nossa sociedade a nódoa da obtenção de vantagem sobre
o outro - que infeliz publicidade veiculou - e que os proveitos resultantes
dos negócios jurídicos firmados em todos os níveis e tipos possíveis se
baseiem nos princípios inspiradores da teoria contratual, ou seja. os do
respeito à ordem p6blica, à boa-fé e aos bons costumes. imperando, e.m
conseqüência. a comutatividade na formação dos contratos. nele incluídos os
alcançe.dos mediante adesão (elementos esses que desenvolvemos em nosso
livro Direito dos Contratos e dos Atos Unilaterais). 1J

De fato, a integração de todos os agentes do mercado, respeitadas as
diferenças naturais de perspectivas e de objetivos. é fator decisivo para o
sucesso de uma política de defesa do consumidor, complementando-se. desse
modo, no plano fático, o trabalho que, no âmbito jurídico, a todificaç.io
projetada inicia. à luz da nova ordem constitucional instaurada em 1988 e
guiada, fundamentalmente. por um sentido de prevalência dos direitos básicos
da pessoa humana. como naturais e anteriores às estruturas de poder,
públicas e privadas. nacionais e supranacionais.

11 A par do ret.-ldo texto • com lDtue PIta lo 1DflulDc1& cio e1eIDeIlto moral
bO pIabO obrlpcloDaJ, •• DOIIO U-no DfNtlo cIGI "~.
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1. Introducción

EI derecho internacional privado argentino no contiene ninguna norma
indirecta que contemple expresamente la situaci6n deI consumidor, como
parte débil en la contrataci6n internacional. 1 Esta situaci6n se debe princi
palmente a tres circunstancias: a) El reinado deI principio de la atltonomía
de la voluntad, 2 principio que en campo dei derecho internacional privado
permite a las partes pactar libremente el derecho aplicable a sus contratos
internacionales, como así también la jurisdicci6n internacional; b) En e1
argumento que en Ias relaciones internacionales no existen partes débiles:
"Aquellos que se Ian:zan a realizar grandes negocias pueden defender ellos

1 Esta situación es similar en otros palses. La protecc16n del consumIdor eu
e1 campo dei derecho intemaclonal privado sl.gui6 tardiamente el desarrollo de
las legislaciones nacionalea en atas de la proteee1ón de la parte débU en 101
contratos. Véase ai respecto KREN, Schutz der schwll.eheren Partei 1m schweze
rl.schen intemationalen Vertragsreeht unter Be111cbichtung der deutschen Recht
sordnung, ZVglRwtss 88 (1989) 4Q M 70. Esta autora comenta que en afio 1973
Zweigert se quejaba de que el derecho internacional privado, en contrapos1ción
a otraa d1scipUnas jurld1cas, tenf.. una débil dlmens16n 8OC1al.

2 Véase Sch.rMer. Internatkmales vertrag8Techt, publicado por 1toImnun1ka
tiOD8fonun Reeht Wlrschaft Bteul!m. Kt\ln 1984, PP. 1 Y as.
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mismos 5US intereses; no existe necesidad que una ley intervenga" 3 y c)
aI caráeter predominantemente nacional que asumen las eontrataciones en
donde participa0 los consumidores, como categorÍa negociaI. Sin embargo,
a1 igual que prestigiosa doe trina, creemos que eI Estado no puede desenten
derse de la protecei6n de los consumidores a nível dei derecho internacional
privado, es decir es necesario proteger no sólo a los consumidores en sus
negociaciones nacionales, sino también cuando contrata internacionalmente,
a los efeetos de impregnar a esta rama deI derecho de valores soeiales .

Para eUo, se ha sostenido que eI legislador concreto tendría dos
caminos: oi

a) En los casos en que una parte contratante sea un consumidor se
podría evitar establecer una norma de colisi6n fija, sino solucionar el caso a
través dei derecho que mejor proteja la parte débil en la negoci.aci6n. ~

Esta soluci6n ha sido criticada por la doctrina en forma mayoritaria. porque
si bieo es la que más tiene en cuenta el interés de la parte débil, deja de
lado valores tales como el de seguridad jurídica y el de previsibilidad de las
decisiones internacionales. Falta además criterios objetivos para determinar
"eI mejor derecho", pues las diferencias en los sistemas pueden responder
a distintos valores. También se sostuvo 6 que este sistema lIevaría a la
injusticia de contemplar exclusivamente el interés de Ia parte débil en
total detrimento de los intereses de la otra parte. Sin embargo. la critica
más certera es aquella que sostiene qqe esta forma de establecer eI derecho
aplicable es contrario a la naturaleza deI derecho internacional privado.
cuya labor es justamente determinar en una relaci6n jurídica determinada
cuál será el derecho, que por encontrarse más unido a la relaci6n. será eI
aplicable, independiente de su contenido concreto, o en l'alabras de
KEGEL,1 "cuál es el mejor derecho que en general (sin tener en
consideraci6n su contenido) debe aplicarse".

b) La segunda forma de protecci6n scria a través deI estabIecimiento
de una nonna de colisi6n fija. Aquí se abren nuevamente dos posibilidades:
1.0 Establecer normas de colisi6n unilaterales, cuya tarea seria determinar
el ámbito de aplieación espacio-personal deI propio derecho nacional. De
esta manera se persigue el objetivo de asegurar una protecci6n social a las

3 Argumento citado por BlItiffol. Les ContratR en Drolt Intematlonal Privé
Comparé, pubUcado por: Instltut de droft comparê. MeOfU UnJversfty, Canadé.
1981, pg. 78, quien aftnna & contlnuaeión que esta idee. 8e vê apoyada por 1&1
legislaeiones que diat1nguen entre contrato civil y comercial, cUBtinclón que reposa
en la conslderael6n que en comercio. la gente es más apta para los negocfos,
tlenen la costumbre de pactar, saben defenderse mejor. ElIas no tfenen entonces
necesfdad de leyes protectoras deI mlsmo gTtlodo oue los no-oomet'eiantes, Qulenes
pueden estar perdidos en un contrato. pOrque eUoa no tlenen la eoatumbre. ElI
aaf que extrapolando se sostlene que en 1011 negocf08 internaclonalea la neces1dad
de proteee16n no ea todavia neceearia.

j KREN. 00. clt. pp. 1lO Y li.
5 KREN. ob. cit., pp. ao Y li.
S EREN. 00. clt., pp. 110 '1 •.
'T KEOEL, ob. clt., p. 82.
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personas que tienen su domicilio o residencia permanente en un país a
través de la aplicación deI derecho nacional. ' De esta manera se tendría
en consideración el derecho y la soberanía de los demás Estados, pues en los
demás casos sóIo se aplicaria el derecho nacional en los supuestos en que
estuviese involucrado el ordre public. La contra de este sistema es que no
sería aplicable en el caso en que la lex fori no fuera aplicable. Esta laguna
seria solucionable construyendo normas de co!isión bilateraJes para, a través
de ellas, determinar en general haja qué requisitos se aplicaria derecho
extranjero. Para eUo no hay que tener en consideración cuáles son las
normas que en eI derecho extranjero protegen a la parte débil o inexperta
en la contrataciôn. Ello porque por un lado en casi todos los derechos
existen normas que protegen aI consumidor, y por el otro no se puede
construir normas cem carácter general y abstracto. Además a través de
este procedimiento se caeda en el.-eÍlor de buscar el derecho más favorable
aI consumidor, con los problem~s.que ello trae aparejado y que ya fueron
mencionados, 2.° Es Qor eUo que se Çlropuso que pata encontrar la norma
de colisión que mejor proteja a la parte débil teniendo en consideración
todos los valores e intereses en juego, hay que aplicar el derecho aI cuaI eI
consumidor esta acostumbrado o confia, es decir el derecho de la esfera
contractual de la parte débil (Recht der Vertragssphiire des Schwacheren). 9

Este derecho será en la mayoría de los casos el derecho deI domicilio o de
la residencia habitual deI consumidor. Esta norma de colisión posibilita
no sólo eI reconocimiento de las decisiones judiciales en el extranjero, sino
que tiene en consideracióo la legítima confianza de la parte débil sobre eI
derecho aplicable, es deeir su expectativa de protección eo eI campo dei
derecho internacional privado, porque él normalmente confía eo la aplica
cióo dei derecho de su media ambiente, cuyo contenido es por él conocido.
mientras que normalmente desconocerá eI contenido de otro derecho. Esta
norma de colisióo Ilevaría que la concretización de la aplicaci6n de la norma
con mayor reIación con eI negocio se concretizaría de forma distinta a la
de la prestación característica y eo ello eo virtud a la necesidad de protecci6n.
Uno puede decir en general que la prestación característica en la Regia
constituye la cooexi6n más estrecha, pero que las expectativas de protección
constituye una más estrecha relación que la anterior, que constituida una
limitación a la regla básica. 10

A continuación analizaremos cómo se puede de lege lata proteger en
eI derecho argentino a los consumidores en sus cootrataciones internacio
nales. Por o(ro lado de lege ferenda se impone un aggiomamiento de las
normas de conflicto en nuestro país, acorde con la nueva función que se
le impone a todo estado social. También hatemos una breve referencia a
dos sistemas jurídicos que han in(roducido en sus normas de derecho

8 Dentro de este tiPo pertenecer!&, según un sector de la- doctrina, eI § 12
de la ley de Condiciones Generales de Contratación alemana de 1976.

9 KREN, ob. cit., p. 52.
10 KREN, ob. cit., p. 53.
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internacional privado regIas especiales tendientes a proteger a esta categoría
negociaI.

2. Sistema de los contratos internacionales en Argentina

Es Argentina el Forum de una disputa sobre un contrato internacional,
decide ei derecho internacional privado argentino cuâl es el derecho aplicable.
EI derecho internacional privado de los contratos se encuentra parcialmente
regulado en el Código Civil en los arts. 1.205 aI 1.214. También existen
una muItiplicidad de tratMos internaeionales de los cuales Argentina es
parte. Dentro de el10s cabe nombrar, por su relevância, a los Tratados de
Montevideo de 1889 y 1940, que no solamente contiene normas obligatorias
para los Estados que ratificaron el mistno, sino también son utiluados como
fuentes subsidiarias deI derecho internacional privado en general. 11 A
los efectos de determinar en el caso concreto quê derecho será de aplicaci6n
podemos distinguir las normas indirectas subjetivas, es decir, el caso en
que las partes determinaran quê derecho será aplicable aI contrato y las
norma! indirectas objetivas, cuando falta dicha elección. De manera que
hay que analizar c6mo se puede proteger a1 consumidor a través de la
determinaci6n deI derecho aplicable, según el tipo de norma indirecta a
aplicar, sea subjetiva, sea objetiva.

3. Norma de Colisi6n Subjetiva

Los contratos intemacíonales en Argentina se rigen en primer lugar por
la ley elegida por las partes para regular Ia re1aciÓll jurídica1

:! {Kollisionsre
chtliche Parteiautonomie}. Es decir. se reconoce en nuestro país el principio
de la autonomia privada. La doetrina discute si este principio deriva de
una aplicaci6n a los contratos internaeionales de lo establecido en el art.
1197 deI C. C. 18 o si se trata de una norma consuetudinaria deI Derecho
internacional privado argentino, H que encontraria tambíen una base en
el art. 1212 deI C. C.• pues aI elegir el lugar de cumplimiento, esta elec
ci6n produciría el efecto de someter e1 contrato a una ley determinada.

La elección puede realizarse aI celebrarse el contrato o acotd.a.rse oon
posterioridad a la celebración dei mísmo. La e1ecciÓD puede ser expresa

11 BOOGIANO, lnternational ContrtlCts In ArgenthUl, RabelaZ 1983 (47).
pp. Q 1 181.

12 Véaae GOLD8CHMIDT. Derecho ll1t~ PrWIIcIo, Bueu.o!l AIru mo,
Pp. 406 '1 SII. E.I P1'Ü1clplo de 1& autonomfa de la voluntad a reconoc1da en la
mayoria de 1011 palIJee. Véase aI respecto REI'I'IDlANN. lntematfOJulla Ver·
tT4f1rrecht. 3. Aufl. K6ln 1980. RdJl. 90; K.EGlI:L, lntern4tfof&4lo PrftHJtlrec1r.t.
Ml1nchen 198'1, p. 4215; 8CHRODER. ob. clt.. p. 1 '1 li. Kn Ateman1a ., BUiza el
miamo lItl encuentr& expresamente previlto en la 1egisIac16n 'ripnte (Art. 116. l'
Pán'&1'o de la IPRQ-Bulsa '1 Art. :n, I, 1 EOBGB-AJemaDa).

13 Tal ea la opin16n de 'lU.I..ol..&R DB ORC'BAN81tY, lUIimen de 108 eon
tn.toB Ill. Dereebo tntem&c1ontJ. Prindo ArPntmo. RetriatA BI)Xl.f1oSa de DerechO
If&UrR4Icúm4l 1N8, pp. UI '1 li.

14 Tal como lo lOItIenen BOGOIANO, alerta 11 AceptGc16n. .. IM Ccmwtl»
l~,J. Ao 14, Buen08 A1reI 1972; p. GO: WDNBBRO. CemfrGtoa la_·
~. LA 14 21/7/14. pp. 2 '1 li.
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o por aetas concluyentes. Determinar esta última dependerá de una inter
pretación integradora. Sin embargo. la elecei6n debe ser resultado de la
voluntad de las partes y no deI juez. 13 Como un ~aso de eleeci6n tácita se
considera aquella en que ambas partes contratantes aI presentarse un liti·
gio invocan COlhO dereeho aplieable un derecho material de un determinado
país. 16 Puede teferirse la elecci6n a varios dereehos pero deben estar vi
gentes. Puede eJegirse la aplicaci6n deI Derec~o Internacional Público o de
usos y prácticas deI comercio internacional. El principio de la autonomia
de la voluntad presenta indudables ventajas a las partes contratantes.
A través de él las relaciones jurídicas internacionales adquieren claridad. y
por lo tanto refuerza la seguridad jurídica. Además. en virtud de este princi.
pio, las partes pueden elegir. en la regIa, el derecho que mejor responde a sus
intereses. 17 Sin embargo, igual que en el derecho interno, este principio
pierde su sentido euando él se transforma en un instrumento para imponer
e1 seiíorío de la parte fuerte sobre la parte débil en la contrataci6n. En
este supuesto, aI igual que en ~l derecho interno. pierde este principio su
justíficaci6n en eI derecho privado internacional, pues existe eI peligro
que la parte fuerte en la contrataci6n utilice este principio para elegir el
derecho aplicable que más convenga a sus intereses, aI no conteuer suficientes
normas de protecci6n a la parte débil en la cOlltrataci6n. Por otro lado
existe c1 peJigro de que sea utilizado para tornar JnapJjcabJe nOJ'mBs jmpe
rativas que protegen aI consumidor. A raíz de esta situaci6n el principio
de autonomía de la vo1untad debe ser limitado en aras de una adecuada
protecci6n aI consumidor. Para eUo cuenta el legisla'dor abstracto con tres
mecanismos:

a. Determinar que no es posible elegir en determinados casos el de
recho aplicable para toda la relaci6n contractual.

b. Limitar la libertad de elecci6n. en el sentido de limitar la posibi,
lidad de elección entre determinados 'órdenes jurídicos.

c. Pennitir la elección deI derecho aplieab1e en general pera con la
introducción de correcciones, en el caso de que la solución final menos
cabe los intereses deI consumidor.

J5 Cont, BOaGIANO, Dn-echo Internacional PrirJa40, Buenos A1r8S 1978,
p, t61; GOLDSCIIMIDT, ob. cit. p. 203, qUien manlf1esta que no debe confUnd1rae
la voluntad tácita con 1& voluntac:l hipotética. ''La voluntad llamada voluntad
hipOtétlc& se COl1funde en reallde.d con la ley interna dei contrato, en el sentido
de "proper la.w ofthe contract", Un dato Importante en este Be11t1do pUede aer
el Idioma utWzado, la. moneda paetada, la cita de dlBpoálclones legale$ de UD
determinado Ol'CIewun1ento Juridlco, etc. Conto Von Bar, Das Deutscbe IPR vor,
In und nach der Reform: Recl1tsprechUng zum KoWs1ol1lll'echt ae1t 18lI4, aelt
1iN - TeU :a, en: JZ 198'7. p.816; SChrMer, ob. cito p. M. .

16 Véase aI respecto CIla08 Expreso Mercurlo SÁ va. Maupe SoA., C. Nac.,
Bala E, Mayo 7-984, en: Rev. de Doctrlna JuêUclal. Buenos Aires 1985-1, p. 287;
Deutaehes Relsebüro VI. Speter Armando 81 .Cobro Ordlnarlo en: ED. d1arl.o
12/418': Arrebl1laca Arturo E, y Otza va, Banco de 1& Promcta de santa Cruz
en: BD. e.uarto 13/4/84.

17 GOLDSC!DcUDT, ob. clt.• p. 202; KREN. ob. cit., p. 64.
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En el derecl10 suit.o el legislador eligi6 las dos primeras soluciones.
A la par de la posibilidad de eleccl6n deI derec:ho aplicable como princi
pio general (Art. 116, Párrafo 1.0. Ley de Derecho Internacional Privado
(IPRG) formul6 dos exepciones a este principio: 1.0 en el caso de contratos
con consumidores (Art. 120. pArrafo 2.0 lPRG), como asi también en el
caso de contratos de trabajo (Art. 212, Pánafo 3.0 IPRG). La prohibici6n
absoluta de elecci6n deI derecho aplicable en los contratos de consumo
es &610 aplicable cuando se perfeccion6 el contrato bajo ciertas condiciones
(Art. 120. párrafo 1.0. al-e IPRG). Esta soluci6n si bien fué considerada
positiva por la doctrina, se le critica eI hecho de no contemplar todos
los casos posibles. pues en los casos en la que la elecci6n está prohibida,
pued.e ser que la misma haya sido hecho por considerarse pqsitiva para
ambas partes. Además no se define cuándo hay que considerar a la otn
parte como parte débil en. la negotiación (se pane el ejemp\o de no direc
tor de banco que adquiere un auto de lujo en cuot8s). Y por 1Í1timo se ma·
nilestó que si bien el derechó internacional privado no debe regirse por la
mejor soluci6n, dejar de contemplar la misma es también un error. En este
sentido puede ocurrir que el derecho elegido no cause ningúD perjuicio
a la parte d6bil por garantizar en la mispla medida su protecci6n o aún
por protegeria mejor que el derecho que seria aplicab1e en caso de ausen·
eia de elecci6n.

En este sentido la soluciÓD en el Derecho Internacional Alemán (q~

se basa en la tercera alternativa) se considera más justa. Según el Art. 29.
Párrafo 1.0 de la Ley de Introducei6n aI Código Civil Alem4n (EGBGB)
la elecci6n deI derecho aplicable no debe 11evar queel consumidor se vea
privado de la protecei6n que tendría eo virtud de normas imperativas deI
Estado en donde éI tiene 5U domicilio o su residencia habitual. EI derecho
alemán posibilita, en principio. la eIecc:i6n deI derecho aplicable en con
tratos de consumo. Se limita. sio embargo. eI derecho aplicable cuando eI
derecho que se aplicaria de no existir un acuerdo sobre este punto. garan·
tiza una mejor protecci6n que la que dispensa el derecho elegido por las
partes. 18 A través de este principio se asegura al COJl8UD1idor que se lo
aplicará el derecho que se hubiera aplicado si no se hubiese elegido un
derecho, a no ser que el derecho elegido garantice en idéntica medida
o eu forma más ventajosà sus derechos como consumidor.·'

18 V6ue :PlGJ:L, ob. cit.. p. .u '7 ..

11 Para que este priDc1p1o ...pUcable debeP preeentaree I0Il I1p1entes
recawm.toI: .)~ una oferta imprea o UD& propapDda ba preaJattdo eD ..
~ antel de la ccmclusIdD del ccatrato; o ca&Ddo e1 COIIIUIDJdar ba empna,dJdo
8D. .. BlItado Joe acb teDdleDtiel • ]a canduII6D dei ccmtr&to. b) CU&DdO la
~ &11 ........'dor o IQ np:.ctaAte ba tomado el pedido dei CIXJA
mIdor _ .. 1lItMIo. C) cuaado el contn.to • na.. • Ia comgn, de~
, el COUIIIIDIdar b& YlaJadO clIMIe _ lIádo • o&ro llIt.do , lia .......... 
pddo, aIIIIqn , CUUIdo _ ~ h&1Il lDOUftdo por eI' hIcbo de 0CIIIIhdr e1
00DtrU0 por li. CClIIIaIIlIdor. aa .. dmaM __ la eIeaaIdI1 • DJ1da _ 'rirtad
dei pdDafpIo dei Art. ft de ]a .....
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En nuestro derecho rige de lege lata el principio de que la elecci6n
deI derecho aplicable es posible en todos los casOs, siempre que la misma
sea razonable y seria.:lO círcunstancías éstas que dependen de las circuns
tancias de cada caso concreto. Consideramos igualmente que una proteeei6n
aI consumidor 8610 es posible en el Estado actual de las cosas a través deI
principio deI ol;'dre public,21 que llevada en el caso concreto a la aplica
ci6n dei derecho nacional. 22 Esta soluci6n no es sin embargo 6ptima pues
por un lado el orden público es un instrumento que debe utilizarse 8610
como última ratio,23 pues deja sin efecto cualquier solución privatista.
Por otro lado puede ocurrir que el derecho elegido por las partes sea en el
caso concreto más favorable ai consumidor que el derecho nacional. Es
por eIlo que de /.ege ferendll proponemos que cuaodo se aggiomice eJ de
recho internacional privado se introduzca una norma similar aI art: 29 de
la ley de Introducción deI Código Civil Alemana que establezca como
principio que la elección del derecho aplicable es válida, siempre y cuando
el consumidor tenga similares o mejores derechos que él que le garastiza
eI derecho que seda aplicable en ausencia de elecci6n (Günsti,keitsgrunt
satz).

4. Normas de Colisión Objetivas

En caso en que no exista elecdón de derecho aplicable, se debe di&
tinguir si eI caso concreto tiene o no puntos de contacto con Argentina.

5. Contratos que tienen un punto de contacto con Argentina

Son aquellos contratos que son celebrados en nuestro país 1. tienen
su lugar de cumplimiento en uno distinto, O a la inversa. En tal supuesto
debe considerar-se. según eI art. 1209 y 1210 deI C. C., como derecho
aplicable el deI lugar de cumplimiento deI contrato. Según el art. 1209
"los contratos celebrados en la República o fuera de eUa. que deban ser
ejecutados en eI Territorio deI Estado, serán juzgados en cuanto a su vali
dez, naturaleza y obligaciones por las leyes de la República, sean ias con
tratantes nacioaales o extranjeros". EI art. 1210 C. C. establece a su turno
que ..Los contratos celebrados en la República para tener su cumplimientó
fuera de eUa, serán juzgados, en cuanto a su validez, su naturalezay obli-

20 LLAM:BtAB/ALTERINI, Código ClvU Comentado, Buenos A1rell 1882.
pp. 210 y 88.

21 Art. 14 inc. 2 dei C.C.; Conto BOOGIANO, DIP, ob. cit.• p. 734, quten
afirma que algun08 de 108 prlnclpl08 establecldoa en el art. menc1oD&do lIe veriaD
atectados aí la cláUBUla ea abusiva (ex lU't. I.0'7l a.C.) I ·Ietliva (u art. IH. c.c.)
o contraria a la buena fé (ez art. 1.198, I pé.n'afO) o la mM'&I. (ez arts. 968 '1 1.18'1
C.c.> . .A 8U ju1cio es poslble formular la siguiente dlrectiva. general: " .. ,la facultad
~ los jueces argentinos para exp1ll'p.t' a 108 contratos tntemacioualee de c:láUaulU
leal.vas o ezcea1vamente onel'Ol&B".

22 VéUe BOQGI.ANO, Derecho lnternaclonlll PrifHI4o. Buenoe A1rea 198'l.
pp.889 y u.

23 GOIDeCJDIIDT, Derecho ln~ Prtoado, BuenoI AtreI 19'1'4, pp.
147 Y a.
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gaclones, por las leyes y usos deI país eo que debieron ser eumplidos, sean
los contratantes nacionales o extranjeros". Si se discute si un contrato fue
o no celebrado, se aplica igualmente como punto de conexi6n el que hubie
ra tenido si el contrato se hubiera pefeccionado, es decir, el deI su cumpli
miento. Para determinar el lugar de cumplimiento tenemos que analizar
si las partes lo previeron expresamente, en cuyo caso. el lugar designado
será el determinado por ellas. En su defecto, debemos recurrir a los arts.
1212 y 1213 deI e. e. EI art. 1212 establece: "EI lugar de cumplimiento
de los contratos que en eUos no estuviese designado. o no lo indicare la
naturaleza de la obligaci6n, es aquel cn que el contrato fue hecho, si fuere
el domicilio deI deudor, aunque después mudare de domicilio O fa\let.iete.
A continuaci6n el art. 1213 reza: "Si el contrato fue hecho fuera deI
domicilio deI deudor, en un lugar que por las circunstancias no debfa ser
el de su cumplimiento, cl domicilio actual dei deudor, aunque" nO sea eI
mismo que tenia en la época en que el contrato fue hecho, será el lugar
en que debe cumplirse". Tratándose de contratos bilatera1es, se presenta
el problema de determinar cuá] es el lugar de cumplimiento, atento a que
ambas partes 50n deudoras. Em principio se afirma que el lugar de cum
plimiento es el de la prestaci6n más característica. 'lI~

6. Contratos que no tienen un punto de contaclo con,Argentina

En caso de que el contrato no tenga ennuestro país oi su lugar de
cumplimicnto ni su lugar de celebraci6n, se trata de un contrato sin puoto
de contacto cn nuestro país (ex art. 1.209 c.e.). Eo tal supuesto se debe
aplicar el art. 1.205 deI C.C. Este artículo establece que: "Los contratos
hechos fuera dei territorio de la República, serán juzgados, cn cuanto a 5U

vaUdez o nulidad, su naturaleza y obligac~ones que produzcan, por las
leyes deI lugar eo que hubiesen sido celebrados". Sin embargo, "Exceptúanse
deI articulo anterior aquellos contratos que fuesen imnorales, y cuyo reco
nocimiento en la República resultase injurioso a ]os derechos, intereses o
conveniencias deI Estado o de sus habitantes".

7 . Contratos entre ausentes

Tratándose de contratos entre ausentes, en los cuales no puede deter
minarse el lugar de celebraci6n .y que no tuvieran determinado un lugar

M IpallOlllC16n conuenen 1011 Tratadoe de lolontev1deo de 188t Y lHO. Como
predacJ6I:I caracterfattca debe entendense, en prlDcfpjo, 1& prataeI6n que cemstnt
en la COA o e1 I8I"V1cJo, lIt blen e8ta CODCePcJ6n !la aI.do criticada entre otroI
pC)!' BOQGIANO (ob. c1t." p. ... e1 miamo: Def'eoho1~ PriIJado, ob.
clt., pp. 'Ia ., 'I1lU. JlBte puDto de COD~ .. nmon" a Ja8 ............. de AJ)(JJ;r
P.~ (HChICIbIJch. dU lft~ PrlNtarwdlt, QJaebra DII> .,
rue ap1lcado por prilnera vez PQI' la corte 8Utlr'ema Bu1M en un faliO de11'l 6e
NMlembre de tINI (~ en: 8cA~ J'aIu'heA jIlr1.~
B4c1&U V <lHa), pp. 111 ., .). Luco • d1tundJ6 11I1 el estranjero '7 eD ..
'D'atadoaIn~ cc:mo e1 art. oi, púrafo 19 dei Tn.tado .... el derecho
apUcM1, • _ ODDtratol aredlP'lol de 1& comun1dad Buropea dei 11.....18.
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de cumplímiento. el art. 1.214 c.e. establece: "Si el contrato fuere hecho
entre ausentes por instrumento privado, firmado en varios lugares. o por
medio de agentes. o por correspondencia epistolar, sus efectos, ... seráo
juzgados respecto a cada una de las partes, por las leyes de su domicilio".
Es decir, cuando no existe designací6n expresa deI lugar de cumplimiento se
produce una coupure deI contrato, juzgándose respecto de cada una de las
partes por sus leyes domiciliarias.

8. Contratos de consumo

La prestaci6n característica como punto de conexi6n es indiferente a
los intereses de los consumidores, parte débil de la' contratación, pues
normalmente éstos deben realizar la Ilamada prestaci6n no característica.
Por 10 tanto el derecho aplicable será normalmente el de la parte fuerte
en el negocio. Es por el10 que se propuso encontrar para estos casos otro
punto de contacto. 211 Es así que se sostuvo que más estrecha relación
que el de la prestaci6n característica, tratándose de contratos eon consumi·
dores, es e1 de1 domicilio deI consumidor o e1 de su residencía habitual.
En eI derecho intemacional privado suizo se estableci6 este criterio. a fin
de proteger a la parte débil en la contrataci6n pera no caráter general sino
como excepci6n ai principio de la prestaci6n característica. Según el art. 120
(PRG los contratos con consumidores se !igen por la ley de la residencia
habitual deI consumidor, siempre y cuando en forma alternativa se presenten
los siguientes requisitos:

- El oferente obtuvo el pedido en ese Estado.

- En ese Estado se hizo la oferta o la publicidad sobre la conclusi6n
deI contrato y eI consumidor ha realizado en dicha Estado los Bctos nece·
sarios para la conc1usi6n deI contrato.

- EI oferente ha provocado que el consumidor se traslade aI Extran
jero para que se perfeccione aUi el contrato.

La ley suiza parte entonces deI "derecho dei media ambiente"
(Umweltrecht) deI consumidor. Este derecho tiene en consideraci6n los
intereses de las partes. Así el consumidor debe poder confiar en el dereeho
aI cua) él está acostumbrado, cuando él es inducido a contratar por un
extranjero que se traslada aI país deI consumidor y celebra allí el contrato.
Y aI contrario: la parte que realiza la prestaci6n característica no puede
confiar en la aplicaci6n de su derecho, cuando es éI eI que se traslada
hacia otra Estado para realizar sus negocias. ~I debe correr con el riesgo
de que las normas de protecci6n aI consumidor en el país extranjero sean
más severas que las deI país donde tiene la sede de sus negocias. Es por
este motivo que no se aplica este punto de conexi6n cuando el consumidor

25 KREN, oh. clt., p. 80.
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voluntariamente se traslada aI país deI vendedor o prestador de servicios.
para celebrar allí eI negocio.

En el derecho alemán el art. 29 dei EGBGB establece que a falta
de e1ección de Ias partes deI derecho aplicable, se aplica a los contratos de
consumo (Verbrauchervertriige) eI derecho de lU lugar de residencia habitual
deI consumidor. Por contratos de consumo entiende la ley Ias contratos
sobre entrega de mercaderías o prestaci6n de servicios con una finalidad
que no ·puede imputársele a la profesi6n o actividad deI legitimado (Consu
midor), como asi también los negocios para financiar dichos contratos.
Según el mencionado artículo en su cuarto párrafo no se aplican las dispo
siciones sob~ contratos de consumo cuando se trata de contratos de trans
portes H o contratos de prestaci6n de serviços, cuando la prestación debida
a1 consumidor deba prestarse exclusivamente en otro país, aI deI de resi
dencia habitual deI consumidor. Sin embargo, la norma se aplica para los
contratos de Viaje, en los cuales se pacta un precio global para el traslado
y la prestaci6n de ciertos servicios.

En nuestro país la legislación vigente, como sostuvimos, no contiene
normas expressa~ sobre la protección aI consumidor en el campo dei De~

recho Internacional Privado. Sin embargo, tampouco establece en forma
expresa que por lugar de cumplimiento debe entenderse en todos los su
puestos el dei çumpl~miento de la prestaci6n más característica, sino que
este principio es una concretización de la doctrina y de la jurisprudencia.
Es por ello que consideramos que no se viola ningún dispositivo legal si
sostenemos que por lugar de cumplimiento debe entenderse. en los casos
de contratos de consumo, el lugar dei cumplimiento de la obligaci6n por
parte deI consumidor. lugar que eo Ia mayoría de los casos será el de su
domicilio o residencia habitual. Este punto de contacto contempla con
mayor equidad los íntereses de las partes. pues el consumidor debe poder
confiar que será su derecho el que se aplicará a la relaci6n internacional.
Por otro lado Ia parte Iuerte debe soportar eJ riesgo que significa comerciar
coo consumidores en otras jurisdicciones, que pueden proteger con mayor
intensidad los intereses de la parte débil. También se puede recurrir en
alguoos casos a las disposiciones sobre el fraude a la ley. coando el
contrato se haya celebrado en país extranjero para violar las leyes de la
República (art. 1.207 C.C.), en cuyo caso "son de ning\Ín valor en el
territorio deI Estado, aunque no fuesen prohibidos en el lugar en que se
bubiesen celebrado" o a la. inversa, conforme 10 establece el art. 1.208
C. C. De lege ferenda. proponemos que se incorpore aI Dereeho Internacional
Privado Argentino una norma expreS8 que determine que en caso de con·
trA~OS de consumo, el dereeho aplicable será el de domicilio o residencia
118bitua1 deI consumidor. tal como 10 hacc el art. 29 de la EGBGB, que
hemos analizado, debiéndose igualmente determihar cuMes cuos quedarian
aubsumidos en la norma.

• VOlIf BAR, ob. clt., p. 811.
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1. IntroduÇão

Um dos campos mais vastos e fecundos do Direito Civil é, nos tem·
pos atuais, o Direito Contratual. Baseia-se este, em sua estruturação, em
princípios inspiradores que lhe dão os contornos gerais, assim resumidos
pela melhor doutrina: o princípio da autonomia da vontade, o do consen·
.ualismo, o da boa-fé e o da obrigatoriedade da convenção.

Conforme o primeiro, têm as partes liberdade para estipular o que lhes
convier, OU seja, suscitar, por meio de declaração de vontade, efeitos rec0

nhecidos e tutelados pela ordem jurídica. Encontra tal liberdade limites na
ordem pública e nos bons coatumes.

De acoroo COm o segundo, basta o consentimento (solo consensu)
para a perfeição do contrato. Contudo, exceções há a esta regra, represen·
tadas pelos contratos formais, cuja validade depende de solenidades, e pelos
reais, cujo aperfeiçoamento está na dependência da entrega de uma certa
coisa (res).
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Pelo terceiro se quer dizer que o sentido literal da linguagem não deve
prevalecer sobre a intenção manifestada na declaração de vontade. Outro
entendimento ainda se pode atribuir a este princípio: as partes devem agir
com lealdade e confiança recíprocas.

o último, por fim, é o que mais especificamente mantém relações com
o tema deste estudo. Consoante tal princípio, em sua pureza, aquilo que
as partes consertam, deve ser cumprido fielmente (pacta sunt serllllnda),
caso contrário, recorre-se à execução do patrimônio do devedor inadim·
plente. Atualmente, todavia, o principio em questão não é mais aceito no
sentido absoluto. Assim, em casos raros, admite-se hoje a revisão do WD

trato pelo juiz. Esta modificação do pensamento jurídico se deveu a acon
tecímentos extraordinários, que revelaram a injustiça, então, da intangibili·
dade contratual absoluta. Ora, após a Primeira Guerra Mundial. ocorreram,
em alguns países beligerantes, situações contratuais que se tomaram insus
tentáveis, por acarretarem onerosidade excessiva para uma das partes. Dessa
maneira, surgiu a lei Failliot, de 21 de maio de 1918, que consagrou o
princípio da revisão, dispondo que os contratos mercantis estipulados antes
de 1.0 de agosto de 1914, cuja execução se prolongasse no tempo, poderiam
ser resolvidos se, em virtude da guerra, o cumprimento das obrigações por
qualquer contratante lhe causasse prejuízos cujo total excedesse muito 11

previsão que pudesse ser feita, razoavelmente, quando de Sua celebração.

A doutrina, para justificar as exceções ao princípio da força obrigató
ria, recorreu a antiga construção idealizada pelos canonistas, a cláusula
rebus sic stantibus, abreviação da fórmula latina "contractus qui habent·
tractum suçessivum et dependentiám de futuro, rebus sic stantibus· intel·
liguntur", atribuída 11 Bartolo de Sassoferrato, jurista p6s-g1osador do século
XIV. Considerava-se esta cláusula inserta nos contratos de duração e nos
de execução diferida, como condição de sua força obrigatória. Ademais, o
estado de fato no momento da formação do contrato não deveria alterar-se
para que este se conservasse.

Mostrou-se, todavia, rudimentar tal concepção, pois não considerava
a impossibilidade de se prever a mudança do estado de fato, a qual, ulte
riormente. passou a ser julgada fundamental. Surgiu, dessa forma, a "teo
ria da imprevisão", que rompeu com o princípio pacta sunt servanda.
permitindo a revisão do contrato pelo juiz.

2. Hist6rico

2. 1 . Noção introdut6ria

Sem dúvida alguma, o acompanhamento da história do penaamento
juridico humano em matéria de revisioniamo é fuleral pata que IC 1enha
em mente 8 evoluçio ocorrida neste campo.
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2 .2 . Babilônia

Há cerca de 2300 anos, a lei dos babilônios, o importante Código de
Hamurábi, estabeleceu, segundo a reconstituição de Bonfante, o seguinte:
"Se alguém tem um débito a juros, e uma tempestade devasta o campo ou
destrói a colheita, ou por falta d'água não cresce o trigo no camp~, ele
não deverá nesse ano dar trigo ao credor, deverá modificar sua tábua do
çontrato e não pagar juros por esse ano". Nota-se que o homem já condi·
cionava, aí, seus ajustes a eventos futuros capazes de modificá·los.

2.3. Direito Ro~no

O sistema romano, quanto à questão de ter sido o berço da cláusula
rebus sic stantibus, suscita dissenso doutrinário, havendo quem afirme
e quem negue tal fato. Contudo, centrar·se-á a preocupação deste estudo
apenas em uma visão do principio poeta sunt servanda no direito romano.

No plano do pensamento, Cícero, em longo trecho do De offidis, con
signa expressa e formalmente haver promessas que, por vezes, não podem
ser cumpridas e pactos que não podem ser executados. Prosseguindo. afir
ma que nem sempre é contrário à justiça não restituir O depósito, ou des
cumprir a promessa, e que isto não importa em desconhecer a verdade e a
fé empenhada. Acrescenta exemplos a estas afirmações, entre os quais o de
um advogado que descumpre a promessa de patrocínio de uma causa devi·
do ao adoecimento do filho. Sêneca, por sua vez, no De beneficils, can
diciona a obrigação à permanência das coisas no estado em que se deu a
promessa.

Quanto às fontes jurídicas, textos de Africano, Neratio e Paulo (res
pectivamente, no O., 46, 3, 38; 12, 4, 8; 28, 6, 43) e uma constituição de
Antonino Pio (C6d. justinianeu 4,45) abrem margem à vulneração do con·
trato. Tenha·se presente que Justiniano afirma, no prefácio de sua obra
codificadora máxima,. não haver textos livres no Digesto. No período clás
sico do Direito Romano, o princípio de fidelidade ao contrato não era
invulnerável, porque se deixava submeter à base objetiva do negócio con
cluído, o que se prova, "e.g.", com 8. conditio causa data non secuta.
A conditio prevalecia em todos os casos de enriquecimento sem justa causa,
entre eles a non seeuta. Nos contratos do ut fadas, facio ut des e
lado ut ladas, que consistiam na transferência de uma coisa sob a con
diçãv de um encargo do accipiens, a conditio era aberta se tal encargo
futuro não se concretizasse. I! a lição de Pompônio (D., 50, 17, 206).
segundo a qual a ninguém é lícito aumentar seu patrimônio em detrimento
de outrem.

2.4. Santo Agostinho e Idade MUla

Santo Agostinho, por seu turno, pregava que não haveria infidelidade
pelo descumprimento de uma promessa, desde que ocorresse alguma coisa
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que impedisse a execução fiel da promessa. Mais tarde. Santo Tomás de
Aquino, retomando o mesmo raciocínio e evocando Sêneca, doutrinava que.
para se estar obrigado a fazer o que se prometeu. seria necessário que
todas as circunstâncias permanecessem as mesmllS. Finalmente. a concep
ção da promessa projetada no futuro e na dependência do status quo
transpôs as barreiras do campo moral para aportar no cais do mundo
jurídico. Isso ocorreu quando Graciano. monge e professor de Direito da
Escola de Bolonha, vulgarizou sua coleção de leis, as Decretais. ou De
cretus Gratiani (1141 a 1155), em que à cláusula foi reservada a devida
atenção. Vem daí a fórmula de Bartolo, já transcrita.

Como se pode notar, proveio dos canonistas da Idade Média, em ní·
tido teor doutrinário, a formulação definitiva da cláusula rebus sic stan
tibus. Esta foi concebida como implícita nos contratos, a cujo cumpri
mento as partes se obrigavam desd~ que as condições econômicas da época
da contratação se mantivessem íntegras e imutáveis. A divulgação da cláu·
sula coube aos pós-glosadores (Escola Bartolista), surgidos no século XIII
e inspirados no direito canônico.

2.5. Idade Moderna

A primeira tentativa divulgada de construção teórica da cláusula se
deve a Cocceio (1699), através de uma dissertação 1I10nográfica. Contudo,
é ao grande jurista Andrea Aleíato que cabe o mérito de ter imprimido
sentido concreto à cláusula, ampliando-lhe os horizontes doutrinários. AI·
dato admitiu, quanto aos atos unilaterais, ser a mudança de vontade sem~

pre licita, e, quanto aos bilaterais, não ser lícita, a menos que: a) a primi
tiva vontade promanasse de erro; b) o próprio contrato assim o dispusesse;
c) a lei ou ambas as partes consentissem a rescisão ou a revogação; d) sobre
viesse alguma causa que não fosse considerada na conclusão do ajuste, oU.
se o fosse por pelo menos um dos contratantes, este não teria concordado
com o obrigar-se. Neste último ponto. encontra-se o princípio rebm sic
stantibus.

No período da Reforma, o subsídio dos portugueses. embora limitado
a poucos autores antigos, como Mascardo, Mantica, Menochio e Agostinho
Barbosa, fet-se sentir na doutrina e prática dos proses latinos, cuja contri·
buição, aliás, foi muito escassa após Atciata.

As OrdC(oaÇÕC5 Filip~ (1603), que sucederam às Afonsinas e Ma
nuelinas e vigoraram em Portugal até ser aprovado o C6digo Civil pela
Carta de 1-7-1867, do rei D. Luís, estatuíram. por sua vez, c::ertas regras
respeitantes à mudança das condições dos contratos em razão de fatol
circunstanciais. Do Livro 4 citem-se, v. g., 08 Tftules 21, 24,27 e 65. Des
tes, podwe ressaltar o penúltimo. que exonerava o arrendatário do paga
mento da renda a que se obrigara. Irdestruind(HC ou perdendo-se os frutos
de alguma hetdadc ou vinha ou outra IeIJle1hante propriedade, por C8IO,
que não fosse muito lKlOItUIDMIo de nr".
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No limiar da segunda metade do século XVIII, começaram a aparecer
codificações que absorveram e consagraram a cláusula, convertendo-a de
princípio doutrinário em cânone legaL Citem-se, como exemplos, o C6digo
Bávaro (756), O Código Prussiano (1774) e o Código Austríaco (1811).
O primeiro deles, o Codex Maximilianus Bavaricus Civilis (Tít. IV, Capo
15, parágrafo 12), fez a aplicação da cláusula depender de três requisitos:
o) que a alteração das circunstâncias não proviesse de mora nem de culpa
aut Jacto debitoris; b) que não fosse fácil prevê·la: c) que ela fosse de
tal monta que, se O devedor dela tivesse sabido antes, segundo a opinião
desinteressada e honesta de uma pessoa inteligente, não se teria obrigado;
todavia, mesmo em tais circunstâncias, restaria apurar, segundo a conve
niência jurídica, se a obrigação devia ser completamente extinta ou redu
zida na proporção da mudança superveniente.

2.6. Idade Contemporânea

O advento do século IX desfechou, entretanto, golpe assaz rude ~

teoria da cláusula rebus sic stantibus. Esta, ap6s ter florescido e atingido
o cume, com as codificações, nos fins do século XVIII e mesmo no início
do século XIX, passou por um período de crise e enfraquecimento. Estava
para trás a Idade Moderna; os tempos contemporâneos, contudo, começa·
vam a impor seus vigorosos princípios. Sopravam OS ventos de duas revo
luções: a inglesa, econômica, e a francesa, política. Grassava O individua
lismo, enfim, cujos reflexos no mundo jurídico foram novas concepções
assentadas na autonomia da vontade e na irreversibilidade dos ajustes. Assim.
passou a preponderar a idéia de, no início, imperar a vontade e, concluído
o neg6cio, dominar a necessidade (ab initio sunt voluntatís ex posto facto
sunt necessitatis). Exalçaram-se, por conseguinte, as noções de segurança,
equilíbrio e estabilidade, que reconduziram à rigidez contratual. Esta ten
dência foi abraçada expressamente pelo Código Napoleônico (art. 1.134).
nestes termos: "As convenções legalmente formadas equivalem a lei para
aqueles que a fizeram," Por extensão, o mesmo ocorreu onde tal Códigc
exerceu influência. Cristalizou-se, portanto, O princípio pacta sunt servan·
da, de tal sorte que as guerras napoleônicas, o bloqueio continental e a
guerra franco-prussiana não motivaram qualquer lei que recorresse à cláu
sula rebus sic stantibus.

o obscurecimento. todavia, não levou ao fim. Foi relegada ao abando
no à cláusula, mas muito não tardou a voltar. Com o advento do século
XX, passou o homem a preocupar-se mais com a solidariedade. Assim, não
pôde o contrato ficar indiferente aos anseios da justiça comutativa, que
busca a distribuição harmônica de bens na soeiedade. A teoria da cláusula
rebus sic stantibus foí reavivada, saindo das sombras do esquecimento
e ocupando posição iluminada na doutrina jurídica. Ora, dois fenômenos
ocorreram para, de maneira direta, permitir o retorno da cláusula à pauta
das discussões doutrinárias: a recessão causada pela Primeira Guerra Mun·
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dia! (1914-1918). já citada. e a indenização securitária doa incêndios pro
vocados poi terremotos que, em 1906, arrasaram parcialmente Messina e
Régio (antes, portanto. da própria guerra e da Lei Failliot).

Consoante o já anteriormente ventilado, foi à cláusula rebus sic stan
tibus conferida roupagem nova. apesar de não ter havido, propriamente,
radical reformulação. Os requisitos da cláusula tenderam a ampliar-se; sur·
giu, assim, a "teoria da imprevisão". Há quem defenda, também. a manu
tenção do nome "teoria da cláusula rebus sic stantibus". Esta teoria é sinte
tizada pela idéia de que, quando acontecimentos extraordinários provo
cam radical modificação no estado de fato contemporâneo à formação do
contrato, acarretando efeitos imprevisíveis. dos quais decorre onerosidade
excessiva no cumprimento da obrigação. O vínculo contratual pode ser resol·
vido, ou. a pedido da parte prejudicada. alterado pelo juiz para a restau·
ração do equilíbrio desfeito.

Assim. a onerosidade que é resultante de acontecimentos razoavelmen·
te previsíveis não afasta o principio da força obrigatória dos contratos.
Ademais. exige-se que a modificação quantitativa da prestação seja tio gran
de que, para seu adimplemento. haja sacrlficio econÔmico do devedor. Isto,
entretanto, não implica em impossibilidade superveniente, mas em dificul·
dade, a despeito de excessiva.

Quanto ao fundamento da imprevisão, verifica-se. que a doutrina aio
é pacífica. Entendem alguns autores que a alteraçio do estado de rato leva
ao desaparecimento da vontade contratual: se as partes pudessem prever
08 acontecimentos, outra seria a declaraçio de vontade. Outros explicam
que a resolução ou o reajustamento sio justificados por falta pàrcial de
causa do contrato. em seu aspecto funcional. Ainda outros encontram o
fundamento na teoria do. abuso do direito. Finalmente, há os que sustentam
que o suporte da imprevisão se encontra na eqüidade, na boa-fé, no am
paro do fraco contra o forte e em outras noções gerais.

3. Direito comparado

3 . 1 Visão geral

Para que se tenha uma visão panorAmica da situação do revísionismo
em termos mundiais. deve-se proceder a uma triagem genérica de vários
sisten1as jurfdicos. Podem-se ver, dal. os patses que não acolhem a teoria
exoneratória implícita e os ~e abrigam o revisionismo sem o ÔDUS inde
nizatório. divididos estes drtiJnos em dois grupos: o daqueles em que I
revisão é prevista por lei e o daqueles que a admitem por meio 4e inter
pretação jurisprudencial dilpositiva. sem o concu.no de lei expressa. Eotia.
dentre os primeiros, a França e países do chamado "sistema fratds"~ •
Bélgica, a Holanda, o Japão, o Líbano, a Romenia e a Síria. Dentre OI

segundos, a Polônia. a Gr6cia, a Itália, o Bailo. • Hungria e PortupI.
Dentre OI tereeiroI. a Alemanha. a Bapanha; • Noruep e a Suiça.
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No próximo item, discorrer-se-á sobre ° revisionismo nos prInCipaiS
regimes jurídicos do mundo ocidental: o francês. o alemão. o italiano e o
português.

3.2.

3.2.1.

Principais regimes do mundo ocidental

Regime frands

A França mostra-se contrária à teoria revisionista, posição coerente
com a de dois de seus mais ilustres juristas, Pothier e Domat, que prega·
vam suas teses nos fins do século VlII, quando a cláusula 'rebus sic
stantibus merecia plena acolhida por outros povos, pelo direito canônico
e pelo direito internacional. A cláusula soou. em direito civil, como um
perigo para a ordem estável; assim, o C6digo de Napoleão (1804) não
lhe fez nenhuma concessão.

Dessarte, O dever de prestar tem sua única, excludente no fortuito:
não se pode alegar a imprevisão como causa exonerat6rla. Lembre-se, ade
mais. o artigo 1.134 do Código de Napoleão, em Clue se assenta que o
contrato faz lei entre as partes. A própria jurisprudência francesa jamais
abraçou a tese da imprevisão como subentendida nos contratos, tendo sido
coerente, pelo menos na primeira metade deste século.

Foram, todavia, editadas várias leis esparsas que abraçaram a tese revi·
sionista. Entre elas, citem·se: a Lei Failliot (1918, já mencionada), as leis
de 1919 sobre seguros, a de 1924 sobre arrendamento, a de 1925 sobre
a revisão dos preços de aluguel, a de 1935 sobre a redução judicial dos
preços de venda de certos fundos de comércio. a de 1938 sobre a revisão
salarial e as elaboradas em virtude da Segunda Guerra Mundial (1939
1945). Estas leis. contudo, inseriram-se coerentemente no sistema francês.
pois foram todas de emergência, ditadas por circunstâncias transitórias.

O curioso na França é que o princípio pacta sunt servanda afasta,
de certo modo, o direito civil do direito público, máxime do administra·
tivo. Este último dá pleno abrigo à imprevisão, enquanto que o direito
civil continua preso à forte tradição da intangibilidade contratual.

3.2 .2 . Regime alemão

Na Alemanha, surgiu o Código Bávaro. que assimilou a cláusula rebus
sic standibus. O Código Civil Alemão (o BOB, de 1896). contudo. não
agasalhou o princípio revisionista de modo expresso. A despeito disso, a
jurisprudência germânica tem aceito tal princípio a partir da interpretação
de vários dispositivos do BGB. Por exemplo, o par~afo 306 reza que
um contrato "que esteja dirigido a uma prestação impossível é nulo", pc
dendo-se, por meio de interpretação flexível, entender que esta regra se aplica
8 todas as causas impeditivas da execução obrigacional, O parágrafo 31.5,
por outro lado, em seu· caput, estatui que. "se a prestação tiver de ser deter-
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minada por um. dos contratantes", admitir-se-á, Una dúvida, que a determi
nação deve ter lugar de conformidade com um critério eqüitativo, cuja deter
minação será efetuada por sentença", abrindo outra brecha para a revisão
pelo juiz. Outras duas fendas também se observam no parágrafo 343, que
prevê a redução de multa exorbitante, por meio de sentença, e no parágrafo
275, segunda parte, que dispõe que "8 uma impossibilidade que se apre
sentar depois do nascimento da obrigação" se equipara ria impossibili
dade do devedor à prestação sobrevinda posteriormente." Os tribunais, pois,
têm procurado abandonar a concepção estática do Código, substituindo-a
por uma dinâmica, segundo a qual as relações jurídicas são analisadas
sob o prisma de seu desenvolvimento futuro.

3 .2.3 . Regime italiano

Até a unificação, completada em 1871, a Itália era regida por legis
lações distintas. Contudo, em 1865, ou seja, em pleno processo unificador,
na cidade de Florença promulgou-se o primeiro Código Civil, cujo artigo
1. 123 era vazado nos seguintes termos:

HI contratti legalmente formati hanDo fona de legge per coloro cho
li hanno (atti. Non possano essere rivocati che per mutuo consenso oper
cause autorizzate deUa legge:."

A rigidez deste preceito não impediu que as cortes italianas, no c0

meço do século, eximissem do pagamento do prêmio as empresas segura·
doras no famoso caso judicial dos incêndios das cidades de Messena e
Regia Calabrio, provocados pelo terremoto que em parte as destruíra. Era
o ressurgimento da cláusula implícita rebus sic stantibus nos contratos
de prestação futura, o qual ensejou outros análogos arestos ainda antes
da guerra, como o da Corte de Apelação de Florença.

Ademais, diante da abertura concedida pelo artigo 1. 123 do Código,
a Itália editou o Decreto-Lei n.O 739, de 27 de maio de 1915, que dispôs
o seguinte em seu artigo 1.0 : "Para todos os efeitos do artigo 1.226 do
Código Civil, a guerra é considerada como caso de força maior, para exo
nerar o devedor das responsabilidades decorrentes dos contratos celebrados
antes da data do decreto de mobilização geral, não só quando tome im
possível a prestação, mas também quando acanete excessiva onerosidade".
Referia~ o artigo 1.226, evocado por este decreto-lei, ao ressarcimento
do dano. Consagrava-se. pois, a revisão contratual ditada por motivo super
veniente, antes mesmo da decantada Lei Failliot.

Com o novo Código Civil, de 1942. repetiu-se o velho prineípio
poeta sunt serwmda (art. 1.372). O artigo 1.467, todavia, temperou o
antecedente, adotando expressamente 8 revisão:

"NO$ contratos de execuçio continuada ou periódica, ou de execuçio
futura, se 8 prestaç4.0 de uma das parta se torna escessivameott 0Det088
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em conseqüência de acontecimentos extraordinários e imprevisfveis, a parte
,que deve tal prestação pode demandar a resolução do contrato, com os
efeitos estabelecidos no artigo 1.458:"

"A resolução não pode ser demandada se a onerosidade superveniente
entra no risco normal do contrato."

3 .2 .4 . Regime portugu2s

Em Portugal, não havia norma prevendo a revisão contratuàl por cau
sa de fato superveniente até o Decreto 19. 126, de 1930, que representou
o primeiro passo neste sentido, incorporando um parágrafo único ao artigo
t .401 do Código Civil:

"Se esoo aumente) (do preço do material e da iornads. do$ ()petárlot)
exceder 20% e resultar da desvalorização da moeda, o empreiteiro terá
o direito de rescindir o contrato, desde que o dono da obra se não queira
sujeitar a indenizá-lo por esse excesso; no caso inverso. o mesmo direito
assiste ao dono da obra."

Tendia a jurisprudência lusa a não acatar o revisionismo, em termos
gerais, com supedâneo no artigo 702 do Código Civil de 1867,

Mas o novo Código, de 1966, deixou o sistema francês, abraçando
a revisão contratual. Reza, com efeito, seu artigo 437: "Se as circunstân
cias em que as partes fundaram a decisão de contratar tiverem sofrido
uma alteração anormal, tem a parte lesada direito à resolução do contrato,
ou à modificação dele segundo juizo de eqüidade, desde que a exigência
das obrigações por ela assumidas afete gravemente os princípios da boa·fé
e não esteja coberta pelos riscos propnoo do ~ontI'ato." Mtt«em %et ~itadO),

outrossim, os artigos 439 e 1.215 do mesmo diploma legal.

4·, Direito Internacional

Em direito internacional, devido à cláusula rebus sic stantibus, a
mudança fundamental das circunstâncias que determinam uma certa dispo
sição de um tratado pode causar a extinção desta. Mais especificamente,
consoante, a Convenção de Viena (1969), a mudança radical de circuns
tâncias, desde que não prevista pelas partes, poderá ser invocada como
causa para a extinção (ou retirada) do tratado. Além disso,· tal circuns
tância deve configurar-se como condição essencial do consentimento das
partes, ou ter por efeito a transformação radical da natureza das obrisações
ainda pendentes de cumprimento em virtUde do tratado (art. 62, 1).

Jamais se podeJ;á invocar a cláusula como causa para a extinção (ou
retirada) do tratado se este for dispositivo (de fronteiras ou limites), 0u
se resultar de violação pela parte que a invoca, seja de tratado, seja de
qualquer outra obrigação internacional, em relação às outras partes no tra-
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tado (art. 62. 2). A parte contratante também pode invocar a mudança
fundamental ~ circunstâncias para suspender a execução do tratado (art.
62. 3).

Antes de 1969. segundo a doutrina, considerava-se a cláusula suben
tendida em todos os tratados, conclusão discutível juridicamente.

5. Direito Brasileiro

5. 1. Doutrina

Podem-se detectar três correntes de opinião na doutrina brasUeira: a
dos anti-revisionistas. a dos revisionistaa e a dos moderados. Cada uma
delas será objeto de análise neste estudo.

A primeira é fruto da posição doutrinária de juristas como Castro
Magalhães, Pereira de Cordis, Murilo ele Barros Guimarães. Orozimbo
Nonato e Carvalho Santos. Segundo a colocação deste último. "e. g.... a
lei não exige o consentimento senão para a formação do eontrato. e a
anormalidade de circunstâncias no momento da execução não pode influir
na validade do consensus. Enfim. por razões idênticas ou diferentes ra
ciocínios. esses juristas acabaram por reforçar o pensamento de Ripett.
conforme o qual todo contrato encerra uma idéia de seguro; assin;t sendo,
admitir sua revisão ou resolução quando da superveniência de circunstin
eia imprevista seria tirar ao contrato a sua própria utilidade. que con
siste na salvaguarda do credor para o futuro.

A despeito das opiniões já registradas. vários autores já se posicio
naram favoravelmente à tese revisionista em nosso direito. Por exemplo,
na importante monografia "Da intervenção do Estado nos contratos con
cluídos" (1932), Artur Rocha distinguiu "imprevisãolJ de "superveniên
cia", sustentando atuar a cláusula rebus sic stantibus mesmo havendo
previsão. Por sua vez. Abgar Spriano de Oliveira (in Da cldusula rebus sic
stantibus, 1940) defendeu ter a cláusula fundamento não só jurldico. mas
também moral.

No que tange à corrente moderada. desponta Amoldo Medeiros da
Fonseca como seu grande representante. Este insigne jurista revelou-se, em
seu livro "Caso fortuito e teoria da imprevisio". lançado em 1932. par
tidário da teoria revisionista, mas apenas quando as circunstâncias resul
tem de caso fortuito, ou de um evento genérico que abranja. em. sua c0n
dição exógena, todas 81 re1açõea analogamente formadu.

5.2 . LegiIlaçiio

O Código Civü Brasileiro (Lei 3.071. de 1.o-1-1916)nio UIimilou.
ipsil verbis. o princípio por força do qual· o contrato 6 lei entre as partes.
&tatui O artigo 928, apenai. que a obrigaçIo opera entre as partes, "i. e.ii•
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que ela tem efeito entre os contratantes, sujeitando-os reciprocamente.
Contudo, isto, por si 56, não libera o contrato do principio poeta sunt
servanda. Além disso, numerosos dispositivos do Código atuam no sentido
ortodoxo de só haver desate obrigacional pela vontade recíproca: é o caso
dos artigos 762. 954, 1.060, 1.091, 1.092, 1.131, 1.190. 1.205 e 1.399.
Mas, por outro lado, não há qualquer regra no Código que vede expres
samente o revisionismo.

A doutrina, a partir de tais dados, cedo entendeu que, se o Código
nada diz em fa~oT da. tese re'4\s\on\'e>\a., l\'dda lhe opõe exprel>l>lm\en.te. H~
ve até quem visse, em certos preceitos da lei civil, casos insulados idôneos
de aplicação do revisionismo. Especificamente, trata-se de Carneiro Maia,
que ilustrou sua colocação citando os artigos 401 e 1.246 do Código, refe·
rentes, respectivamente, aos alimentos e à empreitada.

Relativamente à legislação extravagante, tem ela acolhido expressa·
mente, várias vezes. o revisionismo. Exemplíficativamettte, cite-se a Lei 4.403,
de 1921, sobre locação de prédios urbanos, revogada em 1928, mas reto
mada em 1931 pelo Decreto 19.573.

Por outro lado, o intervencionismo do Estado na área contratual pau·
latinamente se foi dilatando no país. Campos em que tal fenômeno carac
teristicamente se manifestou e se vem manifestando: o empregatício. o
de acidentes do trabalho, o da previdência social, o da agricultura e pecuá
ria, o habitacional, o do comércio de crédito. o de' valores e o de trans
portes, entre outros. O objetivo primordial do Estado, neste passo, foi im
pedir cláusulas leoninas, enriquecimento ilícito e práticas onzenárias.

O Anteproíeto de Código de Obrigações de 1941, elaborado por três
preclaros juristas, Orozimbo Nonato, Philadelfo Azevedo e Hannenann Gui·,
marães, assim dispunha em seu art. ,322:

«Quando, por força de acontecimentos excepcionais e impre
vistos ao tempo da conclusão do ato, opõe ao cumprimento exato
desta dificuldade extrema, com prejuízo exorbitante para uma das
partes, pode o .juiz, a requerimento do interessado e consideran·
do com equanimidade a situação dos contrentes, modificar o cum·
primento da obrigação, prorrogando-lhe O termo, ou reduzindo
lhe a importância."

Em 1963, coube a Caio Mário da Silva Pereira a tarefa de elaborar
novo Anteprojeto de Código de Obrigações, que também não entrou em
vigência, mas que assim se pronunciava a respeito do revisionismo:

..Art. 358. Nos contratos de execução diferida ou sucessi~

va, quando, por força de acontecimento excepcional e imprevisto
ao tempo de sua celebração. a prestação de uma das partes venha
8 tomar-se excessivamente onerosa, capaz de gerar para ela grau-
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de prejuízo e para outra parte lucro exagerado, pode o juiz, a
requerimento do interessado, declarar a resolução do contrato.

A sentença, então proferida, retrotrairá os seus efeitos à da
ta da citação da outra parte.

Art. 359. A resolução do contrato poderá ser evitada, ofe
recendo-se o réu, dentro do prazo de contestação, a modificar
com eqüanimidade o esquema de cumprimento do contrato.

Art. 360. Aos contratos aleatórios não tem aplicação li fa
culdade de resolução por onerosidade excessiva.

Art. 361. Não se dará, igualmente. esta resolução nos con
tratos em que uma só das partes tenha assumido obrigação, limi·
tando-se o juiz, nesse caso, a reduzir-lhe a prestação."

Por sua vez, o Projeto de Código Civil (1975) assim trata da matéria
em questão:

"Art. 477. Nos contratos de execução continuada ou dife
rida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente
onerosa, com extrema vantagem para a outra. em virtude de
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor
pedir a resolução do contrato.

Os efeitos da sentença, que a decretar. retroagirão à data
da citação.

Art. 478. A resolução poderá ser evitada o(erecendo-se o
réu a modificar eqüitativamente as condições do contrato.

Art. 479. Se no contrato as obrigações couberem a apenas
uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja re
dU2ida, Ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onero
sidade excessiva,"

A própria CLT tratou da incidência da cláusula rebus sic stantibus
no âmbito de ação própria, denominada ação coletiva secundária de revisão,
autorizando o juiz a utilizar-se de juízos de eqüidade.

5.3. Jurisprudência

O batismo judiciário d~'revísionismo no Brasil se deveu ao então Juiz
Nelson Hungria, que profetiu, em 1930, uma sentença que reconheceu e
admitiu a interrupção contratual \lOr motivo superveniente. O caso consistira
na pretensão de um. promissário-comprador de obrigar o promitente-ven.
dedOl, certa Ordem Terceira, da qual havia locado, por prazo de vinte
e cinco anos, um prédio, com opção de compra ao final deste prazo, pela
quantia certa de 25 contos de réis. Com o arrasamento do Morro do Caste-
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lo e a urbanização da atual esplanada do mesmo nome, os terrenos dessa
área experimentaram extraordinária valorização, de sorte que os ajustados
25 contos se elevaram, em sensata avaliação, a 800.

a insigne magistrado julgou improcedente a ação do promissário
comprador, nos seguintes termos:

"f: certo que quem assume uma obrigação a ser cumprida
em tempo futuro sujeita-se à alta dos valores, que podem variar
em seu proveito ou prejuízo; mas, no caso de urna profunda
e inopinada mutação, subversiva do equilíbrio econômico das
partes, a razão jurídica não pode ater·se ao rigor literal do contra
to, e o juiz dev~ pronunciar a rescisão deste. A aplicação da
cláusula rebus sic stantibus tem sido mesmo admitída como um
corolário da teoria do erro contratual.

Considera-se como já viciada, ao tempo em que o vínculo
se contrair, a representação mental que só um evento posterior
vem a demonstrar-se falsa. Se o evento, não previsto e imprevisí
vel, modificativo da situação de fato na qual ocorreu a conver
gência das vontades no contrato, é de molde a quebrar inteira
mente a equivalência entre as prestações recíprocas, não padece
dúvida que se a parte prejudicada tivesse ,) dom da pré.ciência,
não se teria obrigado, ou ter-se-ia obrigado sob condições
diferentes. "

Em 1938, o Supremo Tribunal Federal já entendia que "o Tribunal
que a acolhe (a cláusula) não viola expressa disposição de lei. A constru
ção de doutrinas jurídicas não reguladas na lei positiva jamais poderá
ferir a letra da lei, para dar lugar ao recurso extraordinário. A admissão
daquele recurso, por diversidade de interpretação da lei, pressupõe espécies
que se ajustem perfeitamente. A regra rebus sic stantibus não é contrária
ao texto expressivo" (in Revista Forense. v. 77, págs. 79 e 55.).

Desta forma, parece correto afirmar que, a partir de então, a jurispru
dência brasileira se vem orientando no sentido do acórdão do Tribunal de
Justiça de São Paulo, tomado em 4-9-1950 e registrado pela Revista dos
Tribunais (voI. 191, p. 177);

"A teoria da revisão, aos poucos, vai sendo acolhida pela
jurisprudência, porque em face da injustiça do convencion.ado, do
desequilíbrio evidente, da ruína talvez a alguma das partes, não
é possível que o juiz cruze os braços,"

A título de ilustração e complemento, acrescentem-se mais julgados
de grande interesse, dos quais se pode extrair o alcance do revisionismo:

1. "Fato superveniente com efeito de desobrigar Q devedor
- Conceito - Inocorrência na espécie - Voto vencido (TJRJ)".
(RT 479/194).
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2. "Contrato - Assinatura de jornal - Caráter perma
nente - Pretendido descumprimento do ajuste, pelo devedor,
com apoio na mencionada cláusula - Ato celebra~o, porém, em
plena espiral inflacionária - Pretensão inadmissível - Comi·
natória proposta pelo assinante - Procedência". (RT 388/134).

3. "Contrato - Fornecimento de jornal, de modo perma·
nente, por força de contratos celebrados com assinantes~ que
pagaram um determinado quantum para a finalidade - Preten·
dida resilição do mesmo contrato, por parte da fornecedora sob a
invocação da condição rebus sia stantibus - Ajuste levado a
efeito, contudo, em plena época de inflação - Pretensão re
pelida". (RT 382/258).

4. "Elevação dos preços de mão-de-obra e de materiais de
construção - Fatos que não autorizam a aplicação dessa cláusu·
la (TACivSP)". (RT 391/256).

5. "Contrato para fornecimento de energia elétrica 
Preço ajustado em t 915 - Açãq pedindo a revisão da tari·
fa contratual - Procedência - Apelação não provida".
(RT 355/193).

6. "Contrato de construção - Quando a mesma poderá
ser aplicada (TJGB)". (RT 4t4/380).

7. "Compromisso de compra e venda de apartamento em
edifício de condomínio - Cláusulas consideradas leoninas - C0
brança de multas no próprio. vlllor das prestações - Cômputo de
pagamentos sucessivos apenas como multas - Inadmissibilidade
- Aplicação da Teoria da Imprevisão - Ação de consignação
julgada procedente - Sentença do Juiz Luiz Corrêa Fragoso".
(RT 308/811).

8. "Compra e venda mercantil - Café - lnadimplemen~

to do contrato pelo vendedor - Pretendida existência de força
maior decorrente de geada e instruções da SUMOC - Defesa
repelida - Falta, outrossim, de razão para apllcação da teoria
da imprevisio e para se invocar aquela cláusula - Ação pro
cedente - Decisão confirmada", (RT 257/254).

9. "Contrato - Interpretação - Invocação daquela c1'u·
BUla e da moderna teoria da ioiprevisio como subsidio - Admis
sibilidade". (RT 254/213).

tO. ClReconhecimento - Serviço p6blico - Execução de
contrato de concessIo - Alteraçio do preço dos materiais 
Revisão do contrato (T.F. de Rocul'108)". (RT 228/554).
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11. "Compromisso de compra e venda - Apartamento 
Preço pago integralmente - Recusa do empreiteiro de entregá-lo
- Exigência de reajuste de preços - Descabimento - Rescisão
inadmissível <TACivSP)". (RT 399/225).

12. "Condomínio - Edifício de apartamentos - Incorpo
ração por preço fixo - Pretensão de reajuste de preços com base
na teoria da imprevisão - Ação improcedente (TACivSP)".
(RT 399/247).

13 . "Contrato de empreitada - Custo. de vida e salário
mínimo - Majoração - Fatos que não justificam revisão de
preço (TACivSP)". (RT 406/180).

14. "Empreitada - Construção - Inaplicabilidade na
espécie, salvo prova de fatores imprevisíveis e anormais
(TACivSP)". (RT 399/233).

15 . "Pretendida aplicação do princípio às convenções
penais - Inadmissibilidade (TJRS)". (RT 407/340).

16. "Reajustamento do preço pretendido - Contrato ce
lebrado em época de. plena inflação - Descabímento (TTGB)".
(RT 409/421).

17. "Sua admissão, em princípio, pelo Direito brasileiro
- Aplicabilidade da regra, contudo, porque, eqüitativa, com a
positiva equânime cautela".(RT 404/145).

18. "Obrigação temporária ou permanente - Validade
manda cumprir o contrato ou indenizar - Impugnação a litis
consórcio facultativo tida como irrelevante, porque processado e
julgado o feito sem qualquer prejuízo para a ré - Recursos
extraordinários não conhecidos (STF)". (RT 478/2 t 2).

19. "Fato superveniente com efeito de desobrigar o devedor
- Concdito - Inocorrência na espécie - Voto vencido
lT1RJ)". (RT 479/194).

20. "Imprevisão - Cláusula rebus sic stantibus - Ins
plicação - Pagamento total e prévio (STF)." (RT 473/233).

21. uI! certo que a jurisprudência dos tribunais já tem
dmitido a regra rebus sic stantibus em contratos de prazos
longos e pagamentos periódicos sucessivos no curso do tempo,
presumindo-se imprevisível o colapso da moeda por circunstân
cias supervenientes - Mas isso não é aplicável à empreitada a
prazo breve, com pagamento imediato e realizado, tudo numa
época em que o Estado detennina cadá· ano a extensão da perda
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do poder aquisitivo. Nesse caso, o empreiteiro deve queixar-se
da sua imprevidência ou da sua imperícia em calcular a pro
jeção da curva inflacionária." (RF 247/129).

22. "Teoria da imprevisão - Inaplicabilidade - Ajuste
- Tipo com cláusula de reajuste automático pela variação das
OTN - Imprevisão, portanto, já embutida na conversão do
çuantum em aberto - Substituição por outro índice inadmis
sível - Falta de justa causa para a recusa ao recebimento 
Consignação em pagamento procedente." (RT 631/121).

23. "Teoria da imprevisão - Aplicabilidade - Venda a
futuro de produto destinado ao consumo humano - Ajuste não
aleatório - Excessiva oneração de uma das partes em razão de
o preço contratado se ter tomado inferior ao mínimo oficial por
força da inflação e da aplicação da tabela deflatora cruzeiro/
cruzado - Revisão judicial da condição "preço", ao invés de
resolução ou anulação da avença, elevando·o à igualdade com o
preço mínimo de garantia, por se tratar de regra de ordem públi·
ca - Decisão mantida (TJRS)." (RT 630/176).

24. "Sistema Financeiro da Habitação - Rescisão pre·
tendida sob invocação da teoria da imprevisão - Inadmissibili
dade - Quadro econômico e financeiro do País que não se mos
tra como fenômeno novo e imprevisível - Problemas profissio
nais do mutuário impeditivo da satisfação obrigacional pactuada
- Impossibilidade de caracterização como desequilíbrio contra
tual provocado por fato excepcional extraordinário (TTSP)." (RT
619/87)."

25. "Fornecimento de mercadoria - Prazo determinado
- Comprador vinculado a contrato administrativo - Execução
continuada - Submissão à teoria da imprevisão - Alteração
na legislação federal - Repercussão nas relações negociais das
partes - Necessidade de adequação destas. com redução do
preço - Acordo inexistente - Suspensão dos fornecimentos 
Cumprimento exigido pelo vendedor - Recusa do comprador
em receber os produtos - Inexecução que se resolveria em
pedido de perdas e danos - Falta de legítimo interesse para pro
positura de ação de cobrança - Carência (I TAC1V SP)," (RT
616/89).

26. "A regra rebus sic stantibus, implícita ou explicita
mente contida no contrato de compra e venda de apartamento
e fração de terreno em construção, rende ensejo a que os con
tratantes postulem 8 alteração do preço, mas com o ônus de
provar judicialmente qual o novo preço justo - A cláusula de
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arrependimento nos contratos tolera a resolução pela perda do
sinal em dobro somente quando o pagamento integral é efetuado
em dois tempos: sina! e restante do preço de uma só vez, quan
do feita a tradição simbólica ou não da coisa - Não é de se
invocar o principio pacta sunt servanda para imposição de
ilegal cláusula de arrependimento, lesiva ao comprador, com
meío econômico de constrangê.lo a aceitar aplicação extrajudicial
da cláusula rebus sic stantíbus, sem a prova do novo preço jus.
to." (RF 229/52).

27. ..A cláusula rebus sic stantibus só aproveita parte dili
gente. empenhada no cumprimento das obrigações assumidas no
contrato, mas surpreendida durante a sua execução por aconte·
cimentos excepcionais e imprevistos, que provocam seu empo
brecimento e o enriquecimento injusto de outrem, no caso de
mantido o pactuado, assim, não ocorrendo com o contratante
que, já em mora, é atingido pelos efeitos dp seu procedimento
culposo." (RF 233/130).

28. "A cláusula rebus sic stantíbus somente é de ser apli
cada quando o fato anormalmente for imprevisível, e não de
rotina, como constitui entre n6s a ascensão do custo de vida."
(RF 218/187).

29 _ "Improcede a ação movida por empresa incorpora
dora de edifícío de apartamentos, cuja construção foi ajustada
mediante preço fixo, contra os respectivos promitentes-compra
dores, li fim de rescindir os contratos com estes firmados ou li

reajustar o preço avençado, sob invocação da cláusula rebus sic
stantibus, se ausentes os pressupostos justificadores da aplicação
desta." (RF 220/235).

30 _ "Não é suficiente a existência de prejuízo na exe
cução de obra para obter. reajustamento do contrato de cons
trução impondo-se que tal prejuízo seja intolerável e ruinoso
principalmente se irreajustável o preço contratado." (RP 230/198).

31 . "Uma vez excluído, de modo expresso no contrato
de construção, o direito a reajuste, a essa conseqüência não se
poderia chegar sob irn'ocada proteção da cláusula rebus sic stan
tibus." (RF 233/153).

32. CIVIL. "Teoria da imprevisão - Aplicabilidade,
mesmo à mingua de texto expresso. posto que exigêricia da eqüi.
dade. Necessidade, entretanto, de que se apresentem todos os
seus pressupostos. Entre eles, o de que os fatores imprevisíveis
alterem a equivalência das prestações, tal CQmo avaliadas pelas
partes. daí resultando empobrecimento sensível para uma delas
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com enriquecimento indevido de outra. Inexiste razão para invo
car essa doutrina quando. em contrato de mútuo. tenha o mutuá
rio dificuldade em cumprir aquilo a que se obrigou, em virtude
de prejuízos que sofreu. Não há que falar em desequilíbrio das
prestações nem em enriquecimento injustificável do mutuante."
(RE 5.723 - MG - D/V de 19·8-91. p. 10.991).

33. "Rebus síc stantibus - Pagamento total prévio. 1 
A cláusula rebus sic stantíbus tem sido admitida como implí·
cita somente em contratos com pagamentos periódicos sucessivos
de ambas as partes ao longo de prazo dilatado, se ocorreu alte
ração profunda e inteiramente imprevisível das circunstâncias
existentes ao tempo da celebração do negócio. 2 - Não há mar
gem de apelo à teoria da imprevisão. feito em 1964, para rea·
jJ.lste de preço fixado em 1963, com pagamento total e prévio."
(RTJ 68/95>"-

34. Embargos de dedatação para suprir omissão de acór
dão. Se neste foi transcrito trecho da sentença como razão de
decidir, entende-se que adotou O entendimento nela firmado.
segundo o qual, não cabe a aplicação da cláusula rebus sic stan
tibus quando não há injusto enriquecimento de uma parte em
razão do prejuizo da outra, nem cabe a sua invocação, se O valor
avençado no contrato é expresso em Unidades-Padrão de Capital."
(RTf 117/323).

6. Conclusões
A cláusula rebus s;c stantibus não teve, ao longo dos tempos. traçado

hist6rico, regular. Atingiu o cume com as codífícaç6es dos fins do século
XVIII e do início do XIX, após período de florescimento; porém, com 8
divulgação e com o ulterior fortalecimento das idéias liberais, foi relegada
ao esquecimento.

Contudo. com a Primeira Guerra Mundial. situações contratuais insu
portáveis mostraram a injustiça da aplicação do princípio pacta sunt
servanda em sua pureza absoluta: ressurgiu. então. qual Fênix, a cláusula
rebus sic stantibw.

No início, ela foi só uma construção. Depois. eJaborou·se toda uma
teoria genérica, a "teoria da imprevisão", sustentada por alicerces próprios.
que se podem resumir na seguinte idaa: radical modificação do estado de
fato do momento da contratação detettninada por acontecimentos extraordi·
nários e imprevisíveis, dos quais decorra onerosidade excessiva no cumpri·
~nto da obrigação c, assim. a possibilidade de revisão contratual. :e ao
juiz que cabe, aqui. te801ver o contrato ou aliviar a prestação da parte
onerada. Como se observa. tal orientação representa um rompimento no
caráter liberal de que se revestia a matma, admitindo nela o dirigíamo
eatatal, pois o juiz representa o pt6prlo Ettado.
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Em linhas bem gerais, existem, no mundo atual, sistemas que adotam
e que não adotam o revisionismo. A despeito da divisão atual, verifica-se
visível tendência que consagra a revisão contratual em normas de caráter
geral. Vários países, ademais, sem concurso de norma expressa, perfilham
o revisionismo a partir de construção jurisprudencial, e outros muitos' con·
tam com leis esparsas que o adotaram. Mesmo no campo do direito interna·
cional, a mudança profunda de circunstâncias que não foi prevista pelas
partes encontra guarida, autorizando a extinção de tratados.

Na doutrina brasileira, três correntes de opinião podem ser encon
tradas: a dos anti-revisíonístas, a dos revisionístas e a dos moderados. Apesar
de o nosso Código também ser sido alvo de dissenso doutrinário a respeito
da questão dele aceitar, ou não, o revisionismo, a doutrina cedo entendeu
que, se o Código nada diz a favor da tese revisionista, nada também lhe
opõe expressamente. Houve até quem percebesse, em regras esparsas do
Código, aplicações idôneas do revisionismo. Por outro lado, desde a década
de 1920, a legislação brasileira extravagante tem acolhido diversos diplo
mas legais consagradores da revisão, e o próprio direito projetado, por sua
vez, se mostrou favorável à adoção da mesma. Quanto à jurisprudência,
vem ela também abraçando a teoria da imprevisão.

Registre-se, por fim, a importância do art. 4.<J da Lei de Introdução ao
Código Civil, que permite ao julgador, em caso de lacuna ou omissão legal,
o recurso à jurisprudência, o que abre espaço a uma aplicação maior de
decisões consagradoras da tese revisionista, absolutamente atual e palpitante
na realidade de nosso País, que tanto tem sofrido com os golpes desfechados
pejos planos econômicos do governo.
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I - Introdução

Ninguém duvida da importância do comércio internacional como via
idônea para a aproximação entre os Estados e ainda como alavanca do
desenvolvimento econômico e social dos povos.

Assim foi no passado, as nações que fizeram do comércio sua principal
atividade enriqueceram tanto cultural como materialmente. Da mesma forma
os povos que por ocuparem uma posição geográfica privilegiada em relação
aos fluxos mundiais do comércio, também foram favorecidos pelos seus
inúmeros efeitos benéficos.

Nesses dias alguns Estados do Oriente, cognominados de tigres asiáticos
pela sua agressividade industrial e comercial (Taiwan, Coréia do Sul, ein·
gapura e Hong Kong), ocupam páginas de jornais e revistas e espaços na
mídia devido a seu crescimento econômico e social impressionante baseados
numa vocação comercial que tem levado seus produtos a ganhar competitivi
dade nos principais mercados do mundo, a despeito de seus inexpressivos
territórios e mercados internos.
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Já na Europa Oriental a abertura política surpreende os analistas pela
sua celeridade, trazendo (entre outras coisas) a oxigenação de suas estruturas,
através da multiplicação de seu comércio internacional com países de econo
mia de mercado.

Nesse contexto o Brasil também se abre para o mundo reduzindo as
alíquotas do imposto de importação para certos produtos estrangeiros e
excluindo (a partir de 1.0 de janeiro de 1991) inúmeros produtos da reserva
de mercado da informática.

Ora, o instrumento de ação do comércio internacional é O contrato
internacional que como assinala PAES DE BARROS LEÃES 1 tem evoluído
com fulgurante vitalidade. praticamente confundindo·se com o emergente
Direito Comercial Internacional, que seria um sistema fundado na operacio
nalidade dos negócios, isto é. nos costumes dos operadores do comércio
internacional. práticas essas que iriam sendo consagradas nos contratos, daf
sua evolução tão dinâmica.

Pretendemos neste artigo discorrer brevemente sobre alguns elementos
dos contratos internacionais, especialmente sobre O papel dos Estados e das
associações de comerciantes na sua regulação, visando contribuir para o
debate e melhor conhecimento deste negócio jurídico. vital pllra O nosso
bem~tat e desenvolvimento.

II - Caracterfsticas dos contralos internacionais

Para introduzirmos o tema é oportuno perguntar-se sobre os elementos
caractetizadores de um contrato internacional. Já dissemos que se trata do
instrumento de ação do comércio internacional, isto é, abrangeIIl as 'transa
ções comerciais relativas ao fornecimento ou troca de mercadorias ou de
serviços, acordos de distribuição, representação comercial, factoring, locação
financeira, engineering, contratos de licenças, investimentos, financiamentos.
transações bancárias, seguros, acordos de exploração ou de concessão. joint
ventures, transporte de mercadorias por via aérea. macltima, {etrovari.a. ou
rodoviária, compra e venda de mercadorias, contratos cié en maln, produit
en ma;n e de assistência técnica numa relação apenas exemplificativa.

Com muita razão STRENGER assinala que \1lD.a das caractensticas dos
contratos internacionais é a sua vinculação a um oU mais sistemas jurídicos
estrangeiros, além de outros dados de estraneidade, como o domicílio, a
nacionalidade. a lex voluntatis, a localização da sede, centro de principais
atividades, e até a própria conceituação legal J.

Esses elementos devem ser analisados global e dinamicamente conforme
seja o desenvolvimento contratual. Assim um. contr,to de fornecimento entre

1 No pn!f6clo ao Uvto do PJot. :m.uom 8TRBNOBR. COIItnltoI lRtenlacfo
.... do CoMb'c'o. p. lO.

J DINBO' 8TBZNOI:R, obra cfta4&, p. 'I.
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partes da mesma nacionalidade pode ser qualificado como internacional,
tendo em vista o local da assinatura, o lugar de embarque das mercadorias,
ou o lugar de entrega das mesmas 8.

Ensina BATlFFOL que o contrato é· internacional quando. pelos atos
concernentes a sua conclusão ou execução, ou a situação das partes, quanto
a sua nacionalidade ou seu domicílio ou à localização de seu objeto. há
vínculos com mais de um sistema jurídíco 4.

De sorte que quando os elementos constitutivos do contrato (partes,
objeto, lugar onde se pactua a obrigação, lugar onde deverá surtir seus
efeitos) se originam e se realizam dentro dos limites geográfico-políticos de
um único país, estamos situados no âmbito interno das obrigações. Inversa·
mente, quando as partes contratantes tenham nacionalidades diversas ou
domicilio em países distintos, quando a me.rcadoria ou o serviço objeto da
obrigação seja entregue ou seja prestado além-fronteiras, ou quando os luga
res de celebração e execução das obrigações contratuais tampouco coincidam,
estaremos no âmbito dos contratos internacionais 11.

III - Outros elementos caracterizadores

Analisando comparativamente os contratos internos e internacIOnais
observa-se imediatamente que estes envolvem interesses cuja complexidade
pode ser medida por vários elementos complicadores dentre os quais pode
mos citar a escolha da lei aplicável, a existência de sistemas jurídicos dife
rentes, bem como idioma e costumes diversos.

Referindo-se à importância da cláusula de eleição da lei aplicável nos
contratos internacionais de financiamento, MARCELO HUCK é esclarecedor
quando afinna:

"Não é tareEa árdua imaginar-se um contrato dessa natureza,
em que o tomador seja brasileiro, o credor um sindicato de bancos
de várias nacionalidades (americanos, alemães, canadenses, japo
neses, árabes, etc.) liderados por um grande banco inglês, em que
a moeda seja o dólar norte·americano e a taxa de juros calculada
em função da praça de Londres ou Nova Iorque. Para evitar-se

3 Laudo I\l'bitral da. CAmara de COD1érC!o Intemaclona1 de Paris, dJtado no
assunto de n9 3.130 em 1980.

4 RENRY BA'l"IP'POL. "EnctcJopedte Df:üJ0llI - DIP", verbete "Contrata et
convenUon", apUd JOBlt CARLOS MAOALHAES, Contratoe Internaclonala, In
Bef1IBta F0f'fJft86, vaI. :IH, p. 'lI.

5 JOSJt LUIS BIQUEmOS. "La contratacloo fnternactonal - IAl poe1ble
armonlzaclón en lI\l regulaclón Jurldica", apud IRINEU BTRENGER, obra citada,
p. I.
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um flagrante conflito de leis, há que se definir a lei aplicável
quando do momento da discussão do contrato 8.

Quanto à diversidade de sistemas jurídicos e à possibilidade de confli
tos HUCK ensina que é particularmente presente esse tipo de conflito
quando se verifica que existem pelo menos quatro grandes sistemas jurídicos
e cita:

a) o Código Civil seguido na Europa Continental. América Latina,
Japão e países africanos de ascendência colonial francesa;

b) o da Common Law, praticado pela Comunidade Britânica, Estados
Unidos (exclusive Louisiânia), Canadá (exclusive Quebec), bem como pelos
países africanos de ascendência colonial inglesa;

c) o dos países socialistas, ainda que influenciados pelo sistema do
Código Civil;

d) o do Direito Islâmico.

Acrescentando que cada um desses sistemas, e dentro deles os direitos
nacionais que os compõem, apresenta características próprias encarando de
forma diferente e às vezes contraditoriamente os vários aspectos das re1.a.çõe%
comerciais 7.

Dessas considerações deflui que os contratos internacionais são poten
cialmente conflitivos e com maior facilidade podem ser fonte de equívocos e
mal-entendidos, recomendando·se por isso esforço e diligência redobrados
na verificação desses dados com o intuito de eliminar quaisquer incertezas.

Por outro lado os contratos internos realizam seu ciclo vital presos ao
formalismo legal. isto é, aos comandos imperativos dos sistemas jurídicos
nacionais. Já os contratos internacionais desenvolvem-se no universo ora
maior ou menor da autonomia da vontade, tendo em vista as estipulações da
ordem pública internacional e nacional, seguindo muitas vezes usos e costu
mes peculiares ao ramo de comércio envolvido. o que permite desdobramen
tos singulares e soluções desconhecidas nos moldes dos sistemas jurídicos
internos.

IV - A regulação dos contratos internacíonais

Uma questão que suscita controvérsia e ao mesmo tempo motivação
para os estudiosos é o papel do Estado em relação ao contrato internacional.
tanto quando 8tua como parte, como na sua atuação soberana reguladora
dos atos jurídicos de qualquer natureza.

• Contrato& IntemaeioDaJl de Pb1aDd&mento: A Lei Ap1Jc4ft1. AporiQd.
B1bUoteca. do Depl.rtamento de D1re1to Internao1oJW da 1"ac:uldade de Dkelto
da USP.

'l s::BR.IIBS IL\BCJIU) BUCE, obra citada, p. S.
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Em relação a este último aspecto, o poder legiferante e físcalizadot do
Estado em matéria de contratos internacionais não pode ser negado, nem
tampouco olvidado porque em última instância seu maior compromisso é
com o bem comum devido aO seu povo. De sorte que a todo momento
questões de ordem pública podem mover o Estado a agir no campo do
comércio internacional, limit.:mdo a autonomia da vontade das partes contra
tantes, assím por exemplo o Banco Central não permitirá a compra de divisas
para pagamento de juros ou resgate de empréstimos, se estes estiverem
sujeitos a condições inaceitáveis diante da lei nacional e da mesma forma
não permitiria a compra de divisas para pagamento de empréstimo, se o
contrato não se conformasse com a legislação 8.

Quando o Estado atua como parte, mesmo tratando-se de um Estado
subdesenvolvido frente a uma poderosa companhia multinacional como nos
contratos de exploração de cobre entre o Estado do Chile e a Anaconda
Copper Mining Company e a Kennecott Copper Corporation (companhias
cujas instalações foram nacionalizadas no Governo Allende), "deve-se ter
sempre presente que, tal como na sua assinatura, também na renegociação,
uma das partes envolvidas é, e continua a ser, o Estado. Mesmo disposto a
negociar e renegociar, o Estado não abre mão de sua soberania e, a qualquer
momento, pode dar por encerrado o processo de revisão e valer-se de seu
direito unilateral de rescindir o contrato, por {orça de um processo de
nacionalização, ou mesmo de alteração unilateral" 9.

Por outro lado, o papel dos comerciantes com seus usos e costumes
baseados em práticas seculares no dinamismo do comércio internacional,
também não pode ser esquecido.

Serão inconciliáveis interesses tão opostos como a vocação autonomista
dos comerciantes e a função controladora do Estado?

Se de um lado os comerciantes regulam suas transações patrocinados
pelas suas associações tais como a "Chambre de Commerce International de
Paris", a "London Corn Trade Associatian Limited", a "Pederatíon af Oils,
Seeds and Pats Associatíons Ltd." ou a "Graín and Feed Trade Assodation
Ltd., de outro o Estado liberaliza ou cria reservas de mercado, homologa ou
deixa de homologar ded5Ões arbitrais estrangeiras à procura de (O\'Ç&
executiva.

Parece ser que essa antinomia é histórica com etapas de predomínio ora
das regras estatais, ora das normas emanadas das organizações de comer
ciantes.

8 Vide LUIZ OLAVO BAPT18TA, Empresa Transnaclonal e Direito, p. 132.

9 HERMJ:8 MARCELO HUeK. Contrato. com o Estado - Aspect08 de Df
retto Internacional, p. 160.
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Em Roma, segundo MAC LEAN 10, para resolver os inúmeros pro
blemas suscitados pelo comércio externo, foi criado dentro do Direito
Romano um sistema de normas especiais para solucionar todos esses con
flitos, a saber, o jus gentium, que como é sabido regulava todo o relacio
nado com 08 estrangeiros.

No direito contemporâneo essa mesma técnica foi utilizada pela ex
República Democrática Alemã através da Lei sobre Contratos Econômicos
Intemacionais de 22 de janeiro de 1976 e pela Tchecoslovaquia através
da Lei n,o 101, de 18 de dezembro de 1963, que regulavam todo o comér
cio internacional desses Estados.

Na Idade Média após O controle do Mediterrâneo pelo Islamismo.
desapareceram as formas idealizadas pelos romanos para, regular o tráfico
comercial internacional. Nesse contexto de enfraquecimento do Estado
surge a "Lex Mercatorla", um direito de natureza costumeira, autônomo
em relação aos direitos nacionais, localizado originariamente nas cidades
do Norte da Itália, que, depois com incontenível força expansiva, assumiu
caráter universal 11.

Posteriormente, em virtude do fortalecimento do .Estado durante o
Renascimento a Lex Mercatoria foi cedendo lugar à teoria dos Estatu·
tários aperfeiçoada, como é sabido por SAVIGNY, STORY e MANCINI
no século XIX. Esses autores, estudando separadamente a teoria dos efei
tos extraterritoriais das leis nacionais, chegaram a formular a técnica do
Direito Internacional Privado, que defronte a um problema jurídico com
elemento estrangeiro pergunta-se qual é a lei aplicável e qual é o tribunal
competente, que sempre serão os de um Estado determinado.

De acordo com MAC LEAN atualmente a conduta internacional é
regulada em 90% pelo sistema de Direito internacional privado, entre
tanto já não é satisfat6rio em virtude de uma série de problemas novos
trazidos pelo gigantesco desenvolvimento do comércio internacional, como
por exemplo a transferência de capitais pela via do investimento, os pro
blemas eambiários, o tempo e lugar da formação dos contratos no caso
de negociações tidas via telex, telefone ou fax. etc.

Assim, conforme o referido autor, estaríamos no limear de um novo
direito que objetiva o estabelecimento de leis uniformes internacionais
para regularem a conduta dos operadores do comércio internacional sem
limitar-se a assinalar o tribunal competente e a lei aplicável de um Estado

10 ROBBRTO MAC LaAN', Derecho dei Comercio 111~ (N".".
f'a4Imc#IJI). p. U.

11 J08& JlARIA GONDRA R01IBRO. "La JDDderna Lez lIert:4torf4". lu
.."",. • D.et:Ao M.rectatfl., p. 1'.
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determinado 12, mas fixando nonnas materiais para reger os aspectos fun
damentais dos contratos internacionais.

v - O estabelecimento de leis uniformes

A regulação do comércio internacional através de normas uniformes
criadas pelos Estados e entidades representativas dos comerciantes é uma
tendência que em nosso século encontra antecedentes nos trabalhos do
UNlDROlT, (Instituto Internacional para a Unificação do Direito Pri
vado), entidade intergovernamental criada em 1930 e que hoje está empe
nhada na elaboração de um Código do Direito do Comércio Internacional
de âmbito universal.

Com o objetivo de armonizar e unificar progressivamente o Direito
do Comércio Internacional. as Nações Unidas estabeleceram em 1966 uma
comissão especial para persegui!, esses fins, conhecida pela sigla CNUDCI
(ou UNCITRAL em inglês). Essa comissão trabalhou arduamente junta
mente com o UNIDROIT para elaborar a Convenção de Viena de 1980
sobre a Venda Internacional de Mercadorias e atualmente prepara regras
uniformes nas seguintes áreas: compra internacional de mercadorias, paga
mentos internacionais, arbitragem comercial internacional e transporte
marítimo internacional.

As leis uniformes objetivam estabelecer normas de conduta interna
cional para os operadores do comércio, uma vez que a regulamentação
atual rege relações jurídicas internacionais através de normas de caráter
nacional ou interno o que cria freqüentes conflitos.

Para TUDOR R. POPESCU 18 a unificação do Direito Internacional
Privado não garante a certeza jurídica da qual o comércio internacional
tem tanta necessidade, pejo fato de çue mesmo unificado.. este sistema
sempre determina que a lei aplicável a uma relação jurídica internacional
(ou com elemento de estraneidade) seja uma lei nacional (Direito Interno).
A regulamentação do comércio internacional por códigos nacionais tam·
bém não é conveniente parque essa tendência pode gerar conflitos de lei
entre os diversos códigos.

Por outro lado, a uniformização do Direito a nível regional, que hoje
tem tanta força, poderia constituir no futuro um sér:io obstáculo a uma
uniformização em escala mundial, segundo POPESCU, pois os Estados
das díferentes regiões dificilmente renuncíaríam a UQl regíme jurídico já
solidamente estabelecido, a menos que, no momento da elaboração de seu

12 ROBE:R.TO MAC LEAN, obra citada, p. 17.

13 O D1relto do comêrc1o Internacional: uma nova tarefa para 08 LegIsla
dores naclonala oU uma nova 'Lex Mercatorta', ApoItiZa, Biblioteca do Departa
mento de Dire.lto Intemae10naJ da PADtrBP.
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direito uniforme, esses países já tivessem um modelo ou projeto de código
unifonne contendo os princípios fundamentais do Direito Comercial Inter
nacional.

Talvez o problema maior que a uniformização do direito coloca é
o nível de primazia das regras uniformes em relação à autonomia da von
tade no desenvolvimento negociaI, porque se a lei uniforme não dispõe
sobre a sua aplicação facultativa, dificilmente os países desenvolvidos a
aprovarão e menos ainda a ratificarão. E se a sua aplicação não é obriga
tória. os comerciantes mais poderosos e as grandes companhias multina
cionais sempre acabarão impondo suas condições gerais ou contratos-tipo.

Nas palavras de LABANCA:

"Superando o problema da fundamentação filosófica e jurí
dica da autonomia da vontade e ainda prescindindo do problema
técnico da relação entre uma legislação uniforme e a liberdade
de contratação, a questão vincula-se diretamente com o interesse
de organizações industriais ou financeiras que querem subtrair
se ao império de normas necessárias de direito interno e ficar
vinculadas nos contratos que celebram às cláusulas dos acordos
que elas mesmas impõem em razão de seu imenso poder econô
mico. E lógico então que elas vejam desfavoravelmente toda
limitação à autonomia da vontade como também é compreensí
vel a posição dos economicamente mais fracos que procuram a
sanção de normas imperativas que limitem aquela vontade."

"Essas tendências se refletem nos governos dos Estados na
hora de aprovar textos legais uniformes. Por um lado os países
que são grandes potências industriais concordarão com regras
internacionais que, favorecendo a autonomia da vontade. sir
vam, ainda que indiretamente, ao predomínio da sua indústria
e comércio. Já os países detentores de pouco desenvolvimento
industrial esforçar-se-ão para aprovar normas uniformes que limi
tem, a autonomia da vontade, semelhantemente ao direito inter
no." 14

VI - A nova Lex Mercatoria

De maneira muito sucinta podemos dizer que a nova Lex Mercatoria
é uma doutrina cujas idéias básicas são a existência c;1.e um direito que
governa as relações econômicas internacionais criado pejos próprios comer
ciantes e aplicado por árbitro~ que são designados de forma contratual para
a solução de seus litígios, ~melhante ao corpo de regras costumeiras que
regia a comunidade internacional de comerciantes na Idade Média.
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Assim a doutrina assenta-se sobre duas bases, a saber: a normativa
e a jurisdicional. A base normativa compreende as condições gerais, a tipi
ficação contratual e os usos e princípios do comércio internacional. A base
jurisdicional abrange a arbitragem comercial internacional.

Os autores falam de New Law Merchant, Direito Anacional, Direito
Transnacional, ou ainda Direito Comercial Costumeiro Internacional para
referir-se aO fenômeno.

Discute-se sobre a autonomia pretendida por este sistema, isolando
se de todo direito nacional. Dado os limites deste artigo não passaremos
revista ao variado leque de pontos de vista ofertados pelos autores a res
peito do problema que vão desde fi opinião de PHILIPPE KAHN, para
quem as condições para fi criação de uma ordem jurídica internacional
autônoma já estariam dadas 15, passando pelo entendimento de GONDRA
ROMERO, para quem devido à insuficiência da institucionalização juris
dicional da Lex Mercatoria precisará da assistência do aparelho coativo do
Estado para impor suas normas 16, até o posicionamento cauteloso de
OTTOARNDT GLOSSNER, para quem os estudos empreendidos até agora
pelos autores não oferecem resposta para a questão, opina ainda que, no
futuro, as iniciativas e efeitos até agora limitados fundamentalmente à
França, deverão ter tratamento fOfa do âmbito do Direito francês, fazendo-
se imprevisível o seu desfecho 17.

De quaisquer forma e independentemente das discussões sobre a au
tonomia deste sistema corporativo transnacional, não pode deixar de rec0

nhecer-se a existência e fi importância de usos codificados e formulados no
comércio internacional que tem seu fundamento no próprio contrato.

ANTüINE KASSIS distinugue entre os usos do comércio interno e os
usos do comércio internacional. Muito embora ambos sejam regras costu
meiras, os usos internos são regras que fazem parte do sistema jurídico
nacional, enquanto os usos internacionais inserem-se no sistema da Lex
Mercatoria, que segundo KASSIS seria um sistema dotado de regras jurídi
cas próprias. criadas fora dos direitos estatais, pelos pr6prios operadores
do comércio internacional, sob forma de regras costumeiras ou pela juris
prudência dos tribunais arbitrais, que seriam de alguma forma o Poder
1udiciário do sistema 18.

15 Drolt tntemational éoonomlque, droit du développment, Le:t: MercatorUJ,
cmtct!1lt unf«ue ou pluraltsme des Of'dres jurldfIJues?, p. 97.

16 La Modema Lu Mercatoria y la un1!ice.ción dei Derecho dei Comercio
Internac.lonal, Revista de Derec1w Mercantil, p. 17.

17 "D1e Lex Mercatoria - V1sion oder Wil"kllcbkeit" in RIW - Reeht der
Internattonalen Wlrtschatt, pp. 350-351.

18 'Ibéol'l.e Oénêrale des Usares dU Commerce - Droit Comparé, Contrata
et Arbitrage InternaUona.ux, Lez Mercat0ri4, pp. 9 e 88.
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Quais sio esses usos intemacionais? A doutrina em geral aponta para
as regras corporativas consagradas nas condições gerais ditadas por uma
determinada associação de um segmento da indústria ou do comércio, para
as codificações internacionais da Câmara de Comércio Internacional. como
os INCOTERMS 1953 e as Regras e Usos Uniformes Relativos ao Crédito
Documentário.

SCHMITTHOFF assinala ainda as Regras de York-Amberes sobre
avaria grossa elaborada pela "International Law Association" (lLA) e os
contratos-tipo de venda intemacional formulados pela Comissão Econômica
para Europa das Nações Unidas, de larga aceitação no comércio europeu 18.

Pela relação "supra" pareceria que somente usos codificados teriam
a qualidade de usos do comércio internacional. Mas DERAINS a:larga esse
universo. assinalando que esses usos não se limitam às regras colP.Orativas
incluindo também o conjunto de regras de direito nascidas da prAtica
repetida dos operadores do comércio internacional tenham sido ou não
codificados, e exemplifica com uma sentença arbitral ratüicada pelo Tri
bunal de Cassação francês que fala "dos princípios gerais das obrigações
geralmente aplicáveis no comércio internacional" (cf. Casso Vivo U. 9 déc.
1981, BuU. Lív. lI, n.O 212, p. 138) 20.

vn - Conclusão

Do anteriormente exposto depreende-se que a importAncia e a comple
xidade dos contratos internacionais está a exigir estudos mais apurados com
o intuito de buscar soluções para que o desenvolvimento avassalador do
comércio internacional não se faça sepl o necessário equilíbrio de interes1e5
entre pequenos e grandes comerciantes, entre países subdesenvolvidos e
poderosas empresas transnacionais, entre o Estado e as associa~ de
comerciantes.

Os esforços para a uniformização do Direito do Comércio Internacio
nal são louváveis por ser esta um instrumento idôneo para superar 08
entraves ao desenvolvimento dos negócios, em. virtude da diversidade
de sistemas jurídicos nacionais e regionais.

Entretanto. a vislo do problema desde o ponto de vista dos Estados,
principalmente dos menos desenvolvidos, é muito düerente da visão dos
grandes conglomerados industriais e comerciais tr&nsnacionais que movi.
mentam boa parte da riqueza mundial.

1t Dal Del1e 'Recbt .. Welt)'IId'd_. eD. Rabe1I Z8lt. 11M. 1. p. ,... 1t.pad
JOSIl IIARIA GOJmILA ROIDRO, obra citada, p. li.

3D~ .trbitrlll .. la CáIdnI .. com.retol~ pp. 11
eM.
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Como solucíonar esse conflito de interesses? Entendemos que não há
soluções prontas para tão complexo e magno problema, assim em caráter
de tentativa seria recomendável que o Estado reconhecesse a existência dos
ordenamentos corporativos internacionais com o qual haveria maior certeza
e segurança jurídica para todos devido ao fortalecimento da arbitragem
comercial intemacional. Por outro lado, a Nova Lex Mercatoria deveria
projetar-se sobre uma base legal uniforme para que a autonomia da von
tade dos operadores do comércio internacional pudesse ser limitada tendo
em vista o bem comum perseguido pelo Estado, teoricamente isto não seria
impossível se considerarmos que vários princípios da Nova Lex Mercatoria
são oriundos dos sistemas jurídicos internos, assim, por exemplo, o pacta
sunt servanda, boa-fé, abuso de direito, respeito aos direitos adquiridos,
etc., de sorte que os contratos-tipo atuariam sempre a um nível empírico
mudando conforme o ramo de negócios envolvido, já a lei uniforme opera·
ria "num nível superior de abstração e hierarquia, estabelecendo a base
legal uniforme, integradora da autonomia privada e destinada também a
cumprir uma função social ordenadora com o fim de assegurar o justo
equilíbrio que deve presidir a regulamentação jurídica do comércio
internacional" 21,

Postulamos enfim a complementaridade teórica e prática dos enfoques
divergentes das ordens jurídicas estatais e dos sistemas jurídicos autonomis
tas de comerciantes, somente assim teremos no futuro um DireÍto do Co
mércio Internacional que seja instrumento idôneo para alcançar uma ordem
econômica internacional maÍs justa.
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Do Descabimento da Denúncia Unilateral
de Pacto Parassocial que Estrutura
o Grupo Societário

Al\NOLDO WALO

Advogado e Professor Catedrático de Dire1to
Civil da Univenld&de do Estado do Rio de

Janeiro

o "Acordo de Acionistas" tem sido reconhecido, pela doutrina
pátria e alienígena, como sendo um contrato parassocial que se rege pelos
princípios do Direito Civil.

EGBERTO LACERDA TEIXEIRA e TAVARES GUERREIRO
ressaltam a subordinação de tais acordos ao direito comum, explicando
que:

"Importa salientar que os acordos de acionistas geram direi
tos e obrigações regulados substancialmente pelo direito comum
e não pelo direito das sociedades, muito embora seus efeitos jurí
dicos digam respeito à participação acionária em determinada
companhia, em seus vários possíveis desdobramentos. (Das Socie
dades Anônimas no Direito Brasileiro, S. Paulo, Editora José
Bushatsky Ltda. 1979, VaI. I, pág. 305.)

No mesmo sentido é o entendimento de CELSO DE ALBUQUER
QUE BARRETO, na monografia que dedicou à matéria, na qual escreveu;

"Sendo os aCOraos de acionistas atos celebrados entre pessoas
jisicas ou jurídicas, que não são necessariamente comerciantes,
para regular direitos e obrigações dos mesmos com relação ao
funcionamento do ente jurídico do qual são acionistas, afigura-se
nos preponderante o caráter civil dessas relações, que devem
submeter-se, assim, às normas comuns, inscritas no Código Civil,
quanto aos requisitos de validade e ejicáda do neg6cio jurídico
consubstanciado no acordo de acionistas. A sociedade anônima
é mercantil e se rege pelas leis e usos do Comércio (art. 2.°, § 1.0,
Lei n.O 6.404/76), mas os vinculos contratuais entre seus acio
nistas não se classificam, necessariamente, como contratos comer
ciais, preponderando, ao nosso ver, para seu disciplinamento, as
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normas gerais inscritas no Código Civil, aplicáveis aos contrato'
em geral." (Acordo de Acionistas, Rio, Forense, 1982, págs. 37
e 38.)

Estando sujeito às normas comuns, ele se forma, nas balisadas
palavras do Professor FRAN MARTINS, "mediante a livre manifestação
de vontade de todos os participantes, o que quer dizer que o contrato
representa o que foi desejado pelas partes contratantes, que, por sua pró
pria iniciativa, entraram em acordo, todos aceitando o convencionado"
("Acordo áe Acionistas: Contrato Plurilateral", Revista da Faculdade de
Direito, Fortaleza, 29, jan-jun, 1988, pág. 59). E, conclui que, em conse
qüência, decorre a obrigatoriedade do cumprimento do que foi acordado.

No mesmo sentido, FABIO KONDER COMPARATO, tratando
das convenções de voto. também contidas em acordos de acionistas, salien
tou que "não podem ser tratadas como um negócio jurídico sui generis
mas devem submeter-se às normas comuns de validade de todo o neg6cio
juridico privado, em particular no que se rejere à causa, enquanto elemento
objetivo e aos motivos dos convenientes" (O Poder de Controle, São Paulo,
Ed. Revista dos Tribunais, 1975, pága. 179 e seguintes).

Já na vigência da legislação anterior à Lei n.o 6.404. os comer
cialistas comentaram a importância crescente dos pactos parassociais em
geral e do Acordo de Acionistas em particular, discutindo a sua validade,
os seus efeitos e a oportunidade de regulamentação adequada da matéria,
que .se inspirasse no Direito Estrangeiro e em particular na legislaçãO
alemã. (RUBENS REQUIÃO, Curso de Direito Comercial, 2.° vol.,
pág. 137; WALDEMAR FERREIRA, Tratado de Direito Comercial. 4.°
vol., 1961, n.o 785, pág. 320; TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE,
Sociedade por Ações, 2.- 00.• Rio, Forense, 1951. n.o 402, págs. 59 e seg.;
ALFREDO LAMY FILHO. "Proposta apresentada no Seminário de 1972",
in RDM 7/145 e Revista do Instituto dos Advogados. 17/51 e ARNOLDO
WALD, Estudos e Pareceres de Direito Comercial. 2.- série. São Paulo.
Revista dos Tribunais, 1979, págs. 293 e seguintes).

A Lei n.O 6.404/76, que entre nós disciplina as sociedades anô
nimas, estabelece. no seu art. 118, que;

"Os acordos de acionistas, sobre a compra e venda de suas
ações. preferência para adquiri-las. ou exercício do direito de
voto, deverão ser observados pela Companhia quando arquivados
na sua sede."

Discutiu-se as origens externas do acordo de acionistas, conside
rado como inovação pioneira, ora inspirada no voting trust (RUBENS
REQUIÃO) ou no pooling agreement (OSMAR BRINA LIMA in Revista
dos Tribunais 530/28 e seguintes. e FRAN MARTINS, Coment4rios ()
Lei das 8...4., VaI. 2. Tomo I, 1978, Rio, Forense. n.O 521. pág. 124) ou
ldnda nos SJuue1wlder's voting agreements.
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Qualquer que seja a sua vinculação externa, a doutrina e a juris
prudência entendem que o acordo entre acionistas é um contrato plurila
teral e parassocial, que pode abranger as matérias de que trata o art. 118
da Lei das Sociedades Anônimas, mas. também outras, vinculando juri
dicamente os acionistas e admitindo execução específica.

Embora a nova lei tenha disposto apenas sobre acordos de blo
queio e de comando, a doutrina é unânime em esclarecer que os acionistas
podem firmar acordos visando a vários outros objetos. (FERNANDO H,
MASCHERONI, La Sindicaci6n de Acciones, Buenos Aires. 1968, pág. 24;
ANTONIO PEDROL, em seu La An6nima Actual y la Sindicací6n de
Acciones, Madrid, 1969, pág. n, e WALDIRIO BULGARELLI, HA Re
gulamentação Jurídica do Acordo de Acionistas no Brasil", in RDM, 0.° 40,
outubro-dezembro 1980, pág. 89).

Enquanto o contrato societário é plurilateral, os contratos paras
socíais especialmente quando não se limitam à matéria mais estrita do
acordo de adonistas podem ser, em parte, bilaterais, o que exclui a denún·
cia unilateral, e, em parte, plurilaterais.

A plurilateralidade não significa a pluralidade de subscritores do
acordo, que são em número superior a dois, mas a existência de um con·
junto de partes, num contrato de colaboração, com interesses globais idên
ticos e direitos e obrigações que incumbem a todos os contratantes, que
poderão ser substituídos por outros, ou aos quais outras pessoas poderão ser
acrescidas, integrando-se no contrato, que, por este motivo, é considerado
aberto.

A doutrina tem salientado que o contrato plurilateral se caracte
riza pelo {ato dos interesses das partes contratantes se unificarem para
alcançar um fim comum, caracterizando-se o contrato ou neg6cio plurilate
ral, pela autonomia do seu escopo ou fim. Este consiste em organizar e
fazer funcíonar adequadamente uma entidade ou um conjunto de mecanis
mos, sob a forma de sociedade, associação ou ;oint venture.

TULLlO ASCARELLl destacou assim a função instrumental
do contrato plurilateral, esclarecendo a respeito que:

"Com efeito, a função do contrato plurilateral não termina.
quando executadas as obrigações das partes (como acontece, ao
contrário, nos demais contratos); a execução das obrigações das
partes constitui a premissa para uma atividade ulterior; a reali·
zação desta constitui a finalidade do contrato; este consiste, em
substância, na organização de várias partes em relaçao ao desen
volvimento de uma atividade ulterior.

Concluindo uma sociedade, as partes querem organizar-se
para a realização de uma atividade ulteriofi esta constitui o obje-

It. - 111" • 1•••11 • lro.111fa • • 19 n . 114 Qbr . J;11". 1992.



tivo da sociedade. e a sua determinação é. portanto. juridica
mente relevante.

Eis porque. em tais contratos, devemos preocupar-nos com
o objetivo ou fim do contrato e com a possibilidade e com a
legitimidade deste objetivo." (Problemas das Sociedàdes AnDni
mas e Direito Comparado, 2.. edição. São Paulo, Saraiva. 1969.
págs. 272/273.)

O mesmo autor enfatiza a importância do contrato plurilateral
como contrato de organização, que se pode restringir a criar direitos e deve·
res entre as partes (na relação interna) ou envolver uma outra entidade
(na relação externa). como uma associação ou sociedade. Em determinados
casos. há. no contrato pIurilateral obrigações tanto de caráter interno, como
externo. abrangendo grupos societários, fusões. incorporações e acordai
de acionistas.

Surgem. assim. ao lado do contrato de sociedade. outros con
tratos plurilaterais denominados parassociais, na terminologia consagrada na
Itália, por GIORGIO OPPO. na sua obra intitulada Contratti Parassocíali.
publicada em Milão, em 1942, na qual contrapõe o vínculo de sócio.
baseado na lei e no contrato societário. e os vínculos pessoais entre acio
nistas. que constam em contrato distinto, mas repercutem na esfera socie
thia.

Melhor explanando o seu entendimento. esclarece GIORGIO
OPPO que:

"Traducendo una terminologia invalsa neUa dottrina tedesca
che contrappone Nebenvertrage a Nebenabreden si passono de
signare le nostro ipotesi come "Contratti accessori" contrapponen
doli aUe "clausole accessorie": se ho proposto la terminologia di
"controU; parassociaU" per i negozi accessori oI rapporto sociale,
non epor amare di navitá nê per pretesa di costruire una categoria
dogmatica. ma per mettere in evidenza immediata il nesso ditali
neB0%i col rappono BQdale.

..
(Obra citada. p4g. 3'.)

Na realidade. complementando a lição do mestre italiano, pode
mos afirmar que há. entre o contrato societário e o pUP8OCial, não um
vínculo de aeessoriedade. mas sim. de coligação, formando ambos o que
atualmente Ie denomina um grupo cont1atUDl. Acrescentaríamos que a vin
culaçio e interpenetraçio entre OI contratos lIOCilis e OI contratos paras
IOCWJ aio de tal ordem que Dia podem ser separados. Constituem, conforme
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a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em casQ análogo, verdadeiros
"irmãos siameses", para utilizar a feliz expressão do Ministro CUNHA
PEIXOTO, ao examinar a ligação existente entre os contratos de concessão
de posto de gasolina e os de comodato e/ou de mútuo que os complementa
vamo (Revista Forense, vüls. 249/164).

No mencionado caso, a jurisprudência do Excelso Pret6rio defen
deu a unicidade econômica do "contrato misto" e do neg6cio jurrdico com
plexo abrangendo os vários instrumentos, formalmente separados, de conven
ções referentes à concessão. ao mútuo e ao comodato.

A unicidade do contrato foi, aliás, reconhecida pela corrente juris
prudencial que considera existir, na hipótese, um contrato inominado ou at{·
pico (decisões unânimes proferidas no Agravo de Instrumento n,O 62,684 pela
La Tunna do Supremo Trihunal Federal em 18·3-1975, sendo relator o Min.
ALIOMAR BALEEIRO, cuia ementa foi publicada no Dl de 25-4-1975.
pág. 2.674, e no Recurso Extraordinário n,O 80.448, pela 2" Turma, em
13-5-1975, sendo relator o Min. THOMPSON FLORES), e pela que vis·
lumbra, no caso, um "contrato misto de concessão de venda com exclusi
vidade" (Min. BJLAC PINTO, nos votos que proferiu no Recurso Extraor
dinário 0.° 78.051 em 16-8-1974, publ. na RF 249/155, e no Recurso Ex
traordinàrio n.o 71. 481) .

Neste sentido, é expressa a lição dos vários acórdãos do Supre
mo Tribunal Federal existentes na matéria, e já acima referidos. Assim no
Agravo de Instrumento n.o 62,684, esclarece o voto do relator, Min. ALIO
MAR BALEEIRO. que:

"Jungido a uma promessa de compra de mercadorias do
comodato, celebrado por outro instrumento no mesmo dia, o
comodato não pode ser cindido, porque ambos os contratos
integram um negócio jurldico complexo, .. "

Do mesmo modo, o Min. BILAC PINTO, no brilhante voto que
proferiu no Recurso Extraordinário n.O 78.051, invoca a lição de RUBENS
REQUIÃO (RF 239/7 a 23) e cita a jurisprudência do Tribunal de Jus-
tiça do antigo Estado da Guanabara que reconhece o caráter unitário da
operação. A ementa do acórdão da Apelação Cível n.O 79.863. de 10-10-1972,
do qual foi relator o ilustre Des. ANTONIO PEREIRA PINTO (RF 244/
155) invocado pelo Excelso Pret6ria esclarece que:

"Quando as prestações características dos contratos de como
dato (de equípllmentos e utensílios) e de compra e venda (de ga·
solina) se encontram em relação de reciproca "coordenação", te
mos um contrato misto, como o ajustado pelas partes. pois o que
configura é a coexistência de obrigações pertinentes a tipos dife
rentes de contratos enlaçados pelo car6ter unitcírio da operação
econ6mica . .• .,
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No texto do referido acórdão, salienta-se que~

"Em conseqüência, esses elementos demonstram que as partes
quiseram realizar um ne8ócio único, apesar de leito em documentos
distintas . .. " (RF 244/157.)

No Recurso Extraordinário n.O 78.051 (RF 249/162), o Min.
8ILAC PINTO faz excelente síntese da doutrina e de jurisprudência exis
tentes na matéria, para concluir, ínvocando a lição de HONÓRIO MON
TEIRO, que as circunstâncias:

" . " comprovam, portanto, na hipótese, a existência de um negó
cio único, embora concretizado em três contratos." (RF 249/162.)

TB1D.bém a doutrina é unânime em reconhecer o caráter unitário
do negócio jurídico no qual se cumulam vários contratos típicos. Funda
mentando-se na lição de HADEMANN (Tratado de Derecho Civil, Madri,
Editorial Revista de Derecho Privado. 1958), o Prol. RUBENS REQUIÁO
opta pela autonomia do contrato de concessão de venda com exclusividade,
assegurando-lhe "um tratamento emancipado como novo instituto jurídico
que én (artigo publicado na RF 239/21).

Já no mesmo sentido se manifestara o Prof. HONÓDIO MON
TEIRO, em artigo publicado na Revista da Faculdade de Direito de São
Paulo. em 1937 (pág. 537), e, republicado na RF 2.8/17, no qual salien
tou a existencia, no contrato misto. de "uma nova C8U!8. que 6 a !'esul·
tlDte da aliança harmÔnica das funções econômicas peculi~u'C8 aos contra·
((li associados". E cita o professor paulista. como exemplos, a locaçio de
caixa-forte em Bancos e a venda com exclusividade (RF 248/19).

Na doutrina estrangeira, entendeu·se haver não apenas uma c0

nexidade entre os vários contratos, mu. sim. a realização de um ónico
Deg6clo, atrav~ de vários instrumentos. ou seja, um neg6c:io pluriformal.
Como bem ensina T,ULLlO ASCARELLI, para que se possa encarar a eri5
~nci8 de um ónico negócio. e nio de negócios conexos hipótesel obvia
mente distintas entre si -, é neceaaário verificar a unicidade da foote,
que. todavia, pode abnmger virias documentot simultineos Od suceuiV08.
interligados uns com os outros. E concluiu o eminente comercialista que:

"O elemento decisivo ~ • amexio dosvúloa finl objetiv.
dos pela vontade do partes; quando ai intenções econ&niC81 da
partes estão estritamenle ligadas entre si, ]H um negócio tinico,"
(ProbltmUU da Sociedada An.c'nimar e Direito ComptUado. 2.
ed•• SIo Paulo. ed. ~va, 1969, pág. 100.)

Também FRANCISCO MESSINEO "reconhece .a emtencia da
UJlkidadc oegoclal quando um primeiro contrato 6 o motivo principal doi
contratol seguintes. que podem Bef iXIOIideradol como lICIUI coroIúioI. ou,
ainda, COIDO oootratol derivados. acea6rioI ou IeCUD.dúios. em relaçlo ao
iDstrumento principal. Havendo um 6n.ico interellc econ&uico. pode ser o
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mesmo atendido pela realização de vários contratos conexos ou coligados.
entre os quais se mantém um vínculo de subordinação ou dependência
dos contratos acessórios para com o principal" (Contraio, Milão, Casa Edi·
trice Dott A. Giuffre. 1961, págs. 199 e 200).

Em certos casos, que se multiplicam na prática, podemos afir
mar que houve um conjunto de contratos parassociais firmados entre as.
partes que condicionaram e ensejaram. os contratos sociais. estruturando um
grupo societário de fato.

Verifica-se, assim, que tais acordos não são alheios aos atos· cons
titutívos das sociedades, que deles resultaram, nem à sua organização e es
trutura. que foram por eles determinados. Concluímos, pois, que, em deter
minados casos. os acordos celebrados entre os acionistas não são acordos
de acionistas "stricto sensu". tais como previstos na Lei das S.A. e defi
nidos pela doutrina. mas pactos ou contratos parassocíais ou assocíativos
de caráter mais amplo, que, do mesmo modo que as sociedades, não são
suscetíveis de serem rescindidos por denúncia unilateral. dependendo de
acordo bilateral ou de sentença judicial para que ocorra a sua rescisão.

Acresce que, em tais hipóteses. os acordos celebrados podem
tratar, incidental e complementarmente, de questões relativas aos interesses
individuais dos seus subscritores, tais como garantia de dividendos suple
mentares, inalienabilidade das ações preferenciais, atribuição de cargos de
diretoria e respectiva participação nos lucros, porque no contexto geral da
operação tais questões. constituem. na verdade, a contraprestação devida,
Q um grupo, pelas medidas dele exigidas, pelo outro, na C()nstituição da
sociedade ou reorganização do grupo societário.

Evidencia-se, outrossim, que esses acordos, além de constituírem
pactos parassocietários, caracterizam-se também como sendo verdadeiros
INSTRUMENTOS OU PROTOCOLOS DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIE·
DADE, assim definidos na Lei das Sociedades Anônimas:

.,Art. 224. As condições da incorporação. fusão ou cisão
com incorporação em sociedade existente constarão de protocolo
firmado pelos órgãos de administração ou sócios das sociedades
interessadas que incluirá:

I. o n6mero, espécie e classe das ações que serão atribuídas
em substituição dos direitos de sócios que se extinguirão e os cri·
térios utilizados para detenninat as relações de substituição;

11. os elementos ativos e passivos que fonnarão cada parce
la do patrimônio, no caso de cisão;

111. os critérios de avaliação do patrimônio líquido. a data
a que será referida a avaliação, e o tratamento das variações pa·
trimoniais posteriores:
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IV. a solução a ser adotada quanto às ações ou quotas do
capital de uma das sociedades possuídas por outra;

V. o valor do capital das sociedades a serem criadas ou
do aumento ou redução do capital das sociedades que forem parte
na operação;

VI. o projeto ou projetos de estatuto, ou de alterações esta·
tutárias, que deverão ser aprovadas para efetivar a opera.Ção;

VII. todas as demais condições a que estiver sujeita a ope
ração.

Parágrafo único. Os valores sujeitos a determinação serão
indicados por estimativa."

No seu brilhante trabalho sobre PROTOCOLO E TRATADOS
DE FUSÃO, GUY BAUDEU, doutor pela Faculdade de Direito e de Ciên·
cias Econômicas de Paris, lamenta que um documento tão importante quan
to o PROTOCOLO seja ignorado pela lei, doutrina e jurisprudência e
eofatiza que:

"Le légíslateur, la doctrine et la jurisprudence ignorent les
protocoles de fusion. M.J. Copper Royer, dans son intéressant
"Essai juridique" (2) fait, certes, allusion au protocole de fusion
mais i1 lui donne te sens de traité de fusion puisqu'il le déimit
ainsi: "Ce contrat, ou protocole de fusion, fixe les conditions et
modalités de la fusion et prindpalement la quotité ainsi que la
qualité des apports. 11 n'ignore pas cependant l'existence d'un aete
antérieur à la convention d'apports proprement dite lonqu'i1 affir.
me: "en tous les cas, la fusion débute par un avant~ntrat con·
elu entre Ies négociateurs des sociétés fusionnantes". Les ouvra
ges plus récents des practiciens n'y font pas al1usion, même lOl$

que leurs auteurs consaerent de longs développements 1 la phase
préparatoire des fusions (3):' (Protocoles et Traítés de Fusion, Li·
brairies Teehniques, Paris, 1968, pág. 23.)

Procurando definir a natureza jurídica dos PROTOCOLOS. o ju
rista francês explica que, embora a doutrina e a jurisprudência do seu país
sejam discordantes, algumas vezes. quanto à exata QUALIFICAÇÃO do
protocolo, que corresponde, na nossa legislação. ao Tratado de Fusão da
Lei Francesa, são, todavia, unânimes quanto à sua natureza jurldica. escla
rteendo GUY BAUDEU:

"POUl certains auteurs récents, le traité de fusíon doit être
considéré comme um contrat: ainsi Claude Champaud, dans 100
ouvrage déjà cité, écrlt: "Bien qu'U soit parfois qualifié d'avant~

eontrat. Ie traitl de fusion est en tWúitl UfI vbitable contrat inter
venmst mtre la contrDleurs da socihh a~,.afusionner. Tom
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en ne voulant pas "sous-estimer" te rôle des assemblées générales
extraordinaires, seuJes habiJitées à décider définitivement la fusion.
ce auteur considere que "pratiquement la décision soIlicitée des
assemblées générales extraotdinaires D'est n'est qu'une formalité."

... " le traité de fusion n'est pas considéré comme um sim
pIe accord, un aete sans valeur juridique; il est, au contraire,
source d'obligatíons et de contrats, de contrais conditionnels, de
contrats à formatíon sucessíve et non pas seulement de la notion
de projet." (Obra citada, págs. 130, 131 e 132.)

Seja como pré-contrato, como contrato condicional ou contrato
de í()rma~() s.ucessiva, é inegável que o'.) PROTOCOLOS são neg6d.0l> ~u·

rídicos e, como tais, OBRIGATÓRIOS para seus subscritores e condicio
nantes dos atos societários.

Em alguns países há referência específica aos contratos parasso
ciais mais amplos do que os acordos de acionistas, abrangendo inclusive
tanto o sindicato de ações como o chamado sindicato financeiro, aquele
atuando no âmbito interno da empresa e este externamente, no mercado.
Admite·se também um contrato de proteção dos acionistas (schutzgemeins
chaftvertrag) combinando-se com uma "comunhão de interesses" (interessen·
gemeinschaft) e eventualmente com uma organização ampla de um conglo
merado (konzerncentrale). Os autores alemães ainda se referem 80 Schutz·
gemeinschatftsvertrag (contrato de proteção da comunhão de acionistas)
considerado como o acordo de natureza social abrangente do exercício dos
direitos e obrigações decorrentes da participação social (Friedlander).

No fundo, existem vários instrumentos, com alto grau de elas
ticidade, que permitem a aplicação das várias finalidades decorrentes da
autonomia da vontade, moldando a atuação da sociedade ou do grupo s0
cietário. sem que haja a criação de uma holding para esse fim. Mas, em
determinados casos, pela sua estrutura e fins específícos, o pacto parasso
cial se aproxima do regime da holding, embora com ela não se confunda.
O Professor GARRIGUES confirma aliás esta analogia mas GASTONE
COTTINO, em monografia sobre a matéria pondera que

"se o sindicato (de acionistas) fosse uma sociedade, não seria
mais um sindicato."

E arremata em nota:

"A holding pode realizar a finalidade própria de um sindi·
cato (consórcio de acionistas) mas não é um sindicato ...

56 considerações metajuddicas, como as que impregnam o
estudo de Garrigues, levam a estabelecer entre ambos (holding
e consórcio de acionistas) uma relação de identidade." (GASTONE.
COTTINO, Le Convenzioni di Voto Nelle Società Commerciali,
Milão, Dott. A. Giuffrê editor, 1958, pág. 199.)



Na falta de identidade, a analogia que, em determinados casos,
existe entre ,?S contratos parassociais e a sociedade evidencia que o regime
jurídico de rescisão ou modificação dos mesmos obedece ou deve obedecer
a regras similares.

Assim sendo, cabe reconhecer que independentemente de sua
qualificação juridica, os contratos são obrigatórios e vinculam as partes. l'
tivemos aliás a oportunidade de escrever que:

..A obrigatoriedade dos contratos constitui, por sua vez, uma
projeção no tempo de liberdade contratual. As partes são obriga·
das a realizar as prestações decorrentes do contrato." (ARNOLDO
WALD, Contratos e Obrigações, 9.- ed., 1990, S. Paulo, Ed. Re
vista dos Tribunais, pág. 152.)

Por outro lado, verificamos que, nos negócios jurídicos em geral,
a rescisão unilateral é admitida nos C8S(1S de:

(i) inadimplemento da contraprestação devida, nos contratos
sinalagmáticos; ou

(ü) ocorrência de caso fortuito ou força maior, em quais
quer contratos;

(iH) outras situações específicas admitidas pela lei ou pela
convenção das partes.

Podemos, pois, concluir que a RESCISÃO UNILATERAL dos
negócios jurídicos em geraI s6 ~ admitida excepcionalmente e mediante fun
damentação iuridica. Aliás, mesmo nos casoS excepcionais nos quais se
admite a rescisio unilateral. por. se tratar de contratos de duração inde
terminada não vinculados a outros, que continuam em vigor, o direito de
rescindir nio é absoluto, sob pena d~ constituir um abuso de direito ~

ensejar uma responsabilidade, conforme salientam a jurisprudência e a dou
trina. O entendimento mais moderno é no sentido de exigir que haja pro
viamente uma negociação de boa·fé entre as partes para chegar a um
acordo equitativo e, poiteriormente, caso não for encontrada solução c0n

sensual, sejam fixados prazos compatíveis com os interesses de ambas as
partes, tendo em conta, inclusive, a duração que o contrato jã teve no
passado. Assim, a ruptura injustificada, sem um esforço prévio de nego
ciação e sem a fixação de um prazo razoável ou de uma indenização ade
quada para a outra parte. mesmo quando ocorre em contratos por tempo
indeterminado e desvinculados de outros, constitui ato abusivo pelo qual
responde o contratante que resciJldiu o contrato sem justa causa (MAZEAUD
ET MAZEAUD. Leçons de Droit Civil, S.- edição, Paris :editions Mont
chrestien. 1973, tomo li, n.O 110, pág. 81).

Não há dúvida que, em alguns oontratos firmados por tempo
indeterminado. admite« q11e baja a denóncia unilateral, medíaute aviso
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prévio e, algumas vezes, somente em virtude de justa causa, como tal
admitida ou definida pelo legislador ou pela jurisprudência, sob pena de
ocorrer abuso de direito por parte do denunciante.

No caso de contrato parassocial, não há um contrato por tempo
indetenninado, mas sim por prazo determinável, que é o da duração da assO
ciação entre os grupos nas empresas estruturados na forma do pacto parasso
daI. Na realidade, a vinculação que já assinalamos entre os contratos sacie·
tários e parassociais enseja a identidade de prazos entre ambos, devendo
prevalecer as cláusulas dos instrumentos parassociais, enquando perdurar
a associação das partes. no negócio jurídico associativo que organizaram
em comum. Não é, pois, admissível que um dos grupos possa romper
unilateralmente o acordo firmado com o outro. obtendo as vantagens da
estrutura societária. que ambos constituíram, e desfazendo os instrumentos
básicos que ensejaram a criação e o funcionamento dessa estrutura, enquan·
to mantém vigente a sociedade. Aplica-se a teoria dos "irmãos siameses"
consagrada pelo Supremo Tribunal Federal à qual já aludimos (item 18
supra).

Por outro lado, a atual estrutura societária ou do grupo pode
ter resultado de concessões mútuas, que as partes se fizeram para encon·
trar um equilíbrio no~ seU$ direitos societários, que não pode ser rompido
unilateralmente, ou da compra de ações em cujo preço foi embutida a
garantia da manutenção do equilíbrio vigente entre os diversos acionistas
e dos mecanismos que o garantem.

Em tais hipóteses. o negócio jurídico gJobal existente entre as partes
assegura uma equação econômico-financeira, que foi negociada e acertada
pelas partes e que não pode ser rompida unilateralmente.

Tem sido entendido que os acordos de acionistas, quando firmados
por prazo indeterminado. podem ser rescindidos bilateralmente ou denun·
ciados unilateralmente, desde que haja /USTA CAUSA, como bem salienta
CARLOS CELSO ORCESI DA COSTA, em recente estudo publicado na
Revista de Direito Mercantil n.O 60, sob o título "Da Rescisão Imotivada
de Acordo de Acionistas por Prazo Indeterminado", em trecho que trans·
crevemos a seguir:

"E o Direito, como ciência da organização social, não se
compadece com o arbítrio individual. Não há lógica nem razão
superior para que se admita, senão por motivo justo, que um
contratante, tendo aposto sua concordancía num acordo de acio
nistas, de parcial bloqueio de transmissibilidade de ações, possa
a qualquer tempo, livremente, des/az8-1o num instante de inte~

resse ou veneta.

o Direito é um conjunto de ordenamento que precisamente
busca substituir o arbítrio individual, pelo "seu arbítrio". orien-

R_ IlIf. I_ill. ....Iilic. •. 29 n. 11. .11, .I jlln . 1992 305



tando-se a teoria geral dos contratos, modemamente, por uma
função social que o indivíduo isoladamente não pode sobrestar.

E relembrando citação de Teixeira e Guerreiro a partir da
nova lei das companhias, o acordo de acionistas não mais pode
caracterizar-se pela "extrema precariedade e total insegurança."

Basta ver que, ad argumentandum, se qualquer acionista
pudesse a qualquer tempo, romper o acordo de bloqueio, ele seria
um papelucho inútil. Todos O assinariam hoje, e bastaria que um,
no dia seguinte, não o desejando cumprir, promovesse a rescisão
unilateral. Muito menos razoável seria se pudermos imaginar que
o acordo já possa ter sido observado, noutras ocasiões, até mesmo
em benefício do rescindente.

Tudo não passaria - o negócio - de uma encenação mais
ou menos teatral, talvez até uma "6pera bufa", com personagens
a aparem assinatura num documento sem força, sem executivi·
dade ou eficácia.

De resto, a natureza jurídica do contrato parassocial desca·
racteriza, ainda em maior grau, quando já não o será pelos prin.
dpios informadores gerais dos contratos, a possibilidade de solu
ções unilaterais ou arbitrárias da parte do acionista denunciante. ti

(RDM, 60/39.)

Também quanto à dissolução de sociedade comercial constituída por
tempo indeterminado, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que,
somente em casos legalmente previstos ou por justa causa, pode a socie
dade ser dissolvida por iniciativa de um acionista.

Por outro lado, é absolutamente INADMISS!VEL que sejam DENUN
CIADAS UNILATERALMENTE algumas condições do contrato, como
freqüentemente acontece, permanecendo em vigor as demais, sob pena de
submeter uma parte ao arbítrio da outra. Também descabe a rescisão unila
teral do contrato parassocial, mantendo-se em vigor os contratos societários,
ou seja escolhendo arbitrariamente quais as cláusulas que se extinguem e
quais as que' permanecem em vigor, o que é vedado pelo artigo 115 do
Có~igo Civil. pois ensejaria a consagração de decisões potestatíveis, podendo
uma das partes escolher as cláusulas que quer e as que não quer mais
cumprir.

Finalmente. qualquer que seja a qualificação atribuída 80 CONTRA
TO PARASSOCIAL, PROTOCOLO ou acordo firmado pelas partes,
devemos reconhecer que caracteriza NEGOCIO /UR1DICO CONDICIO
NANTE DA CONSTITUIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
DA SOCIEDADE, e denuncif-Io corresponde, exatamente. em alterar unila
teralmente as condições do contrato principal, ou seja, do contrato de s0
ciedade, o que contraria OS principies da obrigatoriedade dos contratos
e da boa-fé e lealdade que devem presidir as relações. entre 08 contratantes.
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A Nova Lei Antitruste Brasileira:
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- Apresentação

O Presidente da República, com base no artigo 62 da Constituição
Federal, fez publicar no Diário Oficial da União que circulou em 3·S-90
a Medida Provisória n.O 204, de 2·8·90, através da qual instituiu normas
para a defesa da concorrência. A medida foi reeditada com alterações
através das MP's n.06 218, 246 e 276, vindo a se transformar na Lei
n.O 8. 158, de 8-1-91, que teve algumas inovações em relação ao texto original.

A matéria, que encontra fundamento no artigo 173, § 4.°, da Lei Maior,
vinha, há algum tempo, sendo objeto de estudos, tanto na órbita do Poder
Ex.ecutivo, como no Poder Legislativo, sempre com vistas à substituição
da atual Lei n.O 4.137, de 10-9-62 - que regula a repressão ao abuso do
poder econômico.

O Dr. Paulo Brossard. então Ministro da Justiça (hoje com assento
no Eg. Supremo Tribunal Federal), através da Portaria de 10 de agosto
de 1988, nomeou uma comissão de juristas estudiosos do assunto, a saber,
Carlos Francisco Magalhães, José Ignácio Franceschini, Washington Pe1uso
Albino de Souza e Alberto Venâncio Filho, como Presidente, tendo sido
elaborado um Anteprojeto de Lei Antitruste publicado no DOU de
22-12-88, p. 2436. por determinação do próprio Ministro da Justiça através
da Portaria 0.° 704, de 1-12-88.

Em seguida, o CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econô'
mica, 6rgão autônomo vinculado à estrutura do Ministério da Justiça, fez
realizar nos dias 28 a 30 de junho de 1989, na sua sede, em Brasília, O 111
Seminário Nacional sobre Abuso do Poder Econômico, onde os diversos
segmentos ligados ao tema (tais como a Confederação Nacional da Indústria,
a FLUPEME, a Confederação Nacional do Comércio, o Conselho de De-

R. Inl. I....'. 8rullla a. 29 11. 114 eh./jun. '"2 307



fesa do Consumidor, Ordem dos Advogados do Brasil, Conselhos Regionais
de Economistas, Administradores e Contadores, além de professores de
Direito Econômico e representantes de escritórios de advocacia que atuam
perante o CADE) foram chamados a debater o anteprojeto supramencionado.
O cuidado no trato do assunto foi tanto que até técnicos e autoridades
do Japão t cuja legislação antitruste é considerada uma das mais avançadas
do mundo, foram especialmente convidados para fazerem exposições.

Tivemos a honra de participar do evento, inclusive integrando a
comissão especialmente designada para a análise crítica do projeto, onde
oferecemos diversas sugestôes, algumas das quais publicadas nos anais do
evento - Revista de Direito EcontJmico do CADE D.o 6, pp. 22 e 33 -,
se fizeram presentes no Projeto de Lei D.O 3.845/89 apresentado pelo
Deputado Federal Hélio Rosas.

Lamentavelmente, a evolução dos estudos não prosseguiu a contento.
A desorganização dos trabalhos do Congresso Nacional, motivada não ape
nas pelo período eleitoral, mas, sobretudo, pela avalanche de medídas pro
vis6rias, que tumultuaram por completo o normal funcionamento do Le
gislativo, levaram, mais uma vez, à adoção 'do mecanismo emergencial.
abandonando a saudável e democrática prática do debaté, desperdiçando
idéias e experiências que em muito contribuiriam para o aprimoramento
do direito e das instituições.

R, o que é pior, além da duvidosa oportunidade em que foi apresen~

tada a Medida Proyisória n.o 204/90 (em meio a um "dislQrçado" re~so

parlamentar pata a campanha eleitoral), a pressa em impor um novo diplo
ma legal acabou por fazer surgir uma a\lerração jurídica. repleta de inc0ns
titucionalidades, imperfeições técnicas e inCorreções.

Já no trato das questões penais, onde se procurou tipificar um crime
de abuso de poder econômico, o próprio Presidente reconheceu seu equf~

voc:o 80 utilizar-se de forma de medida provisória (a de n.O 153/90), can~

celando-a através de outra medida provisória (a de n.O t 75{9O). t que tem
se firmado o entendimento de que a resuJação de maúria penal por medida
provisória nia se ajusta ao Texto Constitucional, especialmente em face do
princípio da reserva legaI (art. 5.°, XXXIX).

Acabou sendo aprovada a Lei n.O 8.137, de 27·12-90, que trata dos
crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de CQI'I'

sumo.
Nesta sangria legislativa, cumpre agora analisar outro diploma legal

autônomo, também de natureza repressiva e já em vigor. Trata« da Lei
IJ,o 8.158, de 8-1-91.

2. Aspectos corts,i,ucioruJia

A Conatituiçio Federal promulgada elO 5-10-88, ao diapor em seu
Tftulo VII IObre a "Ordem &on&mic:a e Social'" estabeleceu em seu.. I ............ .... •. 29 •• 114 •. , .... '"2



artigo 170, parágrafo único, o Princípio da "Liberdade de Iniciativa",
assegurando a todos O livre exercício de qualquer atividade econômica,
independentemente de autorização de 6rgãos públicos, salvo nos casos
previstos em lei.

A Lei Maior esclarece que o Poder Público s6 intervirá na atividade
econômica para exercer as funções de fiscalização, incentivo e planeja
mento e excepcionalmente explorando ele pr6prio atividade econômica
quando assim o exigir a segurança nacional ou relevante interesse coletivo.

Dentre as hipóteses de intervenção na atividade econômica, previu
o artigo 173, § 4,°, da CF, que a "lei reprimirá o abuso de poder econô
mico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência
e ao aumento arbitrário dos lucros",

Dal surgiu a Medida Provisória n.O 204, que não pretendeu subs
tituir a Lei n." 4. 137, de 10-9-62, julgada em muitos aspectos incom
pleta e carecedora de aperfeiçoamentos, como se percebeu nos diversos
estudos realizados. O objetivo. segundo já relatou o Prof. Tércio Sampaio
Ferraz, foi adotar um mecanismo de aplicação imediata, combatendo uma
alegada ineficiência e morosidade do CADE. sem, contudo, extingui-lo.
Dai a criação da Secretaria NaCional de Direito Econômico. Passava o
País por mais um regime de descongelamento de preços.

Não há, pois, qualquer sistematização na positivação do direito ou
na criação de órgãos. Além desses três diplomas já abordados, há, ainda,
o Código de Defesa do Consumidor, que, por sua vez. prevê outros 6rgãos
públicos "incrementando o tiroteio burocrático".

3. Visão Global

A Lei n.O 8.158/91 tem 23 artigos (a MP n.O 204/90 tinha apenas 14),
sem capitulação, que tratam da atuação da Secretaria Nacional de Direito
Econômico, e ainda da composição e competência do CADE. Mantém a
legislação em vigor, inovando o processo de acordo com a nova estruturação
dada aos 6rgãos.

4. Orgãos de repressão ao abuso do poder econ6mico

Algumas modificações foram introduzidas desde a edição da Medida
Provisória n.O 204/90, ressaltando a exclusão do Departamento Nacional
de Proteção e Defesa Econômica - DNPDE, com a Medida Provisória
n.O 276. A Lei, nesse ponto. não ousou. com vistas à solução de uma série
de problemas existentes com a imensa máquina administrativa. Limitou-se
a adaptar a legislaçãO em vigor à nova Constituição, mantendo o CADE
como o órgão julgador de infrações tipificadas como abusivas de poder ec0
nômico. Com isso. não adentrou no cerne da questão que tem-se sustentado,

• I.f 1_". • ....01. • . 29 .. . 114 ...... /jUIt . 1"2 109



no sentido de que 6rgãos como a SUNAB, por exemplo, deveriam desa·
parecer, por inconstitucionais, melhor aparelhando-se o CADE para exer·
cer, também, a defesa do consumídor (a defesa do consumidor já é tute·
lada com a defesa do mercado, o inverso é que não cabe).

Ê que a lei de repressão ao abuso do poder econômico deveria englo
bar a defesa do consumidor, já que é este. em última análise, o destina·
tário final do interesse juridico tutelado pelo artígo 173, § 4.°, CF. A Lei
Maior, entretanto, determinou a elaboração de um Código de Defesa do
Consumidor - ADCT, artigo 48 - cujo objeto é menos abrangente que
o da Lei de Defesa da Concorrência, que tutela o mercado e as empresas
que nele atuam.

O que se fez (inovando para pior os projetos já mencionados) foi
derestruturar o CADE, mantendo-lhe a competência repressiva da Lei
n,O 4. 137/62 mas retirando de sua estrutura a Secretaria Administrativa.
cujo papel passa a ser desempenhado pela Secretaria Nacional de Direito
Econômico. Em outras palavras, ao invés de se enxugar a Administração.
na esteira da reforma administrativa que vem ocorrendo, deu-se persona
lidade a mais um órgão público.

O CADE, criado pela Lei n.O 4.137, de 10 de setembro de 1962,
com status de órgão autônomo, vinculado (e não subordinado) ao Minis
tério da Justiça e dotado de uma estrutura administrativa, perde, assim.
toda a condição de independência e de adequado aparelhamento. Passa a
ser mero conselho julgador, subordinado ao Ministro da Justiça.

Mesmo a sua função julgadora fica prejudicada, pois não interfere
na fase probat6ria, totalmente conduzida pela SNDE. Igualmente djficultada
está a sua função consultiva. prevista no artigo la, em virtude da ausência da
indhpensável estrutura administrativa.

5. Composição do CAVE

A Lei n.O 8.158/90, como a Lei n.o 4.137/62 e o Projeto Hélio Rosas
mantêm o Conselho com cinco integrantes (o anteprojeto do Ministério da
Justiça previa seis conselheiros e dois suplentes).

O Anteprojeto do Ministério da Justiça mantinha o CADE como
órgão encarregado também da fiscalização dos abusos de poder econômico,
" ...LI, contudo, definir-lhe a natureza jurídica, aspecto esse que já vinha
da Lei n.O 4. 137/62, razão pela qual não há co~o fugir aos entendimentos
doutrinário e jurisprudencial dominantes, segundo os quais o CADE, não
tendo personalidade jurídica própria, não tem capacidade para estar em
juIzo, devendo ser representado perante o Poder Judici6.rio através da
Advocac.ia Geral da Uniio. Daí nio ser possível admitir-se a competência
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atribuída pelo art. 8.° para que o Procurador·Geral do CADE proponha
ações.

Seria salutar o aumento da composição do CADE, de 5 (cinco)
para 6 (seis) membros, de modo que se possibilitasse a sua divisão em
Câmaras íulgadoras e a atribuição de competências ao Plenário, inclusive
para uniformizar os julgados.

Caberia, também, o reconhecimento de que é de importância
fundamental a mesclagem na sua composição, entre juristas e economistas,
já que os interesses que estão em jogo não são apenas jurídicos. Vale notar
que o In Seminário sobre Abuso de Poder Econômico sugeriu, ainda, a
presença de Administradores e Contadores.

Deveria se submeter à aprovação pelo Senado Federal o nome
indicado pelo Presidente da República, mediante proposta do Ministro da
Justiça, para a Presidência do CADE, Conferir-se-Ihe-ia, assim, um respaldo
e uma segurança que resultariam em total isenção no exercício das funçÕes.

Aliás, a aprovação prévia pelo Senado Federal. antecedendo a
nomeação pelo Presidente da República, deveria, da mesma forma, integrar
o critério de nomeação dos demais membros (conselheiros) do CADE.

Ao contrário, a lei, pretendendo manter esvaziado o CADE, pre
feriu retirar toda essa isenção dos seus conselheiros, nomeados e demis
síveis ad nutum pelo Presidente, o que pode fazer dos seus julgados um
benefício ou uma perseguição, dependendo de quem seja a parte.

Melhor andaria se sugerisse a indicação dos conselheiros através de
lista tríplice elaborada por um colegiado dos órgãos representantes dos sin
dicatos patronais - Confederação das Indústrias, do Comércio, da Agri
cultura e dos Transportes - que são, diretamente, as interessadas na pro
teção da concorrência e do livre acesso ao mercado. sujeitando-se o nome
escolhido pelo Presidente da República à aprovação pelo Senado Federal.

Ou, ainda, como debatido no III Seminário sobre Abuso de Poder
Econômico, por indicação dos Conselhos Federais de Advogados, Econo
mistas, Administradores e Contadores. Mas. enfim, que houvesse um res
paldo da sociedade e/ou dos técnicos e não apenas um critério político.

6. Procuradoria do CAVE

A Lei n." 8,158/91, na contramão do processo evolutivo, nada esta·
beleceu sobre o tema, frise-se, num firme propósito de manter o que existe
(e não funciona).

O Anteprojeto do Ministro Paulo Brossard regulava a organização
e a competêncía da Procuradoria do CADE, que seria composta por Pro
curadores designados mediante requisição dentre membros do Minístério
Público Federal e Estadual.
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Incidia, assím, em grave inconstitucionalidade por violar os prin
cípios institucionais do Ministério Público estabelecidos no art. 127, § 1..,
CF, que são a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

Os cargos c a sua distribuição, bem como a criaç~ de órgãos do Mi·
nistério Público. constituem matéria objeto de sua própria iniciativa, não
podendo fazMo o Poder Executivo ou o Legislativo. morntente dispondo
em lei federal sobre membros do MP Estadual, nem, menos ainda, sujeitar
a atuação desses membros do MP a disPositivos da "Lei do CADE",

Deve haver uma Procuradoria junto ao CADE, com a finalidade
de dar início ao Processo Administrativo e fiscalizar a correta aplicação da
lei, mas com seus integrantes sem vinculação ao Ministério Público, insti
tuição autônoma e indivisível. Mais conveniente e correto seria a requisiçio
~ \a1'& l'lOCUnÓOle$ junto ~ Advocacia-gerai da União,

Foi o que fez o Projeto Hélio Rosas, que previu. em seu art. 19.
essa vinculação. apoiando, assim, nossa proposta no referido seminário.

7. Apuração das ocorrências

A conseqüência fundamental da bipartição do CADE nio ficou no
campo estrutural. Esvaz~u·se a sua competência para apücar sanções D

apreciar a adequação das representaçõe&.

Compete-lhe. diretalílente. instaurar o processo administrativo sem,
contudo, participar de sua instrução ou do cabimento da representação.

Criou-se, assim, uma semelhança com o Processo Penal, onde há a
figura do inquérito policial e a ação penal, com dois gravíssimos inconve
nientes.

O inquérito policial tem um acompanhamento de sua legalidade
pelo Poder Judiciário. além da adequada orientação do Ministério Público
na sua intervenção.

O inquérito policial, por si SÓ, não gera conseqüências contra a
peaaoa do indiciado. que s6 é punido· após a aplicação da pena pelo Judi
ciátio. Aqui, a SNDE pode. desde logo, aplicar sanç6es.

Nas propostas mencionadas, a única düerença relevante entre o Pro
jeto Hélio Rosas e o AnteprOjeto do Ministério da Justiça é que DO primeiro
a apresentação de representação impõe, necessariamente, U11Ul fase de sin
dicf.ncla (art. 15, § 1.0), ao passo que tU\ do MJ o Conadheiro Relator
poderá dispensá-la, inltaurando diretamente O proceao administrativo.

A suptio dG ~tado H~\io 1laIas petmitia uma maiot a~
do Princípio da Moralidade Administrativa conmbstlUldado DO art. 37,
CQput. CF. pois, apesar do dolicado aspecto da sindicAncia~ ...
JOMmeufe em. relação ao indiciado. impedir-te-ia que, eem a devida e pie
dA caracterizaçio do fato abusiVo, foue imtaunIdo o proceao admi..
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trativo, com graves conseqüências, jurídicas, econômicas e morais contra
o acusado, e, ainda, como quer a Lei D.O 8.158/91, que já se apliquem
penas.

Parece que a Lei D.O 8.158/91, ao dispor em seu art. 7.° que a SNDB
encaminhará o processo ao CADE para as "medidas de com.petência", não
retirou-lhe o poder de realizar essas "averiguações preliminares" e "sindi
câncias". Entretanto, antes mesmo dessa fase, o "pseudo-indiciado'" já está
sofrendo as conseqüências.

8. Infração à ordem econômica

A Lei n.O 8.158/91 atinge aí O auge de sua inconstitucionalidade.

Leia-se o seu artigo 1.0, in verbis:

"Artigo 1.° - Compete à Secretaria,Nacional de Direito Eco
nômico do Ministério da Justiça apurar e propor em medidas
cabíveis com o propósito de corrigir as anomalias de comporta
mento dos setores, empresas ou estabelecimentos, bem como de
seus administradores e controladores, capazes de perturbar ou
afetar, direta ou indiretamente, os mecanismos de fonnação de
preços a teor e concorrência, a liberdade de iniciativa ou os prin.
cípios constitucionais da ordem econômica."

A partir dessa genérica (ou até inexistente!) definição de "anoma
lias" (oriunda do decreto criador do CIP), a lei desce a aspectos procedimen
tais sobre as sanções aplicáveis, a remessa do processo ao CADE, o anda
mento dos atuais processos, os recursos e até mandato dos Conselheiros do
CADE.

A genérica tipificação das infrações (artigo 3.°), que utiliza a ex
pressão "tais como", é totalmente incompatível com a legislação repressiva,
fere o princípio da legalidade consubstanciado no artigo 5.°, 11, CF, segundo
o qual:

uninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei."

Vale frisar que o princípio da legalidade estrita do direito penal se
aplica a toda e qualquer legislação repressiva (inclusive tributária e admi
nistrativa), não podendo ficar ao livre alvedrio da SNDE dizer o que é
ou não perturbador da concorrência, utilizando-se de uma enumeração exem·
plificativa .

E certo que não se precisa chegar ao exagero do Anteprojeto enco
mendado pelo ex-Ministro Paulo Brossard, mas algum parâmetro deve
existir para delimitação desses fenômenos que são econômicos e não jurf·
dicos (o Direito Europeu, por exemplo, cuida da matéria em dois artigos
do Tratado de Roma - 85 e 86).
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Pune-se, até mesmo, a tentativa, não se procurando eXIgtr a con
corrência do ato-meio com o ato-fim, para obtenção de um resultado
(artigo 3,°), o que deixa dúvida em relação ao teor do artigo 113, § 4.°,
CF, que determina a repressão do abuso (e não da tentativa do abuso).
A punição é prevista ainda que não haja intenção (artigo 22), quando o
artigo 173, § 4,°, CF, utiliza-se da expressão "que vise a" em relação ao
ato dito abusivo.

9. Julgamento do processo administrativo

Deveria prevalecer o Projeto Hélio Rosas, que previa o julgamento
em duas instâncias. sendo a primeira da competência da Câmara e a
segunda, em grau de recurso, do Plenário, o que encontra-se em total
consonância com o que foi sustentado no item 10.1. supra.

O artigo 13 da Lei n.O 4.137/62 prevê o julgamento em única
instância com execução de decisão interventiva pelo Poder Judiciário
(artigo 48). Pode-se -interpretar, agora, com a subordinação do CADE
ao Ministro da Justiça, que, entre os recursos previstos no artigo 21,
cabe recurso das decisões do CADE àquela autoridade.

Já o Anteprojeto do Ministro Brossard previa o julgamento em
duas instâncias, sendo a primeira em decisão monocrática do Conselho
(artigo 18, a) e a segunda pela Câmara.

Tanto o julgamento em instância única como o juizo monocrático
devem ser combatidos por não refletirem a sistemática processual vigente
no País e nem conferirem segurança e isenção aos julgados.

Lastimável foi que a Lei n.O 8.158/91 instituiu recurso para as
deciSÕeS mas em nada inovou quanto à filosofia, permaneCendo o poder
monocrático e a total subordinação ao Ministro da Justiça.

10. Cessação de compromissos

Não prevista na Lei n.O 4.137/62 e nem na Lei n.O 8.158, de 1991,
a declaração de nolo contendere, oriunda do direito norte-americano. foi
contemplada nas duas proposições que deveriam ser apreciadas pelo
Congresso Nacional, embora o trabalho do Ministério da Justiça fizesse,
em seu artigo 102, § 1.°, uma importante distinção de que o compromisso,
embora implique numa confissão quanto à matéria de fato, não configura
reconhecimento da sua ilicitude ou tipicidade como forma de abuso de
poder econômico, distinção que deve estar prevista no artigo 36 do Projeto
de Lei 0.° 3.845/89, O acolhimento dessa inovação em muito agilizaria
o combate a eventuais abusos e evitaria arbitrariedades.

O atendimento à "recomendação" do artigo 7.° da Lei n.O 8.158/91
implica em reconhecimento de culpa', pois a "recomendação" (coercitiva)
só vem após a verifiC8çlo da procedência da representação.



11 . Consulta

A MP fi.O 204/90, tal como o Projeto HéJio Rosas não mencionou
originalmente o instituto da Consulta, previsto no artigo 36 do anteprojeto
do MJ. Tal instrumento salutar, que se adequa ao direito de informação
contido no artigo 5.°, XXXIII, CF e está previsto em diversas leis que
tratam de processos administrativos, s6 veio a constar da lei por emenda
do Congresso (já que a última reedição da Medida Provisória 0.° 204/90,
que foi a de 276/90, também não cuidou do tema).

Esse, aliás, deveria ser o mecanismo adotado como substitutivo do
exame e anuência prévia da SNDE em relação aOS ajustes, acordos ou
convenções, sob quaIquer forma manifestaáos, que HpossamN limitar ou
reduzir a concorrência. Estabelece o artigo 13 da Lei n.O 8.158, de 1991,
que deu nova redação ao artigo 74 da Lei n.O 4.137/62, que tais atO::l
somente serão considerados válidos após a apreciação da SNDE.

Criou-se, assim, uma presunção de invalidade e uma forma de
intervenção na vida da empresa sem que tenha se manifestado qualquer
abuso, o que parece não encontrar o amparo do artigo 173, § 4.°, CF (que
autoriza a repressão quando ocorrer o abuso).

Melhor se encaixaria que, se o interessado tivesse dúvida, pedisse
a instauração do processo de consulta (artigo 74, § 5.°, da Lei n.O 4.137/62,
com a redação dada pelo artigo 13 da Lei n.O 8.158/91).

12 . Conclusão

Como pode se verificar, a nova lei brasileira de defesa da concorrência
está longe de ser um primor. Os seus próprios idealizadores reconhecem
que foi um diploma elaborado às pressas, já que o Governo empossado
em 15 de março de 1990 não dispunha de um Programa Antitruste.

Trata-se de absoluto reconhecimento da falta de tradição brasileira
em matéria de legislação antitruste, fruto de uma atividade estatal alta·
mente intervencionista e de uma economia totalmente regulada, que, natu·
ralmente, impedem o desenvolvimento desse ramo do Direito.

O que aconteceu nesse círculo vicioso {oi um desprestígio do CADE,
que até a gestão do Dr. Werter Faria, sempre teve um corpo de conse
lheiros formado por políticos em fim de carreira. com baixos salários
e impedimento para o exercício da advocacia, 'os quais eram convocados
para deliberarem sobre tema bastante compleXo, sem disporem. para tanto.
de uma estrutura administrativa compatível. Não era nada atraente!

Tudo isso gerou uma ineficiência que agora fica eternizada com a
desestruturação do CADE e criação de mais um órgão e mais uma lei,
sem se definir uma filosofia para a atuação governamental (como nos
EUA. onde existem as "guide lines").
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! sabido que já se fala em uma revisão de toda a legislação antitruste
brasileira e, para tanto, o CADE já promoveu mais um Seminário sobre o
tema. onde participaram vários especialistas do exterior.

Urge, pois. que tal refonnulação retome o processo de participação da
sociedade, interrompido desde a adoção da Medida Provisória 0.° 204/90,
de modo a que a nova legislação reflita as preocupações e os anseios do
mercado, facilitando, assim, a sua assimilação. O País já está farto de
"leis que não pegam'"

Nessa nova fase, é fundamental que o Governo, estimulando a compe
titividade e a captação de novas tecnologias, exerça, adequadamente, o
seu papel constitucional de fiscalizador da atividade econômica, dispondo
de mecanismos capazes de reprimir os abu~os.

~ preciso que se veja. que, no atual momento de recuperação da
economia brasileira, com vistas à competitividade internacional, serão
necessárias grandes associações e acumulação de capitais. Isso não é, por
si SÓ, um mal ou um abuso, passível de repressllo ou de uma presunção de
ilegalidade. Assim como não são os monopólios naturais, decorrentes
do pioneirismo ou da eficiência superior. Tais situações devem ser acom
panhadas de perto, mas não repudiadas, como vem se alardeando. Do
contrário, o Brasil continuará à margem dos grandes investimentos. Con·
ceitos como a razoabilidade da restrição (do direito americano) e da sensi~

iilidade da restriçao no mercado (do direito comunitário europeu) devem
.. mais difundidos. para reprimir-se apenas aquilo que ~ lesivo ao nier
~do (sem protecionismos paternais que premiam a ineficiência).

Daí a necessidade de UIÍ1 órgão independente e bem aparelhado, ao
invés de vários departamentos e agências sem nenhum poder e total depen
dência de uma autoridade central. Isso contraria os mai. modernos prin
cípios de Administração Pública, que preconizam a desconcentração e a
descentralizaçio. A existência de "c1maras setoriais de preç.oalll. ~ motivo
de piadas no resto do mundo, pois assemelha-se à legalização dos cartéis,
onde os concorrentes sentam à mesa com o Governo para combinarem
os preços.

A revisão da legislação antitruste (assim como a legislaçio de pro
priedade intelectual e direito lU)lbiental) deve passar, também, por. um
processo de negociàçpes diplomlticu. com vistas a corrigir as distorções
que levaram o Pa1s a ficar alheio às novas tecnologias. o. que tem carac.
terizado, • Dfvel internacional, um abuso de poder econômico dos Países
~volvidoe em. reIaçio 801 PaíseI em desenvolvimento.

A permanecer a atual IÍtuaçio de "provisoriedade", reinará a in~

gu.rança que afasta 08 investidores de que O País tanto precisa para
retomar um nível razo6vel ele crescimento.
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A Proteção contra a Despedida Imotivada
no Direito Comparado

LEONARDO GREOO
ProteB8Dr Adjunto da UP'RJ. Profeasot Titular
da UGP'. Doutor em Direito na USP. Advo

gado no Rio de Janel.ro

Ao elaborar o primeiro informe preparatório da primeira discussão
da Conferência Internacional do Trabalho a respeito da Terminação da
Relação de Trabalho por Iniciativa do Empregador, em 1981. a Repartição
Internacional do Trabalho assinalou que em grande número de países exis·
tem disposições legislativas que exigem explicitamente a justificação da
despedida. Na Europa Ocidental: República Federal da Alemanha. Áus
tria, Bélgica. Chipre, Dinamarca. Espanha. Finlândia, França, Irlanda.
Itália. Malta. Noruega. Países Baixos, Portugal. Reino Unido e Suécia.
Nas Américas: Antigua, Canadá, Colômbia (em parte), Dominica. México.
Panamá. Peru. Trinidad e Tobago e Venezuela.

A maior parte dessa legislação produziu-se depois da adoção pela
Conferência Internacional do Trabalho, em 1963. da Recomendação 0.° 119,
cujo artigo 2.°, 1 estabeleceu:

"Não deveria proceder-se à terminação da relação de traba
lho a menos que exista uma causa justificada relacionada com
a capacidade ou a conduta do trabalhador ou baseada nas ne
cessidades do funcionamento da empresa, do estabelecimento
ou do serviço."

A mesma Recomendação também sugeriu "uma ação positiva para
prevenir ou limitar o mais possível as reduções de pessoal" (art. 12), que
deveriam ser sempre antecedidas de "consulta prévia com os represen·
tantes de trabalhadores" (art. 13. 1) .

Na Comunidade Econômica Européia os despedimentos coletivos fo
ram regulados na Diretriz 129, de 17 de dezembro de 1975, do Conselho
da Comunidade, dispondo sobre a consulta prévia aos representantes dos
trabalhadores, com simultânea notificação da autoridade pública.

A Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Traba·
Ihadores, aprovada ·em 1988 pelos chefes de Governo da CEE. também
veio a incluir a informação,. a consulta e a participação dos trabalhadores,
como um direito fundamental. a ser assegurado em tempo útil, hot~da·
mente durante os procedimentos de despedimento coletivo (art. 18).
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Das Conferências da 011 de 1981/1982 resultaram a Convenção
n.O 158 e a Recomendação n.<> 166, que substituindo a Recomendação
0.° 119. dispuseram sobre a Terminação da Relação de Trabalho por Ini
ciativa do Empregador, propondo a todos os Estados-Membros a adOÇão
de normas de proteção contra a despedida imotivada, nos moldes das exis
tentes nos países europeus. A votação desses instrumentos internacionais
foi a última expressão da estratégia do sindicalismo operário de tentar
obter avanços sociais pela via das normas internacionais do trabalho.
A proteção contra a despedida arbitrária foi então imposta aos países do
Terceiro Mundo, com a complacência do próprio Grupo dos Empregadores,
como um símbolo da humanização das relações do trabalho e da solidarie
dade que deve reger o relacionamento entre patrões e empregados. Em
anos subseqüentes, a Conferência da OIT, tentando equacionar os Aspectos
Sociais da lndustrialização e a Política de Emprego não conseguiu formu
lar mais do que tímidas Resoluções, mais propagandísticas do que eficazes.

Deixo de lado a Recomendação 0.° 166, destinada a influir na legis.
lação futura dos Estados-Membros, e concentro-me na Convenção n.O 158,
submetida à sua ratificação.

Já no art. 2.°. § 2.<>, a Convenção apenas pennite a exclusão do
seu regime dos trabalhadores com um contrato de duração determinada ou
para a realização de determinada tarefa; dos trabalhadores em contrato
de experiência ou que não tenham o tempo de Berviço exigido, sempre
que em um ou outro caso a duração esteja previamente estabelecida e
seja razoável; dos trabalhadores contratados com caráter ocasional durante
um período de curta duração.

A exclusão de outras categorias de trabalhadores em razão de condi
ções de emprego particulares ou da dimensão ou natureza da empresa foi
também admitida em caráter excepcional (art. 2.<>, § 5.0), mediante severo
acompanhamento dos organismos de controle da OIT (§ 6.°).

O art. 4.°, proíbe a terminação da relação de emprego por iniciativa
do empregador a menos que exista para isso uma causa justificada rela
cionada com sua capacidade ou sua conduta ou baseada nas necessidades
de funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço.

Os arts. 5.° e 6.° enumeram algumas causas que não podem ser consi
deradas justificadas, entre as quais a participação em atividades sindicais.
a apresentação de queixas contra o empregador. a raça, a cor, o sexo, o
estado civil, as responsabilidades familiares, a gravidez. a religião. as
opiniões políticas, a nacionalidade ou a origem social e as faltas ao trabalho
por motivo de maternidade, enfermidade ou lesão.

Não deverá dar-se por terminada a relação de trabalho de um tra
balhador por motivos relacionados com sua conduta ou seu rendimento
antes de que se lhe ofereça a possibilidade de defender-se das acusações
formuladas contra ele, a menos que não seja razoável exigir« do emprega
dor que lhe conceda essa pouibilidade (art. 7.0).
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Ao trabalhador é assegurado um recurso a um 6rgão imparcial (artigo
8.0

). podendo considerar-se renunciado tal direito se não for exercido em
prazo razoável.

O órgão imparcial deve estar habilitado a examinar as causas invoca
das para justificar a despedida (art. 9.°).

O direito interno pode impor como conseqüência da decisão do órgão
imparcial desfavorável ao empregador, seja a reintegração, seja a indeniza
ção ou outra reparação apropriada (art. 10).

O art. 11 assegura aviso prévio indenizável, salvo em caso de falta
grave.

O art. 12 prevê, salvo em caso de falta grave, indenização e prestações
previdenciárias contra o desemprego.

Na despedida por motivos econômicos, tecnológicos, estruturais ou
análogos de um número ou percentagem mínimos de empregados, o empre
gador deverá informar e consultar previamente os representantes dos traba
lhadores (art. 13). Também deverá ser previamente notificada a autoridade
competente (art. 14).

Apesar do consenso em que foi votada a Convenção n.O 158 e de repre
sentar, de um modo geral, grau de avanço social já alcançado por grande
número de países, é baixo o índíce de ratificações desse instrumento inter
nacional. Parece que as exigências de reconversão industrial e de flexibili
zação do mercado de trabalho verificadas na década seguinte, reagiram
contra a ratificação da Convenção n.O 158 e que os países interessados em
estimular investimentos estrangeiros e manter satisfatórios níveis de ocupa
ção da mão-de-obra pressentiram que a Convenção criaria um desestímulo
à criação de novos empregos e reduziria a capacidade de modernização
empresarial.

Assim, até janeiro de 1991 somente três países da Europa Ocidental
(França, Suécia e Espanha) e um do Continente Americano (Venezuela),
haviam ratificado a mencionada Convenção Internacional

Constatação importante a fazer é que as legislações nacionais européias
não se encontram ainda estabilizadas a respeito do tema, tanto que em
vários países, como a França, a Espanha, a Itália e Portugal, têm Ocorrido
sucessivas alterações legislativas em época recente, como a seguir veremos.
Por outro lado, as leis que regulam a questão não têm escapado ao exame
dos sistemas de controle de constitucionalidade, pois no fundo a matéria
põe em confronto alguns princípios fundamentais da organização democrá
tica contemporânea, quais sejam a livre iniciativa e a dignidade do tra·
balho humano como pilares das chamadas Constituições Econômicas.

No México, considerado um dos pioneiros na adoção da, justificação
da despedida, o empregador somente pode despedir o empregado por falta
grave, submetendo o seu ato à apreciação da Junta de Conciliação e de Ar·
bitragem. O empregador que não comunicar o despedímento à Junta de
Concíliação e Arbitragem, fica sujeito à declaração judicial da nulidade do
despedímento, conferindo ao trabalhador o direito aos salários vencidos
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desde a data da despedida até decisão final. optando nesta data entre a
reintegração ou três meses de salários como indenização. A reintegração é
considerada inexeqüível por sua característica de prestação de fazer, con
vertendo-se em perdas e danos. O trabalhador eventual, o doméstico. o
titular de cargo de confiança, o que tenha menos de um. ano de serviço e o
que, pelas características de suas funções. esteja em contato direto e pet
manente com o empregador, têm a reintegração expressamente substituída
por indenização correspondente a três meses de salário acrescido de vinte
dias de salário por cada ano de antigüidade (MESSIAS DE CARVALHO
e VITOR NUNES DE ALMEIDA. Direito do Trabalho e Nulidade do
Despedimento. Almedina, Coimbra, 1984. pp. 123 a 127).

Na República Federal da Alemanha, a lei de proteção contra o des
pedimento foi promulgada em 1951, tendo sofrido sucessivas alterações
em 1969, 1974 e 1916. Segundo a referida lei, todo despedimento v6lido
há de estar socialmente justüicado, o que ocorre quando se fundamenta
em razões pessoais referidas ao trabalhador empregado (por exemplo. perda
de sua capacidade laborativa), por razões vinculadas ao comportamento
do trabalhador (por exemplo. reiterada impontualidade. furto) ou por ne
cessidades imperiosas da empresa (por exemplo, declínio da atividade por
falta de pedidos ou. reestruturação tecnológica). O ônus da prova do fun
damento da despedida incumbe ao empregador. O despedimento somente se
considera justificado se o trabalhador não pode ser transferido para outro
posto dentro da mesma seção ou da mesma empresa. ~ se ajusta a um cri
tério de prioridade ajustada com o comitê de empresa e se não é possível
a readaptação profissional.

A proteção contra a despedida injustificada não se aplica às empresas
que ocupem cinco empregados ou menos, aos detentote8 de cargos de
direção e representantes legais de pessoas jurídicas. aos empregados com
menos de seis meses de serviço na empresa e aos despedimentos levados a
cabo por causa de litígios entre empresários e trabalhadores (greve e
lock-out).

Nas empresas com mais de 20 empregados há sempre um Comitê de
Empresa que deve ser previamente ouvido sobre a proposta de despedida
do empregador. podendo a ela opor~se no prazo de uma semana, valendo
a omissão por concordância. O empregado despedido pode recom=r a um
tribunal do trabalho no prazo máximo de três semanas. Durante a trami
tação da reclamação o trabalhador pode ser OU não mantido no emprego.
a critério do tribunal do trabalho. Em caso de proc:edência da reclamação
O empregado é reintegrado no emprego com todos os direitos. Se apesar
da procedência da reelamaçio O tribunal entender ter desaparecido o espí.
rito de cooperação .entte empresário e empregado. poderé substituir a rein
tegraçio por indenização Dia excedente de 12 vezes 08 ganhoe mensais do
trabtlhador, que pode ser elevada até 18 vezca ee o trabalhador tem maia
de 55 anos de idade e 20 de serviço à empresa. Esses limites são máximos,
mas 08 Tribunais alemães em geral arbitram a indenizaçi.o à razão de um
mas de ~08 por cada doia 8D08 de 8Dtigüidade.
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o Comitê de Empresa somente pode opor·se à despedida fundamenta
damente. Se a despedida for socialmente justificada, ainda que em motivos
econômicos, nenhuma indenização será devida pelo empregador ao tra
balhador.

Nas empresas com mais de 20 trabalhadores há normas especiais sobre
os despedimentos coletivos. Considera-se coletiva a despedida quando no
prazo de um mês, devido a mudança dentro da empresa, o empregador pro
move despedimentos nas cifras mínimas seguintes: 6 despedimentos se o
número de empregados é superior a 20 e inferior a 60; 10% dos trabalha
dores se o número de empregados é igualou superior a 60 até 250 empre
gados; 26 despedimentos se o número de empregados é superior a 250 e
inferior a 500 empregados; 30 despedimentos se o número de empregados
é igualou superior a 500 empregados. A despedida coletiva deve ser comu
nicada com antecedência à agência governamental de emprego, com o pare
cer do Comitê de Empresa. A falta de comunicação prévia regular à agência
oficial obriga o empregador a indenizar a esta agêncía dos gastos com a
reconversão profissional dos despedidos. A despedida coletiva somente se
torna efetiva um mês após a .comunicação à agência oficial de emprego,
podendo esta prorrogar este prazo para dois meses.

Complementando essa legislação, há na Alemanha inúmeros acordos ou
convenções coletivas disciplinando as despedidas por motivos econômicos,
dando maior proteção aos trabalhadores mais idosos ou com mais tempo
de serviço e estipulando indenizações (MESSIAS DE CARVALHO e VI
TOR NUNES DE ALMEIDA, obra citada, pp., 146 a 159; GERHARD
BOSCH, "Protecci6n contra el despido y práctica deI mismo en la Repú
blica Federal de Alemania", in Lecturas sobre el mercado de trabajo en la
RFA, vaI. 2, Madrid, 1988, pp. 243/277).

Na França a justificação do despedimento passou a ser exigida a par
tir da Lei n,O 680, de 13 de julho de 1973, tendo a matéria sofrido alterações
legislativas substanciais em 1982, 1986 e 1989. O despedimento individual
por motivo pessoal deve basear-se numa causa real e séria (art. L, 122-14-3
do Código do Trabalho), conceito cujo conteúdo tem sido definido pela
jurisprudência, especialmente da Corte de Cassação. Tal regime é aplicável
às empresas de onze ou mais trabalhadores e aos trabalhadores com pelo
menos um ano de tempo de serviço. O empregador deve chamar o traba
lhador para uma entrevista prévia, a motivação deve ser comunicada ao
trabalhador. Nas empresas de mais de cinqüenta empregados, deve ser
ouvido o Comitê de Empresa. O tribunal do trabalho (Canseil eles
Prud' hommes) pode ser acionado para apreciar a validade e a procedên
cia da despedida. Em geral o Judiciário despreza os vícios formais do
despedimento se a causa do ato demissório é considerada real e séria. A
Corte de Cassação não permite em nenhuma hipótese liminares que im
pliquem em readmissão provisória, no curso da reclamação. Em caso de
nulidade formal ou improcedência da motivação, a reintegração depende
da concordâncía de ambas as partes, não podendo ser imposta pelo Judi-
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ciário. Em caso de recusa do empregador, converte-se em indenização
mínima de seis meses de salário.

A Lei 0.° 5) de 3 de jaoeiro de 1975, regulou os despedímentos por
motivos econômicos, abrangendo os individuais e os coletivos. Além das
formalidades preparatórias semelhantes às da despedida por moti.vos pe~

soais, a despedida coletiva, assim considerada a de pelo menos dez em
pregados num período de um mês, passou a depender de autorização da
autoridade administrativa, que vigorou na França até 1986, quando foi
substituída por simples notificação à autoridade administrativa. Um trio
bunal do trabalho pode apreciar li validade da despedida e a procedência
do motivo invocado. Em caso de despedida ilegal ou cujo fundamento
não tenha sido considerado procedente, o trabalhador tem direito a per
das e danos. Em Caso de procedência da motivação, tem o trabalhador
prioridade na readmissão durante um ano, desde que manifeste esta inten
ção no prazo de dois meses do despedimento (MESSIAS DE CARVALHO
e VITOR NUNES DE ALMEIDA, ob. cit., pp. 159/169; G.H. CAMER
LYNCK, GERARD LYON-CAEN e JEAN Pe:LISSIER, Droit du Travail,
Dalloz, Paris, 1986; Code du Travail, Dalloz, Paris, 49.- ed., 1987; louT·
nal Oflidel de la Republique Fraflçaise, 8-8-89, pp. 9954/9959).

Na linha da Recomendação n.O 119, da OIT, o sindicalismo italiano
obteve inicialmente o reconhecimento do direito à justificação da despedida
através de acordos interconfederais. A primeira regulação legislativa da
matéria foi adotada pela Lei n.O 604, de 15 de julho de 1966, que criou o
despedimento justificado ao lado da justa causa. Da justificação do despe
dimento ficaram excluídos os empregadores que empregassem até 35 depen
dentes, os trabalhadores com direito a pensão por velhice ou que tivessem
atingido 65 anos, os dirigentes e ocupantes de cargos de confiança, o que
mereceu a observação de GIULlANO MAZZONI de que mais da metade dos
trabalhadores italianos não encontravam amparo no regime da nova lei (v.
MESSIAS DE CARVALHO e VITOR NUNES DE ALMEIDA, oh. cit., p.
133). A Corte Constitucional italiana repeliu a inconstitucionalidade dessas
exclusões pela sentença n.o 91, de 14 de abril de 1969. A justa causa passou
a englobar, a critério da jurisprudência, qualquer inadimplemento de obri
gações contratuais, por culpa do trabalhador. Já o motivo justificado é a
causa objetiva, que independe da culpa do empregado. necessária ~ sobre
vivência ou ao progresso da empresa, por razões inerentes à atividade
produtiva, à organização do trabalho e ao regular funcionamento da em
presa (Lei n.O 604. art. 3."). O empregador é obrigado a comunicar por escri
to ao empregado o motivo do despedimento. Nulos são os despedimentos
por motivos politicos, religioSQs ou sindicais. A queixa contra o despedi
menta prescreve em 60 dias. A justiça não pode forçar o empregador 8
readmitir o empregado. mesmo em caso de despedímento injustificado ou
nulo. cabendo indenização de 5 a 12 salários, redutível à metade em caso
de empresa de menos de sessenta trabalhadores e elevável até 14 salários
se o empregado tiver mais de 20 8D05 de serviço.
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Os despedimentos coletivos ficaram excluídos do regime da lei. de
vendo resolver-se através de negociação direta entre o empregador e o sin
dicato de trabalhadores, que recorre à greve e a outros meios de pressão.
em caso de fracasso, das negociações. Há convenções coletivas sobre a
matéria.

A Lei 0.° 300. de 30 de maio de 1970 (Statuto dei Lavoratori), intro·
duziu importante inovação no direito italiano ao exigir reintegração, ou
pelo menos pagamento integral dos salários desde o desligamento do e1Il-'
pregado, em caso de despedimento nulo ou injustificado. Essa regra mais
rígida passou a aplicar.se (art. 18) "ai datori di lavori imprenditori e
no imprenditori, che neWambito dello stessa camune occupano pi di quin
dici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito teIrito
riale occupano pi di dnque dipendenti, anche se ciascuna unità produtti
va, singolarmente considerata, non raggiunge tali Iimiti e in ogni caso aI
datore di lavara, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue
dispendenze pi di sessanta prestatorí di lavoro" (Lei n.O 300, art. 18, com
a redação da Lei n.O 108, de 11 de maio de 1990). Portanto, coexistem
na Itália três regimes: o mais rígido. para empregadores com mais de
60 empregados ou com pelo menos 5 ou 15 empregados na comuna, com
reintegração compulsória (reparação real); o indenizatório para as demais
empresas com pelo menos 35 empregados; e a desnecessidade de motiva·
ção do despedimento em inúmeras hipóteses já mencionadas (v. Lavoro
e Previdenza Oggi, anno XVII, n. 7, julho/1990, Giuffre, MUano, pp.
1353 a 1361; GJUSEPPE PERA, "La Nuova Disciplina dei Ucenzia
menti lndividuali", in Rivista Italiana di Dirítto del Lavoro, anno IX, n.O 3.
julho a setembro de 1990, Giuffre, Milano, pp. 251 a 263).

Essa última lei, ampliando ligeiramente o princípio da reparação real
através da reintegração, estendeu a proibição do despedimento discrimi·
natário aos dirigentes (art. 3). Pela primeira vez deu tratamento especial
aos empregados das chamadas "empresas de tendência", que desenvolvem
atividade política, síndícaI, cultural, de instrução, religiosa ou de culto
(art. 4.", O, exc1uindo-os do regime da justificação do despedimento. Re·
duziu de 65 para 60 anos o limite de idade a partir do qual pode o idoso
ser despedido livremente, se em condições de gozar benefício previden
ciário. Instituiu a tentativa prévia de conciliação obrigatória, antes do
ingresso em juízo.

Na Espanha o Estatuto dos Trabalhadores (Lei n.O 8, de 10 de março
de 1980) exige a motivação do despedimento. subdividindo-o em três es
pécies: a) força maior ou causas tecnol6gicas ou econômicas; b) causas
objetivas; c} despedimento disciplinar. A força maior, os motivos tecno
lógicos ou econômicos exigem prévia autorização da autoridade competen·
te e redundam, em caso de reconhecimento, em indenização de 20 dias
de salário por ano de serviço (art. :51 do Estatuto dos Trabalhadores).
As causas objetivas são a inaptidão do empregado ao trabalho, sua ina
daptação às mudanças técnicas e exigem prévia notificação fundamentada
ao trabalhador e indenização também de 20 dias de salário por ano de
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serviço. O despedimento disciplinar, igualmente notificado previamente 80
trabalhador, não dá direito a qualquer indenização (arts. 2 a 55). Qual.
quer despedimento pode ser impugnado judicialmente, caducando a ação
em 20 dias (art. 59.3). A Justiça pode declarar a despedida procedente.
improcedente ou nula. Se procedente, consumar·se-ão os seus efeitos, nada
mais tendo o empregado a receber. Se nula, o empregado será reintegra·
do. Se improcedente, caberá ao empregador optar entre a reintegração e
a indenização à base de 45 dias de salário por ano de serviço, mais os
salários desde a despedida até a sentença ou até que o empregado tenha
encontrado outro emprego, se esse fato ocorreu antes da sentença (arts.
55 e 56).

O Real Decreto Legislativo n.O 521. de 27 de abril de 1990, que apro
vou a nova lei de procedimento laboral, exigiu que a reclamação judicial
seja antecedida de conciliação prévia Boletín de Actualidad Laboral. OIT,
1990, n.o 3, pp. 350 a 353).

Em Portugal, desde a Revolução dos Cravos, freqüentes têm sido as
alterações legislativas em matéria de justificação dos despedimentos, prin·
cipio adotado a partir do Decreto-Lei n,O 372·A, de 16 de junho de 1975. No
pr6prio Governo do Primeiro-Ministro Cavaco Silva duas leis regularam
integralmente a matéria, tendo sido a primeira profundamente rechaçada
pela Decisão 0.° 107, de 31 de maio de 1988, do Tribunal Constitucional.

A Constituição Portuguesa, de 2 de abril de 1976, com a redação que
lhe deram a Lei Constitucional n.O 1/82, de 30 de setembro, e a Lei Cons
titucional n.O 1/89, de 8 de julho, dispõe em seu artigo 53 que ué' ga.ran·
tida aos trabalhadores a segurança no emprego, sendo proibidos os eles
pedimentos sem justa causa ou por motivos políticos ou ideológicos".

A matéria hoje está regulada no Decreto-Lei n.O 64-A/89, de 27 fe
vereiro. No artigo 9.°, esse diploma faculta o despedimento por iniciativa
do empregador em razão de culposo comportamento do trabalhador que,
pela sua gravidade e conseqüências, torne imediata e praticamente impos·
sivel a subsistência da relação de trabalho. e o conceito de justa causa,
de que o parágrafo 2.0 do mesmo artigo enumera vários exemplos em
treze alíneas.

O artigo 10, tratando das formalidades da despedida por justa causa,
prevê. entre outras exigências, notificação do empregado e da Comissão
de Trabalhadores, instroção prévia dentro da empresa, colhendo-se as pr0
vas requeridas pelo acusado, e opinamento conclusivo da Comissio do
Trabalhadores. O despedimento pode ser declarado nulo ou improcedente
por decisão judicial que implicará em pagamento dos salários desde 8

despedida até a sentença e reintegração do trabalhador. aem preju1zo da
sua categoria e antiguidade.

A teintegraçio somente pode ser substituída por indenizaçio por livre
opção do próprio empregado (art. 13.3). No prazo de cinco dias da cib
eia da demissio, o trabalhador pode requeter a suspensã.o judicial do des
pedimento em caráter cautelar (art. 14).
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Nas pequenas empresas dispensam-se várias formalidades para a jus
tificação do despedimento (art. 15).

Outro fundamento da despedida prevista na lei é a extinção de pos
tos de trabalho por causas objetivas de ordem estrutural, tecnológica ou
conjuntural relativas à empresa (arts. 16 e ss.).

Essa outra modalidade de despedi.."nento pode ser coletivo ou indivi
dual. No Direito Português o despedimento coletivo tem abrangência bas
tante mais ampla do que em outros países. Basta em três meses a despe
dida de apenas dois empregados numa empresa de até· 50 trabalhadores,
ou de cinco empregados numa empresa de mais de 50 trabalhadores, para
caracterizar o despedimento coletivo. A decisão da empresa deve ser co
municada à comissão de trabalhadores ou às respectivas organizações, tra·
vando-se negociação prévia antes da consumação dos despedimentos, com
a participação do Ministério do Emprego, almejando alcançar um acordo.
Fracassada a negociação, o empregador comunica a cada trabalhador o
despedimento, com menção expressa do motivo e da data da cessação do
respectivo contrato, tendo o trabalhador nesse caso direito a uma inde
nização compensatória à base de um mês de salário por ano de serviço,
cujo recebimento implica em aceitação do despedimento (art. 23).

Tal como no despedimento por justa causa, o empregado pode re
querer em cinco dias a suspensão judicial cautelar da medida. A dec1a
ração judicial da nulidade ou improcedência do despedimento acarreta
pagamento dos salários até a sentença e reintegração. A impugnação judi
cial deve ser proposta no prazo máximo de 90 dias (art. 25).

A extinção de postos de trabalho por motivos .econômicos, tecnol6
gicos ou estruturais também pode ensejar despedimento individual, des
de que não abrangido nas hipóteses de justa causa e de despedimento
coletivo, com formalidades e efeitos bastante análogos aos deste último.

Para finalizar esta resenha, cumpre mencionar que no Japão não há
restrição legal ao direito do empregador de demitir seu empregado, embo
ra os laços morais e sentimentais entre o trabalhador e a empresa resul
tem numa estabilidade de fato muito maior do que nos países ocidentais.
I;: o chamado sistema de emprego por toda a vida. no qual o trabalhador,
por sucessivas readaptaçées profissionais, serve ao mesmo empregador du
rante toda a sua vida (v. KATSUMI YAKABE, Relações trabalhistas no
Japão, Rio de Janeiro, 1976). E nos Estados Unidos da América não há
legislação exigindo a justificação do despedimento, matéria freqüentemen
te regulada através da negociação coletiva (Conferência Internacional do
Trabalho, 1981, Informe VII (1), p. 13).

O exame da legislação comparada sugere algumas lições que poderão
ser úteis na discussão que hoje se trava no Brasil a respeito da elaboração
da lei complementar que poderá vir a regulamentar o artigo 7.°, inciso l,
da Constituição.

A primeira dessas observações é a de que mesmo em países que rati
ficaram a Convenção n." 158, como a França, ou que incluíram na Consti-
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tuição o direito à segurança nO emprego, como Portugal, são bastante
numerosos os trabalhadores excluídos dos sistema de proteção contra o
despedimento injustificado ou em razão do porte da empresa, ou de con
tratos a tenno, OU em razão da idade, ou em razão do exercício de ativi·
dades sazonais ou de cargos de confiança etc. Aliás, tais exclusões são
expressamente admitidas no art. 2." da Convenção n," 158, conforme {oi
acima assinalado.

Em Portugal, o mesmo Decreto-Lei n." 64-A/89 regula a partir do
seu artigo 41 os chamados "contratos a termo", entre os quais inclui: a
substituição temporária de trabalhador, o acréscimo temporário ou excep
cional da atividade da empresa, atividades sazonais, execução de tarefa
ocasional ou serviço determinado, lançamento de uma nova atividade ou
início de laboração de empresa ou estabelecimento, construção civil e ati·
vidades análogas, desenvolvimento de projetos, contratação de trabalhado
res à procura de primeiro emprego ou de desempregados de longa duo
ração.

Segundo BOSCH (ob. cit., p. 274), somente a exclusão dos traba
lhadores .de empresas com menos de 20 empregados representa na Ale
manha cerca de 25% de toda a mão-de-obra ocupada.

Essa disparidade de proteção legal chegou a ser questionada perante
a Corte Constitucional da Itália, que repeliu fosse a mesma afrontosa do
princípio da isonomia, conforme já mencionado, tendo em vista as dife·
renças de poder econômico e de condições de sobrevivência existentes nos
diversos tipos de empresas.

Outra observação importante é a de que todos os sistemas de prote·
ção procuram envolver os representantes dos trabalhadores ou os Comi
tês de Empresa na decisão sobre o despedimento, obrigando os próprios
trabalhadores a opinarem sobre a falta disciplinar do colega ou sobre a
procedência do motivo pessoal ou econômico alegado pelo empregador,

Louvando-se numa pesquisa de 1978, o próprio BOSCH refere que
na Alemanha somente em 20% dos casos os comitês de empresa se opõem
aos despedimentos. Na maior parte das vezes os aprovam ou autorizam
com seu silêncio. "Suele haber una grande disposici6n a admitir la raz6n
alegada por la direcci6n" (ob. cit., p. 254).

t freqüente, também, submeter a impugnação judicial do despedi
mento à prévia e obrigatória tentativa de conciliação, judicial ou extra·
judicial.

Outra observação importante a extrair da resenha legislativa é 8 de
que mesmo em países pioneiros na regulamentação da matéria e com orga
niz9~ões, sindicais muito fortes, como na Alemanha e na lbUia, em geral
.. falta de motivação ou a nulidade do despedimento não redunda em
reintegração, mas em indenização. e claro que há casos especiais de tem.
tegração compulsória, como a de dirigentes sindicais, gestantes, ou de
garantias de emprego instituídas em convenções coletivas ou em regula
mentos empresariais, mas a regra é a preservação da liberdade de contra-

::26 R. In'. "'111. ....m. a. 19 •. 114 _""./jUII. 19ft



tar por parte do empregador. Na Itália, 8 reintegração somente é imposta
a médias e grandes empresas. Nesse panorama, Portugal é uma exceção.

Uma constante em todas as legislações examinadas é a brevidade do
prazo para impugnação judicial do despedimento: três semanas na Ale·
manha, 60 dias na Itália, 90 dias em Portugal, pois o empregador não
pode ficar por longo tempo sob a ameaça de uma reclamação contra a
ruptura do contrato laboraL

O despedimento coletivo também não é acolhido em todas as legis.
lações e. onde existe, em geral está relacionado a motivos econômicos
e à demissão de um número mínimo de empregados num determinado
prazo. Somente na Espanha o despedimento por motivo econômico ou
tecnológico depende de autorização administrativa (na França essa auto
rização foi dispensada em 1986), mas a inobservância dessa exigência re
dunda em indenização, não em reintegração.

Outra conclusão extraída do exame dos sistemas brevemente resu·
midos no presente estudo é a de que a proteção contra a despedida imo·
tivada tem-se desenvolvido com mais eficácia através da negociação cole
tiva do que propriamente através da ação do legislador. Na verdade a
proteção legal nunca pode atender a todas as circunstâncias concretas
que afetam {} exercício do poder gerencial do empregador, nem guardar
a necessária flexibilidade para não entrar em choque com uma sadia
política de promoção do emprego dentro de uma economia em constantes
e velozes transformações.

Por isso, países com elevado grau de desenvolvimento econômico
como os Estados Unidos e o Japão não possuem qualquer tipo de pro
teção legal contra a despedida imotivada.

Aliás, no seio da própria OIT, a Comissão das Indústrias Têxteis,
reunida em 1984, aprovou conclusões sobre a segurança no emprego,
afirmando que os trabalhadores e os empregadores têm o mesmo interesse
de melhorar a produtividade das empresas. devendo manter diálogo para
assegurar O melhor nível de emprego necessário à manutenção da eficácia
da empresa. ("Normes internationales et príncipes généraux en matiere
de relations professionnelles, 1989", BIT, Geneve, 1991, p. 165).

No Brasil, após o regime da estabilidade absoluta para o trabalha·
dor com mais de dez anos de serviço, previsto na CLT, e da sua subs
tituição pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço que veio a permi
tir a despedida ímotívada, com o único encargo do levantamento dos de
pósitos ao FGTS com o acréscimo do percentual de 10% (Lei D.O 5.107(66,
art. 6.°) por conta do empregador, a nova Constituição Federal de 5 de
outubro de 1988, em seu artigo 7.°, inciso I, incluiu entre os direitos
dos trabalhadores a "relação de emprego protegida contra desp~dida arbi
trária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá
indenização compensatória, dentre outros direitos".

Postergada a entrada em vigor desse preceito constitucional pelo arti·
go 10 do Ato das Disposições Constitucionais Tramit6rias, até que fosse

R. Inf . I.,i'" _,.'íliCl •. 29 n. 11 ~ ab, . I Jun . 1992 327



elaborada a lei complementar prevista no artigo 7.°, inciso I. inúmeras
proposições legislativas têm sido oferecidas no Congresso Nacional, para
regulamentação desse novo direito dos trabalhadores.

Entretanto, tudo que foi exposto conduz à conclusão de que qualA

quer regulamentação por lei complementar do preceito inscrito no artigo
7.D

, inciso 1, da Constituição de 5 de outubro de 1988 deverá considerar
diversas condições,· que são levadas em conta pelas legislações examina
das e que não se resumem apenas a uma definição dos motivos do deSA

pedimento e da sanção de reintegração para o descumprimento da lei.

Entre essas condições sobressaem, a meu juízo:

a) a necessidade de excluir dessa proteção especial grande parte das
empresas brasileiras. que em razão do seu porte ou do tipo de atividade,
necessitam de grande flexibilidade na movimentação do pessoal ocupado
e daquelas que, ocupando mão-de-obra sem qualificação, sentir-se-íam de
sestimuladas de admitir novos empregados, agravando a crise social que
assola o País;

b) a necessidade de restringir os casos em que a despedida imotivada
ou ilícita redunde em reintegração, para não enfraquecer o poder geren
cial do empregador, não desestimulá-lo no exercício de sua atividade pro
dutiva e não obrigá-lo a conviver com empregados com os quais esteja
incompatibilizado;

c) a superação do óbice constitucional, do prazo prescricional de 2
anos (Constituição, art. 7.°, inciso XXIX), excessivamente longo pars
impugnação do despedimento nulo ou improcedente;

d) a previsão de mecanismos de participação dos representantes dos
empregados no processo de dispensa;

e) em qualquer caso, é fundamental evitar que a rigidez na relação
de emprego possa dificultar que as empresas superem situações de crise
ou que se modernizem para enfrentar as exigências da competitividade
nO$ mercados nacional e internacional;

f) a segurança ou estabilidade no emprego não pode dificultar a gera·
ção de empregos e O acesso ao mercado de trabalho pelos jovens e por
todos aqueles que se encontram excluídos do setor estruturado;

g) a estabilidade no emprego não é essencial à melhoria das condições
de vida dos trabalhadores, mas pode ser prejudicial a esse objetivo se
constituir um desestímulo aos investimentos empresariais e à moderniza.
ção das empresas;

h) a negociação coletiva pode ser uma fonte de estabilidade no em·
prego mais adequada, mais eficaz e mais flexível do que a lei, tanto pJU'8

ttabalhadores quanto para empregadores. ainda mais se OS parceiros s0
ciais e suas organizações conseguirem estruturar comissões paritárias ou
instituir mecanismos de arbitragem confiáveis para resolver extrajudicial
mente as controvénias decorrentes dos despedimentos.

IH R. Inf. ....... .... •• 29 •. 114 ••. /'•. 1f92



o Juiz e os Valores Dominantes

Ministro SYDNEY SANCHES

Presidente do Supremo Tribunal Federal

o primeiro tema que me foi proposto para a exposição, O Juiz e os
Valores Dominantes, já suscita algumas questões.

Que são valores dominantes? A moral? A ética? A verdade? A jus
tiça? A caridade? O trabalho? A busca de conhecimento e de perfeição?

Sem dúvida todos são valores sempre dominantes.

Viver honestamente, não lesar a outrem e dar a cada um o que é
seu, são lemas do direito e da justiça. E têm muito a ver com a moral,
com a ética, com a verdade.

O trabalho e a busca do saber e do aperfeiçoamento são o instru
mento e o meio, pelos quais se pode chegar à prática desses valores.

O direito positivo e a moral nem sempre caminham juntos. Às vezes
se afastam muito. O direito, porém, não deve ser interpretado imoral
mente.

Ao interpretá·lo, deve o juiz entender a moral da época em que foi ela
borado e aquela em que deverá aplicá-lo, à busca de solução que se mos
tre compatível com as novas circunstâncias. sem refugir à inspiração da
norma que interpreta.

Bom caminho para o juiz é o do culto profundo do direito, o apri
moramento do senso de imparcialidade, de responsabilidade e de justiça,
a preocupação com os direitos e faculdades, deveres e obrigações das
partes em conflito e com a solução adequada das lides. Tudo sem menos
prezo ao interesse público e à necessidade de paz' social.

Num pais de enormes conflitos sociais, políticos, jurídicos, econÔ
micos e morais, como é o Brasil, ganha enorme relevo o poder daquele
a quem se confere, em nome da Nação, a missão de dirimi~los_ Cresce,

lb:poa1çlo feita pelo !41n1stro BYDNEY 6ANCHES. Prea1dente do SUpremo
TrIbuna! Federal, no I CUrso de Deontologia do l4agist:rado, promovido pela
Eacola Paulista da Mag1stratura, no dia. 7 de Junho de 1991, em SIo Paulo.
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em proporção geométrica. sua responsabilidade, para evitar que. mediano
te decisões temerárias, arbitrárias e injustas, ao invés de dirimi·los, os
amplie ou perpetue.

O juiz deve ser estudioso dos autos e do Direito, trabalhador infa·
tigável, corajoso, independente, enérgico. quando necessário, mas também
prudente, sereno, equilibrado. O juiz tem um poder tão grande, dentro
de limites constitucionais e legais, que deve cuidar sempre e sempre de
não incidir em abuso.

A independência do juiz mede·se pelo perfeito ajustamento entre as
soluções que encontra, as decisões que profere e os ditames de sua cons
ciência jurídica.

A consciência jurídica de cada juiz depende de sua formação técni·
ca e filosófica, no sentido mais amplo, abrangendo-lhe a cultura jurídica,
a visão política, econômica, social. moral 0, até, eventualmente religiosa
(se professar religião).

E como essa formação se dá com enorme diversidade entre as pes
soas, oriundas das mais distintas classes econômicaa e sociais, é inevitá·
vel que. mesmo juizes independentes. isto é. que só decidem de acordo
com sua consciência jurídica, cheguem, apesar disso, a conclusões parcial
ou totalmente divergentes.

Isso também explica por que juízes da mesma comarca. do mesmo
Estado. da mesma região, encontram soluções nem sempre convergentes
para as mesmas questões.

Isso igualmente explica as discrepâncias nos órgãos colegiados de ju-
risdição ordinária ou extraordinária. .

Mas a constatação leva tambéJ11 à necessidade de cultuar o respeito
pelo entendimento alheio. sempre que ditado pela consciência jurídica.

Não deve o juiz ceder à tentação de proferir decisões simpáticas,
só por serem simpáticas, se não forem justas. Não deve ceder à tentação
de ganhar notoriedade, à custa de decisões temerárias, arbitrárias e injus
tas. Ou apenas para suscitar polêmica e obter destaque pessoal. Mas
também não deve se intimidar diante da possibilidade de decisões que,
tomadas de acordo com sua consciência jurídica. possam repercutir nega·
tivamente na chamada "opinião pública". Até porque nem sempre ela
se forma pelo caminho da verdade, mas, freqüentemente, da versão, me
diante deturpação de fatos, desinformação e mani.,wação maliciosa e in·
teresseira de dados reais. E até de informes irreais. A isençlo do juiz,
em face das partes e dos interesses em jogo, quando voltada para o eswdo
cuidadoso dos a"tos e do direito. é indispensável ao encontro de soluções
corretas. E a tudo se soma o senso do justo. ~uando a lei não favorece
uma interpretação justa para o caso eoncreto, busque o juiz interpretA-la
com justiça. Nio lhe é dado, porém. recusar-lhe aplicação, como revo
gador de lei. Ou como legia1ador.
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Â 2,- parte da exposição concerne ao desempenho da função juris
dicional em lace dos anseios sociais por justiça.

Aqui não devemos fiCllr apenas no enfoque do posicionamento técnico
e filosófico do iuiz.

e. preciso descer também ao exame de sua conduta funcional e pessoal.

Essa colocação põe em evidência a necessidade do exame dos deveres
dos magistrados.

Como sabem os Senhores, o Supremo Tribunal Federal está concluindo
o exame de um esboço de anteprojeto do Estatuto da Magistratura Nacio
nal. a ser enviado brevemente ao Congresso Nacional.

Nele, até aqui, foram arrolados como deveres dos magistrados:

I - manter conduta irrepreensível na vida pública e particular;

11 - zelar pelo prestígio da Justiça e pela dignidade de sua função;

III - praticar os atos de ofício, cumprir e fazer cumprir as disposi-
ções legais, com independência, serenidade e exatidão;

IV - comparecer pontualmente à hora de iniciar-se o expediente, au
diência ou sessão, e não se ausentar injustificadamente antes de seu término:

V - não exceder, sem justo motivo, os prazos para decidir ou
despachar;

VI - determinar as providências necessárias para que os atos pro
cessuais se realizem nos prazos legais;

VII - não manifestar opinião, por qualquer meio de comunicação.
sobre processo pendente de iulgamento, seu ou de outrem, ou juízo depre
ciativo sobre despachos, votos ou decisões de órgãos judiciais, ressalvada
a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério;

VIII - exercer permanente fiscalização sobre os servidores subor
dinados, especialmente no que se refere à cobrança de custas, emolumentos
e despesas processuais, mesmo que não haja reclamação dos interessados;

IX - tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministério
Público, os advogados, as testemunhas, os funcionários e auxiliares da Justi
ça, e atender aos que o procurarem, a qualquer momento, quando se trate
de providência, que reclame e possibilite solução de urgência;

X - residir na sede de sua jurisdição.

Aos desavisados e principalmente aos não vocacionados, pode parecer
que se pretende impor um regime colegial ou até militar.

Na verdade. o que se pretende é a formação de juízes (homens e mu
lheres), em cujo exemplo a sociedade, a que servem, deve se mirar. E do
qual pode se orgulhar.
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Precisa o' juiz manter conduta irrepreensível na vida pública e'parti·
cular. para que possa ter condições de julgar as partes e seus conflitos. sem
col1$trangimentos pessoais. com sentimentos limpos e avaliações seguras.

Deve o juiz zelar pelo prestigio da Justiça e pela dignidade de sua
função. não para ostentar força e posição social. mas para mostrar que a
Justiça é instituição séria e que merece respeito e confiança.

Deve o juiz praticar OS atos de ofício. cumprir e fazer cumprir as
disposiões legais. com independência. serenidade e exatidão. porque só
assim terá autoridade para exigir que todos o façam.

Deve comparecer pontualmente à hora de iniciar-se o expediente. au
diência ou sessão, e não se ausentar injustificadamente de seu término. não
para parecer um burocrata disciplinado. mas. sim. uma autoridade. que
cumpre seus deveres e por isso exerce seus poderes. Para que seus subor
dinados não se valham de seu mau exemplo e se animem a insubordina
ções, que tenham. por isso mesmo, de ser toleradas.

Sem justo motivo. não deve exceder os prazos para decidir ou despa
char. Como se sabe. nem sempre é possível cumprir os prazos. diante do
volume de processos e de responsabilidades concomitantes. Mas sempre se
há de poder demonstrar a existência de justo motivo para eventual retardo.

Para que os atos processuais se realizem nos prazos legais. deve o
juiz determinar providências necessárias. sobretudo preventivas. E quando.
justificáveis, também repressivas.

O juiz niio opina. Decide. E só decide causas que lhe estejam afetas.
nl oportunidade própria e nos autos. Não antecipa seus pontos de vista
nem faz pré-julgamentos. Não se manifesta sobre processo pendente de
julgamento. seu ou de outrem. Não emite juízo depreciativo sobre votos
ou decisões de 6rgãos judiciais.

Apenas se lhe ressalva a possibilidade de crítica .DOS autos e em obras
técnicas ou no exercício do magistério.

Tudo isso se justifica: 8 instituiçãO. para ser respeitada. precisa estar
composta por pessoas que se respeitam.

E o direito à crítica, apesar diBso. subsiste nos limites e círcunstAncias
já referidos.

Exercer permanente fiscal~ção sobre os servidote5 subordinados, es
pecialmente no que se refere à'c:obran98 de custas. emolumentos e deapesas
processuais. mesmo que não haja reclamação dos intereuados.

Isso para que, com sua missio ou negligência, não acabe Q juiz c:ona
tribuindo para 08 abusos e para a corrupção.

Tratar com urbanidade aa partes. os membros do Ministério Público,
OI advogados. u testemunhaa. 08 funciodriÓlll e auxiliara da Justiça.
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enfim, todas as pessoas que O procurem, é dever funcional do juiz, ditado
pejas regras de educação e de convivência humana.

Atender aos que o procurem, a qualquer momento, quando se trate
de providência, que reclame e possibilite solução de urgência, nos limites
de sua competência, é dever que, ao invés de aviltar, enobrece a função
do juiz e que alcança enorme repercussão na verdadeira opinião pública.
Naturalmente também saberá avaliar quando está sendo molestado ou
procurado desnecessária ou abusivamente.

Residir na sede de sua jurisdição é dever que se justifica, pela ne·
cessidade da presença permanente do magistrado no local do exercício da
função.

Quando não for possível a residência, por razões justificáveis e
compreensJveis, devem estas ser submetidas ao órgão judiciário competente.

O esboço ainda estabelece. para o juiz, o dever de remeter, até o dia
dez de cada mês, ao órgão corregedor competente, informação sobre os
feitos distribuídos. julgados ou em andamento, no mês anterior.

E veda ao magistrado:

I - exercer. ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função,
salvo uma de magistério;

II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação
em I'rocesso;

IH - exercer atividade político-partidária;

IV - exercer o comércio ou participar de sociedade comerciaI, in·
clusive de economia mista. exceto como acionista ou cotista;

V - exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil, associa·
ção ou fundação, de qualquer natureza. ou finalidade. salvo de associação
de classe de magistrados e sem remuneração.

Não se incluem, entre as vedações referidas em alguns desses itens.
as atividades exercidas em curso ou escola de formação e aperfeiçoamento
de magistrados, criados ou reconhecidos pelo Poder Judiciário.

Permite-se ao magistrado o exercício de um cargo ou função de magis
tério. porque isso propícia a atualização e aperfeiçoamento de seus conheci·
mentos, no interesse de bom exercício da missão de julgar. E não mais
que lJm cargo, para que não se exceda em aulas e descure dos deveres
de juiz.

Repugna à Constituição tolerar que o juiz. a qualquer título ou pretex
to, receba custas ou participação em processo.

A tolerância. como é óbvio. poderia incentivá-lo a interesses menos
nobre.s, com a procriação de feitos. seu retardamento e encarecimento.
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A militância na política partidária retiraria do juiz a indispensável
imparcialidade e impregnaria seus atos de suspeição. Sobretudo durante
processos eleitorais.

Praticar o comércio ou participar de sociedade comercial é algo que
~ não deve permitir ao juiz, para que não desvie suas atenções e não
passe 8 competir com setores cujos interesses ele próprio tem de julgar
com isenção.

Tolera-se, porém. que figure como acionista Ou cotista de sociedade
de economia mista, ficando, porém, impedido de atuar em causas de seu
interesse.

A proibíçâo de exercer cargo de direção ou técnico de sociedade
civil. associação ou fundação, de qualquer natureza ou finalidade. também
busca evitar que o magistrado diversifique demais seu campo de atuação,
descuidando do que lhe é próprio.

Permitc-se, porém, a direção de associação de classe, porque não é
atividade desprimorosa e, bem exercida. pode trazer proveito à instituição,
que não se· inspira em interesses pessoais e fisiológicos, mas no idealismo
dos homens de bem. Não pode. porém, tal atividade ser remunerada, pois,
então, a nobreza da atuação poderia ser ao menos questionada.

E as vedações. contidas em alguns desses pontos, não se aplicam às
hipóteses em que as atividades do juiz são exercidas em curso ou escola
de fortnação e aperfeiçoamento de magistrados, criados ou reconhecidos
pelo Poder Judiciário, porque tal atividade. quando criteriosamente exer
cida, favorece sua cultura e a própria instituição.

Como é sabido, o futuro Estatuto da Magistratura Nacional apenas
fixará nonnas relativas à organização e funcionamento do Poder Judiciário
e ao regime jurídico da magistratura nacional, observados os princípiO$
da Constituição Federal.

Mas as leis de organização judiciária. desde que respeitem a Consti·
tuição e o Estatuto Nacional, poderão impor outros deveres aos ma~is

trados, segundo as peculiaridades locais, sem lhes afetar as garantias.
prerrogativas e direitos, como é óbvio.

O esboço, como cuidou de deveres de magistrados, precisou cuidar
também de sua responsabilidade disciplinar. sem prejuízo da responsabili
dade civil e criminal.

E naturalmente teve de regular também as penas disciplinares.

Estabeleceu que a atividade cens6ria dos Tribunais e seus órgãos dis
ciplinares será exercida com o resguardo devido à dignidade e à independên
cia do magistrado, a este sempre assegurada ampla defesa.

Esclareceu ainda: salvo os casos de grave incontinência de linguagem.
o magistrado nio pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que mani
festar ou pelo teor das d~isões que proferir.
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Quanto a esse ponto, devo destacar que o juiz, mesmo quando pro
vocado por incontinência de linguagem de uma das partes ou de seus
representantes, deve manter linguagem adequada à seriedade do processo
e da Justiça. ainda que intimamente se sinta tentado a expressões de desa
bafo e de revolta.

Sem prejuízo, é claro, de eventual exercício do direito de orovocar a
instauração de processo. por crime de injúria, calúnia ou difamãção. quan·
do for o caso.

Teve o esboço de cuidar, também, das penas disciplinares, quais sejam
a de advertência, censura, disponibilidade e demissão. As penas de ad
vertência e censura aplicáveis a qualquer magistrado, a de disponibilidade
exclusivamente a juiz vitalício e a de demissão apenas a juiz não vitalício.

As penas de advertência, censura e demissão somente imJ?Oníveis peJo
voto da maioria absoluta do respectivo Tribunal e a de disponibilidade,
por voto de dois terços, assegurada, em qualquer caso, ampla defesa.

A de advertência aplicável reservadamente, por escrito, em caso de
negligência no cumprimento dos deveres do cargo.

Prevê-se, ainda, que, na hip6tese de disponibilidade punitiva, o Tri·
bunal, a requerimento do interessado, passados cinco anos do termo ini
cial, examinará a ocorrência, ou não, de cessação do motivo de interesse
público, que a determinou.

A pena de censura é de se aplicar, reservadamente. por escrito, em
caso de reiterado descumprimento dos deveres do magistrado. se a infração
não justificar pena mais grave.

Estatui-se, ainda. que o juiz punido com censura não poderá figurar em
lista de promoção por merecimento pelo prazo de um ano, contado da impo
sição da pena.

A pena de demissão, a juiz não vitalício, é prevista para as seguintes
híp6teses:

I - negligência contumaz no cumprimento dos deveres do cargo;

11 - procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro
de suas funções;

111 - escassa ou insuficiente capacidade de trabalho, ou procedimento
funcional incompatível com o bom desempenho das atividades do Poder
Tudiciário;

IV - prática de atos vedados pelo estatuto.

Já o magistrado vitalício, segundo o esboço, SÓ perderá o cargo, em
virtude de sentença judicial transitada em julgado:

1 - em ação penal por crime comum ou de responsabilidade:
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II - em ação cível para a perda do cargo, nas hipóteses de exercício
de atividades vedadas pelo esboço de anteprojeto de estatuto.

Estuda-se, ainda, no Supremo Tribunal Federal, a questão relativa à
legitimação ativa para a ação cível de perda do cargo de juiz vitalício e sobre
órgão judiciário competente para seu processo e julgamento.

Todas essas considerações, a respeito de regime disciplinar, estão sendo
feitas, por mim, obviamente com certo desconforto.

Mas é que o tema proposto, ligado a deveres do juiz, em sua conduta
pública e privada, exige que elas sejam enfrentadas,

Na verdade, porém, o que mais importa é que o juiz possa ser tido como
exemplo de bom comportamento, em sua vida funcional, social e familiar.

E para isso muito influirão os valores dominantes de sua formação,

E de se lembrar, ainda, que qualquer que seja a conduta pessoal e
funcional do juiz, ela se refletirá em imagem positiva ou negativa da Justiça,
do Poder Judiciário, para o cidadão que o observa, para a sociedade em que
vive.

A Escola Paulista da Magistratura, preocupando-se com valores dessa
ordem, na fonnação e aperfeiçoamento de seus juízes, está dando um bom
exemplo para toda a sociedade paulista e brasileira. Pretende, com isso,
conservar e até aprimorar a boa imagem, que sempre teve, no cenário jurí.
dico do Brasil. E os magistrados, que se animaram a se inscrever para o
curso e ouvir as exposições programadas, estão a évidenciar a seriedade de
suas preocupações com a função que exercem.

Congratulo-me com a direção da Escola e com o Coordenador deste
Curso e seus colaboradores, pela iniciativa que tiveram.

Espero que com mínhas modestas e despretensiosas opiniões, aqui exa
radas, produto de uma longa vida dedicada ao Direito e à Justiça, não sejam
vistas como preocupações com costumes antigos, como expressões de purita.
nismo obsoleto ou de falso moralismo, mas, sim, como o depoimento sincerQ
de quem muito viu de bom, mas também de ruim, na instituição, mas que
a ama intensamente, a ponto de às vezes parecer intransigente ao procurar
defendê-la e preservá-la.

Acredito que tenham compreendido os propósitos desse colega mais
velho e perdoado a defesa de idéias que possam estar em divergência com
as de cada um dos presentes.

Ao final, renovo a esperança de que a magistratura brasileira corres
panda, cada vez mais, aos anseios do povo, a que deve seTVir. Sobretudo
pelo exemplo de coragem, de independência, de dedicação ao estudo e ao
trabalho, de eficiência, de serenidade e de equilíbrio, enfim de senso de
responsabilidade e de justiça. Qualidades e virtudes que não podem faltar
na atuação de um bom juiz, de um ser humano respeitado e respeitável,
admirado e admirável, que ,faz jus ao nobilitante mister que exerce.
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resse social. 4. Propriedade, "sem terra" e prestação ju
risdicional: acomodação contemporânea. 5. Conclusões.

1. / ntradução

o prestigioso matutino Folha de S. Paulo, edição do dia 28·4·91,
caderno 6, página 4, no espaço reservado às "Letras Jurídicas", publicou
matéria de .seriedade inconteste, bem lavrada pelo Prof. R~GIS FERNAN
DES DE OLIVEIRA, Desembargador assentado no Tribunal de Justiça
de São Paulo. exercente também da presidência da Associação dos Magistra
dos Brasileiros. O ensaio, sob o título A Propriedade e os "Sem Terra",
enfoca o momentoso tema das invasões de imóveis rurais por agricultores
que buscam uma nesga de terra onde possam habitar e plantar para a
subsistência do seu núcleo familiar. Pelas instituições que lhes dão apoío
e orientação (Igreja. sindicatos, grupos informais, etc.), são esses homens
codinominados de "sem terra", Creio que tendo por mira não torná-los
também "sem justiça", após enfático chamamento à contemporanização da
atividade jurisdicional, tece comentários a institutos interventivos consa
grados na Magna Carta de 1988, tais como a desapropriação e a reqUisição,
os quais sendo manejados pelo juiz, ainda que de maneira incidental ou
transversa, serviriam a desagudizar os conflitos, notadamente nos casos em
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que a propriedade não atendesse à função social exigida pela CF, art. 5.°,
inciso XXIU.

Louvando o modo despreconceituoso como o assunto foi estudado e
comungando de muitas das abordagens feitas pelo Prof. RJ!GIS FERNAN·
DES, decidi proceder a esta apertada análise, ainda que segmentar, do ideá·
rio do respeitado publicista, mormente para ex.ternar a minha divergência
de alguns enfoques empreendidos na obra examinada.

Ao ensejo, faço singela incursão em tema circundado de maldição por
vários juristas, qual seja o da ideologia que se cinge a cada decisão, advinda
da ótica do julgador para os atos e fatos sociais, bem assim da aceitação
média desses atos e fatos peJo corpo de jurisdicionados e pela comunidade
científica na qual está inserido o magistrado, aí incluindo a opinião dos
doutrinadores e o entendimento dos Tribunais. Deixo claro que, sequer
de longe, aceito a submissão ou a vinculação do juiz a grupos, blocos, cor·
rentes, facções ou partidos políticos, pois não é esse o sentido que o vocábulo
ideologia conduz quando enfeixado à atividade jurisdicional. Em um Estauo
de Direito ao juiz cumpre guardar o sistema constitucional de direitos e
garantias, mesmo que inexista norma positivada. E essa guarda não será
eficaz se não houver uma prestação jurisdicional equilibrada e infensa a
pressões, por vezes dogmáticas, que tisnam o agir do Estado-Juiz.

2. A jurisdição e a questão fundiária

No afã de bem oferecer a jurisdição aos súditos do Estado, que mediante
a inserção de riquezas no erário público custeiam mais esta atividade polí
tica, deve o magistrado estar permanentemente sintonizado com as aspirações
médias do corpo social destinatário do seu agir, constituído pelos seus
jurisdicionados. Para tanto, deve o juiz proceder, com freqüência, a uma
revisão dos seus conceitos, dando novos limites aos aproveitáveis e arqui.
vando os tido por obsoletos, sem recear ser alvo de criticas ou incom
preensões. A nobreza da sua ação justifica o resgate desses ônus.

E é pela lente da atualização que o juiz deve enxergar o instituto da
propriedade, acobertado na vigente Constituição Federal. Só que acolitado
pela indisprendível função social que norteia o exercício dos direitos fluentes
da referida garantia constitucional. Essa expressão (função social), escrita
no art. S.", inciso XXIII e repetida no art. 186, ambos da Lex Mater,
goza realmente da seriedade ~~ue se espera de um requisito alçado à sede
constitucional. Assim, o Estado só garante a propriedade que esteia pro
duzindo e sendo útil à sociedade.

Máxime pela exigência do cumprimento da missão social da proprie
dade, a realidade brasileira enquadra flagrante antinomia entre o latifúndio
improdutivo e os "sem terra". E o jurista (em gênero) nio pode ficar alheio
a tal situação. Tanto é _im que é a ele que recorrem os envolvidos no
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embate fundiário. desde as orientaçôes infonnais até a mais alta cúpula do
Judiciário. Não raro o conflito deságua em uma ação de reintegração de
posse. Quid?

Para o deslinde do embate. afirma o Prof. Rl!GIS FERNANDES 
com absoluta razão - que as regras e as soluções não podem ser as mesmas
de setenta anos atrás. Adianta mais que a reintegração inítio litis na posse
deverá ser negada.

Com referência à peremptória negação do retorno do proprietário ao
bem esbulhado, ouso dissentir do renomado doutrinador. Acho que agirá
mais acertadamente o juiz se averiguar, de modo célere. se a propriedade
está ou não cumprindo a função social que lhe é ínsita . Moto proprio
poderá realizar uma inspeção judicial no prédio em questão, aferindo se
realmente a espécie cuida de "terreno em estoque", o qual foi invadido por
cidadãos carentes de um espaço para habitar e lavrar culturas de subsis
tência. ou se em verdade existe um imóvel plenamente enquadrável na
espécie constitucional de propriedade produtiva, e que por equívoco ou
má-fê foi tomado a título de assentamento de trabalhadores necessitados de
terra para produzir.

Longe está o tempo da propriedade absoluta (usar, gozar e abusar).
A missão social da terra já logrou inserção em cartas políticas de Estados
contornados pelos mais díspares matizes ideológicos, inclusive a brasileira.
Nada obstante. sérias distorções no acolhimento desse moderno conceito
de propriedade rendem ensanchas a querelas que não raro descambam ao
desforço pessoal, com conseqüências imprevisíveis. Frente a situação de
tamanha magnitude, é imperativo que o magistrado, no exercício do seu
mister e norteado pelo sobreprincípio do controlador social, esteia atento
para a abominável "indústria das invasões", através da qual "lideranças"
forjadas num estranho mix de ideologia "de orelha de livro" com oblíquos
interesses na futura aquisição dos imóveis invadidos, capitaneiam rnão-de
obra ociosa para um decantado éden, no qual terra e fortuna se confundem.
Na maioria das vezes o eldorado oferecido ao "sem terra" rui ante à falta
de condições bâsicas para o desempenho da agricultura por conta própria,
notadamente pela ausência de linha creditícia de fomento que venha a
colocá-lo em decente patamar competitivo na atividade produtiva. Aí, nada
mais restará ao precário adquirente senão entregar a gleba a quem ofereça
a esmola mais urgente (não raro o artífice da invasão) e partir para engrossar
a legião dos miseráveis que pontificam na periferia dos grandes núcleos
urbanos.

Com a máxima vênia, a indiscriminada negação da medida liminar
de reintegração de posse auxilia sobremaneira a ocorrência de distorções
como a acima exempUficsda. induzindo o camponês iletrado a acreditar na
seriedade do novo status que a sua vida angariou, entendendo-se "dono"
da terra invadida. posto que sob a chancela judicial.
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o meio processual sugerindo linhas acima - a inspeção judicial 
tem previsão no art. 440 do C. P. Civil. E pode ser agitado em qualquer
fase do processo, inclusive - como é 16gico - na propedêutica. A nega
tiva da adequação da inspeção ainda no início do processo, tese defendida
com ardor por ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (O Fica, jornal da As
sociação Mato-Grossense de Magistrados, ano 1, n.o 4, Cuiabá, março/90,
p. 3), forte em JOÃO MONTEIRO e outros notáveis doutrinadores, sob
a invocação de que o art. 440 do CPC só prevê a medida como espanca·
dora de dúvidas que pairem sobre o entendimento do juiz após este haver
sopesado as outras provas produzidas pelas partes, entra em choque com
a idéia de celeridade oferecida pelo art. 928 do Código de Ritos. Assim,
se o CPC prevê a possibilidade da concessão da liminar reintegrat6ria inau
dita altera parte, ou, quando insuficientes as provas vestibulares, após a
realização de justificação unilateral do alegado, sempre com vista ao retor
no do autor à posse molestada, não vejo heresia na realização da inspeção,
diligência tendente a esclarecer situação de especial importância para o
deslinde da causa. qual seja se o imóvel está ou não cumprindo a sua funçc:o
social, acorde com o art. 186 da Constituição Federal.

Não há falar-se, outrossim, que o juiz - ao ensej() da inspeção 
estaria usurpando o jus dísposítium do autor, resgatando em nome deste o
ônus da prova (CPC, art. 333). Modo inverso, e lastreado pelo principio da
livre investigação (CPC, art. 130), desenvolvendo a inspeção judicial, estará
o magistrado aclarando elemento imprescindível para negar ou conceder a
proteção do Estado ao autor·proprietário, nos lindes da Carta Política e da
legislação infraconstitucional.

Vem de ARRUDA ALVIM e THEREZA ARRUDA ALVIM PINTO
a opinião de que o agir oficial não constitui inclinação em prol da parte
omissa na produção da prova. Verbis:

"Entretanto (2.- hipótese), na exata medida em que enten
der o juiz que, somente mercê da inspeção, possa, eventualmente,
reunir condições para se esclarecer a respeito de fatos interessan·
tes à causa, segue-se que, de forma alguma, então, poderá abdi
car do seu poder-clever de determinar a referida inspeção.

A realidade é que, para ajuizar a utilidade da inspeção judi
cial. o juiz ficou munido de poder discricionário. Este poder con~

siste na verificação, por parte do juiz, com certa margem de liber
dade, da conveniência, oportunidade e licitude da realização de
tal prova." (Manual de Direito Processual Civíl, vaI. 2. São Paulo,
RT, 1991, p. 333.)

Registre-se que a efetivação da inspeção judicial não jnibe seja reali
zada a audiência prévia de justificação (CPC, art. 928), posto que inexiste
ineompat1bilidade entre os dois atos. Ademais, se das assertivas lançadas
Da petição iniciaI. ou mesmo das provas documentais a ela acostadas. puder
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o juiz aferir a certeza provis6ria de que o imóvel não serve à função social
exigida pela Magna Carta, decerto indefírírá a reintegração initio litis.

Volvendo ao trabalho do Prof. ReGIS F. DE OLIVEIRA, destaca
aquele articulista que o juiz "quando da concessão da liminar, não deverá
dá-la, porque não está presente o requisito do perigo da mora, isto ê, se
inúmeras famílias encontram-se assentadas na área e se ela era improdutiva,
não há risco de qualquer prejuízo. Irrelevante, aí O período de ano e dia,
uma vez que tal requisito perde em grandeza para a função social da pro
priedade, isto é, a propriedade, em relação à disponibilidade do bem imóvel,
somente pode merecer a garantia da liminar, em caso de esbulho, se esti
ver exercendo sua função sodal. Como não está, não pode o magistrado
conceder a medida liminar".

Tendo por pressuposto a existência de conjunto probante suficiente
a nortear a decisão provisória do juiz, comungo da opinião do ilustrado
Desembargador de São Paulo. Em verdade, não há equivalência entre o
direito à propriedade com fins especulativos e o direito à vida daqueles que
buscam a preservação desta mediante métodos que comportam definição
fronteiriça entre aguerridos e agressivos. Propriedade e vida são direitos
que recebem tutela constitucional em um mesmo dispositivo da Carta Po
lítica (art. 5.°, caputJ, mas inobstante essa aparente linearidade, há ineon
teste prevalência do segundo sobre o primeiro, ditada axioJogicamente pelo
Direito Natural. B esta a melhor exegese que se faz dos citados institutos
princípios, posto que a "tarefa do aplicador da norma é exteriorizar o pen
samento que o legislador exprimiu ao elaborá·la, garantíndo-lhe. assim
a sua objetividade e a certeza do Direito na compreensão do seu sentido",
conforme orienta o ProI. JOsB AUGUSTO DELGADO, apoiado em MAR
CELO CAETANO (in Aplicação da Norma Constitucional, Vox Legis, São
Paulo, Sugestões Literárias, 198], p. 30.

Uma norma de Direito Constitucional é sempre uma norma de sobre·
direito, consoante doutrina PONTES DE MIRANDA (Comentários à Cons
tituição de 1967, Forense, Rio de Janeiro, 1987, P' 93) e deve ser imposta
ao direito público "ainda quando seja privado o direito que constitui o
objeto do seu regramento". Destarte, no embate entre o privado direito
de propriedade e o natural direito à sobrevivência humana, privilegia-se este
último. Para tanto, atuará o exegeta consoante as regras dos procedimentos
interpretativos de legitimação de aspirações sociais. "Elas fariam patte,
por assim dizer, da pretensão de realização inerente à própria Constituição",
conforme expõe T~RCIO SAMPAIO FERRAZ JR, dissecando o pensa
mento de MAX WEBER (Interpretação e Estudos da Constituição de 1988,
Atlas, São Paulo, 1990, p. 12).

3. A desapropriação e a declaração incidental do interesse social

Ultrapassada a fase da análise da reintegração liminar do proprietário
na posse, segundo o ProL RBGIS F. DE OLIVElRA na peça sub studio,
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"deve o juiz. ao final, analisar o interesse social e deverá declará-lo. para
efeito de desapropriação. nos exatos termos do inciso XXIV do art. 5.° da
Constituição Federal (sic). f: óbvio que a declaração do interesse social é
peculiar do Poder Executivo. Todavia, nada impede que o Judiciário reco
nheça a situação fática que qualifica o interesse social, para efeito de pro
vocar o decreto de desapropriação. Não pode o Judiciário substituir a
ação administrativa, mas nada impede que assim proceda. para efeito de
deixar reconhecida a situação de fato que enseja a edição do ato".

Pressupondo que a espécie enseje a negação da reintegração initio litis,
posto que ausente o perigo de mora em razão da inércia do proprietário
em dar missão social ã coisa, entendo ser cabível já, aí, a extinção do
processo por ausência de condição da ação, qual seja a possibilidade jurídica
do pedido (CPC. art. 267, VI). Ora, se a reintegratória for movida tendo
por lastro a propriedade e a exteriorização do domínio pela posse, e consi
derando-se que a tutela jurisdicional s6 pode ser prestada quando o imóvel
atenda às exigências do art. 186 da Constituição Federal, carece de ação
o proprietário não enquadrado no rol constitucional.

Mesmo que concluindo pelo encerramento precoce da ação, poderá
o juiz colher do ensejo para declarar (ou seja, deixar claro) que o prédio
subjudice não cumpre a função social exigida pela Lex Maxima, Como
ente polftico que é, não deve ficar indene a tal manifestação, qui.çá como
um brado de alerta para a sociedade, dando conta que não está alheio
às grav~s questões hodiernas, dentre as quais a do racional e efetivo apro
veitamento dos meios de produção. Não há lugar, no Judiciário contem
poraneo, para o magistrado "locatário de torres de marfim". na feliz ex
pressão do ProL MARIO MOACYR PORTO. Inobstante, a declaração
acima sugerida não concluI, em seu âmago força de dedsum.

Pelo que flui da inteligência do Professor RI!GIS F. DE OLIVEIRA
(v. transcrição supra), a manifestação judicial teria por fito deflagrar o
processo desapropriat6rio, mesmo que reconhecidamente da 6rbita do Poder
Executivo (Cf, art. 184). Rogando licença, entendo de maneira diversa.
A desapropriação é procedimento da administração pública, e assim sendo.
requer seja praticado por agente capaz, ou seja, por servidor público regu
larmente investido nas suas funções de longa manus estatal, que assim será
competente para iniciar a expropriação. Tal competência "resulta de lei
e por ela é delimitada", no entender de HELY LOPES MEIRELLES (Di
reito Administrativo Brasileiro, 15,- edição. RT, São Paulo, 1990. p. 128,
com grifo acrescido). Na desapropriação o su;eito ativo, "segundo RUBENS
LTlI,fONGI FRANÇA 0987:14). é a pessoa à qual é deferido, nos termos
da Constituição e legislação ordinária. o direito subjetivo de expropriar"
(MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO. in Direito Administrativo. 2,
edição. Atlas. São Paulo. 1991, p. 127). Vê·se aí a impropriedade da Ma·
nifestação judicial sobre o tema. de inequfvoca discricionariedade da admi
nistração pública.
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A configuração da desapropriação indireta em função do esbulho. tese
também defendida pelo ProL R€G IS FERNANDES DE OLIVEIRA, se
gundo entendo não logra sucesso. Dita forma transversa de perda da pro
priedade privada s6 rende base à indenização quando encartar "abusivo
e irregular apossamento do imóvel particular pelo Poder Público." (CELSO
ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, Elementos de Direito Administrativo.
2." edição, 2: tiragem, RT, São Paulo, 1991, p. 277, com grifo que não
está no original). Assim, operada a agressão patrimonial pelo partícular,
desfigurada estará a hipotética desapropriação indireta.

Por último afirma o Prof. ReGIS FERNANDES que sobre a situação
em deslinde incinde, também, "a norma do inciso XXV do art. 5." da Cons
tituição Federal, pois há iminente perigo público aferíve1, no caso pelo
fudiciátio, o que assegura ao proprietário ulterior indenização em dinheiro".
Concordo parcialmente com a idéia de ser manejado o instituto da requisi
ção. Pelo que solta da Lei Maior (art. 5.°, inciso XXV), em caso de con·
{ronto pela posse da terra, em situação ensejadora de perigo público, para
que este seja afastado "a autoridade competente poderá usar de proprie
dade particular", asseverando ao proprietário ulterior indenização em caso
de dano (inclusive o perdimento da coisa). Destaca-se a exigência de auto·
ridade competente para ordenar a requisição, o que é plenamente justificá·
vel, posto que se trata de ato administrativo, além do mais de elevado
quilate de discricionariedade. Não pode pois, contrario sensu, a requisição
ser da iniciativa do Judiciário, até mesmo em razão do antagonismo que o
instituto enfrenta com a exigibilidade de permissão desse Poder, em face
da auto-executoriedade do ato (v. CELSO BASTOS, Manual de Direito Ad·
ministrativo, pub. pelo Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, São
Paulo, 1991, pp. 34(35; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PlETRO, op.
eit., p. 104; e CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, ar. cU.,
p. 283). Pelas mesmas razões, não pode a requisição ser meto capeamento
da ação dos particulares consubstanciada na invasão imobiliária. Não
existida sequer uma delegação para que os "sem terra" atuassem em nome
do Estado. No entanto, é por demais pertinente a lembrança da requisição
civil, que uma vez adequadamente utilizada armará o braço da adminis
tração pública com um célere instrumento através do qual poderão ser
amainados sérios embates entre as partes que disputam a terra, consubs
tanciando ainda instância preparatória para 8 desapropriação por interesse
social, procedimento este revestido de maior feição de definítívidade na
solução do problema fundiário, ao contrário da requisição. que via de
regra é provisória.

4. Propriedade, "sem terra" e prestação jurisdicional: acomodação con·
temporânea

Encerrando o ensaio sobre o qual foi debruçada a presente análise,
pugna o Prof. RE'GIS FERNANDES por um Judiciário do seu tempo, no
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qual a adequação das normas jurídicas aos cruciais problemas que afligem
a sociedade é problema indesculpâvel do Magistrado. Para ele "a solução
com normas antigas s6 pode levar à pior solução, não à mais justa". Estou
perfeitamente acorde com esta opinião, já que entendo não bastar ao Juiz a
fiel obediência ao princípio da indelegabilidade, consagrado no art. 4." da
Lei de Introdução ao Código Civil e nOs artigos 126 e 127 do Código de
Processo Civil, segundo o qual o juiz tem a obrigação de decidir os conflitos
que lhe são submetidos. Segundo penso, além de buscar auxílio na analogia,
na eqüidade. nos costumes e nos princípios gerais do direito, cumpre ao
bom julgador recidar constantemente os seus próprios valores, adequando
Os ao entendimento médio dos seus jurisdicionados e da comunidade cien·
tífica a que pertence.

Louvo a feliz inserção do princípio do livre convencimento no Código
de Processo Civíl pátrio (art. 131), por constituir irrespondível lição aos
juspositivistas ortodoxos, de que até mesmo no seio das correntes doutri·
nárias mais tradicionais há vaga para a expressão da tendência ideol6gica
do magistrado, caldeada pela opinião pública e pelo posicionamento da
jurisprudência. Não acredito que haja Justiça sem ideologia. E se existisse
tat fi Iustiça", nela eu não acreditaria!

~ de uma atualidade atemporal a observação feita pelo Prof. RAI·
MUNDO NONATO FERNANDES, verbis;

"Os tempos novos, entretanto, começam a abalar os alicerces
dessas concepções tradicionais. O conceito de Justiça parece imo
pregnar-se de um sentido político, que se traduz na procura de
novas soluções para os problemas do homem e da sociedade. . ..
Existe a preocupação de imprimir à Justiça um conteúdo defini·
do, de identificá·la com uma aspiração de reforma social e política,
de dar-lhe, enfim, uma diretiva ideológica." ("Justiça e Ideologia",
in Revista do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, vols.
XIX a XXIV, tomo I, Natal, 1965, p. 12.)

S. Conclusões

1..') Independentemente das críticas que venha a receber, cabe ao ma
gistrado revolver freqüentemente os seus conceitos, para adequá-los à sua
função jurisdicional, que só assim será eficiente e eficaz.

2.-) Em sede de conflito de natureza fundiária, 8 análise do instituto
da propriedade h' que levar em. conta. indispensavelmente, a função social
d,,: nlesma.

3") A expressão junção social, inserta na Carta Magna (art. 5.°, XXIII
e art. 186), tem realmente a seriedade que se espera de um requisito alçado
ao patamar constitucional. O Estado só garante a propriedade que produz
e seja útil Asociedade.
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4.-) A regra constitucional dá pela intolerabilidade da terra com fina
lidades especulativas.

5.a
) A realidade brasileira enquadra uma flagrante antítese entre o

latifúndio improdutivo e os "sem terra". Não pode o jurista ficar alheio
a tal constatação.

6.a) As soluções legislativas para o enfrentamento das classes acima
especificadas não podem ser as mesmas do começo do século XX.

7.a
) Havendo a provocação do Judiciário, pelo proprietário que teve

o seu imóvel invadido pelos "sem terra", cumpre ao juiz perquirir, ab initio,
se o imóvel está cumprindo a sua função social. Só em caso positivo deverá
conceder a reintegração liminar.

B.a) A percuciente análise da inicial e dos documentos que a instruem,
bem como li realização de inspeção judicial preambular. são meios de pro
fícua aferição do cumprimento da função social da terra, de par com a
justificação prevista no art. 928 do Código de Processo Civil.

9.a) Cotno elemento informativo da análise global que o magistrado
deverá fazer do conflito posto em julgamento. está a possibilidade dos "sem
terra" terem sido instrumentalizados por pessoas interessadas em adquirir
a estes as terras invadidas. depois da titulação.

10.a
) A negação da reintegração da posse injtjo litis pode ensejar a

extinção do feito sem julgamento do mérito, por impossibilidade jurCdicIJ
do pedido (CPC, art. 267, inciso VI), se o proprietário não comprovar que
a terra invadida atende à sua função social.

11.&) A possível declaração do juiz, ao ensejo da apreciação do pedido
de reintegração liminar da posse, acerca do deRcumprimento da função
social da propriedade, por si só não deflagra o processo de desapropriação.

12.&) A desapropriaçiio é ato da administração pública, discricionário
quanto à sua oportunidade. Dar. não pode ser deflagrado pelo Judiciário,
tampouco por particular ("sem terra"), vez que a estes falece a capacidade
e a competência fluidas da regular investidura na função pública.

13.&) A requisição civil, embora não possa ser utilizada como mera
regulatizadora de invasões fundiárias, é possível de servir como instru
mento de urgência para amainar comoções sociais daí resultantes, pream..
bulando regular processo de desapropriação.

14.·) A ideologia que está amalgamada às decisões judiciais é fruto
do salutar livre convencimento do juiz (CPC, art. 131) e deverá estar sem
pre acorde com o sistema constitucional vigente. Não pode ser confundido
com a íntima preferência político-dogmática do juiz.
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I. Os remédios possessórios extra;udiciais

Ao se falar em proteção possess6ria. pensa-se na defesa judicial da
posse, na preservação da situação atual ou na reposição do estado anterior
mediante as clássicas ações possessórias. A idéia de resguardo da posse
é associada ao litígio em juízo, tendendo-se a negligenciar outras possibili~

dades.

A proteçio judicial não é a única maneira. colocada à disposição do
possuidor pela norma jurídica. para defender seu poder físico sobre 8
coisa, continuando a aproveitá-la economicamente, para manter·se no estado
de fato ou para recuperá-la, desde que dela totalmente privado.

Há. também, uma defesa extrajudicial da posse 1, em sentido amplo.
uma autoproteção possessória, "remédios possessórios extrajudiciais", como
os denominava TEIXEIRA DE FREITAS 2.

Ou seja, utilizando a própria força, exercendo a violência por si mes
mo. sem o socorro da força monopolizada pelo Estado, excepcionalmente.

1 REZENDE, ABtolpho. Do DireIto das Cousas <Da Posse}. In Lacerda, Paulo
de. Manw.l do Código Ctvtl Brcuileíro, v. VII. Rio de Janeiro, Jachinto Ribeiro
doa santos, 1918, p. 195, também emprega esta ezpreuAo.

2 FRl:ITAS. A. Teixeira de. Código Cipfl - B.boço. Rio de Janeiro, Ministé
rio da JusUça e NesóciOB Interiores - 8el'v1ça de DocumeIl~Ao. 1952, v. f, p.
1.164, art. 4.013.
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pode o possuidor proteger-se da agressão - turbação ou esbulho - contra
sua posse, repelindo-a, dentro de certos limites fixados pelo Direito PI>
sitivo. A força, ele pode opor a força, à violência, responde com a violência,
resguardando seu direito.

11. O monopólio estatal da justiça e a posse

Entre a admissão do exercício da violência por uma pessoa privada
e a afinnativa, segundo a qual a coação física é atribuição exclusiva do
Estado, portanto vedada ao indivíduo, não há qualquer incoerência, como
se demonstra em seguida.

Contemporaneamente, o Direito constitui um monopólio estatal. Tem o
Estado o monopólíoda sua produção pelo estabelecimento de normas jurí·
dicas pelo Legislativo (e, em certos casos excepcionais, também pelo Exe
cutivo, ao qual as Constituições modernas - deploravelmente - conferi·
ram algum poder legiferante); tem o monopólio da sua aplicação pelo Ju
diciário, consubstanciado no "principio do monopólio estatal da justiça",
na denominação de PONTES DE MIRANDA 8.

Assim, em princfpio, em regra, os conflitos de interesses devem ser
COlDpostos pelo 6rgão estatal com esta atribuição; pendências entre os cida·
aãos. ou entre o Estado e os particulares. devem ser resolvidas pelo Ju
diciário. Ameaças aos direitos subjetivos precisam ser removidas através
das 'ViQ estatais próprias. assim como através delas se obtém a reparação
ckqueles, se eventualmente violados. Mas ninguém pode 5ubstituir·se 80
Judiciário. não se pode fazer justiça pelas próprias mias, usurpando uma
função do Estado. A proteção dos direitos subjetivos é missão do ~stado

- aliás, a primordial -, através dos tribunais, não tarefa de bandos
armados ou milícias privadas.

uSe os credores têm ação contra seus devedores. devem pedir, por
intermédio do juiz. o que crêem que se lhes deve [ ..... ] As palavras do
decreto são essas: "Ótimo é que, se crês que algo tens para pedir, exerças
as ações; enquanto isso. o outro deve permanecer na posse (pois que) és
demandante; e como Marciano houvesse dito: não fez ele nenhuma violên
cia, disse César: "e crês tu que só há violência se se fere a homens? Vi~

lêneia é, e sempre, quando alguém não reclama por meio do juiz o que
crê que se lhe deve; e creio que não convém à tua dignidade e à tua pieda
de fazer algo contrário a direito", já afirmava a sabedoria romana, em tom
moralizante •.

Também em antigo provérbio francês, eram igualmente condenadu
as vias de fato: Nul ne peut se Jaire iastice à soi~m2me 11. HIl est loísible à
tOUB la habitans du Royaume d'agir ptlf In voies de droit, & demander
justice; mai8 il n'est permis cl peno"". de _ lo faire. Le Roi 1I'II1M la de-

! POJ1TB8 DB KIBANDA. 7'rotado de DIreIto PrfN4o, RIo de JUMJra. Boreof.
lN4. Y. 2, p. lU.
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mande par ses procureurs; il présente des Requêtes, donne ses assignations
[ ..... ] D'ailleurs, s'U étoit permis de se faire justice, ou seroit tous les
jours aux épées & aus cotlteaux [es uns contre les autres" 8.

E, nas primeiras edições de sua principal obra, advertia WIN05
CHEIO: "quem é lesado em um direito, ou acredita ser lesado, deve recor·
rer à ajuda do Estado: não pode proteger a si mesmo. A autoproteção con·
traria a essência da ordem estatal" 7.

Conseqüentemente, em matéria possessória, não é possível a ninguém
apoderar-se da coisa detida por outrem, sob alegação de ter um direito sa
bre ela, alterando unilateralmente o estado de fato, invertendo só com
a sua vontade a situação atual, lançando mão das vias de fato.

No Direito Romano Clássico, no exemplo de SCHULZ, se um ladrão
roubava uma coisa e a vendia a Um comprador de boa-fé, se o proprietário
a encontrasse em poder desse, não poderia tomá-Ia. Se o fizesse, o compra
dor poderia demandar o proprietário com um interdito por violação da
posse. E se o proprietário invocasse e provasse seu domínio, o pretor teria
respondido: "Primeiro, repara o que fizesse, rompendo a paz, e depois tra
taremos do teu direito. Nego-me a entabular discussão sobre o titulo com
quem perturbou a paz" 8.

E, nas Ordenações Afonsinas, pôs-se o princípio absoluto que s6 o
Estado poderia proteger a posse: "..... nom seja algum tão ousado que
sem Mandado D'EI Rey, ou por seu consentimento, pilhe alguã co~sa

moveI. ou raiz de que outrem tenha a posse, salvo seendo primeiramente
chamado a juízo esse, que assi estiver em posse dela" 11.

4 "Creditares, si adversus debltores SU09 agant, per judtcem Id, quod debere
slb! putant, reposcere debent [... ] Verba decretl sunt: "optlmwn est, ut, sI quas
putes te habere petitionls, actlonlbus experiaris; lnterlm me in possesslone debet
morar!, tu petltor es. et quum Marchmus dlceret: vim nu11am teci; Caesar dhi:it:
tu vim putas e8lle solum, 81 homJnes vulnerentur? Vis est et tunc, Quotles QU1s id,
quod deberei slbl pute.t, non per judlcem reposcit; non puto autem nec verecundlae
nec dignltaU tuae convenlre, quldquam non jure facere". Apud VANGEROW, Karl
Adolph. Lehrbuc1J. der Pandekten. 7. vermehrten und verbesserte Afi. Marburg,
Elwert, 18'78, V. 1, pp. 187/188, § 133 e PONTES DE MIRANDA, op. dt., v. Z, pp.
314/315, § 191. O texto contém a transcrlçlo de uma constituição do Imperador
Marco AUrélio, conheclde. como decretum Dívf Marcf, punindo com a perda do
crédito o credor que, para ser sa.tJsfelto, apOderava-se de bens do devedor COntra
a vontade deste e sem autorlzaçAo judicia.l.

5 PONTES DE MIRANDA, oP. cft., v. 2, p. 317.
6 P'ElUUERE, Claude-Joseph de. Dlctfonnaire de droft et de pratique COnte

nant "6:epllcation fies termes de droit. ll'Ordonnances, de coutumes &: de pratique.
Nouvelle édltlon. Paris, Nyon, MDCCLXVIn, V. 2, p. 752, verbete Voie de 14ft.

7 WlND8CHEID, Bernhard. Lehrbuch lU! Pandektenrechts. 3. Afi., 2. Abdnlck.
DÜ8IIeldorf, Jultus Buddeua, 1873, v. 1, p. 326, § 123.

8 SCHULZ, Fritz. Derecho Romano Clássico. Trad. José santa Cruz Telteiro.
Barcelona, Bo8eh, p. 425, n9 777.

9 ApUd PONTJl:S DE MIRANDA, Tratado de Dtrefto .Pri1lGdo. Rio de Janeiro.
Borsot, 1955, v. 10, p. 355, I U2t.
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UI. A necessidade de autoproteçõo

No entanto, o princípio do monopólio estatal da justiça, da força, não
exclui sempre o exercicio da violência pelo particular, na preservação de
seu direito; não impede o indivíduo repelir a força pela força, protegendo
seu direito, em determinadas hipóteses, previstas e disciplinadas pela pt6
pria norma jurídica.

Ainda que os meios do Estado. destinados ao resguardo dos direitos
subjetivos, sejam organizados eficientemente, sempre haverá uma constela
ção de casos típicos 10 nos quais o auxílio estatal será impotente para
alcançar aquela finalidade.

Dificuldades e obstáculos - não necessariamente relacionados com a
boa ou má estrutura do aparato do Estado, com a boa ou má vontade de
seus agentes, mas decorrentes da própria natureza das coisas 11 - impe·
dem, nestas hipóteses, uma intervenção sua efetivada na ocasião pr6pria
e de modo eficaz, socorrendo o particular.

A fa'ta de órgão estatal, com atribuição para proteger o cidadão, even·
tualmente sua recusa, a urgência, justificam o exercício da coação pelo
indivíduo, defendendo-se ele (em sentido amplo) de um ataque desconfor·
me ao Direito.

IV. Modalidades de autoproteção

A ausência de proteção do Estado não vincula o particular a permane
cer inerte. Obrigá-lo a suportar intromissões na sua esfera jurídica seria
"tão desumano como inócuo" 12. Ninguém tem o dever de suportar uma
lesão provocada por ingerência injusta sem reagir; a ningu~m cabe o deveI
de suportar passivamente um prejuízo daí decorrente (enquanto não se tem
o direito de invadir a esfera juridka alheia injustamente) 1'. Conseqüente-

10 A expressA0 é de ROXIN, ClBUB. As restriç6es ético-sociBia ao direito de
1egft1m& defesa. In Pt'Oblemo.a Fund4mntBia ll8 DiTrito Pencl. Trad. Ana Paul..
dos santos Luis Naacheradetz, Llaboa, Vega, 1986, p. 210, embora no contexto
da legitbna defesa.

11 TOIIR, AJ:l.dreaa van. Derecho Civil - ttorla general tUl tJerecho civfl
aleman. Trad. nto RaVl. Buenoa Aires. DepaIma, 1948, v. 6, p. 287; "A incapa
c1dade da Pl'OteçAo Jurtad1clonal, que depende da própria n&tureza (\811 cotsaB,
juat111ea • l1eltud.e da Ieg1tJma defesa."

12 MANZINI, V!ncenzo. Tratt4to di DIrItto PtmGle lt4llaao. {' ed. an\ornata
d&1 profeeaor1 P. Nuvolone e G. D. Pblapla. Torfno, Umone npoeraf1co-EdItrice
Tor1neae, v. 2, p. MI.

13 "[ ... ] fi fondammto 101'1C0 e gluridJco della JJmitu.tone contenuta nel
termine "offeaa fDc1111t&H non ê Del c&rIIttere propriamente ant1PUrldJco della
otteaa, benal della mucanu di UD obbllco etur1dlco di BUbh'la aensa reqb'e",
PJI:TROCI:LLI, B1q1o. J,'Antfgfarldfclt4. 2' ed. Padoft, CZOAII, 1861, p. IH/85.
n. M. De ''1eIioDe eM non 11 b& fi dcmre 41 lNblr1e p&II1va.mente" tala CIAN.
(]IorgJD.~ •C~ - -alo per una teoria deU'Wec1to c1vne..
PadoY&, CI:DAII. 1868, pp. 11'1/111 e UO.
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mente. ao titular do direito (em certos casos. até a terceiros), é lícita a
repulsa pessoal ao ataque pelos seus próprios meios. sem aguardar a ajuda
estatal.

Nestas hipóteses - legítima defesa. estado de necessidade, justiça de
mão própria ou autotutela -, o Estado autoriza o cidadão a usar da pr6
pria força. arma o indivíduo do poder de repelir licitamente a agressão,
dada a falta de tempo para sua intervenção (ou até mesmo pela ausência
da autoridade ou sua recusa em intervir voluntariamente) 14.

A coação, em princípio reservada aos órgãos estatais. deixa-se a cargo
do particular, excepcionalmente e em virtude da previsão da norma jurídica
- numa "suspensão relativa do monopólio estatal da força" 15. Em regra
proibida e antijurídica, torna-se a violência privada admitida e jurídica; ao
repelir a violência ilícita, ela se torna lícita. Como explicava KANT, a
coação é um obstáculo ou uma resistência exercida sobre a liberdade, Se·
gue-se que, se um certo uso da própria liberdade é um obstáculo à libero
dade, segundo regras universais (ou seja, é injusta), então a coação, que
lhe é oposta, na medida em que obstáculo ao que se torna obstáculo da
liberdade, ajusta-se a esta última segundo leis universais 16.

PONTES DE MIRANDA, no entanto, ao extremar os institutos da
legítima defesa, do estado de necessidade e da justiça de mão própria, preo
cupado em evitar a confusão entre eles, adverte "ser de graves conseqüên
cias o erro de se falar em justiça privada (Selbsthülfe) agressiva, que seria
a justiça de mão própria ou justiça privada no sentido exato, e a defensiva,
que abrangeria a legítima defesa e o ato em estado de necessidade. Em
cada um deles há elemento do outro, mas o senso largo, com a dicotomia,
conservaria referência à tutela jurídica, à justiça, que se encontra num e
não se pode encontrar nos outros. O elemento "defesa", em senso lato, é
comum; porém então teríamos que dízer: a defesa compreende a justiça
de mão própria, a legítima defesa e O estado de necessidade, o que não
teria qualquer valor científico" 17.

Embora cada um destes institutos tenha fisionomia própria, obedecen·
do a pressupostos diferentes e contendo elementos diversos, é possível neles
encontrar alguns componentes semelhantes e formular considerações idên·
ticas para todos.

14 Neste sentido, MANZINI qual1!ica o poder de defesa privada como "una
sempUce autor1ZZazíone eventuaIe. di Uh mero interesse protetto. la cui attuazione
dlpende da Uh evento estraneo alla volonte. deI soggetto [... ]" op. cit., p. 348.

15 ROXIN, Claus. op. ctt., p. 204, referindo-ae à hlpótese da legitlma defesa.

16 KANT, Emmanuel. MétaphVBique des mc.eurs - Premtêre Part~ ~ Doctri·
fU: clu Drott. Trad. A. Ph1lonenko. Paris, J. Vrln, 1971, pp. 105/106.

17 PONTES DE MIRANDA, oP. cit., v. 2, p. 322.
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Tentativas de uma explicação unitária (monista) das causas de justifi·
cação, no Direito Penal, foram empreendidas, sem se chegar a conclusões
utilizáveis sempre na prática, lembra MAURACH 18. mas reconhece o pro
fessor de Munique existirem "elementos de justificação" comuns a todas,
ainda que distintas em suas manifestações externas 18. Assim. p. ex., em
todas elas, o Direito Positivo exclui a antijuridicidade (ou ilicitude), em
todas há "pré-exclusão da contrariedade a direito" 20. Tanto na legítima
defesa. como no estado de necessidade e na autotutela. o indivíduo desen·
volve uma atividade destinada a proteger o seu direito, em todas há auto
proteção. O fundamento, comum a todas, é a impossibilidade de atuação
do Estado, na preservação do direito subjetivo. Em sentido amplo, nelu
há defesa pelo particular, autodefesa, emprego da violência privada 
ofensiva ou defensiva. Em todas as hipóteses mencionadas, existe uma"auto
rização para a autodefesa" 21, "têm como pressuposto o caráter subsidiá·
rio, pois só são concedidos (os poderes) para acorrer às insuficiências da
autoridade pública" =.

Ora, o valor científico da proposição anterior - agrupando a legí
tima defesa. o estado de necessidade e a justiça de mão própria como
modalidade de autodefesa. em sentido amplo - consiste exatamente na
generalização, suficiente para compreender e apanhar vários institutos di·
versos, mas apontando-lhes princípios comuns ~ .

Afirmar·se estar o titular do direito (ou um terceiro) autorizado pela
norma jurídica a reagir contra um ataque injusto, utilizando seus pr6
prios meios, não signHica qualificá-la como "disposição pennissiva" i4 ou

18 MAORACH, Relnh&rdt. Tratado de Derecho Penal. Trad. Juan Córdoba
Roda. Barcelona. Artel. 1962, V. I, p. 362. também do mesmo autor Grundri8se de8
Strafrechu - Allgemeiner TeU. Wolfenbüttel W1d Bannover, WoltenbUtteler Ver
lagsanstalt, IHS. p. 75, I 26.

19 MAlJRACH, (1). cito (Tratado), p. 363.

30 PONTES DE MIRANDA, 011. cit., v. 2, p. 271, I 182.

21 LEBMANN, Heinr1ch. Tratado <te Derecho CivU - Parte General. Trad.
Jose Navaa. Mt4rid, Ed. Rev. de Derecho Privado, 1956, v. I, p. 174.

22 ASCEN8AO, José de Oliveira. O Direito - IntToduçao e Teoria Geral.
3. ed. Llaboa, GulbelCan. 19M, p. 70.

23 Uma da8o~ fundaZnentail da eiaboraçio c1entUica do direito é a
concentraçio lógica: "111 eJementt deI d1rltto una volta c:llatlnti e aepanti deVODo
riunlra1 per 1'8IIJ'Upan1 aecondo n.g1on1 Intrtnaeche di lIOUlDl1gllanza, di b1tima
atfinitA, ed estl'aendo Ie regoJe generaU che pres1edono alle 801uzioni sina'oJe. Si
trattA eu rtprodurre per via d'8lItras1One e IOtto un'espreaaIoDe lostca diversa e
plil. tnteDaa fi prtnclplo contenllto nel part1co1arl". PBR.R.ARA, 'PrancescG. TTGttato
4' Dtrftto CIt1IltI lt4U4no. Roma, Athenaewn, 1921. p. :MI.

,. B'rlcJubnlNctz, WII:LZBL. lIaDa. Da DftúcM Str4jrecht - eJne aystema
tlIcbe Dantellunc. 10 ecl. Berl1n, De GnlJter. UI'l, p. 1'l. I 1..
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classificar a ação "uma forma de exercício privado autorizado da função
pública" .2lI.

Conforme a denominada "teoria imperativista", o Direito é necessa·
riamente acompanhado de coação: portanto, a norma jurídica é norma
de determinação (Bestimmungsnorm) da conduta humana, provida de san·
ção. Norma jurídica sem coercibilidade, na conhecida imagem de lHE·
RING, "é uma contradição em si mesma, fogo que não queima, luz que
não alumia" 26, é faca sem lâmina - em suma, uma inutilidade prática.

Segue-se disto só existirem normas "proibitivas" (vedando um compor
tamento) ou "imperativas" (no sentido de determinar uma conduta), ne
gativ;ls ou positivas. Uma norma jurídica permissiva seria uma contradição
lógica, uma contradictio in adjecto. E impossível coagir e permitir ao mesa
mo tempo. Se a norma jurídica coage alguém a fazer ou não fazer algo,
impondo uma sujeição, não pode simultaneamente estabelecer uma per·
missão. Coerção e permissão hurJent de se trouver ensemble.

Pode, no entanto, a norma jurídica estabelecer um limite da proibição
- e esta espécie é a incorretamente denominada "norma pennissiva".
Em se tratando das causas de justificação, as normas a seu respeito esta·
belecem um limite às demais normas positivas ou negativas. Pois não
faria sentido o ordenamento jurídico regulá-las a não ser para ex.cluir a
antijuridicidade (ou ilicitude) da conduta humana, ou seja, para delimitar
o âmbito daquela. P. ex., matar alguém é comportamento típico, quem
age desse modo realiza o tipo penal. Mas, se o indivíduo agir em legíti
ma defesa, não se comporta antijuridicamente, dado que a norma, pre
vendo esta última, limita o alcance da proibição do homicídio. E, por
outro lado, as normas disciplinadoras do exercício, pelo partícular, da
força também criam limites para ele próprio. Se agir em legítima defesa.
deverá fazê-lo dentro do balizamento legaL ela s6 é admissível perante
uma agressão atual ou iminente injusta, com moderado emprego dos meios
necessários; o possuidor s6 pode defender a posse, no sentido amplo. con·
tanto que o faça logo, praticando apenas os atos indispensáveis à manu·

25 MANZINI, op. cito, po 349: "Da parte del sJngolo, e sotto l'aspetto deUa
attuazione deUa legittima difesa, questa costltiusce qUindi una forma d'eserc1z1o
privato autorizzato di funzione pubblica [. o 01 Percio li privato, nell'espl1camento
deUs. legittima difess., ê da considerarsi pubbllco urf1cis.le temPQraneo". Parado
xalmente. depois de criticar o penallllta italiano, NELSON JiUNORIA sustente. ser
o cJdadão, em face de uma agressão atual (ou iminente> e injusta "quase como
um poltcial e tem a faculdade legal (além do dever moral ou politico) de oblltu
in continenti e ex proprio Ma.rte, o exercício de. violência ou da atividade injusta"
(Comentários elo Código Penal. 4'" ed. Rio de Janeiro, Forense, 1958, Vo 1, tomo 2,
p. 289~.

26 lHERING, Rudolph von. Der uweck im .Recht. 2. umgearbeitete An.
Leipzlg, Breitkopf und Hã.rtel, 1884, v. 1, p. 322: .. o •• em Rechtssatz ohne Rechtsz
wang 1st ein Widerspruch in s1ch selbst, etn Feuer, du nicht brennt, eln Licht,
das n1cht leuchtet."
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tenção ou reintegração. Em suma, tais normas jurídicas sujeitam o parti.
cular, ao utilizar a força, impondo fronteiras ao exercício de seu poder.

Ao comportar-se desta maneira, não exerce ele qualquer função pú.
blica, nem é funcionário público temporário, muito menos um u quase
policial".

Ao repelir a força com a força, O individuo age no lugar do 6rgão
estatal, substituindo-se a ele, mas em seu pr6prio nome. Trata-se do exer
cício de violência privada, embora com autorização estatal, mas não do
poder de polícia. A designação do indivíduo como polícial voluntário,
observa Roxin, auxiliar do "direito" por antonomásia, não s6 coloca em
contradição aberta as faculdades dos particulares com os direitos da auto
ridade cuidadosamente diferenciados como, além disso, devido aos exces·
sos dos particulares, contribuir-se-ia mais para o prejuízo da paz coletiva
do que para sua defesa 1l1. O exercído da coação, do poder de polícia,
pelo indivíduo que age como 6rgão do Estado está sujeito a regras e
limitações completamente diferentes do exercício da violência pelo parti
cular. E, por outro lado, pessoas agressivas e frustradas veriam uma opor
tunidade de extravasar seus recalques, pratic~do toda sorte de violências
sabendo-se "policiais voluntários", ainda que por breves moment~.

V. Fundamentos da autoproteçiio possessória

1. A eficiência da primeira linha de defesa da posse

Em se tratando de posse, no entanto, mesmo existindo a autoridade
pdblica, ainda esteja o órgão estatal disposto a atuar, embora possível e
tempestiva a intervenção do Estado, protegendo O indivíduo, admite a
norma jurídica utilize o possuidor seus pr6prios meios para repelir uma
agressão. Em outras palavras, os fundamentos e os pressupostos da auto
defesa possessório, em sentido amplo, não são exatamente os mesmos da
legítima defesa ou da autotutela em geral. Como adverte Pontes de Mi·
randa, "8 inserção desse poder no art. 502, verbo "esbulhado", atende a
que é princípio geral sobre a justiça de mão própria que ela somente
cabe onde falta a justiça estatal e seria impossibilitada, ou grandemente
dificultada, sem aquela, a reparação, mas à posse convém que se permita
a justiça privada, ainda que esses pressupostos não se juntem. a indife
rente, portanto, se a tutela jurídica se pode obter a tempo, ou se existe.
ou não, o temor de que se frustre a posse" 28. Acrescente-se, ainda que,
apesar do trecho transcrito refe,ft-se apenas a uma das hipóteses de auto
proteção possessória (o caso de esbulho), também se aplica à outra (o

27 ROXIN, Claua, 01', clt., p••.

38 PONTJ:S DE MIRANDA, 01', clt., v. 10, p. 362, I 1.122. "Aqui, to diferença
do que ocorre a respeito da juatiÇ& de mio própria noutros .88IW1toll, nAo é precUo
que DIo Ifl polIU obter o aWdllo preY1Bto da Juatlça estatal, nem. o temor da
fIutraçIo", ~ta (op. clt., V. 10. p. !li. I UX).
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caso de turbação da posse). Não haveria razio para tratamento diverso
entre as duas modalidades daquela autoproteção.

E isto porque o possuidor turbado ou esbulhado tem direito a ser
mantido na posse ou restituído, reintegrado judicialmente (art. 499, Códi
go Civil, art. 926, Código de Processo Civil); pode pedir e obter o au.x1.
lio da autoridade judiciária, lhe é possível postular e conseguir a inter
venção da justiça estatal, defendendo-o do ataque, até de uma maneira
bem eficaz (pois se o procedimento é intentado dentro de ano e dia da
lesão da posse, é cabível a manutenção ou reintegração liminar, sem au
diência do réu, arts. 924 e 928, Código de Processo Civil; pode mesmo
o autor cumular ao pedido possessório o de condenação em perdas e da
nos, de cominação de uma pena para o caso de nova turbação ou esbulho
e até o desfazimento de construção ou plantação feita em detrimento de
sua posse, art. 921, Código de Processo Civil).

Mesmo assim, apesar desta eficiência prática da proteção judiciária.
é indispensável conferir ao possuidor o poder de repelir agressões, utili
zando sua própria força.

Apenas o recurso à via judicial, observa Endemann, seria iníquo para
o até então possuidor, pois sobre ele pesariam as desvantagens do papel
de autor e ofereceria ao possuidor injusto (e também frente ao prejudica
do) reconhecimento jurídico, ao menos provisoriamente 29.

Com efeito, fosse admissível ao possuidor lesado somente pedir a
proteção judiciária, a ele caberiam os ônus, despesas, trabalhos e incô
modos inerentes à posição de autor na relação jurídica processual. E, en·
quanto isto, quem obteve a posse mediante um meio ilícito, não só estaria
temporariamente aproveitando a coisa, sob o ponto de vista econômico.
mas seria também juridicamente protegido (pois há sempre um lapso de
tempo a decorrer entre os momentos da lesão e o da intervenção do Ju
diciário, socorrendo o particular, mesmo eficiente a tutela judicial).

Ora, a autoproteção é ainda mais eficaz por seu imediatismo - por
isso pode ser classificada como primeira linha de defesa da posse -. jus
tificando-se por evitar que uma situação contrária ao Direito. provocada
pela violência ilícita (a turbação ou o esbulho) se prolongue no tempo,
prejudicando o titular do direito subjetivo e favorecendo o forçadol' da
posse.

Se o possuidor quer e pode se defender, em sentido amplo. se dispõe
dos meios necessários para tal. nada razoável seria o ordenamento jurídi
co vedar-lhe tal atividade, em nome do monopólio estatal da força. Não
estaria ele servindo à manutenção da tranqüilidade pública, mas favo~

cendo o transtorno da paz social. Em seu nome, estaria protegido. ao

29 ENDEMANN. P. Lehrbuch. du bilrgerlichen Bech.tI. B. und 9. neube&r
be1tete Afi. BerI1n, Carl Reym&DDS, 1905, V. 2, p. 2M, nota 4, f 43.
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menos temporariamente, o exercício da violência ilícita, desvirtuando-se 8

sua finalidade. O mencionado monopólio não foi instituído para acarinhar
ou afagar os forçadores da posse, mas sim para proteger os cidadãos ho
nestos. Não pode a norma jurídica estimular alterações unilaterais do
estado de fato, mas sim procurar evitá-las.

O que a força destrói, ainda assinala Endemann, deve poder a força
novamente erguer; quem rompe a paz jurídica (Rechtsjrieden), não pode
exigi-la para si: esta é uma exigência do justo equilíbrio da situação jurí.
dica bilateral 80•

2. Prindpios da proteção e da defesa do direito

O ilpensamento fundamental" 31 da legítima defesa justifica, também,
OS dois casos de autoproteção possessÓria: o Direito não precisa retroce
der diante da negação do Direito (das Recht braucht dem Unrecht nicht
zu weichen) 82. O princípio pode, até mesmo, ser generalizado, aplican·
do-se a todas as situações nas quais o indivíduo é autorizado a empregar
a força - apesar de algumas críticas atualmente formuladas contra ele ~.

30 ENDEMANN, F., op. cit., p. 233: "Was Gewalt zerstôrt, muss Gewalt wleder
aufrlchten dUrten; wer den Rechtsfrteden bricht, kann ibn fUr slch nlcht beans
pruchen: daa 18t eine Forderung des gerechten Ausglelches der befderseitlgen
Rechtalqe."

SI WELZEL, Hans, op. cit., p. 122. p. 81.

32 nl pensamento encontra-se também em lIIEZOER, Edmund. Trata40 de
Derecho Penal. Trad. da 2" ed. alemA (1933) José Arturo Mu1l.oz, Mlldrld, Ed. Rev.
d. Derecho Privado, 1935, v. I, p. 385 e LARENZ, Karl. Allllemeiner TeU de"
Deut8chen BtlrguUchen RechtB. MUnchen, C. H. Beck, 1967, p. 278. A palawl'
Unrecht tem a1do traduzida por "injusto" (como nas versões espanholas das obraB
de Meqer, WeJzeI e Mauraeh) ou "inJuria." (na traduçAo da obra de Larem:).
Mio Be tratando de "inJusto" no sentido filosófico (contrário de "Justo"), a ma18
correta traduçlo ê "nio direito" ou "torto", seu 8Jgnificl'do literal (V. GUARNERI,
Ofuseppe. Dhitto Penale e Int'uenze Civilistiche. Milano, Bocca ed., 19\17, p. 192,
nota>.

S3 Segundo MAURACH, p. ex., "el principio liberal y extremadamente de
que e1 derecho no debe ~eder \la3o c1reunstt.ne\a alg\Ula ante el ln)usto, ha perdIdo
11' buena parte de t8n'eno ante la moderna ética social" (op. cito - Trarodo 
p. 3M>. Nio é este o lugar para dlacutlr o indfvfduallamo - com o qual nada eXiste
de errado ou eensurA.vel, desde que nlo confundido com lllfo1smo. MaB ê preclso
Dotar que a hOltJUdade a ele foi muito freqüente na ciência penalf.5ta alemã por
parte de alguns dOI seus grandes nomes 1\ épOCa do na.cional-sociallSmo. "A dou
trina do bem Jurldico e sua vfolaçAo aparece como resultado de um modo de
pensar ind1viduaU8ta-l1beraJ r... ] Em contraJ)081çio, o ideal Jurfdico nacional
lOClaJ1Bt& é detenninado pela unidade da comunJdade e do membro da comuni
dade", eeerev1a, p. ex. Wllhelm oau.. em 1936 (Zur Kr1t1l1: der Lebre vom Ver
brechen ali Recht8lUtverletsuDi'. In G~enwarUfragender stratrech.tsw".m"chaft
[Pelrtacbrtft zum 80. Qflburtatag Tom orar W. Glelspach]. BerUn, De GnJYter, 1936,
p. ~1). Ga1laa era professor em X6D1gaberg - a' cidade de Kant, hoje lUIIB& graças
ao nackmaJ.-eoclaJilllno - e, atualmente, o é em Heidelberg, também autor da
ccmhecJd& La Te0rf4 cJel LHlfto en lU momento atual, trad. Juan Cordoba Roda.
Barcelona, Boech, lIU. Avtl11ar • part1c1p&ç1o doe JuriIltal na ditad.1tt& nacional-
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Quem o faz, quem reage contra a agressão injusta, protege seu direi
to, mas também a integridade do ordenamento jurídico. Por isso, o termo
"direito", na proposição anterior, deve ser entendido em seu duplo sig
nificado, subjetivo e objetivo: como poder para satisfação de interesses
e como conjunto de normas de conduta humana.

Já em 1872, depois de afirmar ser a resistência contra uma afronta
ao Direito, que ofenda a próprja personalidade, um dever do seu titular
para consigo mesmo, um imperativo de autodefesa moral, acrescentava
IHERING: "e representa um dever para com a comunidade, pois s6 atra
vés de tal defesa pode o direito realizar-se" M. Quem não o faz, não aban
dona apenas o seu direito, mas renega "o direito em sua totalidade" n.

Esta é uma das idéias fundamentais contidas na conferência justa.
mente famosa: "no direito privado, somos todos chamados a ocupar nos·
sos lugares na defesa da lei; cada um de n6s é um guardião e executor
da lei na sua esfera peculiar [ ... ,. J Quem defende o direito subfetivo
defende, no âmbito do mesmo, o direito em geral 36. O titular do direito,
ao protegê-lo, certamente visa a seu interesse particular e individual - o
que é, aliás, altamente respeitável. Mas, desta maneira, igualmente preserva
o interesse coletivo, de todos, no primado da ordem jurídica."

"Em poucas palavras, todo homem é um combatente pelo direito, no
interesse da sociedade" 87.

"A ofensa ao meu direito é a ofensa e a negação do direito como
tal, sua defesa é a defesa e o restabelecimento do direito em sua totalida
de [ .....J meu direito é o direito; lesado aquele, este também é ofen
dido, ao defender o primeiro, resguardo o último [ ..... ] À luz dessa
concepção, a luta pelo direito subjetivo é também uma luta pela
lei [ ... ] 88.

sociaUllta é tarefa penosa. O C'ontempo1'Aneo WIEACKER - cuja obra Vom
Rõmischen Recht (Leip~lg, Kaehler & Amelang, 1944) teve páginas Inut1l1zadas
pela censura nazista - afirma que os civilistas prosseguiram tendências anteriores
a 1933 e não cederam à pressfw DacJonaJ~soclal1sta senão depois de oferecer rel;Js
tência ou não cederam mesmo - embora nestes casos freqüentemente a preço
de concess6es terminológicas (História do Direito Privado Moderno. Trad. A. M.
Botelho Hespanha. Lisboa, Oulbeklan, )900. p. 592, nota). Também este não ê o
lugar para discutir o assunto com relação aos penalistas, mas não se pOde deixar
de registrar ter sido muito difundida a critica ao individualismo, especialmente
no âmbito do DIreIto Penal, naqueles an03 trágicos.

34 lHERlNG, Rudolf von. A Luta pelo Direito. Trad. Rlchard Paul Neto.
Rio de Janeiro, ed. Rio. 1978, PP. 19/20.

35 DIERINO, Rudolf von, op. clt. (A Luta ), p. 27.

36 IHERlNG, Rudolf von, op. clt. (A Lúta ), p. 49. grUas meus.

37 IHERING, Rudolf VOD, op. cito (A Luta ), p. 52.

38 IHERING, Rudolf VOD, cp. cito (A Luta ), pp. 53, 56 e 57.
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Quando se perde de vista a íntima conexão entre a norma jurídica
e o direito subjetivo, a concepção de IHERING torna-se incompreensível.
Ao contrário, a quem entender impor a regra de Direito sugestões aos indi·
víduos, não caprichosa ou arbitrariamente, mas com a finalidade. de sa·
tisfazer interesses lícitos, protegidos estes pelos direitos subjetivos, torna·se
fácil apreendê-la. Uma elaboração cientifica, logicamente concatenada 
do conceito de norma jurídica como regra de comportamento, passando
pela sujeição (consubstanciada ou não em dever jurídico) por ela impos
ta, até chegar à noção de direito subjetivo -, revela, desta maneira, seu
vínculo estreito com a ética individual e social.

Contemporaneamente, no âmbito da legítima defesa, penalistas e d
vilistas têm apontado, como seus princípios fundamentais, o "princípio
da proteção" e o da "defesa do direito" - também denominado "princípio
de conservação ou afirmação do direito" b -, retomando assim a idéia
de IHERING.

Ou seja, quem se defende de uma agressão ilícita, "não está apenas
a proteger o bem concreto afetado pela agressão; impede simultaneamen
te que seja lesado o ordenamento jurídico suprapessoal enquanto tal" 40.

O abandono sem luta do próprio direito, proclama LARENZ, pensado
como máxima geral, causaria graves danos ao Direito u.

Por essa razão, confere-se ao particular a oportunidade de defender
o ordenamento jurídico (e não somente seu direito), o individuo, ao se
proteger, contribui também para a afirmação e conservação do ordena
mento jurídico n.

Nas palavras de ROXIN, URarante-se uma proteção privada tão
ampla quanto possível. Mas com isso sobrepõe-se, também, a nio-leaio
do ordenamento jurídico ao puro valor dos bens, quer dizer, admite-se que
pode sacrificar-se um bem jurídico muito valioso para a conservação de
outro de menor valor, se com isso se afastar, ao mesmo tempo, uma
aJP'essão contra o ordenamento jurídico. O legislador considera em tão
alto grau o valor que tem a defesa ou supremacia do direito em face
do ilicito, que permite que a balança se incline para o lado da defesa" d.

No concernente 1 autoproteção possess6ria. ao proteger por si mesmo
o poder físico sobre uma coisa, o possuidor certamente defende seu inte-

39 RDXIN. ClaWl, 011. clt., p. 199.

«I RO:x:IN, O)J. clt., p.•.

• 1 LARBNZ. Karl, 01'. cU., p. m.
a ROXIN', ClaUl, 0fJ. clt., p•••

ti ROXIN, Claus, 0fJ. cU.. pp. JOO/Jltl.
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resse concreto, preserva seu direito subjetivo a continuar no estado de
fato. Mas, também, deste modo, ao mesmo tempo, faz prevalecer o Direi·
to, contribui para manter a integridade do ordenamento jurídico. A ofensa
a seu direito é uma ofensa à posse, em geral, sua defesa é a defesa
e o restabelecimento da ordenação legal possessória. Lesado seu jus
possessíonis, a posse também é ofendida; ao defender a primeira, resguarda
a segunda. Luta e combate pelo seu direito de permanecer naquela situa
ção de fato e ajuda a proteger a própria ordem jurídica.

E sua contribuição para defesa desta é ainda mais decisiva porque,
através dela, luta pela manutenção da paz social e da tranqüilidade públi
ca. Assim, a autoproteção possessória, no Direito Privado, é uma das mo
dalidades mais importantes e socialmente relevantes de utilização privada
da violência, servindo não apenas ao possuidor, mas igualmente ao inte·
resse da coletividade no desenvolvimento ordeiro e pacífico da vida em
comum.

3. Tnelídíbilidade da autoproteção possess6ria

Certamente o uso da força pelo particular apresenta perigos. oferece
inconvenientes e, sobretudo, pode gerar abusos.

Tratando-se especialmente da auto-ajuda, sua "admissão generalizada
conduziria ao desaparecimento da segurança jurídica, a um grave risco para
a ordem pública e a paz jurídica e, por último, a que a força suplante o
Direito", adverte LARENZ H. Ela sujeita os mais fracos ao equívoco e à
má vontade dos fortes 4!i; é imperfeita, pois falha contra os mais fortes
e perigosa como perturbação da paz pública 48. Reunindo as duas afirma
tivas anteriores, "ineficiente contra o mais forte, a justiça de mão própria
é perigosa contra os mais fracos e, em relação aos de igual força, pertur
badora da ordem pública", como escreve PONTES DE MiRANDA ~7.

Melhor dizendo. pode ser inócua contra os mais poderosos, pode
ensejar o abuso contra os mais fracos, pode causar transtornos à tranqüi.
lidade pública, pois não acarreta necessariamente as inconveniências
mencionadas.

Portanto, os remédios possessórios extrajudiciais, como qualquer mo
dalidade de autoproteção de direitos, implicando no emprego da violêD-

« LARENZ, Karl, op. cU., p. 282.

46 WINDSCHEID, op. dt., p. 328.

46 ENNECCERUS, Ludwlg. Lehrbuch de, bargerlichm Rtchts. 13. Afi. Bear
beltung von NIPPERDEY, H. C. Marburg, Elwert, 1931, B. 1 (Einleitunr. Allgelnei
ner TeU>, p. 738.

47 PONTES DE MIRANDA, op. cit., v. 2, p. 313.
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cia pelo indivíduo, devem ser contidos dentro de fronteiras legalmente
estabelecidas; uma autoproteção possess6ria ilimitada, lembram os comen·
tadores suíços. provocaria uma guerra de todos contra todos u.

Assim, pode e deve a norma jurídica estabelecer seus pressupostos
e limites, circunscrevendo seu alcance, mas não pode (e nem deve) afastar
ou impedir totalmente a autodefesa, inclusive a da posse. "A justiça de
mão própria, embora reduzida a mínimo, não pode, portanto, ser eliminada,
de todo, da vida", é "inelidível" 49.

Demonstra a Hist6ria a persistência das formas de autoproteção, pois
elas têm raízes na natureza humana e das coisas e requerem-na as neces
sidades sociais.

No Direito Romano, apesar do movimento legislativo no sentido de
proibir o direito de se fazer justiça, ele não desapareceu completamelJte.
Tais disposições - entre eles o decretum d. Morei, já mencionado 
sont étrangeres à la justice privée délensive, par laquelle ou repousse les
attaques dirigées contre sont droit, ainsi par laquelle on défend so
possession contre ceIui qui Ia tro.uble ISO.

Largamente praticada no antigo Direito Germânico, a autoproteção
sobreviveu nas legislações jusnaturalistas do século XVIII, apesar das res
trições e,. posteriormente, foi prevista e disciplinada nos c6digos do
século XIX lll.

Comprende-se tenha sido este o processo hist6rico, dado não poder a
norma jurídica desconhecer uma exigência da natureza humana (se O

fizesse. permaneceria sem aplicação).

Em peça forense célebre, Cícero fazia derivar a legítima defesa do
próprio Direito Natural. "Se há ocasiões - e são numerosas - em que,
com toda a razão, se cometem homicídios, é não s6 justo mas mesmo ne
cessário repelir pela violência um ataque violento [ .....] Mas como pode
ser injusto o assassínio de um insidiador, de um salteador? O que signifi
cam as nossas escoltas, as nossas espadas? Certamente não seria lícito

48 OSTERTAG, Frttz. Kommentar 2Um Schweileerf8chen Zivilge&etI!bueh <88
chenrecht). Bem, Stãmpfll, 1912, B. IV, m. Abt., p. 41; WIELAND, CarI. Kommen
ter zum Schwet2:eTiBchen Zivilgesetzbuch (Das Bachenrecht). ZUrlch, Bcllulthet1t,
1IlOl, p. 501.

..~ PONTES DE MIRANDA, op. clt., v. 2, p. 320.

10 GIRARO, Paul F'rédéric. Manuel tU7nentGtre de Drott Romam. li' ed.
ParIs, Ll.bra1r1e nouvel1e de oroit et de Juriaprudence, 1911, p. 969, nota ,.

51 ALR pruaiano, I, 7, fi 141 a 143, ABOB aWltrfaco, f 344. BOB, fi 229 e
•• ZOB IU1ÇO, • 828, Cócfjgo daa Obr1p.çGe8 auiço, an. 52, ,. alinea.
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possuí-las, se de modo nenhum fosse lícito Usá-las. Em suma, juízes, esta
não é uma lei escrita, mas natural, lei essa que não aprendemos, nem
adquirimos, nem lemos, mas que arrancamos, haurimos, extraímos da
própria natureza, lei não ensinada, mas ingênita, em relação à qual não
fomos formados, mas da qual estamos imbuídos [ .... ,] Calam-se as leis,
no meio das armas e não impõem que por elas se espere, pois aquele
que quisesse aguardar seu auxílio poderia suportar um sofrimento injusto,
antes de poder reivindicar o justo castigo" ~2.

Defender-se da agressão injusta, não s6 através da legítima defesa, mas
também por outros modos, como a autotutela, corresponde a uma neces
sidade de todo indivíduo, independentemente de época e lugar.

Proteger a sua posse diante do ataque ilícito corresponde igualmente
ao instinto de conservação do ser humano. Quem se deixaria despojar da
posse sem repulsa, quando pode reagir cantra o agressor?

"Está plenamente reconhecido pela consciência humana universal que
a reação do homem para se manter na posse do seu direito é lei de conser
vação do direito mesmo. Não há quem possa, por exemplo, pôr em dúvida
que se alguém contra minha vontade se introduz em meu domicílio não
tenha eu O direito de botá-lo fora; se alguém foge com um objeto roubado,
não tenha eu o direito de agarrá-lo à viva força; e se há quem devasta meu
campo, não tenha eu o direito de constrangê-lo a desistir" ~3.

No entanto, a necessidade das formas de autoproteção é variável con
forme o tempo e o lugar. Em agrupamentos primitivos ou em sociedades
desorganizadas, ela é mais intensa; nos estágios culturais mais aperfeiçoa
dos, torna-se menos premente. Na precisa observação de Pontes de Miran
da, a respeito de uma delas, "sociologicamente a justiça de mão própria
ou indicia atraso do grupo social, ou regressão ocasional (guerras, revolu
ções, calamidades) ou, O que ainda não pôde ser eliminado, a não onipre.
sença, de fato, ou a ineficiência policial e judicial do Estado" 54.

Onipresença de fato do Estado é até indesejável, pois significa ter ele
se transformado em Estado totalitário, com o conseqüente sacrifício das
liberdades individuais. O Estado do 1984 orweIliano - projeção das dita
duras "totais" contemporâneas - é onipresente, com todas as mazelas dai
decorrentes.

52 CtcERO, Defesa de Milão In As Catiltndrtas - Defesa de Murena 
Defesa de Arquias - Defesa de Milão. Trad. Ana Paula Q. F. Sottomayor. Lisboa,
Verbo, 1974. pp. 2081209, IV. 10 e 11.

53 REZENDE, Astolpho. cp. cit., p. 190.

54 PONTES DE MIRANDA, op. cit., p. 320, grlfos do orfglnal.
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Como já foi afirmado antes, apesar da eficiência policial e judicial,
sempre existirão hipóteses nas quais o auxílio estatal não bastará para pro
teção dos direitos subjetivos.

Entretanto, quanto mais ineficientes forem os aparatos policial e judi
cial, maior será a necessidade de autoproteção e, de fato, ela tenderá a
crescer. A desarticulação da polícia e do Judiciário, o não-cumprimento
pelo Estado da sua missão de defender os direitos subjetivos não só obri
gam os cidadãos à utilização mais freqüente das modalidades de autopr<r
teção, mas também provocam o aparecimento de substitutivos extralegais.
"Entre tais manifestações temos na Idade Média o Vehrngericht, um tribu
nal secreto que usurpava as funções do Estado, e a vindita privada. Ambas
as instituições constituíam um atestado patente de impotência ou parcialidade
do juízo criminal e da debilidade do poder estatal", assinala IHERING u.

Diante dos inúmeros e crescentes ataques à posse, não evitados ou
reprimidos pelos órgãos estatais; face ao pourissement progressivo do Esta
do. com policiais tergiversando no cumprimento de ordens judiciais ou
juizes hesitantes na prestação jurisdicional por um humanitarismo mal com
preendido 118; numa época em que as agressões à posse e à propriedade
são até irresponsável e publicamente estimuladas por quem deveria, pela
própria função, contribuir para a concórdia entre os homens, preocupando
se mais na salvação de suas almas 117; quando o possuidor lesado é visto
como "vilão" e os agressores saudados como "heróis" de fancariaj quando
o desrespeito à Lei e ao Direito se toma moeda corrente; neste calamitoso
estado de coisas, na aurora da anarquia, mais decisiva é a autoproteção
possessória.

Como já escrevia ENDEMANN. "tanto mais intensamente o direito
de posse for colocado em perigo, através desta atitude (a privação de fatol,
tanto maior é a exigência de uma abundante autoproteção possessória". 11&

&5 IBERING. 01', cit. (A LuttJ ... ). p. 68.

58 "Sempre que o arbitz10 e a llegaUdade poeaam erguer a cabeça sem rebuçoa
nem. ~entD, teremoe um lnd1clo seauro dQ que aqueles a quem incumbe
.. defesa do dJrelto oUl1t1J'am-ae no cumprimento do dever", IHERING, 01" cito
(A Luto • •• ), p. 48.

67 "AI: 19reJu 16 deveriam ouvir a doce voz da caridade crilltl, e tal coofudo
de fUp~ Dlo serve nem A oauaa da lJ.berd&de e do IOVemo clvn, nem à da
reUgt40. AqueIea Que deixam seu próprio cariter IMU'& aaIWIÚ1" um outro que nJ.o
lha pertence, em lJer&l, ignoram tanÚl o eari.ter que de1xt.m como o que assumem.
JcD,oran.do o mundo no qual lIe movbnentam. lI8Dl ezperiênc1a Doe neg6cI01l sobre
OI quais se pronUDe1un com tanta segurança, eIea IÓ têm em comum com a
poUt1ca ai pab6es que ezc1tam. A IareJa é certamente um lup.r onde uma t1"é1rU&
de um dia deveria Bel' permitida u~ e" cóleraa doe homem." <BORKE.
Bdmund. RcflU6ea JObre li Reooluç40 em FTcmça. Trad. Renato AllUmpçio P&rfa.
Den1a Ponta de Boua Pinto e carmen L1d1a Rlehter JUbeJro Moura. Braa01a,
Bel. 11D1ftD1dade de BraaIIta. 1182. p. K.

li BNDmUNH, op. cU., p. 211.
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A Ação de Nunciação de Obra Nova
e a ULegitimatio ad Causam" do Particular
para Exigir o Cumprimento de
Regulamento ou de Postura

MIGUEL JOSINO NETO
Advogado em Natal e Assessor Juridlco dI!.
Consultoria Geral do Estado do Rio Grande

do Norte

O objetivo do presente trabalho jurídico é b estudo sistematizado
com a intenção de se verificar se o particular, sentindo-se prejudicado
pelo fato de outrem construir em desacordo com as limitações de ordem
administrativa, tem ou não legitimidade para ajuizar Ação de Nunciação
de Obra Nova, cobrando o cumprimento de normas municipais, estaduais
ou federais.

A questão, no âmbito da doutrina, além de escassa, é polêmica, por
vezes confusa. Alguns autores, discorrendo sobre a Ação de Nunciação,
silenciam sobre esse problema específico da nunciatio (cf. ANTONIO
MACEDO DE CAMPOS, in Procedimentos Especiais, Sugestões Literárias,
1980; GERCI GIARETA, in Aspectos da Ação de Nunciação de Obra
Nova, artigo publicado na A/UR1S, vaI. 41/129; Jose DA SILVA PA
CHECO, in Direito Processual Civil, Forense, vaI. lI, 1976; JOÃO
MILTON HENRIQUE, in Digesto do Processo, Forense, vaI. I). Os Tri
bunais chamados a dirimir os conflitos intersubjetivos, têm ofertado con
tribuições de suma importância para a compreensão do assunto aqui em
estudo. O problema surge devido à redação do art. 934 do Código de
Processo Civil que, no inciso lU, diz que a Ação de Nunciação de Obra
Nova compete "ao Município, a fim de impedir que o particular construa
em contravenção de lei, de regulamento ou de postura".

A redação desse inciso, observando-se do ponto de vista puramente
16gico, mostra-se, às escâncaras, incompreensível. E se, por exemplo, a
União, o Estado ou o pr6prio Município construir em desrespeito a lei? A
questão é complexa, haja vista que o inciso diz "a fim de impedir que o
particular construa em contravenção da lei, de regulamento ou de postura".
Ora, se a obra estiver sendo erigida peja União, pejo Estado, o Município
não poderá ajuizar tal Ação, posto que haveria ilegitimidade passiva por
parte da União ou do Estado. E se por acaso, o que não se afigura
absurdo, o pr6prio Município estiver construindo em desacordo com a lei.
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ao regulamento ou às posturas? Lembremo-nos que o mesmo dever que
tem o particular de cumprir as imposições urbanísticas, tem, igualmente,
o Poder Público. Quem terá legitimidade para ajuizar a nunciação? Pela
redação atuaI do dispositivo. na sua literalidade, a obra, em ambos os
casos, corria o risco de ser construída sem qualquer embargo, pois a Ação
seria juridicamente impossível. Restaria à parte preiudicada buscar a
paralisação da obra por outras vias.

Há, no terreno da doutrina, um trabalho jurídico de grande impor
tinda para compreensão do absurdo redacional do inciso. de autoria
do professor de Direito Processual Civil na Faculdade de Direito da
Universidade do Rio de Janeiro. Jose CARLOS BARBOSA MOREIRA,
publicado na Revista A;uris. voI. 24, p. 43, onde críticas mordazes são
feitas à redação do inciso lU do art. 934 do Código de Processo Civil.
Sobre a legitimidade ativa para o ajuizamento da Ação, o egrégio dou
trinador citado reconhece que "a questão vem suscitando perplexida
des e divergências". Sobre a legitimidade ativa para o ajuizamento da
nunciação, a posição ofertada pelo mestre, data venia, não se coaduna com
o pensamento mais moderno em. tennos de processo. A tese do notável
processualista é no sentido de que "o alvitre mais plausível é o de rec0

nhecer-se legitimidade ativa para a nunciação de obra nova não só ao
Município. mas também à União e ao Estado". Para BARBOSA MOREI
RA a legitimidade seria em decorrência da origem de onde houver emanado
a lei. Se a lei é federal, a competência para o ajuizamento seria da União.
Se estadual. a legitimidade seria do Estado e se municipal, a legitimidade
seria, então, do Município. Até aí tudo bem. Mas se o prejudicado for o
particular? Se alguém. seja pessoa física ou jurídica, de direito público
ou não, estiver construindo em desacordo com uma norma, seja ela federal,
estadual ou municipal, e em razão disso, estiver lhe causando prejuízo. é
óbvio que há interesse relevante para ser protegido e, aí, há legitimidade
para o ajuizamento da Ação.

Para aUtores do porte de ANTONIO CARLOS MARCATO, en
trementes, "pouco importa tenha a norma violada sido editada por outra
pessoa jurídica de direito público interno (União ou Estado); qualquer
que seja sua origem, somente ao Município competirá a ação de nun
ciação" (cf. Procedimentos Especiais, Revi8tll dos Tribul'Ulis, 1986, La ed.,
p. 92),

VICENTE GRECO FILHO, no seu livro Direito Processual Civil Bra
sileiro, Saraiva, 3,· ed., 1987, voI. 3. pp. 231/232. entende que "se o Mu-
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nicípio não pode criar relações jurídicas entre indivíduos, mas somente
entre ele e o munícipe, também não pode o particular, fundado em legis
lação municipal, pleitear direito ou cumprimento de prestação contra outro
particular, porque não é titular de relação jurídica de que ambos façam
parte, nem tem direito oponível contra ele". C-orno se vê, são muitos os
doutrinadores que inadmitem a legitimidade de outras pessoas que não o
Município para figurar como sujeito ativo da relação processual. Não nos
convencemos, todavia, da opinião de GRECO FILHO no sentido de que
o caminho a ser tomado, no caso de o particular infringir normas edilícias
municipais, deva ser o de o prejudicado, através da ação de preceito comi·
natório, nos termos do art. 287 do CPC, de compelir o Municipio a atuar
contra o outro particular que tenha construído ou exerça atividade contra
riamente às disposições legais locais. Com todo respeito ao ilustre proces
sualista, mas o conselho parece inoportuno e juridicamente inviável, por
que "ação cominatória é ação pessoal, somente tem por fito adimplemento,
pelo demandado, de alguma obrigação ou de algumas obrigaçõe§ de fazer
ou não fazer", segundo lúcido ensinamento de PONTES DE MIRANDA,
no seu Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 1974, tomo IV,
p. 47. Ademais, o próprio conceito de obrigação - "relação transitória de
direito, que nos constrange a dar, fazer ou não fazer alguma coisa, em
regra economicamente apreciável, em proveito de alguém que, por ato nosso
ou conosCo juridicamente relacionado, ou em virtude da lei, adquiriu o
direito de exigir de n6s essa ação ou omissão" (CLÓVIS BEVILÁQUA),
termina por inviabilizar a opinião do mestre antes citado.

Há, além dessas questões, outra de não menos importância. ~ que, nos
tennos do art. 5.°, inciso 11, da Constituição Federal, "ninguém será obri·
gado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei" e,
como se viu, não há lei alguma que obrigue o Município a ajuizar ação
contra quem quer que seja. Mesmo que se admitisse a validade da sugestão
apontada pelo preclaro Prof. GRECO FILHO, a ação, por seguir o pra.
cedimento comum (RT 504/111), poderá, em face da demora na prestação
da tutela jurisdicional, perder seu objetivo. Ademais, e se for o próprio
Município que estiver construindo em desobediência à lei, ao regulamento
e/ou posturas?

SAN TIAGO DANTAS, em profícuo estudo sobre Conflitos de Vizi·
nhança e sua Composição, Ed. Forense, 2.a ed., 1972, reconhece que "a
vizinhança é regulada por leis administrativas e pela lei civil. As primei.
ras contêm às vezes dispositivos que protegem toda a coletividade, todos
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05 indivíduos por igual; mas também contêm os que tutelam especialmente
a vizinhança, o interesse dos vizinhos, e agora discute-se se criam. em
favor destes, direitos passíveis de proteção judiciária. ( ... ) O problema 
continua SAN TIAGO - que aí se coloca, tem sido objeto de discussões
numerosas, pois alguns pensam que as normas administrativas não getam
apenas uma relação entre o Estado e o particular, enquanto que outros jul
gam que, além dessa, pode formar-se também uma relação entre dois parti.
culares, dos quais um seria beneficiado com a observância da norma por
parte do adversário. Assim, quando as leis edilícias impõem certas medidas
ao proprietário que pretende edificar, e este, no fazê-lo, as desrespeita,
pensam os partidários da primeira opinião que só o Poder Público está
em condições de reclamar a sua obediência, e pensam os partidários da
segunda que também o está qualquer cidadão prejudicado".

Adiante, na mesma obra, o citado autor, inspirado nos ensinamentos
de doutrinadores italianos, especialmente nos estudos desenvolvidos por
ALFREDO A8COLI (in Riv. Dir. Civíle, 198, pp. 72 e ss) e FRANCE8CO
ROVELLI (artigo sob o título "Efieaeia dei Regolamenti Comunali Edilizi
nei Rapporti Privati", in Riv. Dir. Privato, 1934, vol. 11, pp. 13 e ss) che
gou a admitir, porém de maneira confusa, que "só do exame individual
de cada norma administrativa é que se pode concluir se o direito de exigir
o cumprimento cabe apenas ao Poder PúbIíco ou também aos particulares".
Por fim, o saudoso mestre queda·se à opinião de que "o interesse urbano
se atua através do interesse dos proprietários em guardar o gozo de certas
perspectivas" e, portanto, "é indiscutível ao proprietário o direito de recla·
mar" (cf. ob. cit., p. 56).

E. evidente que o tema em estudo guarda nítida relação com o direito
de construir. Este direito, por sua vez, está sujeito a Iímitações tanto de
ordem pública quanto de ordem privada, daí a multiplicidade de interroga
ções acerca do assunto. O tema, como já foi dito, é polêmico e o debate
extrapola as fronteiras pátrias. FERRNNI e PULVlRENTTI, (in Delle
Servilll Prediali, Ed. Uted Marghieri, 1908), comentam decisão da Corte
de Apelação de Gênova, de 30 de outubro de 879 e dizem: "Tem sido
objeto de numerosas disputas e controvénias o problema sobre os regula
mentos e disposições municipais relativos a posturas, enquanto venham a
limitar o exercício do direito de propriedade, possam constituir matéria
para o exercício de ação judiCial também entre os particulares. O problema
foi resolvido negativamente pela Corte de Apelação de Ganova; mas a
grande maioria dos julgados é no sentido favonvel à ação. Tem-se objetado,
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contra a concessão desta, que tais regulamentos concernem à tutela dos
interesses públicos e que um particular não tem a missão ou a qualidade
para tutela dos mesmos, pois de outra forma se recairia nas ações populares,
as quais foram, com maior rigor, excluídas pelo nosso direito, onde a lei
explicitamente não o admite". Por fim, concluem os citados autores que:
"As relações de vizinhança, a lei prevê em título próprio e com normas
especiais: observadas estas, as razões patrimoniais dos particulares ficam
satisfeitas; as outras limitações têm um fim particular e sanções particulares:
se delas deriva utilidade ou vantagem à propriedade vizinha, isto é um
simples commodum, que não se constitui um direito subjetivo".

Outro autor italiano, em raciocínio doutrinaI, mostra-se claramente
arredio à tese de se conferir legitimidade ao particular para cobrar, de
vizinho, o cumprimento das normas disciplinadoras das postulas edilícias.
Esse autor sustenta, com látegos de fogo, a tese de que "o particular tem,
apenas, um interesse indireto em ver observadas as prescrições respectivas,
não tendo o particular, pois, direito subjetivo que o autorize ao ajuizamento
da Ação" (cf. FRAGOLLA, in Teoria Delle Limitazioni aI Ammnistrative
aI Diritto di Propríetà).

ZAPPULLI (in Regolamenti Edilizi Fonte di Diritto Sujettivi Privatti),
é outro autor italiano que se manifestou sobre o assunto, reconhecendo que
"os regulamentos municipais em matéria edilícia e de higiene pública podem
constituir fonte de direito subjetivo dentro de determinados limites, ou
seja, quando se trate de prescrições preordenadas a disciplinar o exercício
do direito de propriedade e das relações de vizinhança, a sua violação vale
por si mesma para legitimar o uso da ação pelo particular, sem que ocorra
da parte deste a prova da existência de uma efetiva lesão patrimonial".

A doutrina dominante, hoje, no Brasil, entende que os particulares são
detentores de "direito subjetivo" que os legitima para invocar o cumpri
mento, pelos vizinhos, das normas edilícias, Vale citar, aqui, lapidar esc6lio
do saudoso jurista HELY LOPES MEIRELLES que, com ponderação
irrespondível, sustenta ter o particular legitimidade para cobrar de outrem
o cumprimento das posturas edilícias. Afirma o citado autor que "h' uma
autêntica delegação da lei civil às disposições administrativas para que
passem a atuar em lugar da legislação privada, preenchendo o claro da
norma civil, embora conservando a imposição de Direito Público (cf. aul.
cit., in O Direito de Construir, RT, 5.· ed., 1987, p. 74).

Adiante, na mesma obra, ensina o ilustre publicista que a integração
dessas normas administrativas na legislação civil faz surgir para os proprie--

R. Inf. le,ill. B,aaília a. 29 n. 114 abr ./ian . 1992 169



tários, nas suas relações de vizinhança, direitos subjetivos às observâncias
das limitações, por parte dos que constroem sob a vigência de tais imposi
ções. Fazemos apenas uma ressalva a esta observação do Prof. HELY
LOPES MEIRELLES. e que não surgem direitos subjetivos apenas para
os proprietários, mas, também, para os possuidores, por interpretação ana
lógica do inciso I do art. 934 do Código de Processo Civil.

Corroborando a tese ora defendida, colhe-se da opinio doctorum de
FILADELFO DE AZEVEDO (in Destinação do Im6vel, 1957, p. 138), a
lembrança de que "essas regras de caráter local são, assim, encampadas
e sublimadas, passando à categoria de direito substantivo". Com efeito,
observa-se, sem qualquer forçada exegese e sem obséquio ao exagero, que
os "regulamentos administrativos" têm função integrante do Código Civil.
E é preciso enxergar assim. Segundo o magistério de SERPA LOPES.
apud RENATO MARTINS PRATES ("Limitações Administrativas ao Di
reito de Construir" in RDP 80/107) as nonnas administrativas se 'natura
lizam' como normas civis, passando a fazer parte integrante destas, ex vi
do disposto no art. 572 do CC. Ademais, cabe à doutrina e à jurisprudência
conscientizar o aplicador da lei que deve se libertar das estreitezas da
dogmática. Afinal de contas, "a lei não esgota o direito, como a partituta
não exaure a música. Interpretar é recriar, pois as notas musicais, como os
textos da lei, são processos técnicos de expressão e não meios inextensíveis
de exprimir", segundo o magistério brilhante do Prof. MÁRIO MOACYR
PORTO, in A Estética do Direito, RT 541/16.

ERNANI FED:eUS DOS SANTOS, com a autoridade de quem é
Professor Titulall de Direito Civil da Universidade Federal de Uberlândia.
no seu respeitado Manual de Direito Processual Civil. Saraiva. 1988, vol.
IV, p. 53, sustenta, de maneira bastante clara, que "se o particular demons
trar interesse, como seria a hipótese de ver seu prédio prejudicado por
construção de altura superior à permitida pela postura, poderá, com tal
fundamento. nunciBr a obra". Com efeito. As restrições ao direito de
construir, geralmente na modalidade negativa, ou seja, impondo obrigação
de não fazer, nio admite descumprimento. Ora, se uma pessoa constrói
em observânçia expressa aos regJllamentos administrativos e outra em desa
cordo com esses regulamento!, é óbvio que se está sendo vulnerado o
principio constitucional que assegura a igualdade, posto que "todos são
iguais perante a lei", inclusive no que concerne ao cumprimento de obriga
ções. Se alguém constrói descumprindo. por exemplo, a quota permitida
para determinado bairro, essa construção pode afetar o vizinho, no que
diz respeito à desvalorização do seu imóvel. O vizinho prejudicado pode,
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assim, para evitar que o seu im6vel sofra desvalorização devido a construção
ilegal, tomar várias medidas judiciais, inclusive a Nunciação de Obra Nova.
Como bem ensina LúCIA VALLE FIGUEIREDO (in Disciplina Urbanfs
tica da Propriedade, RT, 1.. ed., 1980, p. 90), "05 particulares interessados
no cumprimento da legislação, quer sejam vizinhos (dentro do elastério
que, atualmente, o termo comporta), quer terceiros, dispõem de diversos
remédios jurídicos para se insurgirem contra as licenças expedidas para
pressupostos ilegais. Na realidade, são detentores de direito sub;etivo".

Na seara jurisprudencial há inúmeros precedentes admitindo a legiti
midade do particular para o ajuizamento da Ação de Nunciação de Obra
Nova. O Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento unânime,
considerou que o vizinho tem legitimidade ativa para ajuizar nunciação
contra outro pelo fato deste construir em desacordo com a legislação local
e, assim, o prejudicar, com a desvalorização do seu imóvel (RfTfSP,
voI. 68/170).

Em julgado recente do qual foi Relator o eminente Desembargador
ATHOS GUSMÃO CARNEIRO, em iluminado voto, diz, peremptoriamen
te, que "não se negam, em tese, aos proprietários ou moradores de prédios
contíguos, ou mesmo, moradores do vizindário, o interesse e o eventual
direito de embargar a construção de prédios cujos projetos venham a .in
fringir a legislação edilícia ou os chamados 'direitos de vizinhança'. To
davia, necessário é que os reclamantes comprovem o real prejuízo em
termos de segurança do seu prédio, ou de salubridade, de iluminação solar,
de ventilação, ou comprovem que a nova edijicação estará em contraven
ção aos planos urbanisticos do bairro ou loteamento" (voto proferido na
Ap. Civ. n.a 587000639, in RT 627/192).

Ainda aceitam a tese da legitimidade: JOS-e AFONSO DA SILVA, in
Direito Vrbanistico Brasileiro, RT, 1981, p. 578; THEMlSrOCLES
BRANDÃO CAVALCANTI, in Tratado de Direito Administrativo. Freitas
Bastos, voI. 5, primeira parte, 1943, p. 449; RENATO MARTINS PRA.
TES, in Limitações Administrativas ao Direito de Construir, RDP. vol. 80.
p. 107; PONTES DE MIRANDA, in Tratado de Direito Privado, Dorsai,
1955, Tomo 13, p. 401, e YUSSEF SAID CAHALl, em ensaio publicado
sob o título "Nunciação de Obra Nova", no livro Posse e PropriedadB
- Doutrina e Jurisprudencia, Ed. Saraiva, L· ed., 1987. pp. 731 e $S., esp.
o item 5 e ovtDIO A. BAPTISTA DA SILVA. no livro Procedimento!
Especiais, AIDE, l.a 00., 1989, p. 299, embora entenda que desde que
atendidos os pressupostos da ação dos incisos I ou n.
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Os processualistas modernos admitem. sem rebuços, a legitimidade de o
particular ajuizar Aç.ão de Nunciação de Obra Nova objetivando ver
cumprida a norma disciplinadora da atividade urbana, que for violada.
E o sustentáculo desses processualistas é, sem dúvida alguma, o conceito
moderno de que se tem de interesse e legitimidade. TULIO LIEBMAN,
no seu Manual de Direito Processual Civil, Forense, val. I. 2.- 00., 1985.
ensina, com maestria, que "o interesse de agir é, em resumo, a relação
de utilidade entre a afirmada lesão de um direito e o provimento da tutela
jurisdicional pedida". Sobre a legitimidade. o mestre italiano diz que:
"a legitimidade para agir é, pois, em resumo, a pertinência subjetiva da
ação. isto é. a identidade entre quem a propôs e aquele que. relativamente
à lesão de um direito próprio (que afirma existente). poderá pretender
para si o provimento de tutela jurisdicional pedido com referência àquele
que foi chamado a juízo" (idem. p. 159).

A linealidade. a coerência e a simplicidade do argumento até aqui
desenvolvido são confirmadas pelos Tribunais que, nos casos concretos.
com auxfiio em alguns doutrinadores, têm dado maior elastério li interpre
tação do inciso 111 do art. 934 do Código de Processo Civil. Veja-se, en
passant, a contribuição jurisprudencial. O Tribunal de Justiça do Distrito
Federal, através da sua Primeira Câmara. adotou esse posicionamento.
com a seguinte ementa: "Direito de construir. As restrições de Direito
Administrativo opostas ao exercício do direito de construir inerente ao
da propriedade. criam obrigações de não fazer para o seu titular, e cujo
inadimplemento ou probabilidade de inexecução corresponde o direito subje
tivo do proprietário vizinho de obter a reposição in prestimum ou a exe
cução in natura daquele dever de abstenção".

O Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, nos Emb. Infrs.
n.o 32.204-1, in LEX ITJESP, voI. 94, p. 313. perfilhou esse entendimento,
embora com voto divergente do Des. Octávio Stucchi. O Relator designado
para o acórdão, Des. CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO. processualista
de escol. expôs. de maneira inteligente, que "o reconhecimento dessa legi
timidade pela douta maioria está, contudo, ao lado dos objetivos teeonheci
dOi em tempos modernos ao processo civil como instrumento da jurisdi
çio assim como se harmoniza com a crescente amplitude que os tempos
modernoI vão impondo à garantia coMitucional da ação. Já não se trata
de proteger apenas os direitos subjetivos da pessoa. outorgando a tutela
jurisdicional quando for alegada sua vi01açio: também os intereues 1881
timos. ou seja, intt'resses coincidentes e compatíveis com os valores sociais
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e públicos tutelados, são alvo de igual proteção. Tal é a atuaUssima tição
de LIEBMAN". E continua DINAMARCO: "Restringir a legitimação, como
no presente caso, é restringir a pr6pria garantia da ação, contra a tendên·
cia dos tempos. l! grande a responsabilidade do Poder Judiciário, o que
deve levá-lo a abrir-se a lamentações de toda ordem, em crescente amplia
ção de sua atividade, até onde haja lamentação de direito violado, ou inte
resse legítimo comprimido. ( ... ) l! preciso sentir, todavia, que a cada um

atinge e ao confinante em medida maior que aos demais, a violação dessas
exigências feitas em benefício da própria comunidade. Negar ouvidos ao
seu queixume é restringir a atuação do Poder Judiciário, como se disse, em
sentido contrário ao das diretrizes do processo civil moderno".

O mesmo TJSP, na Apelação Civil n.o 198.085, in LEX JTJESP,
vaI. 24, p. 47, ReI. Des. Henrique Machado, teve opinião idêntica. No seu
voto, o nobre Relator diz que "atualmente... predomina a tese de que
tcm o vizinho o discutido direito subjetivo. E isso porque, com as normas
administrativas, edilícias, se procura preservar o interesse geral, coletivo,
devendo·se, por isso mesmo, conceder-se proteção direta ao particular, no
respeito àquelas normas que, indiscutivelmente, passa a ter interesse pro
tegido pela lei e que de forma alguma pode ficar à margem da proteção
legal". Vale consultar, ainda, os seguintes julgados: R/T/ESP, vol. 50,
p. 245; R/T/ESP, vaI. 52, p. 81; R/TJESP, vaI. 80, p. 242; RT 373, p. 204;
RT, vo1. 510, p. 106 e RT, vaI. 513, p. 77.

o Tribunal de Justiça de Goi~s, em ac6rdão unânime da 2.a Cimara
Cível, entendeu que: "Inobstante dizer o art. 934, III, do CPC, competir
ao Município o uso da ação nunciatória para "impedir que o particular
construa em contravenção da lei, regulamento ou postura", não obsta que
o particular, mormente aquele a ser diretamente prejudicado com a cons
trução, cioso de SUaS prerrogativas de cidadão, que paga imposto e con
tribui para o progresso de sua cidade, também postule no sentido de im
pedir ou vedar que o seu vizinho construa obra em contravenção da lei,
do regulamento ou de postura. A lei não pode restringir o direito do cidadão,
desde que comprove ele a assertiva de seu pedido". (Cf. ALEXANDRE DE
PAULA, in O Processo Civil à Luz da Jurisprud~ncia, Forense, voI. VllI.
1988, p. 14.)

O Supremo Tribunal Federal, "sumo intérprete da Constituição", no
dizer de THEMtSTOCLES BRANDÃO CAVALCANTI, prestigiou o princí
pio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional. No julga-
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mento do Recurso Extraordinário n.o 6O.543-SP (Revista Trimestral tIs
lurisprudência 47/673), o saudoso Ministro HERMES LIMA chegou a
admitir, no que foi acompanhado pelos demais membros daquela Corte.
que o vizinho tem direito adquirido de impedir construções vizinhas em
desacordo com as normas edilícias. Não foi diferente a senda traçada pelo
eminente Ministro XAVIER DE ALBUQUERQUE, no Recurso Raro
n.o 63. 994-RJ (Revista dos Tribunais 459/233). Veja-se, li propósito, a
ementa desse decisum: "NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA - INOBSER·
VANCIA DE REGULAMENTOS ADMINISTRATIVOS - LEGITIMI.
DADE DE PARTICULAR QUE SE DIZ PREJUDICADO PELA EDIFICA
ÇÃO-RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO".
Vale ver, no mesmo sentido, Recurso Extraordinário n.O 69.376, ReI. Min.
LUIZ GALOTTl.

A vista do exposto, bem de ver que o particular tem legitimidade
para ajuizar Ação de Nunciação de Obra Nova cobrando do vizinho o
çwnprimento de normas adminhtrativas, poste que de tem direito subje
tivo e. ainda, em razão de que os regulamentos administrativos integram
o art. 572 do Código Civil, quando condicionam o direito de construir às
exigências das regras de convivência de vizinhança. E "8 integração dessas
normas administrativas na legislação civil faz surgir para os proprietários,
nas suas relações de vizinhança, direitos subjetivos à observância das
limitações, por parte dos que constr6em sob a vigência de tais imposições"
(cf. HELY LOPES, oh. cit., p. 75). E como lembra MOACYR AMARAL
SANTOS. in Ações Cominat6rias do Direito Civil Brasileiro, Max Li.mo
nado Tomo 11, 4.- 00., p. 715, " . .. os regulamentos administrativos sobre
ditelito de construir, a que estio sujeitas as construções em geral, (Código
Civil, art. 572), matéria da competência municipal são outras tantas pas
tur.. ou leis m.unicipais, de observincia obrigatória pelos partiwle.re8 e
que. 'guardado o evidente caráter público, de que se despem', vão inte
grar-se nas normas gerais estabelecídas pelo Código Civil em matéria de
propriedade privada".

O proprietário ou possuidor tem o direito subjetivo de exigir de &CU

vizinho o respeito às leis urbanísticas em matéria de construçlo. o que
lhes confere legitimitatio ad causam para embasar sua pretensão em juÍZO.
'Ã= mais a mais, --lei alguma pode limitar, amputar ou desconhecer esse
direito individual do cidadão, que é o direito l prestação jurisdicional"
fADA PELLEGRINl GRINOVERt in "As Garantias Constitucionaia cio
Direito de Ação" RT, 1973t p. 156).
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SUMARIO

1. Introduçâo. 2. Cautelar depois da CDnstitutção do
crédito tnbutáno. 3. Cautelar antes da constttu~ão do
crédito tnbutãrto. 4. A presunção de JrautJe. 5. A pre~

lerência do crédito tributário. 6. Conclusões.

1. Introdução

Quando o governo pretendeu combater a sonegação de tributos, em
1965, obteve do Congresso Nacional a aprovação da Lei D.O 4.729, que
define o crime de sonegação fiscal e dá outras providDncias. Ocorre que
as condutas, nela descritas como integradoras do tipo sonegação fiscal,
já configuravam os crimes de falsidade material, ou de falsidade ideo16gica,
ou de estelionato.1 A lei que fora criada para reprimir a sonegação, além
de ser péssima em termos de técnica legislativa, terminou sendo mais
benigna para com os sonegadores, sob vários aspectos. 2

Agora, o Presidente da República enviou ao Congresso Nacional pro
jeto de lei instituindo medida cautelar fiscal, a demonstrar que, mais uma
vez, a solução dos problemas é buscada com a elaboração de leis, sem
que se procure conhecer e aplicar as leis já existentes.

1 Código Penal, art. 171 (estellonato); art. 297 <falaificaçAo de documento
pÚblico); art. 298 (talBi!iCaçAo de documento part1cuIar) ou art. 299 <falsidade
JdeoJ6g1ca) .

2 A jurlsprudêncJa orientou-se no sentido de que, em face do prmcip.lo da
eapec1&lldade, a conduta ca.pitulé.vel 11& Lei n9 ~.'l29. de 141 de Julho de 1965. nlo
pode maia ser ce.pitUlada. no Código Penal.
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o projeto em questão, além de ignorar as soluções já admitidas pelas
leis em vigor, é extremamente infeliz naquelas que preconiza.

Com efeito, o projeto ignora a presunção de fraude e a preferência
do crédito tributário, previstas no Código Tributário Nacional, que cons
tituem, como adiante demonstraremos, fonnas equânimes e seguras de pro
teção da Fazenda Pública, contra as manobras que a cautelar fiscal pretende
evitar .

2. Cautelar depois da constituição do crédito tributário

Afirma o Ministro Marcilio Marques Moreira, na exposição de motivos
enviada ao Presidente da República, que o combate à sonegação fiscal
tem sido prejudicado pela impossibilidade de cobrança do crédito tributário
ante a insuficiência patrimonial do devedor, insuficiência que na maioria
das vezes é resultante da transferência premeditada de bens, com o obje
tivo de frustrar a execução fiscal. E acrescenta que tal prática "é facilitada
pelo lapso temporal transcorrido entre a constituição do crédito tributário
e o trânsito em julgado da ação l! competente para a cobrança da dívida
ativa", •

Ocorre que a cobrança do crédíto tributário regularmente constituído
não depende do trânsito em julgado de sentença nenhuma. A Fazenda
Pública tem o privilégio de constituir unilateralmente o título de que neces
sita para promover a execução judicial do crédito tributário.

Mesmo no caso em que o contribuinte ingressa em Juízo antes da
execução. com anulatória do lançamento, ou declaratória de sua inexis
tência. a Fazenda Pública, pOt força do disposto no art. 585, § L", do
Código de Processo Civil. não fica impedida de promover desde logo a
execução correspondente. l! certo que, se o autor da ação depositar a
quantia em disputa. a exigibilidade do crédito fica suspensa, e a execução
é impossível. Neste caso, porém, a questão fica superada e a execução
perde definitivamente o seu objeto. Vencedora na demanda, a Fazenda
Pública terá satisfeito o seu crédito mediante um simples despacho deter
minando a conversão do dep6sito em renda sua. nos termos do art. 156,
item VI, do Código Tributário Nacional.

Qualquer demora na propositura da execução fiscal, depois da cons
tituição definitiva do crédito tributário, só à própria Fazenda Pública é
imputável. e não se deve cogitar de medida cautelar, quando a demoIa
é da parte que a pretende.

I JU., neste ponto, como em muJt08 outnJe do projeto, evidente impropriedade,
posto que açIo nIo tran&tta em juJpdo. Bntende-Ie que .. upoalçio de mot1~

pretllDdeu referir.. l. Mmtençt..

• Item. da apoe1ÇIo de motl'ftlll do KIIdItro Karc:1Uo KarqueI: Kon1ra ~
ll'reIId.eDte da ReP1ibUca.

•
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Por outro lado, é difícil admitir-se a necessidade de medida cautelar
para proteção de crédito tributário já constituído, quando a Fazenda
Pública dispõe do melhor dos instrumentos processuais existentes, que é a
penhora de bens, com a qual se inicia o processo de execução.

A penhora é, sem dúvida, a melhor das cautelares.

J! certo que o projeto estabelece a possibilidade de cautelar antes da
execução. ~ A questão que se coloca, neste caso, é a de saber se seria
cabível medida cautelar neste caso, pois a demora que porventura aconteça
entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e a propositura
da execução é imputável à Fazenda. Realmente, não obstante o projeto não
aluda ao perigo da demora e à aparência do bom direito como pressupostos
da cautelar fiscal, tais pressupostos são indispensáveis. li

Não se questiona o cabimento da cautelar pelo fato de ser o processo
principal um processo de execução, pois na verdade a cautelar tem a
finalidade de conservar uma "durante todo o tempo necessário para a
definição do direito no processo de conhecimento ou para a realização
coativa do direito do credor sobre o patrimônio do devedor, no processo
de execução". 7 O que enseja dúvida a respeito do cabimento da cautelar
de que se cuida é o fato de que a Fazenda Pública comanda a prática
dl)S atos que antecedem a execução fiscal, de sorte que a demora na
propositura desta, e conseqüente realização da penhora, é imputável a ela
própria.

E. verdade que o procedimento de constituição do crédito tributário
desenvolve-se com observância do princípio do contraditório e da ampla
defesa, o que pode ensejar, em alguns casos, a prática, pelo contribuinte,
de atos abusivos tendentes a procrastinar o andamento do processo. Ocor
re que o juiz desse processo é a própria Fazenda Pública, que pode e deve
coibir tais abusos.

Seja como for, o melhor instrumento para evitar que o contribuinte
se valha do direito de defesa, e do contradit6rio, no processo administra
tivo de constituição do crédito tributário. para retardar a execução, com
O fito de desviar bens de seu patrimônio, é a exigência do depósito como
condição para a interposição de recursos administrativos, de que nos acupa
remos adiante.

5 Especialmente artlgoe 19 e 11.
6 Mesmo que não se pretenda invocar OB aubeJd108 doutrinários, pertinentes

Il. natureza do processo cautelar, o art. 18 do projeto determina que se apliquem.
Il. cautelar tiBcaJ 8B dIsposições do C6d1ro de Proceuo CivU que CUidam do pro.
ceuo cautellU'.

7 HUMBERTO THEODORO Jl)N10R, CUrlO de Db'eito l'7'cJoUlUCZl CfrIU, ~
ed1çi.o, Forense, Rio de Janeiro, 1988, vol. n. P. 1.108.
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3. Cautelar antes da comtituíção do crédito tributário

O projeto cria a possibilidade de cautelar fiscal em diversas hipóteses,
que bem poderiam ser resumidas a uma única, prevista em seu art. 2.0

,

item IV, vale dizer, quando o devedor, notificado pela Fazenda Pública
para o pagamento de crédito tributário, não o faz, e não há garantia forma
lizada no processo respectivo. Por outro lado, em seu art. 11, estabelece
o prazo de 60 dias para a propositura da execução, contados da data em
que a exigência se tornar irrecorrível na esfera administrativa.

l! sabido, e aqui iá foi dito, que a demora no procedimento admini~

trativo de constituição do crédito tributário é imputável à própria Fazenda
Pública. Pela norma em referência, ficaria esta inteiramente à vontade
para demorar o tempo que lhe aprouvesse com tal procedimento adminis
trativo em andamento, o que se não deve admitir. Primeiro, em razão
do próprio interesse público, que exige a constituição do crédito em tempo
razoável, sem procrastinação. Segundo, porque não é razoável admitir
presente o perigo da demora, como fundamento para a medída cautelar,
quando essa demora é imputável à própria parte que pretende a medida
cautelar .

De todo modo. mesmo afastando tal consideração, não se pode esquecer
que um dos pressupostos para o deferimento das cautelares em geral é
a aparência do bom direito. E não se pode considerar presente a aparência
do bom direito se a pr6pria Fazenda Pública encontra dificuldades para
decidir as questões colocadas no procedimento administrativo.

Realmente, se uma vez lavrado o auto de infração. a defesa apresen
tada pelo contribuinte não oferece nenhum argumento sério no sentido
da improcedência da exigência fiscal. o julgamento deve ocorrer sem de·
longas.

De todo modo, se se pretende instituir uma garantia em favor da
Fazenda Pública, para que esta possa apreciar a defesa, e os recursos, do
contribuinte, sem preocupar-se com a garantia da execução do crédito
tributário, a solução indicada não é a cautelar fiscal, mas a exigência de
garantia de depósito como condição para a interposição do recurso admi
nistrativo.

Com o depósito, estará plenamente garantido o crédito tributário,
sem o constrangimento para o contribuinte, cujos bens restantes pertl1.81lC
cerão livres.

Aliás, bem pode a lei estabelecer que a exigência de depósito, como
c:ondição para o conhecimento da reclamação, ou do recurso, fique a
critério da autoridade da Administração Tributária. Assim não será gene
ralizada a exigência odiosa, e ficará a própria Fazenda Póblica como juiz
da necessidade de exigir. ou não, o depósito.
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4. A presunção de fraude

o direito vigente estabelece importante garantia em favor do crédito
tributário. ..Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou
rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda
Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em
fase de execução". 8

Esse dispositivo estabelece, como se vê, "uma presunção geral, juris
et de jure, isto é, sem possibilidade de prova em contrário, de que é frau
dulenta, contra o Fisco, B alienação ou oneração de bens ou rendas, ou
seu começo, por sujeito passivo, desde que o crédito tributário contra ele
esteja regularmente inscrito e em fase de execução". \I

Como já tivemos oportunidade de escrever, "estar o crédito tributário
em fase de execução não significa já haver sido proposta a ação de exe
cução. Há, todavia, manifestações doutrinárias e alguns julgados no sen
tido, inclusive do Tribunal Federal de Recursos em sentido contrário". 19

Quem conhece a linguagem fazendária sabe que a partir da remessa dos
autos do processo administrativo para a Procuradoria da Fazenda, para ins
crição do crédito como dívida ativa, diz-se que ele está em fase de exe
cução. De todo modo, prevaleceu na jurisprudência o entendimento de que
a fase de execução somente começa com a citação do réu no processo de
execução.

Não há dúvida, porém, de que a presunção de fraude de que trata o
art. 185 do vigente Código Tributário Nacional resolve, perfeitamente, a
questão da garantia do crédito tributário, sem causar o constrangimento
aos contribuintes, que resultaria da decretação de indisponibilidade de
seus bens.

Se a Fazenda Pública pretende ampliar tal garantia, o melhor cami
nho é a antecipação do momento a partir do qual a alienação de bens
presume-se fraudulenta. Seria bastante, para tanto, uma alteração no artigo
185, do Código Tributário Nacional, Poder·se-ia ter esse artigo assim
redigido:

..Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação de bens ou
rendas, ou seu começo, por sujeito passivo de crédito tributário
cuja constituição tenha sido iniciada."

8 CócUgo Tributirto NacJonal, art, 1&5.

9 ALlOMAR BALEEIRO. Direito TrO:1rltGrlo BrwUeIro. 10' edJçio, P'orense,
Rio de Janeiro. 1981, p. 604.

10 H1JQ() DE BRITO MACHADO, Cura0 de Dfrefto TMbut4rlo, ,. ed1çio,
Porense. Rio de Janeiro. 1987, p. 128.
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5. A prefer2ncia do crédito tributário

Entre as hipóteses de cabimento da cautelar fiscal, previstas no projeto
em referência, está aquela em que o contribuinte "contrai ou tenta con·
trair dívidas extraordinárias; ..... (art. 2.°, item IH}. Mais uma vet o
projeto desconhece a legislação vigente, que consagra proteção bem mais
valiosa em favor do crédito tributário.

Com efeito. segundo o art. 186 do Código Tributário Nacional, "o
crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a natureza ou
o tempo de constituição deste, ressalvados os créditos decorrentes da legis
lação do trabalho".

Assim, se o crédito tributário prefere a qualquer outro, &eia qual for
8 natureza ou o tempo de sua constituição, o fato de o contribuinte contrair
dívida é inteiramente irrelevante. Essas dívidas em nada preiudicam a
garantia de recebimento do crédito tributário.

Realmente, salvo em relação aos créditos decorrentes da legislação
do trabalho, a preferência do crédito tributário é absoluta. 11 Mesmo os
credores hipotecários, pignoradcios, anticréditos etc. não podem opor ao
fisco a garantia real de que são titulares. 12

6. Conclus6es

Em face de todas estas considerações é fácU chegarmos às seguintes
conclusões:

1.-) O projeto de cautelar fiscal apresentado pelo Presidente da
República ao Congresso Nacional, acompanhado da Exposição de Motivos
n.O 500/91, de 30 de outubro deste ano de 1991, além de desconhecer
a legislação existente, é inteiramente inadequado para o fim a que &e
propõe.

2.·) A presunção de fraude, já estabelecida no Código Tributário
Nacional, é instrumento bastante para garantir o crédito tributário contra
as atitudes de maus contribuintes, que alienam seus bens procurando fugir
à responsabilidade pelo pagamento de suas dívidas tributárias.

3") Na hip6tese de se considerar a presunção de fraude, acima
mencionada, insuficiente. o melhor caminho é a mudança da redação do
art. 185, do vigente Código Tributário Nacional, antecipandc>se para o
inicio da constituição do crédito tributário a data a partir da qual presu
me-se fraudulenta a alienação dos bens do sujeito passivo da obrigação
respectiva.

11 ALIOIIAR BALIZIRO, 011. clt.. p••.
12 ALXOMAR 'UJ-CKtRo, 0Jl. clt.. p. a.
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A Influência de Fatores Metajurídicos
no Sistema de Direito Privado
"Modelo Aberto Externo"

ROBERTO SCHAAN FERREmA

SUMA.RIO

1. o Direito e o homem. 1.1 Momento inconsciente.
1.2 Momento instrumenta~. 1.3 Momento científico. Pri
meiras conclus6es. Il. Sistema, abertura e metDjuridici
tlaae. Il.I Sistema. 11.2 Abertura. 11. 3 Metaiuridici
dade. segundas conclusões. Conclusão.

A indagação fundamental proposta no presente trabalho diz respeito
à influência de fatores estranhos ao direito - metajurídicos - em sua
órbita; um pouco mais: respeita à valorização (ou consideração, ou quali
ficação) jurídica daquilo que, antes, era juridicamente irrelevante; mais
ainda, e por fim: atine à propriedade estrutural de um sistema jurídico
(limitado, aqui, à esfera privada) de transformar-se. de ser transformável.

Esta tarefa pode ser pensada em dois planos.

O primeiro visa a caracterizar o relacionamento entre o direito e o
homem. Disso se ocupará a primeira parte do presente.

No segundo plano - que será a segunda parte -, esquece-se o
homem - se isso é possível - e olha-se o direito privado como estrutura
(ou sistema, ou ordenamento), a fim de delimitá-lo e, daí, definir o que lhe
é externo, bem como os seus mecanismos de internação.

De cada uma das duas partes. porque planos, derivarão conclusões
pr6prias (primeiras e segundas conclusões. respectivamente).

O tema sugere, ao ser proposto, uma divisão "original" entre o jurí·
dico e não-jurídico. A abordagem aqui desenvolvida subverte essa idéia,
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partindo da humanidade intrínseca do direito e da unidade do homem. Por
isso. primeiro estuda-se a relação entre o homem e o que se chama de
"direito". para depois caracterizar o que é predominantemente jurídico,
apartá-lo de outros produtos humanos (e, portanto, de certa forma, do
próprio homem. o que já é um falseamento) e. daí. estudar a penetração
destes outros produtos naquele antes apartado, o direito.

O método é circular: parte-se da unidade, procede-se à divisão e,
depois. à re-união. Mas essa "re-uniâo" é vista sob o prisma do direito,
portanto. parcialmente.

Noutra tentativa de explicação, é como se partisse de uma esfera, divi
de~se-a conforme características suas; depois, estuda~se como as outras
características influenciam e penetram uma delas. Nunca, porém. a esfera
deixou de ser esfera e a matéria que a forma deixou de ser única. Mais: a
própria esfera é que se divide e se estuda. Então, esse dividir-se e estudar
se existe na própria esfera.

Face à amplitude do tema, a bibliografia consultada é diversa. com
preendendo obras sobre sociologia, sociologia jurídica, filosofia do direito.
teoria geral do direito e sobre a parte geral do direito privado. Especial
atenção, por respeitarem ao objetivo último, merecem as obras que estu·
dam o direito privado como sistema (ou como ordenamento). Também
merecem uma palavra, aquelas que abordam, de alguma forma, a produção
de direito, seja quanto a fontes jurídicas. seja quanto à integração e inter
pretação normativa. Por último - o que não tennina -, é de referir
aquelas que tratam da relação homem-direito sob o ângulo sociológico, e,
ài vezes, antropológico, e que suportam a primeira parte do presente tra
balho.

I - O Direito e o Homem

I. 1 . Momento inconsciente

Muito já se disse, e os adágios O repetem, que o homem é um animal
social (político, ou da "polis", para Aristóteles; que vive em sociedade.
para a sociologia; cuja natureza - "humana" - só se desenvolve no
convívio social, para a psicologia social). Igualmente, tanto já se disse, e
os adágios tanto o repetem, que são indissociáveis as entidades homem.
sociedade. direito (ubi sacietas, ubi ;us; ex facto oritu, ;U5, bem compre
endido; direito é produto cultural, no jargão antropológico) 1.

O direito, para existir. prescinde da consciência humana. Desneces
sário é que o homem pense em produzir direito, ou, menos, pense que ele
existe, para que exista.

I L11HMANN. NIkJU. SOCIologia do Dhtto I, pp• ., • e: cm1praença e C8ri.
ter buUar do dJreftD.
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o direito só existe com o homem, e, também, o direito existe com
o homem, e isso basta 2.

Em certo momento hist6ricv.intelectual, o homem percebe o direito
e (em nome de uma autoridade mitológica, divina ou própria) utiliza-o,
Instrumentaliza-o. Antes, o direito existia, mas não era usado como instru
mento humano consciente. Agora O é.

Sobrevém outro momento, e o direito passa a ser estudado com vistas
ao seu conhecimento e aperfeiçoamento. Agora é objeto. l! ciência 8.

A existência desses dois "momentos" recém-referidos não extingue,
não elimina o primeiro - momento inconsciente. A apropriação, seja
como instrumento, seja como ciência, nunca é completa. Há um direito
sendo contínua, eterna e inconscientemente produzido".

Por sua prioridade histórica, o costume é o exemplo claro de parturi~

ção inconsciente de direito. Talvez mais claro do que devesse, já que
decorrente da idéia (sedutora, quase sempre imperceptível, mas que, per
cebida, é de se afastar) de que o que ignoramos sobre o passado, também
nele era ignorado. Mas, se se abdicar desse recurso histórico, nem por
isso deixa de ser claro o exemplo. A resposta que certa sociedade (povo,
etnia), num período histórico e num espaço geográfico, dá a certo proble
ma (obstáculo ou estimulo) tende a ser uniforme. Isso, não SÓ pela facilidade
e segurança que a repetição propicia, mas e principalmente, porque os fatores
concorrentes são os mesmos (lugar, tempo, etnia - cultura -, problema).

Há um momento, de apuração impossível, em que a repetição deixa
de se dar por si mesma para ser obrigatória. Há um outro momento, e
posterior, em que se perceberá a obrigatoriedade, seja em face da coati·
vidade de certo comportamento, seja pela punição ao não-comportamento.
Agora, e s6 agora, a consciência instrumentaliza a regra jurídica. Esta,
entretanto, já havia G.

Mas a produção jurídica não consciente tem âmbito mais largo.

A sociedade (onde, e s6 onde, o direito existe) toma as regras já
jurídicas (direito existente) e as deforma. Forma regras que não eram
jurídicas. Esvazia ou enche (às vezes de conteúdo deformante) regras

2 MIRANDA, Pontes de. A m(lrgem do Direito, p. 34: o direito como efeito
e causa dos proce&sos na.turals da oociedade.

3 AqUi um parênteses. A palavra 'momento' utiliZada no título do presente
espaÇo e dos dois seguintes, carrega, menos, uma noçAo tempor..l ou cronológica
e, mais, a de estágio ou plano.

4 MIRANDA, Pontes de. A margem do DtreiU>, pp. 111 e 112: fnconsci~nc1a

na formaç1o Jurldica.

5 :MIRANDA, Pontes de. IntrodUÇeio c\ SocfoZ0gf4 GerclZ, pp. 167 e 171.
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que pretendem. formalmente ser jurídicas'. Isso inconscientemente. pois II
"consciência instrumental", no primeiro e no terceiro casos, indicaria outro
sentido; no segundo. inexiste.

Se hã uma relação de implicação entre homem e direito (ou socie.
dade e direito). basta uma compreensão hist6rica daquele (ou da socie.
dade) para se deduzir, por implicação, a mudança não consciente do ditei·
to. Pode-se afirmar. também, que o direito, ao se alterar, altera o homem:
o homem forma e deforma o direito; o direito forma e deforma o homem.
Isso, infinita e inconscientemente.

Mas já se vai longe demais para este tópico.

I. 2. Momento instrumental

Acontece, porém, que nem tudo (e pode-se afirmar. até, que cada
vez menos fenômenos) foge à percepção humana. Correlatamente, cada vez
mais o homem quer mais comandar as coisas, a vida e a si mesmo l' •

Nesse momento. o direito é percebido e utilizado como um vigoroso
instrumento de ordenação. I! vital à sociedade que a lei (palavra cujo
sentido muitas vezes se confunde com o de direito) seja cumprida. Há a
consciência de que existe e de que deve ser observada.

Importa menos, aqui, que esse direito (ou essas regras) provenha de
um Deus que zela pela sociedade, ou dos costumes dos antepassados. ou
de uma instituição humana. Importa, sim, que ele existe num plano de
consciência social e é, assim, respeitAdo.

Para cada caso é preciso descobrir O direito que o rege (dizer o di
reito); para as situações novas é preciso criar direito novo.

O fenômeno da positivação do direito. B com a variabilidade e sele
tividade que lhe imprime. põe às claras O seu caráter instrumental. a sua
funcionalidade. Não se trata de uma entidade pré-existente, pré-formada,
mas de um instrumento humanamente moldável.

8 LIHA LOPES, JOIIi Reinaldo de. "MUdança SOclal e Mudança Lep1: 08
lImJtea do Congresao Constituinte de 1987, RIl11. lIe In/ormat;4o LegU14ttJXS. 94-411-58;
RENN1m K&r1, The IDaUtutiona Df Private Law, p. 2911; P'rançola Geny, a.pud.
OU~1ra LltrePto, Dla16t1ca e Técn1ca na Teot1& Qeral do Dlre!to. p. '19.

7 IMo llOl'QUe "o homem é um animal nIo detlDido". <NIE'I'ZCHE>, ou par
que "o homem parece 1eDlbrar-. de a1IWDa coisa vlat& antes 4e qua,1quer eDtlr
univenal". (PLATAO). ApI&fI. NOBREGA DI: ARAUJO. VIoDd7c. lrUfG de Sfltnaa
e Orden4mento no DIreito, pp. li e 14.

8 LUBIUNN. NltlaI. Op. cit.• p. 23&: JlAS81QIJCR, WJDfrted. O SInnaG do
DfreUo e a COIU/ICGç4o: a v1Dculaç6o do JUÚI • LeI. in Direito Comparado I 
J!:ItUdo,s de DIreIto BruUeJro - .&lemIo. pp. 1M e 1W1.
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Há legisladores para criar. alterar e revogar normas; há juízes e trio
bunais para aplicar,l1 ínterpretar e criá-Ias; 10 há o movimento. mais ou
menos consciente. da sociedade (sociedade civil, no jargão político) a rebe
lar-se contra as normas, agíndo, às vezes. segundo norma!! 11.

Bem entendido: a existência do direito (como exposto na item 1.1)
é inevitável; seu conteúdo. porém. não o é. O homem o tem nas mãos,
mas não completamente.

I. 3. Momento científico

Por não tê·lo completamente nas mãos. persiste a humana neces
sidade de "dominar" o direito (ou de conhecê-lo, ou de apropriar-se dele).
o que. de certa forma. equivale a dominar a si mesmo (ou conhecer-se.
ou apropriar-se de si).

Nesse momento. através de uma tentativa de ruptura com os momen
tos anteriores (inconsciente e instrumental), olha-se o direito como a um
objeto a ser conhecido. A relação é vetorial de um sujeito para um obieto.

A preocupação dominante. agora. é conhecer o direito. classificá-Iot

organizá-lo (o direito e o seu conhecimento) 12.

Mas não se limita a essa descritividade. Não pára no olhar o real.

Incumbe às ciências sociais (e como tal à do direito) usar da espe
culação e das projeções e rumar para o ideal. 't preciso indicar o aperfei
menta n.

9 SObre esse verbo paira, a dar-lhe conteúdo correto, a &1'innação de Roberto
José Vernenzo de que "a Intervenção de um sujeito especUlco é condição sufi
ciente e necessârl& de uma mudança norma.tiva", apud. Antonio MAR:TINO, "Una
Polêmica a Buenos Aires" ... , In Rivista Internazionale di Filosofia 4el DíTitto,
1977, voI. 3, p. 658.

10 Sobre a COD8trução jurisprudencial do direito anglo-slLX!o, Il. técnica do
precedente e das "distlnctlons", Mário a. LOSANO, 08 Grande" Sistemas Juri
dicos, pp. 120 e 88.; René DAVID, Os Granctes Sistemas do Direito Contempordneo,
PP. 372 e SlJ. Fundamental sobre o assunto, SUpOrtando-se tanto na experiência
anglo-saxõnlca quanto na romana pretoriana. a obra de José Pu!g BRUTAU,
A Jurlsprudtncfa. como Fonte do Dweito.

11 AqUi se estA sobre uma zona Ilm1trofe entre os momentos inconsciente
e consciente (de que pa.rtjcipa o instrumental). Não caDe estender·se mU1to o
assunto, mas vale notar que há, uma produçlo consciente 'clandestina' de direito,
que, mala ou menos, VIl.le, mas n40, ou só mais tarde, é conduzida pelas fontes
fonuata criadoras do mesmo.

12 Notar que no momento IDBtrumental a t6nlca é reger a. soel.edade. Angelo
FALZEA, "Sistema CulturaIe e 8.!stema atur1dieo", Blvista lti Db-Itto CIvUe, 1988,
p. 10. ao dl8tlngUir O sistema ideal do sistema rellJ, p6e o direito neste e a. ciência
(onde a do direito) naquele.

13 Sobre o papel das ciências sociais, D. F. MOREIRA NETO e Ney PRADO,
"Uma Análise ... ", .Revista de In/ormação Leg16lattfX&, 96:124-125.
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Nesse ponto já se adentra os territ6rios da filosofia do direito. Não é
de se descartá-la deste momento científico. No direito, os limites entre
a ciência e a filosofia são por demais nebulosos.

Também no outro extremo deste momento há indefinição.

A doutrina, com seus dogmas, com sua ortodoxia, situa-se numa zona
intermediária entre os momentos instrumental e científico. l!, um pouco,
forma (busca) de conhecimento; é, um pouco, forma de regulação. l! isso,
enquanto presa à regra positiva e aoS dogmas; é aquilo. quando alarga
seus horizontes, desfaz-se do preconcebido, amplia o leque de fatores, con·
sidera as conseqüências possíveis, enfim, procura uma verdade jurídica
(e não mera decorrência da aplicação de uma regra e um dogma) H.

Antes de prosseguir, são necessárias duas anotações.

A primeira toca à interligação dessa primeira parte do presente tra
balho com a segunda parte. e. que as idéias de cientificidade e sistemati
zação estão amarradas desde a origem 13. Daí que, quando se fala em
sistema no direito, se está neste plano (ou momento científico).

A segunda anotação é de capital importância daqui para a frente.
e impossível um conhecimento objetivo do direito. Ou seja, a cisão (refe
rida ao início deste item 1.3) entre sujeito e objeto, entre cientista e fenô
meno jurídico, é impraticável. e relativa. Assim como a pessoa do cientista
participa, não cientificamente, do fenômeno jurídico (como do econômico,
do moral, do psicológico, do antropológico, do sociológico, do religioso,
do político, etc.) também o produto científico, que, muitas vezes, pretende
abarcar o fenômeno jurídico, é por ele abarcado fatalmente. O sujeito não
percebe, mas, em muito, já é ·objeto; o objeto (cuja função não é perceber)
muito absorve do sujeito l0.

Note-se que, circularmente, acabou-se voltando a um dos momentos
anteriores (incOnsciente), como denota a frase "o sujeito não percebe" do
parágrafo anterior. ~ irônico que nem na ciência tudo seja consciência
(com ciência).

14 SObre ciência e dout.r1na, pensamento ortodoxo e heterodoxo, envio de
:MACEDO, "Doutrina JurfdJca e Ciência Juridtca" (diBtlnç6es). BevuUl de Direito
Citlfl, 36:112-11.

1~ SObre Leibniz, Francisco dos SANTOS AMARAL NETO, "A Técnica Jurf
dica na Obra do Telxelrs. de Freitas ... ", Revf3Ul de Direito Cfvil, 38. p. 21. Sobre
Kt.nt, V&.ndyc N6brep de AraUjtf. op. clt.• p. 12.

16 "Nós pertencemos 80 direito como o direito nos pertenee. e n08lO conheci
mento do dIreito é o lnd!spensável motor de sua oonatltuiçAo:' CTraduçAo Uvre).
J. L. V'OLLIlI:RJlm, Lea Anaatomole8 du Drolt, Archlvea de Ph11oeoUe du 0r011:.. 2'1,
P. 14. Sobre .. re1aÇlo suJe1to-obJeto, X18'Uel REALlC, Teona Trld~ 40
Dfmto. pp. fi e •.
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Primeiras conclusões

:e o mesmo homem que participa, e é agente, dos momentos incons
ciente, instrumental e científico. Homem que, por sua não-especificidade
jurídica (17), está sujeito à influência de fatores não-jurídicos de toda ordem
(políticos, econômicos, morais, sociais, etc.). Agrava-se essa influência por
que, no plano científico, a neutralidade, ou objetividade, está mais distante,
via de regra, no direito do que em outras ciências sociais. O produto
científico jurídico participa já do fenômeno jurídico, e altera-o, enquanto,
por exemplo, uma obra sociológica (ou antropológica, ou histórica) não
participa (e nem altera; ou s6 indireta e tenuamente poderá vir a alterar)
do fenômeno sociológico (ou antropol6gico, ou histórico). E note·se que
nessas outras ciências é, modernamente, bastante enfatizada a impossibili
dade de objetividade, já que o homem (sujeito) é o objeto e o instrumento
do conhecimento (mais ou menos).

Igualmente, os três momentos de relacionamento entre homem e direi
to são reciprocamente influentes. São interativos. A mudança produzida
em um deles, altera os demais. A relação é dinâmica, processual 18.

Portanto, a mutabilidade é intrínseca ao direito (aí incluída a ciência
do direito), e a própria compreensão dessa mutabilidade já o altera.
Também intrínseca a ele é a influência de {atores metajurídicos. O homem
não é (apenas) um animal jurídico, e o direito é fenômeno humano.

11 - Sistema, abertura e metajuridicidade

n.1 - Sistema

«Saben que unsístema no es otra cosa que la subordínací6n de todos
los aspectos deI universo a uno cualquiera de ellas. Hasta la frase 'todos los
aspectos' es rechazable, porque supone Ia imposible adici6n del instante
presente y de los pretéritos. Tampouco es lícito el plural 'los pretéritos',
porque supone otra operaci6n imposible..." 19

A aplicação da idéia de sistema ao direito (e ao direito privado), pelo
que se vê do exposto e concluído na primeira parte do presente trabalho, é
de exeqüibilidade relativa. A precariedade da compreensão sistêmica, regis
trada na citação acima, agrava-lhe 8 relatividade. A historicidade (mutabi
lidade) do homem 20 elev8-a (a relatividade) a níveis subvertedores.

17 Conforme aiorgio DEL VECCHI0. O "homo juridicus" e a insuticiéncia do
ãireito como regra !ta vida, Bolettm da FacUldade de DireIto de Coimbra, XVI,
pp. 117 e ss.

18 Conforme EmU LASK, cujo pensamenro é traduzido po.r TércI0 FERRAZ
BAMPAIO JúNIOR, Conceito do Sistema no Direito, p. 136.

19 Jorge LUis BORGES, Ficciones, conto denominado "T1ón. Uqbar, Orbis
Tertius". p. 24.

20 Conforme MigUel REALE, op. cU. - "O homem é enquanto deve ser".
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Entretanto, modemamente, a compreensão sistêmica do direito privado
atende à própria relatividade, sendo por ela (relatividade ou mutabilidade)
abrangida (a compreensão sistêmica do...), mas, imediatamente, abrangen
do-a.

(Começou-se pelo fim. Volte-se).

A palavra 'sistema' ingressa no vocabulário dos pensadores no momento
em que estes pretendem uma compreensão científica do direito. Está histori
camente ligada ao método classificatório, objetivo, das ciências naturais. 21

A onda de relatividade, que, no corrente século, abala mesmo as ciên
cias ditas exatas, 2:Z aliada ao desenvolvimento da compreensão dialética,
nas ciências sociais, conferem uma nova e própria dimensão à palavra siste
ma no direito.

A amplitude do fenômeno a ser sistematizado, o que significa que os
fatores que conduzem à sistematização variam de autor para autor. Falta,
aqui, espaço e interesse para anotar essas variações.

Importa, sim, a partir do exposto na primeira parte, averiguar a possi
bilidade e forma de um sistema jurídico privado responder às determinantes
lá expostas sem prejuíro do próprio sistema.

Idéia de todo, segurança, coerência, previsibilidade, são expressões
ligadas à concepção sistemática. Emerge, pois, a palavra codificaçjo.

Porém, os códigos, que vieram para resolver todos, e para sempre, os
problemas, foram subvertidos pelas alterações sociais e, daí, pela prolüera
ção legal extravagante. 19ualmente, os princípios, antes claros e poderosos,
mostraram-se insuficientes.

o direito, é inevitável perceber, não deriva apenas das leis, ou de si
mesmo. "O direito não é apenas o direito."

Dai, há autores que negam a possibilidade de sistematizá.l0. 21

Porém, tal negação implica não ciência (conhecimento), não justiça
(verdade) e não ordem (segurança). Ou seja, é a negação de, pelo menos,
uma dimensão (momento científico) do direito.

21 Conforme Norberto BOBBIO, Teorúl deU OrcI~to Gturldfco, p. '18.
Sobre & evoluçAo do método Cláss1co ao &1stêmlco, MOREIRA NETO e Ney PRADO,
01'. clt.• p. 122-

22 MORBIRA NJ:I'O e Ney PRADO, op. clt•• p. 123.

2S LuiIi RIlCASltN8 SICHES, 4pu4. Toab1o KUKAI, "A Dopnát1C& Contem
pcdnea e o Problema da SJateD1at1zaç&o da. C1fGc:1a JUridJc:a", Bll'r:IútG " Direito
CtuG, ., pp, 'li e 10.
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Há que se tomar a relatividade e a mutabilidade, para conceber um
sistema relativo e mutável, como são o homem, o direito e o conhecimento.

t o que procede a concepção problemática do direito. Ü

Há uma inversão de método, do dedutivo para o indutivo. ~ A regra
positiva já não é uma impressora a deformar o fato, mas mold8~se a ele,
deformando-se. Logo. o fato contém valor e este tem poder deformante sobre
a norma.

Tal encontro reciprocamente deformante entre norma e fato é presidido
pelos principios jurídicos orientadores do sistema (pertencentes a ele), mas
que, concomitantemente, são dele (do sistema) extraídos. 2&

Nem norma, nem fato, nem princípio (infinitesimalmente) saem indenes
desse encontro.

Dizer que em torno desses princípios se processa a sistematização 27 é
falsear a verdade. A compreensão do sistema há que ser processual, de rela
cionamento dinâmico, onde os princípios são um dos elementos. ~ certo,
por outro lado. que são o elemento mais geral e mais perene. Agora, do lado
oposto, por essas características mesmas, são, normalmente, o de menor força
determinante caso a caso.

A sistematização é, justamente, a compreensão global do fenômeno
jurídico privado e a percepção dos elementos interativos.

Não poderia ser diferente. Compreensão, que denota abrangência e
conhecimento, é o máximo que se pode alcançar, pois se está, apenas, no
"momento científico" (primeira parte, item 1.3). Quanto melhor se com
preender os outros 'momentos' (inconsciente e instrumentaI) e O próprio
'momento' (científico), mais verdadeira e justa a influência irradiada (sobre
os outros momentos e O próprio). Também. essa 'compreensão' permite o
equilíbrio, a sintonia e os ajustes entre os momentos e internamente a eles.

11.2 - Abertura

Desnecessário ·e redundante seria repetir, aqui, O desenvolvido, e con·
cluído na primeira parte. ~ de invocá-lo, porém. porque em muito participa
deste ponto.

24 Theodor VIJmWE<J, Tópica 11 JuriBprudenc!4; Josef EBSER, Principfo 11
Norma en l4 E14boT4C!ón )urtlprw!encúd del Derecho PrlwuJQ.

25 MOREIRA NETO e Ney PRADO, op. cU., pp. 122 e 123; To8hlo MUltAI,
op. dt., p. 80.

26 ..... 08 ufOJll&8 BIo sempre Jgua.lmente eoDJJeqtl.ênclN de llU&Il próprias con
aeqUênc1u; ele8 sAo justificados por BWIB próprlaa conaeqüênclaa do mesmo modo
que eles as justtt1cam." J. L. V1l'LLIERME. op. cit., p. 12.

21 TOIbfo MUXAl, 011. cit., p. 80.
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Já se demonstrou que o direito (fenômeno jurídico) vive em osmose
com os demais fenômenos sociais e humanos. Aliás, apartá-lo, ou apartá-los
já é falsear.

No item anterior (II. 1). pôs-se claro que li sistematização há que com
preender (conhecer e abranger) os três momentos da relação homem-direito.
A mutabilidade desses momentos não ocorre apenas pela interação entre
eles. Decorre. também, da influência, da insinuação de outros fenômenos
sociais e humanos, não jurídicos (ao menos até o momento em que se
insinuam), nas fronteiras do direito (osmose antes referida).

Ora. o ingresso de valores não jurídicos no momento inconsciente é
claro como a água. Dito momento é a pr6pria valoração jurídica inconsciente
do que antes não era jurídico.

Igualmente, no momento científico, os fatores não jurídicos agem mais
ou menos livremente, de acordo com a concepção valorativa do agente
(doutrinador, cientista).

A questão se põe, portanto, no momento instrumental, e na vigorosa
influência que exerce sobre os outros.

No direito continental, a ideologia codificadora desenvolve a idéia de
completude e imutabilidade do sistema (que se confunde com o código).
Essa concepção, no início deste século, entra em crise. Substitui-se a idéia
pela de seletividade legislativa. F. claro que a substituição não é plena, pois
as lacunas e insuficiências legislativas perduram, e o legislador não está
sempre atualizado, nem sempre presente.

O juiz, ao contrário, não pode negar sua presença.

Interrompe-se, agora, o raciocínio acima. para incrustar algumas ano
fações sobre o sistema common law.

Generalizando (o que implica simplificação e, daí. deformação), oca·
minho é inverso. Sob o pretexto de aplicação do costume. fonna-se a lei
comum (common law) jurisprudencialmente :lI!. Sofre o influxo da equity,
que emana de origem diversa e tem caráter revisional da common law 28 •

Modemamente há um conjunto organizado de precedentes a indicar, prévia
e rigidamente, a solução de cada caso ao.

Retoma-se o raciocínio relativo ao direito continental, sem perder a
linha do common law.

F. que ambos, por vias opostas, enfrentam o mesmo problema. Pode-se
adialltar que as soluções também têm faces contrárias.

28 lO.r1o O. LOSANO, o. GTGnc!q sutema.r JurWcol, p. 120; René DAVID.
o, Grandu 8~e11UJ6 do Direito ContetnJlO1'4neo. p. 431.

29 René DAVID. Qp. clt.• p. 176.
30 Mário G. LOSANO, op. clt., p. 1.2'1: ReI1é DAVID, 01'. cU•• p. 432.
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o segundo (common law), até pelas determinantes histórias, vale-se
da restrição. Quanto à legal rule (regra legal), interpreta-a, o juiz, restri
tivamente, de forma a sobrar-lhe maior campo criativo. Do precedente es
quiva-se através da técnica das distinctions (distinções) I que repousa sobre
a novidade do caso a ser julgado 31. Assim renova-se.

lá o direito continental, por sua ótica historicamente inversa, cumpre
outros caminhos. Como a norma (legal) é tida como abstrata e geral, é
mais fácil ampliá-la, (enchê-la de conteúdo ou atenuar·lhe o conteúdo) do
que restringi-la, mesmo porque, se a tônica fosse a restrição, faltariam
regras e o juiz não as pode criar (?). Evidente que, se algumas normas
se alargam, outras se estreitam; se umas se deformam, outras se conformam.

Há elementos que catalisam e, ou orientam essa atividade ajustadora.
Os princípios jurídicos, orientadores importantes e vagos, que se contrapõem
dialeticamente, muitas vezes, com fronteira oscilante e indeterminável. A
interpretação, canal entre princípio e norma, que a esta estende ou enclau
sura. As cláusulas gerais, os tipos abertos, que, pressupondo a insuficiência
estática do restrito, assentam-se no relativo. As lacunas, o nada normativo
a ser normatizado.

Todos esses elementos, esses mecanismos (além de outros), permitem
sintonizar, equilibrar, ajustar o momento instrumental aos outros, conforme
referido ao fim do item anterior (li. 1). Como estes outros momentos do
relacionamento homem-direito (inconsciente e científico) são abertos a fato
res metajurídicos, recebe·os, também, o momento instrumental.

Falou-se da atividade do iuiz instrumentalizando a norma. e óbvio
demais que a atividade formalmente criadora de direito (legislativa) e o
uso privado deste (ou seja, a instrumentalidade reguladora genérica e a
instrumentalidade reguladora privada - pelos indivíduos - concreta)
sofre influências metajurídicas (sociais, econômicas, emocionais, psicoló
gicas, culturais, etc.).

II.3 - Metajuridicidade

O limite entre o jurídico e o não jurídico é de apuração discutível.
Quando se trata de influência de fatores metajurídicos no direito privado
trabalha-se com um paradoxo: o que influi no direito alguma juridicidade
possui.

A concepção positivista legalista traçou uma linha nitida separando o
jurídico do não jurídico. Para isso amputou boa parte do direito.

A concepção problemática. como exposto, s6 vaIara juridicamente
(juridiciza) os fatores no momento em que é necessário solucionar certo

31 Renê DAVID, op. cit., p. 397.
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caso. Portanto, é avessa à distinção prévia entre o jurídico e o não jurídia..
O fato tem valor e os fatores desse valor serão apreciados juridicamente.

Não obstante, o próprio conjunto de normas positivas tem "claros"
cujo preenchimento se dará com material de origem não jurídica i2.

O conceito de "fins sociais" ou de "bem comum" é passível de enchi
mento com material eminentemente político e de variação equivalente à
diferença existente entre os programas e a ideologia dos partidos políticos
de direita e os de esquerda, pois ambos visam ao bem comum e aos fins
sociais. A palavra "eqüidade" evoca emoção, bondade. As idéias de boa-fé,
"bons costumes", "bom pai de família", têm conotação ética, e são variáveis
do sul ao norte e do campo para a cidade. A "moral" tem conteúdo moral (e
muito religioso), A "autonomia privada" não se desprende de sua origem
econômica e filosófica; a "ordem pública" denota o intervencíonismo econô
mico e social do Estado.

Entre outros, esses conceitos (princípios) transitam livremente pelo
direito privado, nas leis, nas sentenças, nos contratos e convenções, etc. São
poderosos, vagos 88 e não jurídicos.

Segundas Conclusões

O direito moderno, tanto O continental quanto o :la common law,
vive o impasse do "pré-jurídico". -E preciso desprender-se dele.

Os caminhos que cumprem, para isso, sãolnversos, mas a experiência
do direito continental vale ao insular, e reciprocamente.

Naquele, a concepção problemática põe fato e norma em plano de
igualdade, e interagindo entre si e com os princípios, para desvelar o direito
caso a caso. Aqui, pois, a influência da common law.

Nesta, restringe-se, a abrangência dos precedentes, como a da regra
legal, ampliando o campo criativo, cujo preenchimento se dá com base
em princípios que se desenvolvem com finalidade organizadora (sistema
tizadora) 81. Aqui, pois, 8 influência do direito continental.

Em ambos, portanto, os princípios tomam relevância. Ambos, também,
tendem a aproximar-se na descoberta do direito caso a caso.

32 Eue tipo de dlatlnçAo, por todo o Já explanado, deve aer tomado com •
devida relatividade.

33 Como obeerft LuJe1 LOllBARDJ "ALLAt7RI, Corto cU l'floeoffA de DVitto,
p. 210, OI c:ritérkle de lntep'aç60 dae borDl8l do multo menos comp!etoB elo que
o que preteIJdem. inteeru, oa critátol de determlD.a9lo do multo mala tndeter
mlnadoe do que o que. querd~.

34 Joeef.BB.BER. op. dt.. p. 301. lU .u~ que defendem o recuno " uma
'l1ew eqU1tJ", como af1rma Ben6 DAVID, op. clt.. p. 3D.
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Especificamente quanto ao direito continental, os princípios e as cláu
sulas gerais (como também as lacunas, ainda que estas não contenham
indicação do próprio conteúdo), além do conteúdo aberto, evocam conceitos
não jurídicos, que tendem, pela interpretação e analogia, a se esparramarem
sobre o conjunto normativo.

A própria concepção problemática é um "processo de juridicização",
supondo a influência metajurídica.

Por fim, é preciso organizar o exposto.

A solução (problemática) dos casos passa·se no momento instrumental.
Porém desprende-se do direito positivo (momento instrumental) abrindo-se
à influência "dos momentos inconsciente e científico. Este, por seu turno,
age (interpreta, preenche, organiza) sobre o momento instrumental (regras
positivas) .

Quanto mais azeitados esses canais, mais equilibrado o direito, porque
em sintonia com a sociedade, sua origem e razão; mais moderno e mais
próximo de sua tarefa de regulá.la e organizá-la de forma justa. A injustiça
é desequilíbrio, que é (ou tende à) desordem.

Conclusão

Da justaposição das duas partes do presente trabalho e, principalmente,
de suas conclusões particulares resulta O que segue.

A mutabilidade intrínseca do direito e a não.-especificidade jurídica do
homem são fatores que se implicam reciprocamente e, igualmente, ímplicam
a metajuridicidade do direito (ou seja, a influência e a juridicização do
que, antes, não era jurídico). "O direito não é s6 o direito".

O pensamento "problemático" (aberto), que põe em interação reci·
procamente deformante fato, norma e princípios, onde estes são orientado
res que, dialeticamente, sofrem a orientação de suas conseqüências (esta
palavra é excessiva, melhor seria "influências"), não basta, ou é insuficiente,
para caracterizar um "sistema aberto externo". e necessária a compreensão
global, panorâmica, do direito. de modo a perceber e promover a interação
e o equilíbrio entre os três momentos (inconsciente, instrumental e cienti·
fico), o que implica direito moderno, sociedade em ordem e justiça humana.
Aquele (pensamento problemático) se dá no momento instrumental; esta
(compreensão sistêmica processual), no científico. Ambos implicam-se.

Destas duas conclusões fundamentais (dois parágrafos acima) deriva
o que segue.

A influência de fatores metajurfdicos ocorre mesmo nos "sistemas
fechados", através dos princípios, da interpretação, das lacunas, e outros.
Nestes, porém, vigora a idéia limitativa do direito às normas positivas,
reduzindo-o a uma parte do momento instrumental. A idéia vigora no

R. IlIf. I.,.... a,..ilIo •. 29 11. 114 ..... / Iam. 1992 JtJ



momento científico e se imprime sobre o instrumental (jurisprudência.
jurisdição). O direito não se submete e entra em dissintonia com essa
ordem (que tende a ser apenas força, não direito).

"O homem forma e deforma o direito". Mas sua ação no momento
instrumental tem elasticidade limitada. pois. também, "o direito forma e
deforma o homem".

Por outro lado, a caracterização de um sistema como fechado ou
aberto é uma questão de grau. dependente dos homens que pensam,
escrevem, pedem e aplicam o direito. Por trás disso. é claro, há a com
plexa realidade humana cultural e social.

A aplicação (stricto sensu) constantemente igual de uma regra perpé
tua se dá por fatores metajurídicos.

"Eu vejo o vir a ser."
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Apontamentos para uma História
da Desindexação no Brasil

LErÁCIO JANSEN

Era uma vez, no Brasil, um golpe de Estado
que pretendla ser uma revolução. Um de seus
inBtrumentos de transformaçio seria urna
nova moeda. Como Se tratava, porém, de
wn arremedo de revolução, a ditadura mUi
ts.r brSBlleira produziu um simUlacro de
padrão monetá.rl.o: a indexação

SUMARIO

1. Antecedentes. 2. Algumas reações iniciais da opinMo
pública. 3. As .primeiras medidas legats em sentido con
trário à indexação. 4. As pressões na opinião pública
pela retndexação generalizada. 5. O caos monetário do
Governo Sarney. 6. A política de desindexaçao no Go
verno Collor. 7. Algumas reflexões.

1. Antecedentes

Durante as primeiros quatorze anos de sua vlgencla a indexação
brasileira, tratada como uma rígida política de Governo, permaneceu pra
ticamente inquestionada. Entre 1964 e 1978, disciplinando, integral ou
parcialmente a correção monetária, publicaram·se 37 leis. 64 decretos-leis,
43 decretos, 2 atos institucionais, 1 ato complementar e 1 emenda cons
titucional. afora a referência feita ao tema na Constituição de 1967 e
na Emenda Constitucional n.O 1, de 1969. 1

1 Relaciono essas normas, referindo-me a.os tem&ll especffic08 nel. Versados, em
Critica dtI Doutrma da Correção Monetária. Rio, Forense, 1983, pp. 28 a 33 e 46 a 54.
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Além de manter a iniciativa da promoção dessa verdadeira escalada
de normas indexadoras. o Governo rejeitava sistematicamente projetos de
lei do Congresso quando visavam regular ou modificar os critérios da
correção 2.

Na esfera do Poder Judiciário a aplicação da correção monetária.
embora quantitativamente ampla. submetia·se. com poucas exceções. ao
chamado "princípio da reserva legal". segundo o qual os Tribunais s6
deviam conceder a atualização monetária dos créditos se a lei a auto!i·
zasse a.

No final de 1977, através da Lei n.O 6.423. de 17 de dezembro.
diante da multiplicidade dos índices então utilizados, tentou-se impor uma
regulamentação, de caráter geral. à matéria. unificando os indexadores.
Ma~. cerca de um ano depois. quando a Emenda Constitucional n.O 11. de
13 de outubro de 1978, aboliu os atos "revolucionários", institucionalizan
do a abertura democrática, "lenta. gradual e segura". a correção mone
tária fugiria' do controle centralizado e exclusivo do Governo. Também
ela. digamos assim, popularizava-se; sendo a sua generalização defIagrada
pela Lei n.O 6.708, de 30 de outubro de 1979 (que cuidava da atualização
automática dos salários), atingindo o ápice em 1981, com a promulgação
da Lei n.O 6.899, de 8 de abril desse ano, que estendeu a indexação,
indiscriminadamente, a todas as dívidas de dinheiro.

2. Algumas reações iniciais da opinião pública

As deformações da ordem monetária, agravadas por esse longo período
de valorização de créditos, suscitaram, a partir de 1979, nos meios de
comunicação - estimulados, ademais, à época. pelo abrandamento da
censura - críticas à correção monetária. Começava-se, então, a falar em
desindexação.

Vejamos, a vol d'oiseau, algumas notícias da Imprensa escrita não
especializada sobre o assunto:

ECONOMISTA CULPA DUPLA MOEDA PELA ESPE.
CULAÇÃO'

O modo de operação do sistema monetário financeiro do
Brasil "acabou por se traduzir nesse mecanismo absolutamente

----
2 Levantamento feito entre 1970 e 1975 demonstra que todos os projetos de lei

elo Congreuo sobre correçAo monetárla de lntc:1atj,va dos parlamentarea, no espaço
de tempo conzdderado, foram reJe1tados ou arquivados. Jolerece mençio upec1aJ o
Projeto de Lei n" 1.996, de 1978, que, afinal, transformou-se. em 1981, na Lei
n" lUl99. Ver sobre o B8lIUDto C'rfffca, clt., pp. 41 • 45.

3 A P&rtb' de aetembro de uns ocorreu uma mUdança de ortentaçlo e o
SUpremo Tribunal !'ede:ra1 P88lIOU a admitir a correçio, aem. lei. das lndenDaç6ea
deconentea de danoa materia18, CODldde.radas diVidas de valor. Para maiores 1nfor
maçOeB ver a mJDha A Correç4G 1l0Mt/lrlG Im Ju", RIo. Porenae, 1988. pp.• a 9.

.. Maria da ConceIçio Tavares, in JOI'I'ICIl cio BTutI. 18 de jl1lho de 197t.
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distorcido", que premia a "especulação, recorta arbitrariamente o
crédito corrente e penaliza o investimento produtivo" - sustenta
a Professora Maria da Conceição Tavares em sua tese Ciclo C Crise
- o Movimento Recente da Industrialização Brasileira, com a
qual- na semana passada, tornoU-se titular da cadeira de Macroeco
nomia na Faculdade de Economia e Administração da UFR1.

Coincidentemente, esta foi a cadeira ocupada pelo ex-Mi
nistro da Fazenda e um dos responsáveis, com Roberto Campos,
pela reforma financeira de 66, o Professor Octávio Gouveia de
Bulhões -, hoje também um crítico de suas distorções. Mas
é num dos pilares dessa reforma, contudo, que a Professora
Conceição Tavares encontra a origem do que chama de "esqui
zofrenia" financeira: a dualidade de formas monetárias na eco
nomia - uma delas, o velho dinheiro sujeito à desvalorização
permanente, e outra, a moeda financeira (a UPC), protegida pela
correção monetária.

• • • • • t • • • • • • • ... ~ • .. • ... .. .. .. • • ... .. .. ... .. • .. .. .. • • .. .. .. • .. • • .. .. • .. • .. .........

A CORREÇÃO MONETARIA E UM GRANDE MAL (I

Pergunta: Por que o capital financeiro é privilegiado?

Funaro - Na Inglaterra quando a inflação chega a 20%,
os juros não passam de 10%. Isso significa não estimular o
capital não-produtivo. No Brasil ocorre o inverso. Primeiro se
defende o capital não-prodl!tivo. O Brasil é o único País do
mundo onde os juros reais ultrapassam 15%. No fundo, esse é
um problema criado pela correção monetária. Ela foi criada para
proteger o próprio governo para impedir que as dívidas para com
o Tesouro Nacional fossem deliberadamente esquecidas pelos de·
vedares. No entanto, a correção monetária tornou-se um grande
mal, quando a inflação voltou a subir. Outros países que já
tentaram utilizar a correção, já a abandonaram. Eles acabariam
percebendo que o mecanismo provoca a autodestruição do sis
tema, pois todos procuram corrigir tudo e o risco deixa de
existir .

VIDIGAL QUER TORNAR PRE-F/XADA TODA A COR
REÇÃO MONETARIA 6

Pergunta: Como analisa o sistema de correção monetária?
:e inflacionário?

Gastão V idigal - A correção monetária plena em face
de expansão inflacionária, estimula a inflação. Por isso sou

----
5 Entrevista. de DUson Funaro B PaUlo Kupfer In Veja de 8 de agosto de 1979.
6 Gastão Vldigal in Jornal do Brasil, 20 de agosto de 1979.
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partidário de que a correção monetária seja sempre pré-fixada,
inclusive nos depósitos de poupança e nos títulos de governo,
para inverter a expectativa de inflação crescente!

NESTOR ]OST PROPOE O FIM DA CORREÇÃO MO
NETÁRIA 1

A extinção da correção monetária do sistema econômico do
País, de uma forma gradual e positiva, eliminando-se um ponto
por mês "de forma que em 10 anos não exista nem vestígios
desse terrível fator realimentador da inflação", foi proposta
ontem pelo ex-Presidente do Banco do Brasil e membro do
Conselho Monetário Nacional, Nestor Jost. ..

BARDELLA PREGA REFORMA COM O FIM DO CIP
E DA CORREÇÃO 8

O empresário Claudio BardeUa foi categ6rico ontem ao afir
mar que a redução dos juros, isoladamente, não funciona, a não
ser que venha acompanhada de uma reforma monetária que pres
supõe a tributação do capital especulativo, o fim do crédito
subsidiado, da correção monetária e do CIP (Conselho Intermi
nisterial de Preços). Ressalvando que estas medidas teriam. que
ser aplicadas de forma "lenta e gradual", Bardella enfatizou
que uma reforma tributária é necessária para taxar o capital
especulativo, que tem impulsionado a inflação.

Depois de um período inicial de observações contrárias à correção
monetária pela imprensa, as reações contra ela esmoreceram, para retoma
rem com mais força apenas em meados de 1982. As razões desse recuo
são diversas. e não cabe analisá-las aqui. Vale lembrar, somente, a inter
venção do Governo, naquele ano. para expurgar dos índices as altas não
previstas nos preços do atacado (como os do petróleo, por exemplo).
pela adoção do chamado "conceito da acidentalidadc" (que, de resto.
não subsistiu mais de um. ano).

Leiamos mais alguma noticias:

PLANALTO ESTUDA CORREÇÃO MONETARfA •

O mecanismo da correção monetária passa por discretos
estudos, no Palácio do Planalto.

'f JOf'7I4l do IJrtu{l de 11 de IIetembro de 1m.

8 JOMI4l do BrcWl de 12 de letembro de lI'l9.

I VII/a de 11 de nomnbro de 1881 <8eOIo Radar).
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Em fase preliminar e sem objetivo estabelecido, o Governo
começou a contar com os prós e os contra dessa instituição que
está identificada como um fator de realimentação da inflação.
Corno não há pressa, é possível que esse tema venha a ser atirado
ao debate nos próximos meses, caso a inflação continue a sua
descida lenta e gradual. Se desse debate resultar algum substi
tutivo capaz de manter a ordem financeira, seria bem acolhido.

CAMILO PROPORA O fIM DA CORREÇÃO MONE
TARIA l0.

A Ministro da Indústria e do Comércio, Camilo PenDa, pro
porá ao Conselho Monetário Nacional. ~m data ainda não defi·
nlda, o fim da correção monetária e, com ele, o início de um
processo que chamou de "desindexação de todos os elementos
da economia". A seu ver, "estamos convivendo com uma infla·
ção alta porque a correção monetária é universal. Corrigimos
salários, depósitos, câmbio, enfim tudo, a intervalos curtos" ( ... ).

O Senhor Caroilo Penna esclareceu que a proposta de ex·
tinção da correção monetária não está disseminada no Gover
no. "Mas eu quero que a idéia seja debatida", acrescentOu.
Um dos reajustes que pretende eliminar é o da política salarial.
"Preciso", insistiu, "iniciar um processo de desindexação de
toda a economia, inclusive salários. Temos de iniciar uma deses
calada na inflação através de uma desindexação em todos os
pontos da vida brasileira, inclusive capital e trabalho" ( ... ).

FAZENDA e CONTRA A PROPOSTA DE CAMILO 11

Economia não pode abrir mão da correção monetária, AN·
DIMA considera medida impraticável. Presidente da SneU é a
favor. Mercado Imobiliário pede prudência.

CORREÇÃO MONETARIA EM DEBATE 12

PRÓS E CONTRAS A INDEXAÇÃO 18

FIGUEIREDO NEGA MUDANÇA NA POLlTlCA DE
DELFIM NETTO l'

" ~ ", ,. li ,. .. " ti .. " .

Pergunta - Presidente, o Ministro Camilo Penna advo
gou o fim da correção monetária. O Sr. acha isso viável?

---
lO Jorna.l do Brasll de l' de julho de 1982 (ver também O Globo dessa data).
11 O Globo de 11) de JUlho de 1982.
12 O Globo de 15 de Julho de 1989 (Editor1a1).
13 Jomal do Brasil de 19 de Julho de 1982 (Dota da RedaçAo).
14 O Globo de 22 de Julho de 1982 (entrevista a Claudio KUCk e José LU1z

Paria' .
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FIGUEIREDO - Ele não advogou o fim da correção
monetária. não. Ele deu a opinião de que achava que devia ter·
minar a correção monetária. Eu também acho que, se pudés·
semos terminar com a correção monetária... Mas ele acres·
centa: "mas isso não é possível repentinamente. vai levar tem·
po". ~ preciso interpretar as palavras do Ministro. interpretar
o pensamento exato. Ninguém seria louco de anunciar: "Ter·
minou a correção monetária". Seria o caos no País.

Com a pá de cal lançada pelo então todo-poderoso General Figueiredo,
a discussão sobre a desindexação, timidamente ensaiada. de novo deixou
as páginas dos jornais.

Entre 1983 e 1984, porém. o combate travado na opinião pública con·
tra a indexação tornou-se mais acirrado:

BULH()ES QUER MEDIDAS RADICAIS PARA ELIMI·
NAR A INFLAÇÃO l~

e urgente acabar com o gradualismo infindável no com·
bate à inflação. Na verdade, com três anos de inflação em tor
no de 100% ao ano. o gradualismo mostrou que não funciona
mais. E se ele não funciona, é preciso adotar uma medida ra·
dical: eliminar o crescimento do saldo dos empréstímos subsi
diados à agricultura e às exportações; não se corrigir mais o
salário pelo INPC. deixando-o à livre negociação entre sindi·
catos patronais e operários: e acabar com a correção monetária
- sentenciou o Professor Octávio Gouveia de Bulhões.

.. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... ~ ~

A correção monetária foi válida para o passado. Quando
o Governo Castello Branco assumiu. as tarifas e os aluguéis re
sidenciais estavam congelados e corroídos por uma alta inflação.
Era preciso restaurar os investimentos privados. Mas quando
criaram a correção monetária para punir os atrasos de impostos
e. retribuições à Previdência Social. por inspiração do José Luiz
Bulhões Pedreira. dnham08 um plano gradualista, expectativa de
baixa generalizada dos preços. Ela é útil quando há tendência
de baixa sistemática, que hoje não existe.
.. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1/0 110 ..

Para não alarmar os depositantes em cademetas de pon·
pança, Bulhões concede que "não se trata de eliminar a cor
reção monetária, os títulos já emitidos continuariam a recebê--Ja.
! uma questão semântica. Se o Governo adotar no atacado aa

111 Jc»"IU.Il do BrGIfl de lO de abrD de 1N3.
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medidas necessárias para acabar com a inflação, a correção mo
netária torna·se desnecessária".

( ... ) Assim. ele acredita que, além da eliminação da cor·
reção monetária, pode.se "estender a medida para os salários".
Se os preços não vão subir mais, raciocina, pode-se deixar de
corrigir o salário pelo INPC.

ECONOMIA DESINDEXADA 111

FGV DISCUTE METODOS DE ABRANDAR COR·
REÇÃO MONETARIA 11

......... f- ., ••

o termo desindexação não é adequado, pois não se trata
de eliminar a correção monetária, mas de reconhecer que, tal
como ela é aplicada hoje, corrige em demasia, e concede um
"prêmio" às aplicações financeiras - explicou CHACEL.

OS RISCOS DA DESINDEXAÇÃO 18

FMI SEMPRE RECOMENDOU MUDANÇAS NA POLI·
TICA SALARIAL 19

Desindexação começou em 79.

Desde dezembro de 82, quando o ex~Ministro do Planeja
mento Mário Henrique Simonsen lançou a tese da desindexação
da economia - ou um desatrelamento dos diversos índices que
medem e reajustam preços na economia da efetiva taxa de infla·
ção -, os brasileiros já estão vivendo. sem o notar, uma efetiva
fixação dos reaiustes salariais e aluguéis em 80% do INPC.

FMI "DIXIT" 20

Há quem fale nos corredores do poder. em Brasília, no imi·
nente fim da correção monetária. sugerido pelo FMI como for
ma de combate efetivo à inflação.

16 O Globo de 3 de Julho de 1983 (Editorial>.
17 Jornal do Brasil de 11 de junho de 1983.
18 Jornal do Brasil de 28 de junho de 1983 (artJio de Antonio ClI.1'los Lem·

rruber).

19 Jornal dd Brasil de 17 de julho de 1983 (reportagem de Oilberto Menezes
cortes).

20 Jornal do BTfJ8~l de 20 de fevereiro de 1984.
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GALVEAS DEFENDE DESINDEXAÇÃO DA ECONO
M/A PARA CONTER OS lNDICES 21

O Ministro da Fazenda Emane Galvêas acredita que ~
mente com a desindexação total da economia se poderá ter uma
queda nos indices de inflação, porque, caso contrário, "'o siste
ma brasileiro de indexação generalizada tende, realmente, a per
petuar a inflação nos níveis mais elevados".

DESINDEXAÇÃO PARA 290 PRODUTOS lNDUS
TRIAlS=

O que é desindexação:

A palavra desindexação não existe em dicionário da Ungua
portuguesa. Ela foi criada peJo Governo, há alguns anos atrás
e volta e meio está na boca de um Ministro, de um assessor ou
economista. :e palavra que até hoje ninguém conseguiu definit
direito. O seu sentido mais amplo é separar, extinguir ou redu
zir os diferentes índices da economia, como a correção mone
tária e a correção cambial. Como será feita essa desindexação.
também ninguém. soube até agora ao certo. Ela pode atingir ape
nas um índice. de forma isolada. ou todos ao mesmo tempo.

De uma coisa já' se pode ter certeza: essa pala\'l'a se for
aplicada mudará em muito - para melhor ou pior - a ec0no
mia brasüeir,a.

DESINDEXAÇAO ATRASADA·

O Governo finalmente parece ter decidido desindexar a
economia. segundo dec1ar!lJl1 08 Ministros da Fazenda. Emane
Galvêas. e da Inddstria e' db Comércio, Camilo Penna.

CORREÇÃO"

O ex-Governador pernambucano Cid Sampaio, hoje Sena
dor pelo PMDB. apontou o instituto da correção monetúia como
causa principal da crise econômica do País. Segundo ele a c0r
reção é reBpODIável pela inflação. pois estipulou a espeeulação
no mercado de. capitais, desviando todol 08 recursos que ati •
tio eram aplicados na produção. "'Ela rouba o dinheiro. doi •
tores produtivoe. fazendo com qüe ele circule apenas na espoo
culação, onde Dio se cria um áDic:o emprego. Leso. está levando
o PIIÚ à rufna" - acentua.

21 o Globo de • de 1....-0 de 1J8l,

21 O 0I0fI0 de 21 de feNeb'o de 11M <Dota da BeUçIo).
21 o QIof» de 21 de fevfrelro de 11M (8egIo Pu10Nma~).
M roI1I4 tlIJ 840 Pcurlo de S'r de -vo de·1IM <IIeeIo PaIDel).

a. '-I,...... ..... •. It •. 11• •., ... 11ft



ECONOMISTAS TEMEM UM NOVO SURTO INFLA
CIONARIO lUS

A expansão monetária anualizada chegou a 180% nos últi·
mos três meses, o que pode levar a um novo surto inflacionário
no segundo semestre, com o IGP (lndice Geral de Preços) se
deslocando do patamar dos 200% ao ano, onde hoje se encontra.
para algo em torno de 300%. Os números e as deduções são dos
economistas Paulo Rabelo de Castro, Celso Martone e Carlos
Longo, da CEDES (Câmara de Estudos e Debates EconômiCOfl
e Sociais), entidade mantida por empresas de diversos setores e
presidida pelo empresário agrícola Renato Ticoulat.

Os economistas propõem o fim abrupto da indexação da
~conomia - "estapafúrdia", segundo Rabelo de Castro - con·
juntamente com medidas monttárias e fiscais. "Desindexação se
faz ou não se faz", afirma Martone. "Não existe desindexação
gradual. Tentamos isso em 80 e 83 e foi um desastre". Ele reco
nhece, contudo, que a desindexação provocaria uma forte redis
tribuição de renda, com alguns segmentos perdendo muito e ou
tros ganhando igualmente muito. Trata-se de uma decisão polí
tica profunda, que ele não crê que o atual Governo tenha con·
dições de tomar".

COMBATE ABRUPTO 26

Octávio Gouvêa de Bulhões não emprega a expressão "tra_
tamento de choque", por achar que "assusta as pessoas" e essas,
em conseqüência, não tentam entender o porquê de sua pro
posta.

O que eu quero é um combate à inflação abrupta, de um
dia para outro. Acho que o Governo deve avisar à população
que a moeda e o crédito não crescerão mais. nem ao nível per
mitido pelo Fundo Monetário Internacional - ou seja, de 50%
ao ano - e que ao mesmo tempo serão eliminados todos os ins
trumentos de indexação da economia, como correção monetária
e os mecanismos de correção de salários. preÇOs, contratos, etc.

Pois, a meu ver, são dois os principais fatores de hoje de
sedimentação da inflação: a expansão do· crédito e a correção
monetária, Cito apenas a correção monetária como o exemplo----

25 Folha de Sflo Paulo de 5 de julho de 1984 (repOrtagem de Teodoro G.
Meissner).

26 Jornal do Brasil de 15 de julho de 1984 (entrevista .. cecilia COSta).'
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mais importante de meio de indexação, ou seja. instrumento que
faz com que a inflação futura espelhe a inflação passada. criando
um verdadeiro circulo vicioso.

UM FRONT ABANDONADO 27

Abatido pelo ímpeto da inflação em julho. o Planalto rec0

nhece que perdeu a luta e prevê a queda do índice só no novo
Governo.

GRANDE CORAGEM E MEDIDA RADICAL, A FORMU
LA DO PROFESSOR BULHÕES 28

Com grande dose de coragem e uma medida radical - a
eliminação da correção monetária - o Governo, se quiser, poderá
acabar com a inflação em seis meses. A opinião é do ex-Ministro
da Fazenda Octávio Gouvêa de Bulhões, que afirmou ontem que
a política de combate à inflação de forma gradual está totalmente
desmoralizada .
...................... 4 "' .

Bulhões participou do programa "Primeira página", produ
zido pela Gazeta Mercantil. e deu a fórmula para a eliminação da
inflação em poucos meses: respeita-se a correção monetária do
passado até o presente, eliminando-se daqui para a frente todo e
qualquer reajustamento na suposição de que a inflação vai desa
parecer.

BULHOES DIZ QUE A INFLAÇÃO LEVARÁ A CON
VULSÃO SOCIAL 28

Após se definir como "mais duro" que o próprio Fundo
Monetário Nacional. "pois nunca permitiria uma negociação com
essa taxa de inflação". o ex-Ministro da Fazenda - que ontem
participou de um debate na Ordem dos Economistas de São
Paulo - insistiu que o Governo deve atacar radicalmente a
inflaçio, eliminar a correção monetária e promover a desinde
xação da economia como um todo ...

FMI RECONHECE QUE INDEXAÇÃO MANTEM INFLA
çÃO'o

A Millsio do Fundo Monetário Internacional (FMI) que
está em Bras1lia concorda que o maior obst'culo 1 queda da

---
2'l Ve1G. de l' de -.oRo di 18M.
28 o Globo de • de apto de 19lK.
• JorfUIl do srua de 11 de ..-o de 11M.
lO O GlDbo de li de ..... de 1JBI.
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inflação no País é o sistema de indexação (vinculação à inflação
de outros indicadores, como as correções monetária e cambial).

Estes foram os pontos principais da primeira reunião da
delegação do FMI com os Ministros da Fazenda, Delfim Netto,
e Emane Galvêas; e com o Presidente do Banco Central Affonso
Celso Pastare, no Palácio do Planalto.

A SINCRONIZAÇÃO MONETARIA 31

Pode-se dizer que, originariamente, a situação lamentável
e vergonhosa em que nos encontramos é decorrente, do ponto de
vista financeiro, de dois elementos principais: 1) a taxa de câm
bio, cuja desvalorização recorremos indiscriminadamente; 2) a
malsinada correção monetária, que se encarrega da realimentação
da inflação recebida em todos os setores. A eliminação em ritmo
maior ou menor desses dois elementos principais, responsáveis
pela inflação, pode ser discutida. Mas o fato de que ela tem de
ser executada é indiscutível ...

AINDA A DESINDEXAÇÃO 3:1

Enquanto proposta em termos genéricos e te6ricos, a idéia
da desindexação costuma ser defendida tanto por autoridades
governamentais como por seus críticos, refletindo, aparentemente,
o consenso de que os mecanismos da indexação existentes na ec<r
nomia brasileira dificultam o combate ao processo inflacionário.

Em suma, se a desindexação ainda não está bem pensada,
seria melhor evitar as exortações verbais e retornar à reflexão.
De idéias mal elaboradas o País está farto. A de ampliar desor
denadamente desindexação revela-se particularmente nociva, pois
já apresenta más conseqüências, antes mesmo de aplicada.

TRANCREDO QUER DESINDEXAR GRADUALMENTE ll3

Ele concorda, por exemplo, com a desindexação da econo
mia, mas assegurou que ela será conduzida de forma gradual, pois,
do contrário, produzirá "problemas graves".

31 o Globo de 20 de agosto de 1984 (artigo do Professor Eugênio Oudin).

32 Folha de 840 Paulo de 21 de agosto de 1984 (EdJto11al).

33 Ga2eta Merc4ntU de 22 de agosto de 1984 <reparlagem de Buely Caldas).
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GOVERNO CONVENCE O FMI A DESISTIR DA DE·
SINDEXAÇÃO M

O Governo brasileiro obteve o primeiro resultado favorável
na negociação com o FMI; derrubar as argumentações do Fundo
sobre a necessidade de realizar uma desindexação da economia.
ainda nesta Administração. O argumento do Governo foi de que
a desindexação quebraria o sistema financeiro, célula da econo
mia capitalista. que detém praticamente todos os títulos do Tesou
ro (ORTN e LTN). Com a desindexação, esses papéis deixa
riam de render, porque não existiria li correção monetária ...

TANCREDO QUER CAUTELA COM A CORREÇÃO 811

O candidato da Aliança Democrática à Presidência, Tancredo
Neves "não acredita na possibilidade de sucesso de qualquer
processo de desaceleração rápida da correção monetária", e "não
afirmou nem afirmará que vai acabar com a correção monetária".
Estes esclarecimentos foram feitos pelo próprio Tancredo. em te
lefonema ao Presidente em exercício da Federação Brasileira das
Associações de Banco (FEBRABAN) e Federação Nacional de
Bancos (FENABAN), Theóphilo de Azevedo Santos ...

/OST PEDE FIM DA CORREÇÃO PARA CONTER A
ESPECULAÇÃO 88

O Ministro da Agricultura. Nestor Jost. defendeu ontem o
fim da correção monetária, afirmando que está confirmada a sua
força na realimentação da inflação, num ciclo em que o País
não sabe onde vai parar.

A essa altura, apareceram na Imprensa reflexos da tese acadêmica,
de professores de economia da PUC·RJ, de que a desindexação deveria ser
precedida de um período de correção automática, integral e simultânea
de todos os créditos.

SOMENTE AMPLO ACORDO LIQUIDARÁ A INFLA·
çAoa,

Somente com credibilidade pública e um amplo acordo p0
lítico o próximo Governo poderá enfrentar. de uma vez, tanto
a inflação como a tarefa de desindexar a economia de alto a
baixo - afirmou ontem o ex-Ministro do Planejamento Mirio
Henrique Símonsen, no Seminário sobre Mercado de Capitais, no

34 Fol1&G de 840 Pendo de :H de qOIto ele 19M.
56 Fol1u1. de 840 PGtIlo de ~ de acosto de 11M.
3$ O Globo de SI de arosto de 1984.
S7 JOI1IGI de BraIUIcJ de 11 de outubro de 1IIl.
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Senado. onde defendeu a proposta de i<desindexação pela inde
xação". do Professor André Lata Resende.

DESINDEXAÇÃO SEM FANTASIA 88

Na realidade, os efeitos possíveis de uma desindexação são
imprecis.os. De qualquer forma, dependem e muito do gtau de
credibilidade das ações de um governo que consigna sensibilizar
todos os agentes econômicos. Por certo esse programa implicará
inegáveis custos para a soeíedade brasileira. Daí ser altamente
positivo, e até patriótico, o debate, desde já. promovido pela
Fenaseg sobre o assunto.

SIM, MAS NÃO lA 311

Para Marcelo de N. Lara Resende, do Departamento de Eco
nomia da PUC·RJ. a decisão política sobre desindexação terá
de aguardar o novo governo.

EMPRESA RIOS E ECONOMISTAS DEFENDEM A ORTE·
NIZAÇAO"o

A formação de um pacto nacional para combater a inflação
e a criação de uma nova moeda, baseada na Obrigação Reajus
tável do Tesouro Nacional (ORTN), em substituição 80 atual
cruzeiro. foram propostas ontem por empresários e economistas
durante debate na Federação das Indústrias do Estado do Rio
de Janeiro (FIRJAN) e deverão ser encaminhadas ao novo Pre
sidente da República.

• .. • • • .. • • • • .. • • • • • • • • .. • • • • .. • • .. • • .. • .. .. li • li • • • ~ • .. .. • • • • • .. • • .. •

Todos os presentes no debate concordaram com a criação de
uma nova moeda, proposta pelo economista André Lara Resende,
da PUC do Rio de Janeiro, com o objetivo de desindexar a eco
nomia, ou seja, acabar com diferentes indices (câmbio, UPC e
correção monetária) e corrigir tudo só pela ORTN.

AUDÁCIA OU PRUDENCIA "1

OS DEBATES SOBRE O COMBATE A INFLAÇÃO "2

... existe o receio de insatisfação por parte de alguns, incon·
formados com a supressão da correção monetária. do presente----

38 Folha de 840 Paulo de 25 de outubro de 19M (artigo de L. O. Paea de
BIlITOB Leie8).

39 O Globo de 23 de novembro de 19M (artigo de Joelmtr Bettlng).
to O Globo de 23 de novembro de 19M.
n O Globo de 3 de dezembro de 19M (arUgo do Professor Eugênio Gud!n).
42 O Globo de fi de dezembro de 1984 (a.rtigo do Prot. OCtáVio OouVfa de

Bulh6e8).
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para o futuro. Os resquícios inflacionários provenientes do res
peito à correção monetária do passado para o presente poderiam
manter os preços em alta. embora em proporções muito inferiores
às verificadas anteriormente.

Caso. porém. se venha a julgar mais provável a preponde
rância dos descontentes. prevalecendo as incompreensões e a des
confiança. nesse caso. deveríamos, no mínimo. modificar o sistema.

MENTALIDADE LOTERICA 44

A posse do Ministro Francisco Domelles em 15 de março de 1985.
nomeado pelo Presidente Tancredo Neves, na Pasta da Fazenda, representou
uma protelação no processo de desindexação. As pressões da opinião pá
blica, contudo, continuariam:

A IMPORTANelA DOS PREÇOS RELATIVOS '4
PACTO NACIONAL PELA DESINDEXAÇÃO 411

... a correção monetária s6 é neutra na teoria.
A questão da indexação da economia deve ser atacada prio

ritariamente pela nova Administração que se instala no pr6ximo
mês.
·oo " i • ..

o problema da desindexação não é um problema técnico,
afeto aos economistas e outros especialistas. A questão é emi
nentemente política, e deve ser tratada no mais alto nível da Re.
ptíblica.

A idéia de que é necessário um pacto nacional pela desinde
xação decorre de que esta deve ir mais além do que a questão
do redirecionamento das poupanças .
................... ••••••• *~ "' •••••••••••

o QUE FALTA E CORAGEM4.

O ex-Ministro da Fazenda (Octávio Gouvêa de Bulhões) afir
ma que com o fim da correção monetária a inflação será debelada.
sem provocar recessio e desemprego.---

43 EItado de 8110 Paulo de 10 de dezemb1'o de 11M (U't:iIo do Prof. Qct.i.viQ
Oou..ea de BI1I.Mes).

4{ O Globo de 21 ele Janeiro de 1985 <arUco do Prot. BuctaJo 0UdIn).
.. ,olluJ de S@ Ptltao de 11 de fenmro de 198& (artIIo de BorfI~.
48 Veja ele ~ de março de 198& Ce:ntreYlat& c:oncedIda • CJeorI'e V!dor>.
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AFASTADA A DESINDEXAÇÃO n

A campanha em tomo da desindexação teve certamente gran·
de responsabilidade na alta do custo do dinheiro nos últimos
meses. As autoridades, ao fixar o novo cálculo da correção mo
netária, procuraram acabar com as especulações em torno do
assunto. A correção plena será mantida: apenas um sistema de
"pico" substitui um sistema de média geométrica.

OS PODERES DA CORREÇÃO MONETARIA 48

A princípio a correção monetária restaura a confiança, mas,
na realidade, é um mecanismo através do qual os poderes eco
nÔmicos se reafirmam.

11 HORA DE ROMPER O CIRCULO 49

A correção monetária é um artifício, todos sabemos, com o
péssimo hábito de transportar a inflação passada para a inflação
{utura. A desindexação que, naturalmente, deverá ser gradual,
vai liberar o governo de seu compromisso maior, que é o reajuste
da dívida interna ...

Há evidentemente um custo social inerente à desindexação,
mas parece não existir outra forma de se chegar a um final feliz
neste drama brasileiro.

SIMONSEN DIZ QUE SALARJOS EM ORTN PODEM
ACABAR COM A ILUSÃO INFLACIONARIA 110

.. ... . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .......... ~ .. ... .. ... .. . . .. . .... ~ . ~ . ..
Analisando uma das teses sobre a indexação geral da econo

mia (isto é, a vinculação completa dos reajustes a índices de
correção monetária), o ex-Ministro defendeu uma tese que consi·
dera viável a médio prazo: a ortenização por etapa ...

CORREÇÃO MONETÁRIA EM DISCUSSÃO 111

Desse modo, pensamos ter demonstrado que as críticas à
nova fórmula de correção monetária não resistem a uma análise---

4'7 Estado de 840 Paulo de 2.. de março de 11185.
4B FoI1ut. de 840 Paulo de 29 de abril de 19M (arttgo de GUson 8chwartz).
48 Folha de 840 Paulo de 8 de mlÚO de 1985 (artigo de Euclldes Carll).
50 Jorrual do Brtutl de 8 de malo de 1985.
11 Jornal tio BrtUil de 28 de maio de 1985 (artigo de Joeé Jlllio senna).
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mais cuidadosa, menos ainda resistem a essa análise. as &ugestõel
alternativas imaginadas por alguns.

CORREÇÃO E CARNAVAL lJ2

Assisti. na semana passada. a uma série de palestras sobre
correção monetária, ao mesmo tempo em que reli a Sociologia do
Carnaval, de Roberto da MaUa. Os conferencistas provaram, por
a + b. que a correção monetária transfonnou-se em vício mortal
para a nossa economia. E, relendo aquele delicioso ensaio, come
cei a descobrir interessantes semelhanças entre correção monetária
e carnaval.

A CRONOLOGIA DA IMPOPULARIDADE 53

A correção monetária baseada na inflação passada é trans
ferida cumulativamente para o futuro, na sucessão do tempo.
J:: um procedimento que impede suprimir a inflação. por maior
o êxito na redução do déficit público. A possibilidade do com·
pleto reequilíbrio orçamentário exige a simultânea suspensão do
déficit e da correção monetária.

ANtlINFLAÇÃO NA ARGENTINA E NO BRASIL 11*

A eliminação da transferência da inflação passada seria pra
ticável ao utilizar·se a sugestão de Lara Resende, adotada na
Argentina. Mais simples, porém, seria abolir a correção mone
tária, abrupta ou gradualmente, desde que se tratasse de gradua
lismo .8 curto prazo.

o CHOQUE ARGENTINO 16

A proposta que o economista brasileiro Francisco Lopes levou
a Tancredo inverte o modelo do FMI e inspira 8$ mudanças ec0

nômicas de Alfonsin.

12 ,oUl.G de 840 PiE. de 21 $8 maio de 1_ <artiIo de JCIl6 Paatore).
as O Globo de 14 de Junho de 1t8l1 (art1Io de OCtAm Oouve. de BuIh&!l).
54 'olM de 81.0 Pendo de 2S de J1UJho de 1_ (HtIco de OCti"l1o 00u'98a de

BuJb.6ea).
116 JtmJ4l tio BJ'GIil de 21 de JUDho de 1181 (entfe11ft& CODCeGlda a .Joio

8ID.t;'A!ma) .
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Revelou, por exemplo. que em novembro do ano passado
esteve com o Presidente Tancredo Neves, a quem entregou, pes
soalmente, sua proposta de combate à inflação: "Reforma mone·
tária e pacto nacional de estabilização", uma espécie de cons
tituinte econômica, as bases de um pacto econômico para acabar.
de vez, com a inflaçãO.
. .. . . . . .. ~ . .. .. . . . . . . . .. .. . .. .. . . . . . . . . . ... ...... , .... . ....

UM DIA A CASA CAI5e

Avaliação do potencial explosivo do Sistema Financeiro da
Habitação vai explodir. não tem solução. O negócio é reformu
lar a estrutura e a operação do SFH antes da explosão, con·
tagem regressiva. já penetrando no "point of no return".

CONCEIÇÃO TAVARES DEFENDE ESCALA MÓVEL
PARA AUMENTAR SALARIO REAL H

Conceição Tavares disse não compreender o motivo para
pessoas progressistas, como Walter Barelli, diretor do DIEESE,
estarem defendendo a trimestralídade, ou economistas, como Fran
cisco Lopes, professor da PUC-RIO. estarem propondo o con
gelamento dos salários contra preços em seus níveis semestrais
médios.

ECONOMISTA PREVE HIPERINFLAÇÁO 58

O Brasil enfrentará em breve uma hiperinflação, se o go
verno e a sociedade brasileira não tomarem a decisão política de
combater a elevação de preços no País com medidas mais radicais,
abandonando o gradualismo - afirmou ontem o economista Tho
mas Sargento diretor do Banco Central de Mineápolis e autor de
um estudo sobre as "Quatro grandes hiperinflações do período
pós-Primeira Guerra Mundial (Alemanha, Polônia, Áustria e Hun
gria) , que há alguns anos circulou muito entre os economistas
mais ortodoxos.

O DIA FOI MUITO TENSO EM BRAS1LIA 119

Há nervosismo em Brasília. O Governo já sabe que a in
flação de janeiro já poderá chegar aos 20%. a mais ~rrasadora---

56 O Globo de 10 de Julho de 1985 <artigo de Joe1m1r Bett1ng).
57 Folh4 de 840 Paulo de 4 de outubro de 1985.
58 Jornal do BrtulU de 3 de dezembro de 1985.
&9 Folha ele 840 Pardo de 20 de dezembro de 1985 <nota da :Redaçlo).
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taxa da hist6ria. .e preciso segurar isto de algum jeito, Para
brecar esta escalada cogitou-se de duas medidas: a desindexação
da economia (fim da correção monetária) com o nivelamento dos
dissídios salariais e controle de preços. Segunda: liberação total
do câmbio .

• • " ~ 4 ..

2.2. Nas orações que pronunciaram DO dia 28 de fevereiro de 1986,
ao ensejo do lançamento do Plano Cruzado, o Ministro Funaro e o Presi·
dente Sarney assumiram. afinal, oficialmente. o discurso favorável à desin·
dexação, que fermentara na opinião pública por mais de seis anos.

Disse Furano na ocasião:
"

Ninguém deve se iludir quanto à gravidade do processo in
flacionário brasileiro, abastecido pelo combustivel da indexação .
..................................................................................................... + .......

A inflação brasileira desgarrou dos fatores originais que
a impulsionaram. Passou a extrair forças do seu próprio movi
menta. A existência da correção monetária aplicada de foma
generalizada sobre os valores contaminou a psicologia de todos
agentes econdmicos e marginalizou o cruzeiro em suas funções
monetárias. Todos começaram a fazer os cálculos de seus rendi
mentos e de seu patrimdnio em ORTN. O cruzeiro era uma
moeda cada vez mais fraca, usada apenas para calcular o valor
dos salários. As mudanças econômicas inscritas no decreto-lei
começaram por igualar a moeda dos salários à moeda da riqueza.
A isso se chama restaurar o padrão monetário". 110

Falou. por sua vez, o Presidente: 81

• ot. 'lo lo .

"Determinei mudanças fundamentais na economia.

Chegamos à exaustão nos paliativos e nos tratamentos
tópicos .

. . . as principais decisões são as seguintes:

- extinçlo da correção monetária generalizada. ( ... )

lO ''Punaro explica OI motivoe da retormu1açlD da economia", in o Globo.
10·....

11~ doa preçoB acab&rá com o pior iD1DlJIO", inteira do d1Icuno
do Pre8ldeate 8arDe1. JD o GlObo. 19-1....
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Estamos derrubando os marcos da fortaleza inflacionária.

Ainda enfrentaremos a força de hábitos há tempo arrajga~

dos. Basta lembrar que a inflação e a correção monetária fazem
parte da vida e dos hábitos das nossas novas gerações, que não
conhecem outra economia senão essa. Eles não conhecem uma
economia livre dessas distorções."

2 .3 Vale a pena resumir algumas impressões que ficam da leitura dos
jornais da época sobre o tema de que estamos tratando.

Em primeiro lugar sobressaem a lentidão do percurso e a falta de
objetividade da discussão. Para evidenciar este último ponto basta lembraI
a ingenuidade da nota da redação do jornal O Globo de 21 de janeiro
de 1984, em que se diz:

"Como será feita essa desindexação, também ninguém soube
até agora ao certo" (...) "De uma coisa já se pode ter certeza:
essa palavra, se for aplicada, mudará em muito, para melhor ou
pior, a economia brasileira,"

Outra marca do debate é o apelo permanente do gradualismo das
medidas de desindexação. De tempos em tempos chega alguém. sem con·
siderar o tempo passado desde as declarações anteriores, e propõe que a
extinção da correção monetária seja gradual.

As propostas gradualistas de eliminação da indexação - combatidas,
quase exclusivamente, pelo Professor Bulhões (e ainda assim com alguns
recuos) - embutem um comportamento muito criticado nas elites brasi·
leiras, que parecem avessas às transformações, mesmo àquelas que, como no
casO da extinção da correção, sinalizam para a restauração da ordem. E
sintomática, a propósito, a manifestação do ex·Presidente Figueiredo, de
que uma desindexaçãO traria o "caos no País".

Constata-se, por outro lado, em todas as ocasiões, que a discussão
sobre a indexação fica atrelada às considerações sobre a inflação, como se
entre ambas houvesse uma relação "natural" de causa e efeito.

As críticas contra a correção são, sempre, protestos, diretos ou indi·
retos, contra a inflação.

Esse tratamento eminentemente pragmático dado ao tema foi um dos
empecilhos à objetividade do debate, tomando~, inclusive, descontínuo e
ideológico .

Observe·se que quando se fala em supostas vantagens iniciais da
correção, está-se abstraindo de que a inflação, acoplada à correção, pena
liza, desigualmente, os diversos setores da sociedade e que, por isso, alguns
deles são por ela beneficiados, tomando-se, por assim dizer, seus clientes.
Em poucas oportunidades, por isso, nesse período, são abordados de frente
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os verdadeiros malefícios de caráter geral causados à ordem jurídica pela
desindexação, como a desorganização institucional dela resultante, e os
poderes incontrolados que ela assegura aos seus beneficiários .

. Anote-se, por último. ser freqüente a menção dos jornais às recomen
dações do Fundo Monetário Internacional (FMI) simpáticas à desindexa
ção. As atenções do FMI, contudo. voltavam-se. principalmente, para os
efeitos inflacionários de certas modalidades de correção, especialmente a
dos salários.

J - As primeiras medidas legais em sentido contrário à indexação

A característica comum a todos os fracassados programas de esta·
bilização monetária do Governo Sarney é o emprego do congelamento 11I

como principal instrumento de desindexação.

Os artigos 35 do Decreto-Lei n.O 2.284, de 10 de mar~ de 1986,1.°
do Decreto-Lei n.O 2.335, de 12 de junho de 1987, e o 8.0 da Medida
Provisória n.O 32, de 15 de janeiro de 1989. impõe o congelamento nos
seguintes termos. respectivamente:

"Ficam congelados todos os preços nos níveis do dia 27 de
fevereiro de 1986.

Ficam congelados, pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias,
todos os preços, inclusive os referentes a mercadorias, prestações
de serviÇOS e tarifas, nos níveis dos preços à vista efetivamente
praticados ou autorizados até o dia 12 de junho de 1987.

Ficam congelados, por prazo indeterminado, todos os pre
ços, inclusive os referentes a mercadorias, prestação de serviços
e tarifas, nos níveis dos preços já autorizados pelos 6rgãos ofi
ciais competentes ou dos preços efetivamente praticados no dia
t 4 de janeiro de 1989,"

Imaginou-se, além disso, que o controle dos índices e da freqüência
dos reajustes seria um tratamento auxiliar adequado no combate à inflação.

Assim, o Decreto-Lei D.O 2.284, de 10 de março de 1986, em vários
dispositivos, fixou o prazo mínimo de 12 (doze) meses para os reajusta·
mentos de montantes de diversos atos jurídicos. Esse prazo foi reduzido
para 90 (noventa) dias pelo Plano Bresser, subordinadO& os teajuste1. p0
rém, na fase posterior ao congelamento. a uma unidade-de-conta sujeita a
critérios de cálculos especiais. O prazo mínimo de 90 dias foi mantido
no Plano Verão, para certos contratos.

6:1 Sobre • Doçio de ccmplamento. ver, P01' todos, o C1&oqu8 HeteTodozo
- Combate A lr&/lIJÇiJo " Be/0rm4 JfonetdrlCl, de PrancJICo Lopes, 2" ed1çio, Rio,
Editora CamJ)Oll, e lnllGç40 lnerc1Gl. Teoria IObre ln/~ e o Plano CruadG,
orp.oJsador JOIIé lürc10 Rego, RIo, Pu e Terra Jrcon6lJlJca, 1981. Ver, também.,
Vma Teoria do COIl"b'ole de PT....~ C1MIIea. ele Jobn Kenneth Galbralth.
tracl. de J,* llur1llo de C&nalho, Rto, l'DreDIe UD1vers1tú1&, lJ88.
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Os programas de estabilização desse período têm como outra carac
terística a extinção de unidades-de-conta utilizadas anteriormente como
indexadores de caráter geral. O Plano Cruzado aboliu a ORTN, e o
Plano Verão extinguiu a OTN e a URP. Além disso, deve-se a eles a
criação e desenvolvimento de novos índices, particularmente o IPC.

3 .2 Após alguns meses de vigência do Plano Cruzado os preços voltaram
a subir, dando lugar a uma pressão crescente para a reindexação da eco
nomia, o que levou o Governo, para tentar contê-la, a editar Decreto-Lei
em cuja ementa, pela primeira vez, fala-se, expressamente, em desindexa·
ção, in verbis:

"Decreto-Lei 0.° 2.290, de 21 de novembro de 1986 
Estabelece normas sobre a desindexação da economia e dá ou
tras providências."

A desindexação do Decreto-Lei n.o 2.290, de 21 de novembro de
1986, representou um importante progresso, do ponto de vista jurídico,
com relação ao anterior Decreto-Lei n.o 2.284, de 10 de março de 1986:
a correção monetária foi fonnalmente desvinculada da variação do 1nàice
de Preços ao Consumidor - IPC, estabelecendo-se que, a partir de março
de 1987, o critério de reajuste da Obrigação do Tesouro Nacional 
OTN, seria, discricionariamente, fixado pelo Conselho Monetário Na
cional.

A discricionariedade das autoridades monetárias em tema de poder
aquisitivo dos créditos é, porém, limitadíssima e, na prática, o índice
de preços ao consumidor e a correção cambial, aos poucos, voltaram a
se impor como padrão real". Em 26 de fevereiro de 1987, o Decreto-Lei
n.o 2. 322 permitiu expressamente a generalização do emprego da OTN
como unidade-de-conta (idêntica à antiga ORTN). Logo em seguida, o
Decreto-Lei n.O 2.323, de 4 de março de 1987, revigorou o sistema de
valorização dos tributos; a correção monetária reinstalou-se, livremente,
na prática brasileira do dia-a-dia, derrubando, el1 passanl, o Ministro
Funaro, que foi substituído por Bresser Pereira na Pasta da Fazenda.

4. As pressões na opinião pública pela reindexação generalizada

Como o Plano Cruzado deixara stond by os mecanismos de correção
monetária, cabia à sua clientela escolher o momento e a forma de reativá
los. Foi o que ela fez:

ECONOMISTA QUER CORREÇÃO MONETÁRIA EM
FINANCIAMENTO 6B

A volta da correção monetária nos contratos de financia
mento e a eliminação da cobrança de Imposto de Renda para

---
83 Jornal do BruU de 10 de Junho de 1986.
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aplicadores de recursos de longo prazo são as únicas formas
de restabelecer o mercado de crédito de longo prazo no País.
Essa foi a sugestão feita ontem pelo economista Paulo Guedes.
vice-Presidente do IBMEC (Instituto Brasileiro de Mercado de
Capitais). Mostrando-se preocupado com a paralisação das opera
ções desse mercado, Guedes afirmou que "a correção monetária
e a correção cambial eram um mal necessário para a economia
brasileira",

A sugestão de Paulo Guedes na esteira das reflexões do
ex-Ministro Mário Henrique Simonsen que na edição de domingo
último do Jornal do Brasil propôs a regulamentação da OTN
como forma de servir de referência para o mercado de crédito
de longo prazo. "Não vejo como montar um crédito para 15 anos
baseado numa taxa interbancâria totalmente desconhecida, num
país que ainda tem memória da inflação". garantiu 5imonsen.

MERCADO REAGE BEM AS NOVAS MEDIDAS DO
"CMN" E OPEN E. REATIVADO 64

As medidas adotadas pelo Conselho Monetário Nacional,
no âmbito do mercado financeiro, tranqüilizaram os dirigentes
das instituições e já deram os primeiros resultados. Ontem o
mercado aberto (ope" market), que estava muito travado, c0

meçou a realizar operações definitivas de compra e venda de
títulos, já sem a preocupação de contabilizar prejuízos caso a
inflação fique acima do esperado,

O Presidente da Associação Nacional das Instituições do
Mercado Aberto (ANDlMA), Adolpho Oliveira, considerou mui
to importante para o mercado a definição pelo CMN de que as
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN) terão seguro contra a
inflação (os títulos serão reajustados a partir de março de 1987
pela 'variação do IPC nos 12 meses anteriores). O risco de
perda foi minimizado, já que anteriormente as instituições vis
lumbravam um prejuízo maior, pela rentabilidade inferior ao
custo do carregamento e pela perda real perante a inflação.

Na opinião do dirigente financeiro, a criação da Letra do
Tesouro Nacional com taxas flutuantes (LTNF) representa a
primeira etapa para viabilizar as operações financeiras de longo
prazo, Com juros repactuados a cada 63 dias, os títulos reduzem
o risco das operações do mercado, possibilitam hedge (defesa)
e a captação de recursos a prazos mais longos.

M JOf'n4l do BrlUfl de 28 de Junho de UI88.
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CUT USA /NDICE DO DIEESE PARA REIVINDICAÇÃO
SALARIAL6li

Dentro da estratégia da CUT para repudiar a política eco
nômica do Governo, a greve geral é encarada como um dos
principais instrumentos. "A greve geral é a arma mais eficaz
para a classe trabalhadora derrotar o arrocho e o confisco salarial
imposto pelo pacote".

POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA TEME FIM DO CON
GELAMENTO 86

CRUZADO AS VESPERAS DO APOCALIPSE'7

o Cruzado 11 tem outra característica no mínimo curiosa.
Ao reintroduzir a correção seletiva e diária na economia, atra
vés das taxas da IBC, ele acabou enterrando um dos objetivos
mais importantes do Cruzado I, que era terminar com a inde
xação na economia brasileira.

BALANÇOS E CORREÇAO MONETARIA 68

Com o advento do Plano de Estabilização Econômica e no
pressuposto de inflação zero ou quase zero, foi considerada ex
tinta a indexação da economia do País e, como conseqüência.
muitos julgaram como prescrito o sistema da correção monetária
nos balanços das empresas. A realidade no entanto é outra. A
inflação revelada pelo IPC, atualmente o índice reconhecido pelas
autoridades federais, já atingiu um valor de 8,19% até o mês de
setembro e projeções conservadoras indicam que até 31 de dezem·
bro de 1986 O índice acumulado a partir do mês de março poderá
estar perto ou ultrapassar os 13 % .

Considerando que todos esses ajustes irão normalmente re
presentar parcelas susbtancíais dos resultados das empresas. é
indispensável que eles sejam reconhecidos e aceitos pelas auto·
ridades monetárias e fiscais e isso pode ser feito facilmente, como

65 Jornal do Brasil de 10 de agosto de 1986 <reportagem de Sônia Carvalho).
66 Jornal do Brasil de 9 de novembro de 1986 (reportagem de Atenéia Feljó).
67 Fol"'a de Sf1.o Paulo de 25 de novembro de 1986 (artigo de Alldmar R.

Moura).
68 Jornal do Brasíl de 26 de novembro de 1986 (artigo de Manoel Ribeiro da

Cruz F'1lll0).
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se disse acima. pelo restabelecimento da vigência dos artigos do
Decreto--Lei n.O 1.598, que foram revogados, mediante simples
decreto do Presidente da República, bem como por um ato das
autoridades fiscais admitindo como dedutíveis as previsões cons
tituídas para 0& fins previstos nos dois parágrafos anteriores.

AS CORREÇDES DO CRUZADO"

Penso que uma indexação parcial, limitada aos titulos de
longo prazo e compatível com a variação dos preços, é funda
mental para a segurança do empresário. A combinação de con~

gelamento de preços. juros flutuantes e indexação via LBC não
representa um cenário favorável à retomada dos investimentos
privados. única fonna de atender ao crescimento da demanda.

ECONOMIA VOLTA A SER INDEXADA ATE FEVE·
REIRO 10

Decreto-Iei assinado terça-feira pelo Presidente José Sarney
determina que entre este mês e fevereiro de 1987 a correção das
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN poderá ser feita tam
bém pela variação do fndíce de Preços ao Consumidor - IPe.
desde que ela seja maior do que a rentabilidade das Letras do
Banco Central - LBC. A mudança equivale à volta da indexa·
ção na economia...

BALANÇOS SEMESTRAIS NÃO SOFREM CORREÇÃO 7]

O retorno da correção monetária aos balanços está sendo
aplaudido como uma medida tecnicamente necessária, dos pontos
de vista contábil e fiscal.

BANCOS PEDEM VOLTA DA CORREÇÃO MONETÁ
RIA T3

Em documento às autoridades econômicas, a Federação Bra
sileira de Associações de Banco (FEBRABAN) e a Associação
Nacional dos Bancos de Investimento (ANBID) pediram o re
tomo da correção monetária. Os banqueiros consideram neces
sária a reindexação para que, diante dos altos fndices de infla
ção. a economia não se desorganize.

89 FoI1ul" 840 Paulo de 29 de novembro de 1988 <artiBO de 8érI1o P. Qufn
tella) •

10 JomGl do BTaaU de 28 de dezembro de 1988.
'li Gaeta Jra'CClntil de li de Janeiro de 198'7 <reportacem de BUana A. Bal·

1eIon1) •
'7J O Globo de 10 de Janeiro de 1J87.
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BORNHAUSEN DEFENDE RETORNO DA INDEXAÇÃO
DA ECONOMIA T3

O Globo - E como seria essa nova reindexação da eco
nomia?

BORNHAUSEN - Temos que escolher um índice que pode
ser, por exemplo, o INPC (lndice Nacional de Preços ao Consumi
dor), Basicamente, seria voltar ao sistema antigo de correção mone
tária, a partir de um determinado número de itens que compõem
o custo de vida,

..................................................................... 4 ..

o Globo - Mas a Letra do Banco Central (LBC) não apre
senta uma forma de indexação?

BORNHAUSEN - Sem dúvida que com a implementação do
Cruzado 11 houve uma indexação parcial da economia com a LBe.
Mas é uma forma de indexação incorreta .

............................................... .1 ..

REINDEXAÇÃO GERAL H

BANQUEIRO ADVERTE 711

.............................................................................................. \

Juarez Soares considera que o Plano Cruzado fracassou,
e chega mesmo a questionar se ele foi efetivamente programa de
estabilização ou uma mera jogada do Governo para vencer as
eleições de novembro. Para o Vice-Presidente do Banco Real,
diante da alta inflacionária prevista para os primeiros meses desse
ano e a conseqüente elevação das taxas de juros nominais. as
autoridades econômicas deveriam autorizar o retorno imediato
da indexação do sistema financeiro, com o objetivo de proteger
os investidores e evitar o esvaziamento da poupança nacional.

DECRETO-LEI PODE TRAZER DE VOLTA A INDEXA·
çÃO DOS CONTRATOS 7e

A reindexação plena da economia passou a representar uma
das poucas armas do Governo Sarney para recuperar a credibi.
lidade e evitar maior desequilíbrio dos preços relativos, conforme

----
'73 o Globo de 11 de janeiro de 1987 (reportagem de PaUlo FigUelredo).
74 O Globo de 16 de janeiro de 1987 (artigo de Joelmlr Betting).
7& O Globo de 19 de novembro de 1987 (entrevista a Juarez Soares e Paulo

P1gueiredo> •
76 Pol1&4 de 840 P41do de 19 de fevereiro de 198'l (reportagem de Joslaa de

Souza).
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a Folha apurou ontem no Ministério da Fazenda, apesar de todas
as autoridades econômicas estarem cientes de que a indexação am
plia o risco de hiperinflação.

A indexação voltou a pleno vapor com a retomada da re
muneração mensal das cadernetas de poupança, as minidesvalo
rizações diárias do cruzado, o atrelamento do rendimento das Le·
tras do Banco Central à inflação, o gatilho salarial e, a partir da
próxima semana, com a liberação de reajustes dos valores dos
contratos com preços inferior a um ano .

......... • 4 ;. • .. •• • • ...

CORREÇÃO VOLTA UM ANO DEPOIS DO PLANO CRU
ZAD011

A economia brasileira volta a ser reindexada a partir de hoje.
um dia antes do primeiro aniversário do Plano Cruzado. que
acabou com a correção monetária. O Presidente Sarney assinou
ontem o Decreto-Lei 0.° 2.322 que define os critérios de indexa
ção a serem aplicados na economia e permite que os contratos em
geral sejam reajustados com prazo inferior a um ano.

A exposição de motivos que acompanha o Decreto afirma
que com essa medida "devolve-se inteira liberdade para o mer
cado praticar os reajustes de acordo com a real oscilação da
moeda e conforme peculiar situação de cada segmento de ativi
dade comercial ou econômica.

5 . O caos monetário do Governo Sarney

A chamada Nova República fracassou na tarefa de efetuar uma transi~

ção organizada de um regime de iniqüidade e desordem monetárias para
um outro de estabilidade e justiça. Antes, ao convalidar, acriticamente.
situações passadas - através de sucessivas reformas - e ao deixar sem
solução a maior parte das questões enfrentadas. que exigiam pronto equa·
cionamento jurídico, o Governo Sarney agravou. sob certos aspectos. o
quadro per ele encontrado. Em conseqüência foram transferidos para O

Governo Collor O encargo não SÓ de estabelecer bases para um desenvol·
vimento capitalista moderno. como de disciplinar complexos problemas
específicos não resolvidos. como os referentes, por exemplo, a mensalidades
escolares, contratos do Sistema Financeiro da Habitação. salários, venci·
mentes. soldos. pensões. cadernetas de poupança. aluguéis, dívidas judio
cil!is, etc.

Os programas de estabilização do Governo Sarney foram editados.
em sua maioria. através de "Pacotes» (espécie de "medida de impacto"

7'1 o Globo de J'1 de fevereiro de 1N'1.
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herdada da ditadura militar constituídos de varlas normas sobre temas
conexos publicados num 56 dia). O chamado Plano Cruzado 11, por
exemplo, foi baixado através de 15 (quinze) decretos-leis, todos do dia 21
de novembro de 1986, além de 14 decretos da mesma data. sem contar
as normas de nível inferior. O denominado Plano Verão, por sua vez,
consistia em 8 (oito) medidas provisórias, todas de 15 de janeiro de 1989.
QUanto mais fraco se sentia o Governo, mais regras ineficazes impunha à
sociedade.

Como os pacotes eram gestados em sigilo. os erros na sua formulação
foram freqüentemente corrigidos a posteriori, após a publicação dos atos,
inclusive para atender às pressões de setores eventualmente prejudicados.
até por engano. O Decreto-Lei 0.° 2.283, de 27 de fevereiro de 1986, foi
logo substituído pelo Decreto-Lei n.o 2.284, de 10 de março de 1986. O
Decreto-Lei n.O 2.335, de 12 de junho de 1987, foi objeto de uma retifi.
cação posterior, e de republicação, na íntegra, de seu inteiro teor, para
incorporar alterações subseqüentes.

Diante das facilidades de legislar por meio de decretos-leis, e, depois.
de medidas provisórias. as normas desse período serviram, muitas vezes, de
instrumento de veiculação de teses ou doutrinas do agrado pessoal dos
Ministros. O Plano Bresser é um típico exemplar de trabalho acadêmico,
bem como as regras sobre o orçamento indexado do Ministro do Plane
jamento Econômico do final do Governo, João Baptista de Abreu.

Outra característica dessa época é a elaboração de decretos-leis e de
medidas provisórias ambíguos, disciplinando, na aparência. a desindexação,
mas promovendo, na prática, a reindexação (como ocorreu com as inúme
ras medidas entre as de n,O 38, de 3 de fevereiro de 1989, e 75, de 31 de
julho de 1989), Pela quantidade de medidas provisórias publicadas nesse
semestre inicial de 1989 - 37 (trinta e sete) - percebe-se a confusão
reinante.

O emprego da controvertida medida provisória como um decreto-lei
de espectro mais amplo do que aquele que vigorava antes da Constituição
de 1988, foi um fator complementar de dificuldades para a ordem jurídica,
pois muitas medidas provisórias (em decorrência, até. de conflitos entre os
poderes), eram reeditadas. de 30 em 30 dias, obtendo-se, com isso, uma
vigência prolongada, que lhes retirava o caráter de provisoriedade.

Imperou, nessa época, um desenfreado casuísmo, do qual o exemplo
mais significativo parece-me o da Medida Provisória n.O 117, de 30 de
novembro de 1989, baixada com a exclusiva finalidade de fixar o montante
nominal da BTN fiscal em um único dia. Essa Medida Provisória {oi
convertida na Lei n.O 7.968. de 22 de dezembro de 1989, cujo pífio
conteúdo é, apenas, o de declarar que "o valor do BTN Fiscal no dia
1.0 de dezembro de 1989 é fixado, em caráter excepcional, em NCz$7,086O"
para efeito de determinação da base de cálculo de imposto sobre a

R. Itlf. I""'. • ...W.. 11. 29 ... 114 .br./)..n. 1992



renda na fonte, devido, nessa data, em operações de renda fixa, e de
atualização monetária de tributos cujo recolhimento ocorresse naquele dia.

Esse panorama de confusão crescente é retratado nas notícias de jor
nais dessa fase:

MODIANO TEME HIPERINFLAÇÁO EM OTN 78

A otenização da economia levaria a uma hiperinflação
em cruzados que, certamente, provocaria a inflação, também em
OTN. afinna o professor da PUC carioca. Eduardo Modiano.

ADEUS ÀS ARMAS 7lt

t ~ • .. • .. • ... • .. • ... • .. • • • • • • ... • • • ... • p ~ • • ... ... • .. • • • • • .. ... • • • • # • P ...

A política monetária da "Nova República" desorganizou a
economia. ao chancelar a especulação financeira. Criando, via
elevação das taxas de juros. um conflito distributivo sem para
lelo na hist6ria. e que só a desindexação da economia nos moldes
do Plano Cruzado e sem a ilusão do congelamento pode superar.

INDEXAÇÃO E HIPERINFLAÇAO 80

Um dos pontos importantes que se procurou defender, neste
artigo, é a possibilidade (se não a probabilidade) da eclosão de
uma hiperinflação em conseqüência do processo endógeno da in
dexação .

••••••••• + ".~ •••••••••••••••• ~ .

A hiperinflação pode não ser provável. no Brasil, a curto
prazo; certamente, porém. é provável.

BRASIL VIVE HOIE A HORA DA VERDADE 81

A dívida interna brasileira beira OI CrllOO bilhões. A la
gartixa já virou jacaré.

'l8 o Globo de l' de cte.embro de 1I8'l (reporUpm de ". NIIftI1w).
"l9 7ol114 ck B40 Paulo de I de JlIDeII'o de UrI8 (artiIo de D6rdo Guda

~..umo.).

80 'oUIG ck B40 P",Klo de :. de maio de 1ID ea.ru.o de .JMquIm Ja6l ame
de '1'oledo).

81 O Globo de » de maio de lJ88 (eDtnftIta ele D6rcIo 0UeIa JIUDhoa &
Beth cataldo).

4M I. bit........ ..-. •. 29 •. 114 •.1.... Itn



BURACO SEM FUNDO 82

Para financiar seu déficit, o Governo emite 4.3 trilhões de
cruzados em títulos públicos e alimenta a ciranda financeira no
País.

A BOMBA DA HIPERINFLAÇÁO 88

................. w _ .. ~ .. ~ ,. 'lO .

A apregoada convivência com a inflação. longe de ser sau
dável. é sintoma da doença que se alastra por toda a sociedade
porque mina e corrói o que resta de dignidade, confiança e
disposição de luta.

OVER-HOURM

1l irrisório tentar resolver tais problemas com política "fei
jão-com-anoz". :e. um absurdo dizer que "s6 confiança na inde
xação impede a hiperinflação". Os níveis atuais da hiper ou
super são insustentáveis. Com todas as falhas que uma desin
dexação teria e apesar da baixa credibilidade para ímpor um
plano destes. só medidas drásticas reporão a economia nos tri
lhos da normalidade.

UM CURIOSO CASO DE HIPERINFLAÇÁO LENTA E
GRADUAL-

... sugeriria ao Governo que, imediatamente. recompusesse o
Plano Bresser, como medida de emergência para contar a as
censão em sua lógica limitando assim todos os reajustes à URP .

.......................................................... ,. ,. ..

o DESCONTROLE DA ECONOMIA 8lI

... • • • " • " ••• " " •• '* " • " " • • .. • • ~ • '* • • • • '* • • • • • ..

Está claro que as circunstâncias requerem. a intervenção
do Legislativo no Banco Central via Tribunal de Contas. Antes

82 Vejo. de 8 de junho de 1888.
83 Folh4 M 340 Paulo de 29 de junho de 1983 <arUco de AbraAo Bu.jman).
86 Jor1I4l do Brutl de 21 de julho de 1988 <&rt1Io de LUIz Arthur A. Comlfa).
8G Folh4 M 8tJo Paulo de 22 de jUlho de 1988 <&rUco de Cêaar Mala).
86 Polho. de 840 Paulo de a de agosto de 1988 (artigo de Dércl.o Garcia

1IuDhoz).
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que a desorganização das finanças públicas avance na desorganf·
zação econômica e política.

~ + • • • .. lo '" • .. .. .. .. • .. • • .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. '" .. .. .. .. • .. .. .. .. .. '" .

FUNARO NÃO ACREDITA EM REDUTOR, OTENIZA·
çÃO OV FEI/ÃO.COM.ARROZ 87

Aos 53 anos o ex-Ministro da Fazenda, responsável pela ado
ção do primeiro plano de estabilização econômica, não vê solu
ção para a economia brasileira que seja viável antes de. um novo
governo tomar posse. , .

INIMIGOS INVIS!VEIS 88

Perdendo a população a memória (é impossível saber quanto
custava uma coisa há três ou quatro meses) o sistema de preços
tende a se romper. Em resumo: as pessoas ficam como baratas
tontas e preferem se retrair deixando de consumir. Quase não
se sabe mais qual a moeda nacional, pois as mercadorias se cal
culam ora em cruzados, ora em dólares ou OTN, ou então as
contas dos serviços são pagas em UPC, Unifs, Uferjs, MVR e
tantas outras excentricidades reajustadas todos os meses pontual
mente. Como viver num país com tantas moedas?

DORN BUCH APONTA RISCO DE HIPERINFLAÇÃO
EM UM ANO·

o Brasil não é diferente em nada. A indexação não previne
a hiperinflação. O que a indexação provoca, uma vez detonado
o processo de hiperinflação, é justamente uma hiperinflação. mui·
to mais alta do que numa economia que não seja indexada.

A UM PASSO DA HIPERINFLAÇAO"

INFLAÇÃO PODE BATER O RECORDE HISTORICO 1I

A MOEDA COMO INSTITUIÇÃO fi

87 Folha de 840 Paulo da 'I de 1I&'000to de 1988.
88 Jornal do Bra.dl de 15 de acosto de lt88 (Edltortal).
89 Fol1I4 de 840 Paulo de 21 de acosto de 1988 (entrevista a Armando

OUI'1que).
90 Fol1I4 de Silo PG1&Io de 26 de ..-o de 1188 <Bdltorlal).
81 I'olh4 de 840 Paulo de 1J de outubro de d88.
82 O Globo de 22 de OUtubro de 1tI8 (Edftor1al).
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o Brasil não pode continuar com uma estrutura frágil na
área monetária especialmente quando até corre o risco de viver
uma hiperinflação. A moeda é uma instituição e como tal me
rece ser tratada e defendida pelas autoridades monetárias.

• • .. " •• " ~ .. .. .. .. .. " 4 • .. .. .. .. ~ ... ~ .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .......

GOVERNO ADMITE QUE A ATUAL POLlTICA ECO
NOMICA E INSUFICIENTE CONTRA A INFLAÇÃO 118

HIPERINFLAÇÃO OU ESTABILIZAÇÁO U

REFORMA EXIGE REVISÃO AO ACORDO DA DIVI
DA 911

O novo programa econômico que o Governo vai lançar nos
próximos dias para o controle à inflação deve incluir a revisão do
acordo da dívida externa, a fim de que também a transferência
de recursos para o exterior sofra substancial redução.

.. ... .. .. ... .. ~ .. .. .. .. .... ~ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " ...... oi" .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

INFLAÇÃO DE JANEIRO CHEGOU A 70,28% 96

PRODUÇÃO SIM, ESPECULAÇÃO NÃO 91

...... " .. "" "" " .
o Governo já tentou de tudo, mas sempre evitou renegociar

civilizadamente as duas dívidas. O Plano Cruzado buscou desin
dexar a economia mas acabou provocando uma brutal explosão
de consumo, desabastecimento, ágio e ainda o esgotamento de
nossas reservas cambiais. O Plano Bresser reabriu o diálogo com
a comunidade internacional mas, internamente, limitou-se a uma
trégua de três meses, depois da qual a inflação voltou com toda
a força, tomando a URP insuportável para O setor público e aut~

alimentadora do processo inflacionário no setor privado. O
plano do feijã<xom-arroz nos tirou da moratória - parabéns
-, mas acabou levando o barco para a beira da hiperínflação.
O "choque verão", agora, tenta quebrar as pernas do consumidor
e do produtor fl um 56 tempo correndo o duplo risco do desabaste~

cimento de produtos e de desabastecimento de salários.

93 Folha de S40 Paulo de 22 de outubro de 1988.
9f Folha. de 840 Paulo de 29 de novembro de 1983 (artigo de Eliana Cardoso).
95 O GlobQ de 6 de janeiro de 1989 (entrevista de Marellio Marques Moreira

a CrIstina Chacel).
96 O Globo de 4 de teV~iro de 1989.
97 Folha de StJo Paulo de 5 de fevereiro de 1989 (artigo de Antonio Ermirto

de Moraes).
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SALÁRIOS PERDEM ATE 49,91 % COM CHOQUE, DIZ
D/EESEu

AND/MA REIVINDICA NOVO INDEXADOR"

FALTA DE INDEXADOR LEVA EMPRESARIO A lM
PASSE 10&

GOVERNO QUEBRA SE JUROS NilO BAIXAREM, DIZ
AMATO 1G1

FIM DA CORREÇÃO PROVOCA CORRIDA EM BUSCA
DE UM NOVO INDEXADOR 102

OPERAÇÁO "CATRACA" INVERTE FLUXO DE RE·
CURSOS DO MERCADO PARALELO DE DÚLAR 108

REINDEXAR E PRECISO UH

OS RiSCOS DO PLANO VERÃO IGII

.... <I .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. oi ...... ~ .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. • ~ .. .. .. .. .. .. ....

Não temos razio para acreditar no sucesso do Plano Veria
a médio/longo prazos. Os altofomos inflacionários básicos con·
tinuam acesos - foram apenas temporariamente abafados .

.................................... ..

Sem ser cataslTOliatos deve-se alertar para o risco, que perma.
ueA:e, da hiperinflação. '

NOVO DESALENTO lOS

... " " t 110 .

Três planos de estabilização frustrados. Todos deixando
intocàda a questão financeira, num País que realiza, há muito
tempG, uma cx}:leriência original - a de não ter moeda ou. o
que é a mesma coisa, a de ter uma moeda indexada.---

li ,00&4 doe S60 Pcw!o de 10 de feverelro de 1988.
• O Globo de 11 de te'f'eJ'etrO de U81.
100 JOI"ftCIl do Bra.riJ de JO de feverelro de lt89 (reportapDl de Jorp 3.

0bubAr0).
101 'olh4. S40 Pnlo ele • de maroo de 108t (utJco de Arma.Ddo 0W1qQe).
101 O Globo \\e I de mNOO de 111I <npart;apm de BclrDs. 8ou'ea).
lCII ,olIuJ .. 810 Pardo de • de~ de 1181~ de JoID carJOII

de 01lftJra).
IH O Globo de 11 de IDUÇO de 18 (artIco de JoebDfr BeWII8).
101 ,omc.,. 814 Pcatdo de 1. de JD&rÇo de 111I <arttp de ,J~ Bl6I Ch'De

cIe To1e\'Jo).
108 O Globo de • de IIWVO de ~ aadlt.orJa1> o.. lo ..,........ .... ••.21 •. 114 •. , .... 1'"



, . ,é que o País tem uma moeda para O trabalhador, sem
correção monetária, e uma outra para os aplicadores, com
correção monetária, juros reais e liquidez absoluta.

• ~ • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • •• '11 ~ & • • • ..

TREGVA ANTES DA TORMENTA 107

... a crise é essencialmente financeira, cuja raiz se localiza
na extravagante experiência de indexar o dinheiro. Este fenô
meno da gestão monetária "à brasileira" precisa ser corrigido,
como condição para que as autoridades recuperem a capacidade
efetiva de realizar uma política monetária que controle a liquidez
do mercado.

INDEXAÇÃO IA 108

REINDEXAÇAO E ESPECULAÇÃO 109

A correção monetária que sempre impedia a queda da in
flação brasileira ameaça voltar, como resultado da intensa cam
panha desencadeada nas últimas semanas, pelos especuladores de
sempre .

•••• + _ .

INPC DE 16,8% MOSTRA DISPARADA DA INFLA·
çÃO 110

BEM-VINDO, BTN FISCAL 111

Vamos aproveitar este doce momento de volta da droga e
deixar os problemas futuros que ela nos trará para mais tarde.

ECONOMISTAS PREVEEM BTN FISCAL COMO NOVA
MOEDA 112

HA RISCO DE INFLAÇÃO EM BONUS 118

, .. pode surgir uma inflação em BTNs, melando a arqui
tetura de expectativa da proposta. . .

---
107 O Globo de 9 de abril de 1988 (Editorial).
108 Jornal do Braall de H de abril de 1989 (artigo de Léu Cochrane).
109 O Globo de 16 de abril de 1989 (artigo de Aloysio Blondi).
110 O Globo de 8 de junho de 1989 (reportagem de MOnica Mqnavtta).
111 Folha de Silo Paulo de 18 de junho de 1989 <artigo de LuJz CarloB Men-

donça de Barros).
112 Folha ele Silo Paulo de 18 de Junho de 1989,
113 Folha ele S40 Paulo de 18 de junho de 1989 (artigo de Gilson SChwartz),

R. Inf. 1..laI. IrQ,m. •. 29 n. 114 ••r.II"", .'92 429



o GOVERNO PRECISA PARAR COM A HIPERINFLA
ÇAO IMEDIATAMENTE 1140

CAOS11ll

O estado de desorganização na economia brasileira vai se
manifestando, com peculiar agudeza, num aspecto até certo ponto
subjetivo, mas nem por isto menos importante: o da completa
desorientação dos agentes econômicos - e do próprio Governo
- quanto 80 conteúdo e significado das f6nnulas sempre reno
vadas, sempre desmentidas, sempre desatualizadas, sempre con·
tradit6rias ou confusas, que se elaboram cotidianamente nos la
boratórios oficiais .

...................................................................................................................................... ...

PORQUE A ECONOMIA NÃO FUNCIONA 116

... Oo 'lo

~ fato que a economia brasileira vem funcionando de modo
a tomar-se inevitável um quadro caótico de desorganização .

.............................................................................................................................................. ...

INFLAÇÃO JÁ ATINGE 35%; POLAR SOBE MAIS 117

JUROS DOS CDB's AT1NGEM 9.300% AO ANO; OURO
SOBE 118

INFLAÇÃO DE OUTUBRO PODE CHEGAR A 40% 111

CHOQUE MONETÁRIO uo

Para reunificar o sistema monetário é preciso escrever uma
nova Constituição monetária.

MAILSON ADMITE NÃO CONTROLAR PREÇOS 121

BRASIL VIVE HIPERINFLAÇÃO REPRIMIDA 122

DÓLAR NO CÂMBIO NEGRO TEM A MAIOR ALTA
DA HISTQRIA 111a

114 o Globo de 9 de julho de 1989 (entrevista de Jelfrey 8acluJ).
116 'olha de 840 Paulo de 12 de julho de 1989 (nota da Red.açAo).
116 Folha de 8do Paulo de 19 de Julho de 1989 (artJgo de D6rclo Qarc1a

14'ImhoB).

11'7 Folha Ü 840 Paulo de 23 de setembro de 1989 (manchete de lf página).
118 F0Ut4 de 840 Paulo de 26 de setembro de 1989.
119 O Globo de 21 de tetem\:lro de lJl89.
130 JomtJl do BTtJril de 8 de outubro de 1989 (artfgo de PaUlo RabeUo de

Caatr'O).
121 O Globo de I ele outubro de 1988.
12:2 'olha de 840 Pu. de 11 de deIeD1.bto de 1988 <artlIo de Armando

0Ur!qUe).
121 'oIM de S40 Paulo de 12 de desembro de 1989 (1D&DChete de l' pAsina).
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o dólar no câmbio negro e o ouro registraram ontem a
maior valorização em um s6 dia na história do País.

HIPERINFLAÇAO AGORA ASSUSTA GOVERNO 12i

PREÇOS TEM ALTA RECORDE DE 31% NA SEMANA;
GOVERNO PREVE INFLAÇÃO DE 80% EM FEVEREIRO 1211

GOVERNO ESGOTOU OS INSTRUMENTOS PARA
CONTER INFLAÇÃO, DIZ MINISTRO 126

A ECONOMIA SE DESORGANIZA 127

O FIM DA Dl~CADA (OU DA PICADA) 128

NINOUEM MAIS ACOMPANHA OS PREÇOS 129

A inflação de mais de 50% ao mês está levando consumi
dores e autoridades a perder a noção dos preços. J6rio Dauster,
Presidente do Instituto Brasileiro do Café, não sabe o preço de
um cafezinho ...

......................................................................... .
INFLAÇÃO FICA EM 56,11% NO MEs DE JANEIRO 180

BRASIL TEM 6.4 MAIOR H/PER, DIZ ECONOMISTA 181

INFLAÇÃO PREVISTA PELO GOVERNO E DE 72% 182

Com idêntico estilo sensacionalista a imprensa noticiou o Plano Collor:

CHOQUE DO PLANO COLLOR E O MAIOR DE TODA
A HISTóRIA 188

REFORMA DE COLLOR FAZ TERREMOTO NA ECO
NOMIA 184

6. A política da desindexação do Governo Collor

O objetivo do Governo Collor era eliminar a indexação dos salários
(exceto o salário mínimo), retirando ao mesmo tempo o caráter geral,

124 o Globo de 16 de dezembro de 1989 (reportagem de Regina Alve.rez).
125 Folha de Sdo Paulo de 25 de dezembro de 1989 (manchete de I" página).
126 Folha de São Paulo de 27 de dezembro de 1989 (entrevista de LUIZ Ro-

berto Ponte a DeomUson Roldo).
127 Folha de São Paulo de 31 de dezembro de 1989 (artigo de Ma.rcos Cllltra

cavalcanti de Albuquerque).
128 Folha de Sáo Paulo de 31 de dezembro de 1989 (artigo de LUiZ Carlos

Mendonça de Barros).
129 Folha de São Paulo de 21 de janeiro de 1990 (nota da RedaçAo).
130 Folha de 840 Paulo de 31 de janeiro de 1990 (nota da Redação).
131 Folha de 840 Paulo de 11 de fevereiro de 1990 (reportagem de Armando

Our1que) •
133 Folha de 840 Paulo de 13 de fevereiro de 1990.
133 Folha de 840 Paulo de 17 de Illarço de 1990 (manchete de I" pqlna).
1M Jornal do Brari de 17 de março de 1990 (manchete de ]" página.).
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automático e freqüente da correção das demais obrigações monetárias. No
tocante à estratégia de combate à inflação, consistiu ela numa diminuição,
ab~pta, da quantidade de dinheiro na Economia (não só de moeda, como
de créditos indexados), seguida da desmontagem dos mecanismos (como o
open e o overnight) que impediam o Banco Central de exercer, de fato,
a Administração monetária. Quanto ao congelamento, ele foi utilizado como
instrumento au~iliar, e não mais essencial, do programa de estabilização
(daí o caráter chamado néo-ortodoxo, não heterodoxo, do Plano).

Num primeiro momento o Governo não considerou neassário extinguir
o BTN, bastando, a seu ver, controlá-lo. A Medida Provisória n.O 153, de
15 de março de 1990 - que inicia a série numérica das dezessete que
constitufram o "pacote" do Plano Brasil Novo (e que, por sinal. pouco
depois, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal) -,
chegou a tipificar como crime, sujeito à pena de reclusão, a aplicação de
i'fórmulas de reajustamento de preços ou de indexação de contratos proi
bidos por lei, regulamento, instrução ministerial ou de outro órgão ou
entidade competente, ou diversos daqueles que forem legahnente estabe
lecidos". " O 8TN, porém, acabou sendo revogado como unidade-de-conta,
cerca de dez meses depois, pela Medida Provisória n.O 294, de 31 de
janeiro de 1991, editada quando o Plano de Estabilização parecia, aliás,
desmoralizado. Além de eliminar o BTN o Governo procurou desprestigiar
todos os índices (retirando-lhes caráter oficial e restringindo a sua divulga
ção), demonstrando, assim, ter percebido, pela evolução dos acontecimentos,
que a desindexação era um resultado mais importante, e dificU de alcançar,
do que lhe parecera inicialmente.

A prolongada transição de um regime de desorganização financeira
para uma razoável ordem monetária gerara, como já vimos, inúmeras pen
dências, agravadas pelos sucessivos choques. e respectivos fracll6sos. Ao
lado disso, o crescente conflito· - democraticamente saudável, mas ainda
pouco lapidado - entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário tor
nou mais complexo o encaminhamento das mudanças. Houve, por outro lado,
muita incompreensão entre o Governo e setores da sociedade, e destes entre
si, em tomo da desindexaçio, o que dificultou a sua administração, embora
nio tenha impedido, de todo, o seu progresso, no final das contas, lento,
roas poaitivo. O Governo Collor. enfim. no primeiro ano. foi muito mais
fundo do que o anterim, em todo o seu período, na luta contra a inflação.

6. 1 . A discussio sobre a indexação dos saldrios

A desindexaçio dos salários era questão fechada no Governo. Em
entrevista à FoIJul de S. Paulo, de 4 de julho de 1990, afirmava, perempto
riamente, o Presidente da República que iria vetar "qualquer proposta
que preveja reajustes sa1arl.. de acordo com a inflação". Segundo o
jornal, "Collor não admite discutir sequer a possibilidade de indexar 08
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salários inferiores a três mínimos, idéia que vem sendo negociada pelos
líderes governistas no Congresso".

Em discurso pronunciado em cadeia de rádio e televisão, 1311 reiterou o
chefe do Governo a sua posição:

Neste momento, alguns menos atentos estão tentando iludir
o trabalhador, acenando com a indexação dos salários, como se
isso fosse uma solução.

Minha gente, eu quero apenas lembrar a vocês que, nos
últimos anos, todos tiveram os salários indexados. A hiperinfla.
ção explodia, e o salário ficava sempre atrás. O que aumentava,
antes, eram os preços. No fim do mês vinha a tal indexação, mas
o trabalhador já tinha perdido muito.

De 1988 a 1989, todos os meses, o salário teve indexação.
E vocês recordam o que aconteceu com os salários? A hiperin
fiação foi de quase 1.400% e a perda do trabalhador foi de
quase oito salários durante o ano. Isso quer dizer que, em um
ano, somando todos os salários, recebendo todo o mês a tal inde
xação, o trabalhador perdeu mais de 60% do seu poder de
compra. Essas contas, minha gente, não são nossas, são de um
6rgão sindical. Mas nem precisamos de números para medir o
sofrimento que essa indexação causou. O povo sentiu na pele
que indexação é inflação. Era, na verdade, um mecanismo que
garantia que os preços aumentassem automaticamente, em uma
corrida que o trabalhador jamais pode ganhar.

Estaremos juntos combatendo o bom combate. Unidos, com
a ajuda de Deus, pela construção do Brasil Novo, sem indexação,
sem inflação, confiar a justiça social.

A posição do Ministério da Economia era igualmente firme a respeito,
como se pode ver pelas notícias abaixo:

GOVERNO DECRETA LIVRE NEGOCIAÇÃO; SALÁRIO
FICA SEM O REAJUSTE OFICIAL 136

o Governo decidiu fixar a livre negociação salarial entre
patrões e empregados. Oficialmente, para cumprir determinação
legal, fixou em zero o índice para reajuste mínimo dos salários.

135 o Globo de 21 de agosto de 1990 (Integra do dlacurao do Presidente Collor
em cadela de ridto e tv).

136 Folha de São Pa.uo de 17 de maio de 1990.
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zl1LIA AFIRMA QUE NÃO HAVERA UMA VOLTA A
INDEXAÇÃO 1.&7

Para a Ministra, admitir reposição de perdas é uma prática
que "conduz ao mesmo erro que comprometeu planos econômicos
anteriores e não deve ser admitido", Zélia disse também que
não haverá repasse automático da inflação passada e que a pro
posta de livre negociação salarial está.mantida, "O País não
corre o risco de retomar à indexação", afirmou.

GOVERNO NÃO QUER REAJUSTE AUTOMATICO DE
SALÁRIO 188

SALARIO. zELIA NAO ADMITE REPOR PERDAS 139

ZELIA: SALARIOS PODEM CAUSAR INFLAÇÃO 140

Zélia observou que a indexação salarial, embora tenha viga.
rado no Brasil nos últimos 20 anos, não pôde impedir que a
participação dos salários na renda nacional, nesse período, caísse
de 50% para 30%.

LUTA DA ECONOMIA E CONTRA A INDEXAÇÃO W

Após cem dias de Governo, a economia brasileira, que foi
submetida a {arte choque monetário, ainda está desorgani.z.ada e
a equipe econômica encontra-se diante de um período delicado
de transição de um sistema totalmente indexado para a liberação
do mercado. O maior desafio é avançar rumo à desindexação,
contra os interesses de grande parte da sociedade que, segundo a
Ministra Zélia Cardoso de Mello, "tem uma cabeça completa
mente indexada". "A indexação é inaceitável. Defendo isso até
o último grau de resistência", salienta a Ministra.

se o Congresso indexar os salários, caminharemos, sem dÚvi·
da, para a hiperinflação", alerta Zélia.

ABONO SERA NOMINAL E DE UMA SO VEZ a2
.. • .. • .. .. .. .. i' .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~ .. .. .. .. .. .. ..

A proposta de conceder abono nominal foi defendida pela
equipe econômica porque representa, na prática, um impacto me-

---
13'1 FOlha de 810 Paulo de 26 de mIJo de 1990.
138 Folha de 810 Paulo de 27 de mato de 1990.
139 O Globo de 't de Junho de 1990.
140 O Globo de »de junho de 19lIO.
141 O Globo de 22 de Junho de 1990.
la O Globo de :M de Julho de 1990.
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nor sobre a inflação e beneficia mais 05 assalariados de menor
renda. "A proposta de abono percentual teria impacto impre·
visível sobre salários e preços" - argumentou um dos assessorel>
de Zélia.

Os partidos de oposição, ao contrário, defendiam, no Congresso, não
s6 a reposição das perdas ocorridas com os choques, como a reindexação
salarial, no que eram, mais ou menos discretamente, apoiados por parte dos
empresários, que viam na proposta de correção monetária dos salários uma
forma de preservar o regime de indexação que os beneficiava.

SEM ACORDO COM GOVERNO, PARTIDOS TENTAM
ELABORAR NOVA LEI SALARIAL 143

PERDAS NOSSAS DE CADA DIA1H
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 •••••••

O Governo, ao liberar preços e "desindexar" salários, se
abstén de intervir nos conflitos distributivos, de arbitrar im
passes ...
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . , . . ~ . . . . . . .. . . ..

OPOSIÇÃO DEFINE PROJETO QUE REINDEXA SALÁ
RIO 146

Os partidos de posição ao Governo Collor fizeram ontem um
acordo para apresentação de um projeto de lei salarial que repas
Se mensalmente o lndice de Preços ao Consumidor (lPC) do mês
anterior para quem ganha até 5 salários mínimos .

................................................. .

EMPRESÁRIOS PAULISTAS ADMITEM A INDEXAÇÃO
DE UMA FAIXA DOS SALA RIOS 148

O empresariado paulista começa a admitir a indexação de
uma faixa restrita de salários. A proposta surgiu ontem no Fórum
de Acompanhamento de Política Econômica, reunido para dis
cutir o projeto de lei salarial a ser votado pelo Congresso Na
cional na pr6xima quarta-feira.

143 Fo1Jl.a de São Paulo de 30 de maio de 1990.
144 Folha de São Paulo de 2 de junho de 1990, (artigo de Pa.ul Singer).
145 Folha de S40 Paulo de 7 de junho de 1990.
146 Folha de São Paulo de 14 de junho de 1990.
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ECONOMISTAS DEFENDEM ADOÇÃO DA LEI SALA
R/ALlU

Economistas das mais variadas tendências defendem a insti
tuição de uma lei salarial que garanta a reposição das perdas
anteriores ao Plano Collor e a indexação dos salários .

................ 4 ;. ;. .

MEDEIROS QUER VOLTA DA INDEXAÇÃO SALA·
RIALH8

o Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Pauto.
Luiz Antônio de Medeiros, defendeu ontem a volta da indexa
ção dos salários indo de encontro aos interesses do Governo, que
quer evitar O retorno da indexação.

GOVERNO RESTRINGE REAJUSTE SALARIAL E PROl·
BE O REPASSE PARA OS PREÇOS 149

SALARIOS. FIESP CRITICA VETO A REPASSE DE
PREÇOS lIiO

VOTAÇÃO DA LEI SALARIAL FICA PARA AGOSTO.
GOVERNO ESTUDA INDEXAÇÃO m

Os líderes governistas evitavam falar em indexação. Eles
preferiam afirmar que a proposta representa um abono salarial
para a faixa até três mínimos.

PMDB E PSDB QUEREM REINDEXAÇÃO DE SALA
RIOSm

Os líderes do PMDB e do PSDB na Câmara dos Deputados.
Ibsen Pinheiro (RS) e Euclides Scalco (PR) querem substituir o
abono salarial de Cr$ 3 mil concedido pela Medida Provisória
199, por uma política salarial que estabeleça a reindexação (re
passe automático dos índices da inflação para os salários).

1'7 O Globo de 17 de junho de 1990 (~em de Léa Crlat1na).
1M 'olha lIe 8ilo Paulo de 28 de JUDbO de 1990.
149 FolM da 840 P(l1do óe 21 ~ )mmo de 1110.
160 'olh4 tIe 8do Paalo de 28 ele Junho de 1180.
151 FolIuJ. de 840 Paalo ele a de JUlho de 1990.
1.63 ,olJuJ fk ·8do PaUlo de 28 ele JuJbo de 19IIO.
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EMPRESAS MANTEM INDEXAÇÃO PARA OS SALÁ
RIOS 153

cur FICA NO PACTO E VAI INSISTIR NA INDEXA
çÃO 154

o Presidente da CUT, Jair Meneguelli, criticou a pro
posta de prefixação de preços e salários argumentando que ela
ignora as perdas passadas. "Outro problema é como garantir que
os preços serão controlados".

PLANO ALTERNATIVO DO PT PROPOE INDEXAÇÃO
SALARIAL 1M

DESINDEXAÇÃO E MOTIVO DE LUTA ENQUANTO
EXISTIR INFLAÇÃO NO PAIS m

"Nós temos que lutar contra a desindexação. enquanto a
inflação não tiver desaparecido. A parte mais fraca do jogo
econômico, O assalariado. vai ter prejuízo fantástico."

o argumento é do economista e Secretário de Planejamento
do Município de São Paulo, Paul Singer.

6 .2 . Confronto com o empresariadQ

Nas suas linhas gerais o programa de desindexação dos salários, não
obstante algumas manifestações divergentes, ampliou o apoio com o qual
o Governo já contava nos setores mais conservadores da sociedade, e na
comunidade internacional de negócios, compensando. parcialmente. o des
prestígio sofrido, nesses mesmos círculos, e nas áreas liberais, em decorrên
cia do bloqueio dos ativos financeiros. Vejamos o que dizia, a respeito, a
imprensa:

COMPROMlSSO VENCIDO 151

o vício do processo de indexação produziu uma cultura ju
rídica que alicerçou julgamento de pendêncías negociais e dissl
dios salariais.

153 Folha de São Paulo de 23 de setembro de 1990 (reportagem. de Fernando
Canzian).

164 Folha de Silo Paulo de 23 de novembro de 1990.
156 O Globo de 17 de fevereiro de 1991.
156 O Glooo de 28 de fevereiro de 1991.
157 Jornal do BraaU de 20 de maio de 1990 <EdJtorteJ).
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Trata-se de resquícios de um passado que deve ser apagado
da vida brasileira ...

INDEXAR E RECUAR 158

Segue-se, logicamente, que, em vez de discutir regras de
indexação. Governo e Congresso deveriam agora estar procurando
estabelecer mecanísmos de fazer a livre negociação funcionar
a salvo de abusos de poder e pressões indevidas.

ALEMANHA E CONTRA REINDEXAÇAO SALARIAL 1119

O Ministro da Cooperação Econômica da Alemanha Oci
dental. furgen Warnke. declarou ontem que a eventual reindexa
ção dos salários criará um "impedimento" aos investimentos es
trangeiros no Brasil. Em entrevista coletiva ele disse que o Go
verno alemão "aplaude" a politica econômica da administração
Collor, "principalmente a liberalização do comércio externo e a
resistência à indexação salarial".

"Se a indexação for afastada, afirmou "Warnke, "o capital
internacional procurará outros lugares com condições mai.s favo
ráveis para investir. A indexação é um empecilho aos investi·
mentos. Favorece os que têm emprego, mas impede a criação de
novos empregos para os que não têm."

Com o tempo, porém, diante do aparente "corpo-mole" da maioria
dos empresários em cooperar com o programa antiinflacionário do Governo,
tomaram-se, também eles, alvo direto das críticas da equipe econômica,
que passou a combater a indexação "informal", e a usar a recessão como
uma forma de sanção Gontra as empresas.

GOVERNO OPTA PELA RECESSÃO PARA VENCER IN
FLAÇÃO 180

A equipe econômica do Governo decidiu alterar a estratégia
adotada até agora e optar peja recessão, apertando ao máximo
a liquídez (volume de dinheiro em circulação) e cortando o
déficit. público. A decisão foi tomada após a constatação de que
a inflação voltou, o hábito da indexação foi retomado, e as em
presas estão concedendo reajustes salariais que são repassados
aos preços.

158 O Globo de 10 de Junho de 199(1 (Editorial).
159 Folh4 de Sá.() Paulo de 20 de Julho de 1190.
160 O Globo de 12 de junho de 1990.
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GOVERNO DECIDE RETOMAR PACTO SOCIAL PARA
TENTAR CONTER ALTA INFLACIONARIA 161

A idéia do Governo é criar um fórum para negociar ajustes
na economia.

o fórum serviria para a discussão em torno da livre nego
ciação salarial e, em especial, do fim da "reindexação dos lucros",
expressão cunhada pela Ministra Zélia.

KANDIR CULPA EMPRESAR10 E TRABALHADOR POR
CRISE 162

" •• " 4 _., .. , ••

Se empregados e empregadores chegarem a um acordo para
a desindexação formal de preços e salários, os juros vão cair.

. . . . . . . . . . " , . . . . .. , . " . . . . .. . . . . . . .. . . , . . . , , . . . ~ . . .. .. "

zELIA DIZ QUE EMPRESARIADO SENTE FALTA DA
CIRANDA 163

... segundo Zélia, o empresariado é quem mais ganha com
a inflação alta "porque consegue colocar seus preços à frente
dos salários".

EQUIPE ECONOMICA CULPA A SOCiEDADE E INO
CENTA COLLOR 104

Nenhuma delas (autoridades econômicas) se arrisca a fazer
projeções sobre a trajetória de queda da inflação, nem a apostar
que a equipe sobreviverá no Governo para aferir tais resultados.

MOMENTO CRITICO 1615

o que a maioria dos empresários deseja é a volta da moeda
indexada, que o Banco Central acomode a liquidez da economia
ao ritmo do aumento de preços.

181 Folha àe Stio Paulo de 19 de setembro de 1990 <reportagem de GUberto
Dlmensteln) .

162 Folha de São Paulo de 19 de novembro de 1900.
163 Folha ae .-sao Pauto de 6 de novembro de 1990.
164 O Globo de 11 de novembro de 1990 (reportagem de Silvia Faria).
165 Folha de Silo Paulo àe 11 de novembro de 1990 (artJgo de Luiz Carl06

Mendonça de Barros).
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ERlS DESAFIA EMPRESARIOS A CRIAR FÓRMULA
CONTRA A INFLAÇÃO 188

INDEXAÇÃO ESTÁ PRESENTE NA ECONOMIA 187

... até parlamentares próximos ao Governo, como o líder
do POS, na Câmara, Amaral Netto, começam a criticar a insis
tência da equipe econômica em condenar a index.ação salarial.
"Ou a indexação vale para todo mundo ou não vale para nin
guém", sugere Amaral Netto que apresentou um projeto de lei
propondo a extinção do BTN e do BTN fiscal. ..

PRESIDENTE DO GRUPO "GRADIENTE" QUER FIM
DA INDEXAÇÃO SALARIAL 168

Eugenio Staub, apesar de mostrar-se preocupado com a evo
lução da crise, defende o caminho adotado pelo Governo. "Es
távamos numa hiperinflação e não havia outro remédio". No
seu entendimento, a inflação não terá fôlego para continuar su
bindo, "mas também não se deve pensar que ela irá cair do dia
para a noite. O processo é longo mesmo e a política do Governo
está na direção correta".

6.4. A montagem do (lover" e o fim do BTN

O pleno funcionamento, no País, do regime de indexação automática
generalizada dependia do respaldo burocrático de diversos mecanismos fi·
nanceiros (que alguns chamavam "ciranda", outros "moeda indexada") que
vieram sendo instalados ao longo dos anos, desde o tempo da ditadura
militar.

Estimulado pela retomada, incipiente, do controle da política monetária,
decorrente do enxugamento da liquidez e do alongamento do perfil da
dívida pública (obtidos pelo choque de 15 de março de 1990), tentou o
Governo combater a "ciranda" através da tributação. via Imposto sobre
Operações Financeiras - (IOF) das aplicações de curto prazo. A medida
foi elogiada por alguns comentaristas:

o FIM DA MOEDA INDEXADA lU

Com a incidência do IOF sobre as aplicações financeirss de
curto prazo, começa finalmente em termos práticos o processo de
eliminação da dupla moeda na economia brasileira.

188 O Globo de 11 de novembro de 1990.
18'1 7oU14 de' 840 Paulo 4e 13 4e novembro de 19110.
168 'oUI4 de 840 Pendo de & de deum1U'o de 1980.
1GB O Globo de 28 de julho de 1B9O (~ de J. C&rloB de AW).
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MOEDA INDEXADA IA ERA 170

~ . . . . . . . . .. ~ .. . .. . . . . . . . , .. .. . . . . . .. . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o progresso mais significativo se deu, sem dúvida, no domí·

nio da política monetária. A moeda brasileira não está mais inde
xada. t certo que a economia, infelizmente. ainda está parcialmen
te indexada. Mas o dinheiro, este deixou de ter uma garantia
diária contra os efeitos da inflação.

o passo seguinte seria acabar com o BTN:

GOVERNO DECIDE ACABAR COM O BTN 171

O BTN fiscal e o BTN mensal, últimos indexadores do mer
cado financeiro e dos tributos federais estão com os seus dias
contados. Ontem a Ministra da Economia Zélia Cardoso de Mello
afirmou: "Conforme já disse o Presidente do Banco Central, nós
um dia vamos ter que extinguir o BTN fiscal! Ela explicou que,
com a inflação em queda, chegará um momento em que não será
necessário manter o indexador. Na realidade, a equipe econômica
do Governo já prepara as providências técnicas para extinguir os
dois índices, como último passo rumo à desindexação total da
economia. Serão proibidos também os contratos não financeiros
(prestação de serviços, bens para entrega futura e obras) com
cláusula de reajuste por períodos inferiores a seis meses. A equipe
econômica acha que este é o momento ideal para concluir o pro
cesso de desindexação, pois a inflação está em queda, com pers
pectiva de estabilizar-se em um dígito, e os agentes econômicos
estão acreditando no desaquecimento da alta de preços. Mesmo
que seja incontornável arcar com alguma perda de arrecadação,
com a eliminação do BTN (que corrige o valor dos impostos em
atraso) a avaliação é que esse ônus é totalmente aceitável, ante
a conquista da desindexação total.

Já foram realizados estudos sobre esta questão. Tomou-se
como exemplo o mês de julho, quando a arrecadação estimada
era de Cr$ 280 bilhões e a projeção de inflação era de 12%. A
perda de receita seria de Cr$ 5 bilhões, considerada plenamente
aceitável. Se necessário, a Receita pode ainda reduzir essa perda,
através de um sistema de multas e juros sobre o recolhimento
de impostos atrasados.

O mercado financeiro já vem se preparando, desde o mês
passado, para operar sem o indexador diário, segundo informa
ções apuradas por assessores do Governo. As instituições já sabem
como trabalhar sem a indexação fonnal, usando o sistema pro rata

----
170 o Globo de 26 de Julho de 199(1 (artigo de Raphael de Almeida Magalhães>.
171 O Globo de 3 de agosto de 1990 (reportagem de Silvia Faria e Regina

Alvarez).
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442

(proporcional ao tempo) para aplicações com vencimento 80 longo
do mês. A extinção do BTN era esperada para 1." de julho. A
Comissão de Valores Mobiliários manifestou algumas preocupa
ções em. relação à extinção do BTN mensal, que corrige () resul·
tado operacional das empresas. Para esta finalidade, estuda-se
tomar o BTN trimestral. A desindexação começou com o Plano
Collor, através do congelamento de preços e sua posterior libera
ção. Logo depois, foi liberado o câmbio. Depois, o Governo
destrelou da inflação as taxas de juros do overnight, passando a
regulá-las pelo nível de liquidez do mercado. As tarifas públicas
e os contratos não financeiros (principalmente entre os setorea
público e privado) também não estão mais vinculados à inflação.
Os reajustes dos salários foram submetidos à livre negociação
pela Medida Provisória n." 199, os alugueres ainda estão congela·
dos, mas o Ministério da Economia pretende acabar com os con
tratos quadrimestrais~ permitindo apenas os semestrais, com inde
xadores livremente negociados. Restam, ainda, as mensalidades
escolares; para estas, o Ministério da Educação tende a fixar um
valor previamente anunciado para o semestre.

BTNF SO ACABA COM O FIM DA INFLAÇÃO, DIZ
BC na

O Diretor de Política Monetária do Banco Central, Luiz
Eduardo de Assis, disse que o Governo só deverá extinguir o
Bônus do Tesouro Nacional Fiscal (BTNF) quando a inflação
acabar.

........ oo 1# ,. ..

BC PODE EXTINGUIR BTNF EM 60 DIAS m

O BTN Fiscal deverá ser extinto dentro de 30 a 60 dias se a
inflação ficar mesmo estabilizada, informou ontem o Presidente
do Banco Central, lbramn Eoa, ao se reunir com as principais
lideranças do mercado financeiro do Rio, confirmando notícia
dada pelo O Globo. A medida, no entanto, deverá respeitar os
contratos anteriores, indexados ao BTN Fiscal.

EXTINÇAO DO BTN TEM SEU PRAZO ADIADO 111

A expectativa de inflação em tomo de 22% em janeiro fez o
Governo arquivar o projeto de acabar com o Bônus do Tesouro
Nacional (BTN). A queda da inflação iria fortalecer 8 tese de que
O País teria condições de trabalhar somente com uma moeda: o
cruzeiro.

1'l3 'olho Ik 840 PaUlo de , de~ de l88O.
17' O Globo de 14. de acceto de 1180.
1'li Fol1&G ck' 81.0 PIIUlo de .2& de Janeiro de 1181.
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A idéia de acabar com o BTN divide a equipe da Ministra
Zélia Cardoso de Mello, da Economia. O Tesouro Nacional é
contra o projeto. Isso porque O BTN fiscal, por exemplo, é utili·
zado como base de cálculo do imposto das aplicações financeiras
que são tributadas sobre o ganho real. Se o Governo acabasse com
o BTN fiscal, o Tesouro deixaria de arrecadar boa parte de seus
ganhos com a tributação reajustada mensalmente.

A equipe da ministra tem ainda nomes influentes que são
contra o término da indexação pelo BTN. Eduardo Teixeira, Pre
sidente da Petrobrás, e Antonio Kandir, Secretário de Política
Econômica, são dois dos que defendem a continuidade do BTN
e ainda a volta da adoção do controle de preços de produtos
básicos de diversos setores, principalmente os relacionados à
alimentação, higiene e Hmpeza, saúde - os que direta ou indire
tamente pesam na inflação. Em contrapartida, os Secretários João
Maia (Executivo) e Edgard Pereira (Nacional da Economia)
defendem a liberação total de todos os preços para criar competiti
vidade no mercado, simultaneamente ao combate dos oligopólios e
cartéis, e o fim do BTN. Em suas teses, conservar o BTN significa
ter a necessidade de indexar a economia do País através de repas
ses de preços que pressionam a inflação para cima.

.. . . . .. .. ~ . . . . .. . . . . .. .. .. . .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . . .. .. .. .. . .

o anúncio pela imprensa do fim próximo do BTN provocou, contudo,
uma violenta reação da clientela da correção monetária, que usou de toda
a sua força para desarticular o plano e desestabilizar a equipe da Ministra
da Economia, elevando a inflação.

SEMINARIO CONCLUI QUE A INDEXAÇÃO ~ NECES
SARIA 176

Taxas anuais de inflação de 30% ainda não permitem que as
empresas desindexem seus balanços. Esta foi a principal conclusão
da primeira fase do seminário. "A administração das empresas
em um contexto, infiacionista: o casO Brasil" promovido pela
Câmara de Comércio Brasil/França e a Fundação Getúlio Vargas.

Idealizado no início do ano, quando a inflação no Bra~il

rondava os 80% mensais. o seminário não perde interesse pelo fato
de hoje estas taxas estarem entre 10% e 20%, afirmam o Pre
sidente da Comissão Financeira da Câmara de Comércio Brasil/
França, Pascal Garcia, e o Diretor do Instituto Brasileiro de Ec0
nomia (Ibre) da FGV, Julian Chacel.

176 o Globo de 18 de asoato de 1990.
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PARA ECONOMISTA,INFLAÇÃO VOLTA COM AJUSTE
CAMBIAL 177

Cardoso questiona algumas "verdades bíblicas" - como ele
as chama - difundidas pela equipe do Governo para justificar o
esfriamento da atividade econômica. oi Atribuir à indexação a
resistência da inflação em cair não é muito convincente", diz.

A PROCURA DE UM INDEXADOR PARA O MERCADO
FINANCEIRO 178

O ESTADO DA ECONOMIA E A NOVA ADMINISTRA·
çÃO FEDERAL 179

A manutenção da correção monetária diária para os impostos.
a fim de evitar o "efeito Tanzi", indica que a administração não
pode pôr em risco objetivos fiscais passando ao público uma ilu
são de moeda estável.

~ •• ~.~.~ •• f~ ••••••••••••••• ~ •• ••• •• ·····~·"'''·'''····

A DOLARIZAÇAO DO BRASIL 180

A indexação da economia continua a ser necessária - mais
necessária ainda, visto como, sem ela, o capitalismo financeiro,
que teve sua escola maternal com a correção monetária de Bu
lhões, dará um passo atrás. Ora, já que gregos e traíanos, isto é,
Governo e Oposição, antipatizavam com a indexação, por motivos
que não conseguem explicar, nada mais natural do que buscar
uma forma simpática de apresentá-la.

INDEXADOR E "PRIORIDADE ZERO" PARA COMIS
SÃO 181,

A Comissão Consultiva de Normas Contábeis criada na sema
na passada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) elegeu
como prioridade "número zero" a discussão de um indexador con
fiável para os balanços. A declaração é de Taiki Hirashima. 50,
membro da CVM e Vice-Presidente do Instituto Brasileiro de
Contadores (Ibracon).

1'1'1 FoZJr.a de SáQ Paulo de 21 ~ &.gOllto de 1990 (entreViata EUe.na CU'dOllO).

1'18 Folh.a de São Paulo de 8 de setembro de 1990 (artlgo W. Oouglas Btube!').

179 Folha de S40 Paulo de 15 de setembro de 1990 (artigo JUllan Chacel).

180 Folha de 840 Paulo de 24 de setembro de 1990 <artigo Ignácio Rangel).

181 FoUU1. de SdO Paulo de 4 de outubro de 1990.



Para ele, as empresas mais prejudicadas com o aumento da
carga tributária - ocasionado pela distorção do índice de corre
ção dos balanços no primeiro semestre - foram as companhias
mais capitalizadas (com baixo endividamento),

Hirashirna, que é também diretor da Arthur Andersen Con
sultoria, disse que em sua opinião pessoal deveria ser utilizado o
lndice Geral de Preços (1GP), da Fundação Getúlio Vargas (FGV),
como indexador dos balanços, por ser "mais independente do Go
verno",

Segundo ele haverá problemas dentro do Governo para a
fixação de um índice independente, por causa dos objetivos de
arrecadação da Receita Federal e das metas fiscais estabelecidas
na carta de intenções do Fundo Monetário Internacional (FMl).

ARTHUR ANDERSEN: APERTO DA LlQUIDEZ NÃO
VENCERA INFLAÇÃO 182

CIRANDA FINANCEIRA VOLTA COM OS JUROS REAIS
AINDA MAIS ALTOS 183

GOVERNO NÃO CONSEGUE EVITAR A INDEXA
çÃO 184

A indexação da economia está de volta, apesar das tentativas
do Govereno em evitá-la. Seguros. planos de saúde. condomínios,
mensalidades escolares, aluguéis e prestações em geral estão sendo
reajustados pelo Bônus do Tesouro Nacional (BTN) ou por índi
ces semelhantes. "S6 os salários estão fora do sistema da inde
xação" - lembra o Diretor do Instituto de Economia Ind~strial

(lEI). da UFRf, economista Aluisio Teixeira. Na avaliação de
economistas de várias tendências, a indexação faz com que o Ga
vemo precise redobrar esforços para combater a inflação, que
atinge a marca dos 17% aO mês.

CORTE - VAMOS RODAR O FILME DO PLANO DE
TRAS PARA FRENTE 186

.~ ~.~ ~ ",."., .. , " .. ,,,.,~

o próprio Governo cometeu o grave equívoco de não demons
trar - ele mesmo - confiança no novo dinheiro, ao manter o
índice do BTN fiscal para corrigir o valor dos impostos recolhidos.

---
182 o Globo de 10 de outubro de 1990.
183 Folha de São Paulo de 14 de outubro de 1990 (repOrtagem de Jolõ Carlos

de Oliveira e Rodner VergJll).
184 O Globo de 25 de novembro de 1990 (reportagem de Cristine. Alves).
185 Folha de sao PaukJ de 7 de dezembro de 1990 (artigo de PaUlo Rabello

de Outl'O).
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JUIZ MANDA PAGAR 84,32% DE MARÇO 'ti

o Juiz da 21.- Vara da Justiça Federal, Sérgio Lazzarini, em
sentença datada de 12 de novembro, atendeu ao pedido de dez.
pessoas em mandado de segurança impetrado pelo IDEC (Insti
tuto de Defesa do Consumidor), (sobre rendimento de cadernetas
de poupança cujo aniversário ocorreu em março de 1990).

SE A INFLAÇÃO EXISTE Ê PORQUE ALGUÊM ESTÁ
GANHANDO COM ELA 18T

Aparentemente a inflação não interessa aos trabalhadores, aos
empresários ou ao Governo. No entanto, se a inflação existe e
resiste é porque alguém ganha com ela. Da mesma forma que a
inflação, a deusa chamada correção monetária, parece ter seus
protegidos, que também resistem à sua elittriAação.

CREDORES EXTERNOS ACREDITAM NA QUEDA DE
ZBLIA 18&

Os bancos credores desconfiam da capacidade da equipe eco
nômica de controlar a inflação.

Os banqueiros que estão apostando numa queda da Ministra
são os mesmos que Zélia criticou no ano passado, atribuindo a
eles uma suposta campanha para desestabilizá·la, e, com isso.
derrubá-la do Governo, logo após o anúncio da proposta brasi~

leira.

Num surpreendente revide à campanha que estava sendo promovida
contra a sua política econômica, o Governo, em 31 de janeiro de 1991,
através das Medidas Provisórias n.~ 294 e 295, deu fim, de uma penada,
ao open e ao overnight (ou às características brasileiras peculiares que tor
navam o over instrumento da "ciranda" financeira), substituindo-os peJo
"fundão" (administrado pelo Banco Central e não mais pelos Bancos prl~

vados), e acabou com a unidade-de-conta BTN.

186 Fol1uJ Ü S40 Paulo de 9 de dezembro de 1990.
18'1 V~rJ de 2 de janelro de 1991 <&rtI8o de J'tanel8co Monteiro Peres 

ClO1UII& Pobto de VJata).1. rolha ü 840 PcauJo de :n de Janeiro de 1180 (reportagem de Vü10 Cruz).
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GOVERNO EXTINGUE O BTN, MUDA REGRA DE SA
LÁRIOS E CONGELA PREÇOS 180

Um. congelamento de preços por tempo indeterminado e o fim
do BTN e de todas as formas de indexação são os pontos prin
cipais do pacote econômico anunciado ontem pela Ministra Zélia
Cardoso de Mello.

A INTEGRA DO NOVO PLANO ECONOMICO DIVUL
GADO ONTEM PELO MINISTERIO DA ECONOMIA 190

As medidas adotadas são, em resumo:

1. Desindexação da economía com a extinção do BTN e do
BTNf. ..

2. Fim do overnígl1t .

3. Estabelecimento de regra de autorização prévia para au
mentos de preços por tempo indeterminado ...

• • • .. .. .. .. ~ ~ .. .. .. .. .. .. .. • ~ .. .. t • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. ~ • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • ..

INDEXAR CONTRATOS AGORA E CRIME 191

PRONUNCIAMENTO DO SENHOR PRESIDENTE DA
REPúBLICA li2

....... t • • • ..

Adotei medidas severas e corajosas para combater o maior
inimigo do trabalhador e de todos nós - a inflação.

A inflação é um vírus que corrói o organismo do País. E
anos de inflação criam mecanismo de convivência com esse vírus,
que enriquece quem sempre teve dinheiro, impede o País de
crescer e deixa o trabalhador de mãos atadas, assistindo ao seu
empobrecimento a cada dia.

o chamado Plano Collor 11, baixado pelas Medidas Provisórias acima
referidas que, com modificações, se converteram nas Leis n.'" 8.177 e 8.178,
que atingem não só os salários, mas a indexação de todas as obrigações
monetárias, levantou forte reação contrária por parte dos tradicionais defen
sores da correção monetária.

189 o Globo de 10 de feoven1ro de 1191.
190 Folha ele 840 Paulo de 19 de fevereiro de 1991.
191 O Globo de 2 de feverelro de 1991 (manchete de l' página) .
192 Folha de 8&J Paulo de 3 de fevereiro de 1991 (Prea1dente Jl'emando Collor,

pela telev1sio, cUa 2 de fevereiro de 1991).
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A OpçÃO INTERVENCIONISTA IN

.. t4o + 1/ 01- ...

Quanto ao abandono do índice oficial de inflação como inde·
xador e sua troca pela TR convém algumas indagações. Será
possfvel, de fato, acreditar que a correção monetária pelo BTN.
aplicável à caderneta de poupança. ao FGTS. aos financiamentos
e depósitos a prazo pós-fixados. aos cruzados novos retidos no
Banco Central, era esta a explicação para o aumento continuado
de preços na economia? A nosso ver, a troca do BTN pela TR
não traz qualquer benefício. Pelo contrário.

O PLANO: DE FREVO A ARISTÓTELES li.

A correção monetária não pode ser simplesmente eliminada
pelo voluntarismo político. Ela não nasceu em 1964 quando foi
institucionalizada. como pensam algumas pessoas .

....................................................................................................... ..

REFLEXOES DO CREPOSCULO 19G

............................................ t ..

o 11 Plano Collor é uma recaída no intervencionismo .
................................. 0/> ..

Felizmente não há confisco explícito da poupança, mas ele
pode ocorrer se a Taxa Referencial (TR) não refletir fielmente as
taxas do mercado.

Um outro namoro pode ser com ex-populistas encabulados
do PDT .

.. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. 'lo 'lo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. ~ •

EMPRESAS CONTINUAM INDEXANDO CONTRATOS 1118

NTN PODE SER O NOVO INDEXADOR DA ECONO
MIA 1111

A POLlTICA DO "STOP AND GO BACK" 198

........ ti " ..

11'1 I'oUI4 de Silo Paulo de 17 de fevere1ro de 1991 (art1Io 80bre .1oaé JUlio
SenDa).

1M Fol1&4 de 840 Paulo de 1'1 de fevereJro de 1991 (artlIo de Ant6n1o Delfim
Netto>.

181 O Globo de 17 de feveftfro de 1991 (artJco de Roberto campos>.
196 O Globo de 17 de fe.-eJro de 1991 (reportacem de Léa Cristina).
19'J Folha de 840 PrnaJo de 1'1 de fevereiJo de 19t1 (reportagem de 8UI1 MIa).
118 700NJ de S/Jo Po1llo de 18 de fevvelro de 1811 (atUa0 de .1_ de ChIaro

Pernlra da Rola>.
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Por isso entendemos que a desindexação pretendida contraria
certos dispositivos constitucionais, os quais, à toda evidência, pre~
supõe a aferição e não a estimativa das taxas inflacionárias.

FIM DO BTN VIRA PESADELO 199

Ao contrário do BTN/BTNf, que eram valores, a TR/TRO
é uma taxa percentual. Assim, seu cálculo acumulado é extrema
mente complicado. "Isso s6 atrapalha a vida das empresas e dos
contribuintes", diz Waldir Gomes Junior, 35, gerente da Consul
toria de Impostos da COAD ...

.. .. . .. .. . .. . .. . ~ ~ . . . . . . . ... , .. . . . . . . . . . . , . , . . . . . . ..
CORREÇÃO DE DEBITOS PELA TR GERA DOVIDAS 200

O que é a Taxa Referencial (TR) criada pelo Governo: é
taxa de juros ou de inflação que substitui o BTN? A pergunta,
feita pelos advogados das empresas em concordata, ainda não tem
resposta. Para os advogados, se for taxa de juros - a Medida
Provisória n.O 294 fala apenas em "taxa referencial" - não poderá
ser cobrada, pois a Lei n.O 8.131 já estabelece a cobrança de
juros de 12% ao ano.

Assim, não poderiam ser cobradas duas taxas de juros - a
TR e os 12% fixados pela lei, que estabeleceu também a cobrança
integral da correção monetária sobre os débitos de empresas con·
cordatárias. Se a TR for uma taxa de inflação que substitui o
BTN e que será repassada aos débitos das concordatárias, entre
a economia não está desindexada, conforme afirma o Governo .

• ... • 11' • • ... • ... _ .. • ... • ... • • • ... • , I • ... • • • • • • • ~ • • • • • • • ... • • • • • • • .....

o "V/RUS" INFLACIONARIa ENCALHOU O PACOTE 201

...................................................... 4'. 4' .......

Todos querem, de volta, um indexador. Não importa qual:
"meu reino por um indexador". Pois, como todos sabem por
experiência própria, com um indexador confiável, que balize as
transações comerciais, às favas o combate à inflação que ninguém
é de ferro para viver numa sociedade com moeda estável .

. . . é preciso reconhecer que a luta distributiva se decide em
favor de quem fica com a parte do leão da correção monetária.

19t Folh« de 840 Paulo de 18 de fevereiro de 19f1.
200 Folha de 840 Paulo de 18 de fevereiro de 1991.
201 O alooo de 22 de fevereiro de 1991 <artigD de Raphael de Almeld. !da

ga1hAea).
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CESAR MAIA: BANCOS BOICOTAM PLANO 214

"O sistema financeiro está colocando uma resistência fantás
tica ao Plano Collor 11 porque se sente prejudicado pela desinde
xação - que cortou ganhos especulativos - e está trabalhando
para desestabilizar a equipe econômica", disse ontem o Deputado
Cesar Maia.

Maia acredita que a desindexação determinada no Plano
Collor II tem um sentido diferente agora, porque o Governo pra
cura acabar com a correção monetária. que sempre serviu como
preço básico da economia. Ele alertou para O perigo da moeda
indexada, que impede a queda da inflação mesmo quando há
reversão das expectativu.

FIESP REJEITA A POLlTICA ECON()MICA 203

PLANO COLLOR 11 NÃO LIQUIDARA INFLAÇÃ0204.

Lopes defende um caminho alternativo para o combate à
inflação, que é a total indexação, seguindo O que ele classifica
de solução natural de mercado.

Levando-se em conta o caminho da desindexação. o desem·
penho do Governo Collor não vem sendo ruim .

.............. " ot " -/> .. ., 4' ..

BAIXO ASTRAL2()G
............................................ 01' ..

A este choque inicial, que incide sobre um congelamento cujo
gerenciamento tem sido problemático, sobrepóem6 8e o projeto de
desindexação por decreto. que repete o Plano Verão em provocar
indexação informal mal feita, desarrumando os contratos. desa
linltando preços e gerando inflação reprimida. O uso da TR
como indexador é complexo. pois se subestima a inflação instan
tAnea, gera calotes para O fisco. poupadores, titulares de cruzados
c credores em geral, e ganhos para as concordatárias e outros
devedores ...

_ o Globo de 22 de fevereiro de 1981.

_ O Globo de 22 de fevereJto de 1181 <relJC)ttapm de Be&trm Abreu>.
306 O Globo de 24 de fl'm'eiro .. IHl <ent1'evJata de PnnclKo Lopes •

<JeorI',).
3)5 I'o1h4 de 810 PatlJo de 2l& de fevereiro de 1981 <arttco de OU8taw B. B.

'PnDoo).
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ADVOGADOS QUEREM INDEXADOR 206

"e. impossível desindexar a economia com inflação em alta
e o Governo, querendo ou não, terá que reavaliar essa medida",
diz o Presidente da Associação de Advogados de São Paulo,
Antonio Corrêa Menezes.

E PRECISO REAGIR 207

o desrespeito aos cidadãos está sendo levado ao paroxismo
pelos repetidos pacotes de estabilização.

A tentativa de desindexação forçada desestruturou o mercado
locatício. Contratos em plena validade passaram a ser letra morta,
principalmente se contemplavam a utilização de indexadores, como
a BTN, que deixaram de existir.

~ preciso dar um basta. t preciso reagir.

Ao lado das opiniões desfavoráveis, viam-se, evidentemente, também,
na Imprensa, observações elogiosas:

O CORCUNDA DE NOTRE.DAME 208

Finalmente, a extração da memória inflacionária do passado,
que sobrevivia ao nosso sistema de indexação, é medida indis·
pensável para se viabilizar uma trajet6ria de queda inflacionária.
Só esta inovação é o bastante para diferenciar-se esse plano de
todas as frustradas tentativas anteriores de derrubar a pressão dos
preços.

DESINDEXAÇÃO TERA APROVAÇÃO DO PCB 200

Sem medo de parecer apoiar o Governo federal o PCB apro
vará as medidas de desindexação da economia do Plano Collor lI.
embora vá pedir destaque de alguns pontos de que discorda, para
poder votar contra eles.

208 Fo1h4 d.e 840 Paulo de 27 de fevereiro de 1991.
2O'l Fol1Ul de 840 PaUlo de 3 de março de 1991 (artigo de MaTC06 Cintra

cavalcanti de Albuquerque).
208 Folful de 840 Paulo de 18 de fevereiro de 1991 (artigo de Matias Ma~

ch11De).
_ O Globo de 26 de fevereiro de 1991 <reportapm de Nilson Tosta).
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CONGRESSO APROVA COM EMENDAS A DESINDEXA
çÃO DA ECONOMIA '210

o Congresso aprovou no final da tarde o projeto de conversão
- ressalvados os destaques que seriam votados sepraradamente
- à Medida Provisória n.O 294, que estabelece a desindexação da
economia e cria 8 Taxa de Referência (TR) para remunerar os
depósitos em cadernetas de poupança. O texto obteve o voto fav~

rável de 318 Deputados e 58 Senadores, PT. PDT, PCB, PC do B
o parte do PDS votaram contra ...

........................................ + ,

A INDEXAÇÃO NA HORA DA VERDADE 211

o Congresso Nacional aprovou o princípio da desindexação
da economia.

A verdade é que ninguém tem coragem de defender, aberta
mente, agora que a questão está posta, a manutenção do instituto.
Defendê-la equivale a defender a própria inflação .

.... , •••••• " # "'

OBSERVAÇOES A MARGEM DO DEBATE EM TORNO
DO PACOTE212

Acho que já está dando para tirar algumas lições a partir do
que se passou no curso do processo de edição e votlilção do contro
vertido pacote econômico do Governo. Primeiro para, mais uma
vez, enaltecer a coragem épica e solitária da equipe econômica
que, quando a inflação escapava para os vinte por cento mensais
- um horror - resolveu, a todo risco, atirar no tigre .

• .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ". ~ 'lO .

. .. a maioria dos brasileiros não sabe mais viver sem a
ilusão inflacionária ou sem o doping da correção monetária,
estado d'alma que se refletiu na reação do Congresso Nacional ao
examinar a matéria.

A onda contra o pacote foi, assim. gigantesca. Desencadeada
à direita como à esquerda.

210 o Globo de 28 de1~ de 19f1.
211 O Globo de 19 de março de 1991 (arttco de Rapbael de Almeida Ma

pJhI.es).

2U O Globo de • de março de 1N1 <art!BO de Rapbul de A1Dl~ Ma
pD1Iea).
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E que imaginação para acusar B equipe econÔmica! Valeu
tudo, desde a invocação do sacrossanto princípio do respeito aos
contratos e às regras do mercado, brandido pela direita, até a
apaixonante defesa do entendimento nacional, mesmo em abstrato,
lançado pelas esquerdas. Ora, todos sabemos que não pode haver
contratos estáveis sem moeda estável. E que não há moeda estável
em economia indexada, cujo pressuposto é a instabilidade siste·
mática do valor da moeda.

. ;. . ~ . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. ..

o Governo, neste clima, fez as concessões que podia para
salvar o princípal. e. claro que o pacote ficou meio avariado. Mas
muita coisa importante foi aprovada.

.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~ .. .. .. . .. .. ... .. . .. . . . .
6 . 5. O combate aos índices

Abolido o indexador oficial, foi necessário combater, a seguir, os índio
ces, que, indicando o "valor real", ameaçavam se tomar, eles pr6prios.
os novos indexadores da economia.

INFLAÇÃO OF/CIAL ATINGE 20,21% EM ]ANEIR0218
ZELIA NÃO QUER D/VULGAR lPcn4

A área econdmica teme o efeito psicológico da divulgação do
IPC de fevereiro, que deverá ser muito alto, por conta do último
reajuste das tarifas públicas.

[PC PODE DEIXAR DE SER DIVULGADO 2111

A cúpula do Ministério da Economia volta a pensar em deixar
de divulgar um índice de preços: desta vez a vítima é o lndice
de Preços ao Consumidor (IPC) do Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística (IBGE), o indexador oficial do Governo Sarney
e o preferido dos sindicatos nas negociações salariais. A idéia é
tentar minimizar as expectativas inflacionárias.

Logo depois do Plano Conor lI. que extinguiu três índices
do IBGE, entre eles o IPC. a Ministra Zélia Cardoso de Mello
anunciou o fim da divulgação do lndice Nacional de Preços 80

Consumidor (lNPC). Mas a taxa referente a janeiro foi divulgada.
e a decisão de não mais informar os resultados do INPC acabou
revogada pela Lei n.O 8.177; o Congresso manteve a extinção do
1ndice de Reajuste de Valores Fiscais - (lRVF) e do Indice da

1113 1'01114 ~ 840 Paulo de lq de fevereiro de lHl.
214 Folha ~ S40 Paulo de 5 de março de 1901.
116 O afobo de :n de~ de 1991 (repOl'tqem de 1.6& Criatlna).
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Cesta Básica, mas não fez qualquer referência ao IPC e determinou
que o INPC fosse mantido.

• • .. • • • • • • ~ "'- .. to 'lo , .. • • • .. • • • • ..

Dois motivos levam o Govemo a pensar em não divulgar o
índice. Um deles, de conseqüências jurídicas: a grande maioria
dos aumentos salariais julgados pelos Tribunais vem sendo há
quatro anos fixados com base na variação do IPC. O outro mo
tivo é prático: "um índice que é divulgado no fim de cada mês,
convida l indexação", afirma o Presidente do IBGE.

GOVERNO ACABA COM IPC PARA INIBIR EXPECTA·
flVA DE INFLAÇÃO 21'

Deixa de ser calculado a partir deste ano o Indice de Preços
ao Consumidor (lPC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta·
tística (lBGE), o indexador do Governo Sarney.

Para Zélia, fndices prejudicam o Pais.

CRISE LEVA FIPE A NÃO PROJETAR INFLAÇÃO 21'1

DISPUTA TAMBEM ENVOLVE CORREÇÃO INTE
GRAL:ns

Os atingidos pelo bloqueio não devem ir à Justiça apenas
para desbloquear os cruzados retidos no Banco Central. Além
de desbloquear é possível "brigar" para reaver - no caso de
poupadores com cadernetas que faziam "aniversário" em 14 e 28
de março de 1990 - os 84,32% de correção mais 0,5% de juros.

6.6. As perspectivas após o Plano Collor II

No seu discurso de despedida do Ministério da Economia, a ex-Ministra
Zélia Cardoso de Meno manifestou grave preocupação com os riscos de
dolarização e de reindexaçio da economia:

INTEGRA DO DISCURSO DA EX-MINISTRA Z~LlA
CARDOSO DE MELW,l.

" <I lo 0II 111 " 'lo""

Senhor Presidente, é com preocupaçlo que acompanho 81
manifestaçõea de personalidades das mais variadas extrações te6ri-

---
11. !) atobo de 21 ~ DW'ÇO de 1111 (ftportapm de UI. C!taUDa).
217 Jomal do Brufl de " de &brtl de IJIl.
m 'olIuJ". 8'" PAIo de • de abril de 1111.
211 O GIofJo da 11 de lUIo de 1111.
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cas, políticas e ideol6gícas no sentido de atacar fi orientação geral
da atual política econômica.

Em sua cômoda posição de críticos, ignoram os avanços con
seguidos até aqui: subestimam as dificuldades de gerenciar um
país que encontramos aos escombros, prisioneiro de uma gravíssi
ma crise fiscal, de uma profunda crise de crédito, da faIta de inves
timentos. Um país ineficiente e com profundas desigualdades re
gionais e sociais.

Direi mais: não apresentam alternativas ou, quando o fazem,
ignoram a Nação e endereçam as soluções a alguns ségmentos que
puderam prosperar nos últimos anos. Quero referir-me especifica
mente às propostas de reindexação e dolarização da economia. No
\)rimeiro caso, reduz-se a questão 80S segmentos que têm emprego
ignorando-se os 50 milhões de brasileiros alijados do mercado de
trabalho e de consumo. Ignora-se, ademais, a inquestionável
erosão dos salários sob 25 anos de indexação. No segundo caso,
quer-se reduzir a economia brasileira ao setor exportador, um re·
cuo que destruiria as conquistas materiais dos últimos 60 anos em
benefício de uns poucos.

Preocupa-me, Senhor Presidente, a incapacidade de uma elite
de discutir com objetividade e confiança o País que queremos e
precisamos construir.

Os perigos vislumbrados pela Professora Zélia são percebidos, também,
por observadores externos:

JORNAL DENUNCIA LOBBY PRO-INFLAÇÃO NO BRA·
SlL~

The Wall Street Journal de Nova Iorque publica em sua capa
uma análise das razões para o fracasso da política antiinftacionária
do Presidente Fernando Collor de Mello em seu primeiro ano de
Governo. Afirma em manchete que os esforços para acabar com
a inflação foram frustrados "porque muitas pessoas gostam dela" .

Para o jornal ninguém, no Brasil, "está disposto a fazer sa
crifício" e os choques heterodoxos aplicados pela equipe do Go
verno "apenas atrapalham a economia".

Ao assumir o Governo em 15 de março de 1990, relata o
jomat. o objetivo prioritário de Conor era atacar uma inflação de
1.764% ao ano. O Plano Collor I parecia ser um remédio tão

220 FoUIG " Silo Paulo de 30 de m&l'\'O de 1IiI.
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duro quanto a doença. Ele congelou metade do dinheiro em cir·
culação na economia, além de todos os preços.

"Agora, menos de um ano depois, o que está fazendo o Sr.
Collor? - pergunta o jornalista Thomu Komm., autor da reporta
gem. E a seguir responde: Em 31 de janeiro de 1990 impôs um
outro programa antiinflacionário."

O Diário Econômico Nova lorquino questiona "o que aconte
ce na economia desta nação - uma nação cuja saúde econômica
conceme profundamente à sua legião de credores americanos 
que faz o lUUO da inflação tão difícil?

Segundo o jornal, a resposta parece repousar na cultura infla·
cionária brasileira. "Resistindo às diversas políticas inflacionárias
postas em prática no Brasil está um poderoso lobby pr6-inflação" .

Para o diário, este lobby incluiria "assalariado. cujo pagamen·
to é indexado; devedores. cujo débito tem o valor depreciado;
companhias que repassam facilmente os aumentos de custos para
seus clientes; e os bancos cujos lucros são alavancados pela corre·
tagem da dívida interna do Governo" .

Há um fato novo, contudo. que pode consolidar a estabilização mone·
túia: a atitude independente e mais dinâmica do Poder Judiciário - espe
cialmente do Supremo Tribunal Federal - que, fortalecido pela Constituição
de 1988, parece finalmente disposto a fazer imperar. entre nós, uma verda
deira ordem monetária:

SETOR VAI À JUSTIÇA CONTRA CONGELAMENTO 221

As indústrias de macarrão e biscoito pretendem entrar com
mandado de segurança contra o congelamento de preços na pró
xima semana...

LIMINAR PROlBE CORRIGIR TRIBUTO PELA TR OU
TRD22S

A advogada Lourdes Helena Moreira de Carvalho, do es
critório Garcia & Keener Advogados, defendeu a tese de que a TR
e a TRD são taxas remuneratórias de capital. calculadas com base.
na taxa média mensal de juros praticados no mercado financeiro.
totalmente desvinculadas da inflação. "Assim, a sua incidência
nio tem as características próprias da correção monetária. Por-

221 ,D11uJ" 840 PlIIIlo de 21 de muço de 1111.
222 GUeta Jlen:c&fttil de • de abrll 4e lIlll1 <reportapIQ de lIar1a AupIta
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tanto, não pode ser aplicada às obrigações tributárias como atua
lização monetária''', alegou.

LIMINAR AFASTA CORREÇÃO PELA TRD 223

Através do Escritório Daudt, Andrade e Castro Advogados.
as empresas alegaram que a exigência de atualização feita pelo
Instituto Nacional de Seguridade Social é ilegal.

Segundo o pedido feito à Justiça, a Lei n. O 8.177, ao deter
minar a aplicação da TRD sobre impostos e contribuições, estava
referindo-se a tributos já vencidos.

"O Governo extinguiu a indexação. Logo. a dedução é que
a Lei 0.° 8.177 não quer atualizar os impostos, mas fazer incidir
juros acessórios aos débitos vencidos", argumentaram as empresas.

• • • • .. • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • , • • • 4

EMPRESAS OBTEM NA JUSTIÇA LIMINARES CONTRA
CORREÇÃO DE IMPOSTOS PELA TR 224

GOVERNO MANTEM DESINDEXAÇÃO MESMO COM
A QUEDA NA ARRECADAÇÃO 22~

............................... \I , ..

O projeto de lei da desindexação dos impostos passou pela
última avaliação no final da noite de ontem, pela equipe da
Receita Federal e pelo Procurador-Geral do Ministério da Eco
nomia Cid Heráclito.

.. . . .. . . . . . ... .. . . . .. . . .. . . . . .. .. . .. .. . ... ~ .. . . . . . ~ " . ~. ...

INDEXAÇÃO PELA TRD E CRITiCADA POR ADVO
GADO 226

A indexação de impostos e contribuições à TRD (Taxa Re
ferencial Diária) é inconstitucional porque significa aumento de
tributo ao mesmo exercício financeiro, contrariando o inciso UI
do art. 150 da Constituição.

....... 11' , t • ..

STF MUDA CORREÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 227

................................................................. 11 .

223 Gazeta Mercantü de 17 de abril de 1991 (reportagem de Marejo AJth).
224 Folha de Sfio Paulo de 16 de mato de 1991 (reportagem de Elvira. Lobaoo).
225 Gazeta Mercantil de 24 de abril de 1991 (reportagem de Ivanir José

Bortot) .
226 Folha. de Sáo Paulo de 16 de maio de 1991.
227 O Globo de 30 de maio de 1991.
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7 . Algumas reflexões

Há mais de uma década debate-se a Nação brasileira na busca de uma
saída para a arapuca da indexação em que alguns espertalhões meteram-na
há 25 anos atrás.

A fórmula de desindexação da Nova República foi o congelamento,
disciplinado na lei como uma modalidade de tabelamento oficial. Diferen
temente, porém, do tabelamento, o congelamento imposto como o princi
pal instrumento da luta contra a index.ação não atinge, apenas, alguns pro
dutos ou serviços oferecidos ao mercado: ele é globalizante, total, abran
gendo os contratos, as unidades-de-eonta e as quantias resultantes da inci
dência dessas sobre os atos jurídicos em geral.

O pressuposto do congelamento é, portanto, o mesmo da indexação,
s6 que ele é aplicado no sentido contrário. A sua lógica, contudo, é a da
correção monetária, ou seja, a de que há, na economia, valores reais, dos
quais a moeda seria a medida. Se esses valores reais apresentam-se instáveis,
as unidades-de-conta que refletem a sua variação devem indexar a própria
moeda. Da estabiliz.ação desses valores, afinal, por força do tabelamento
geral de preços e salários, decorreria a desindexação.

A política de buscar a eficácia da moeda por meio do congelamento
é fruto da ignorância, por parte dos tecnocratas, da Teoria Geral do Estado.
A generalização do tabelamento não se pode dar fora do âmbito do conceito
de ordem jurídica. Ou, em outras palavras, a ordem jurídica não é susce
tível de ser congelada, porque ela é, por definição, uma "estabilidade",

O congelamento é, pois, apenas, uma forma política atraente de eu
frentamento da crise, porque constitui um poderoso apelo à mobilização
(que o digam os "fiscais do Sarney" do Plano Cruzado). Instituciona1mentt,
porém, o congelamento é um equívoco, como, na prática, foi um fracasso.
Do ponto-de-vista do Direito interno ele distarce a ordem jurídica, cuia efi·
cácia global pretende substituir; do ponto-de-vista do Direito Internacional,
ele acaba enfraq'uecendo o poder nacional, precisamente porque não é apto.
senão a curto prazo, a resolver os conflitos internos,

Estamos numa transição política em direção a um Estado de Direito.
O que buscamos é a restauração da normalidade democrática, que significa
o restabelecimento pleno da ordem jurídica constitucional. Não devemos
nos enganar quanto ao sentido desse reordenamento jurídico do País: per
seguimos regras jurídicas claras. ordem jurídica estável.

Esse é o objetivo 8 alcançar, que não será atingido - ou demorar'
enormemente a sê-10 se a estratégia usada for injurídica. baseada nas mesmas
doutrinas anteriores, de cujos efeitos estamos procurando nO$ livrar. NIo
adianta. em suma, para sair da indexação, utilizarmo.nos de conceitos que
nos levaram a ela, como, por exemplo, o de valor real.
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A necessidade de sairmos da crise, por meios jurídicos, que não pres
cindam do conceito de Estado - ou não procurem substituí-lo por modismos
acadêmicos - evidencia li importância do debate jurídico sobre a desinde
xação.

A pobreza Ja discussão jurídica sobre esse tema decorre da preocupa
ção obsessiva dos economistas e advogados com o valor real. Em momento
algum, na doutrina, na opinião pública, é mencionado o princípio do valor
nominal. Todos tratam do valor real como se dominassem essa noção com
absoluta segurança. O valor real está em toda parte: no salário real, no juro
real, no lucro real, até no plano real.

Creio que essa atitude da intelectualidade brasileira diante do conceito
de real seja influenciada por uma noção jurídica vulgar de propriedade, es
pecialmente de propriedade imobiliária - o direito real por excelência,
A visão grosseira, coisificada, do Direito há de ter contaminado a doutrina
dos economistas e, de tabela. confundido a cabeça de nossos juristas,
mesmo aqueles mais esclarecidos.

Essa ascendência do pensamento econômico - impregnado, na origem,
por falsas noções jurídicas, por eles reelaboradas - sobre os juristas bra
sileiros. tem sido perniciosa. Se não fosse por ela, a noção de valor nominal
já teria aflorado; pois não tenho dúvida de que os juristas brasileiros
sabem distinguir. perfeitamente (salvo alguns empedernidos marxistas·leni
nistas ou jusnaturalistas), entre o plano da realidade (do que é real) e o
plano das normas.

Dizer que um valor é real é o mesmo que dizer que uma norma é a
realidade - e os juristas brasileiros. na sua quase totalidade, não ignoram
que uma norma. embora diga respeito a uma realidade (a uma conduta
real), não é a realidade a que ela diz respeito. Assim como uma norma não
é a realidade, um valor não é a realidade, mas um modo de conhecer e de
julgar a realidade.

Quando os economistas enchem a boca para dizer que o salário real
foi tanto, o juro real deve ser tanto, o lucro real foi tanto. o valor real é
quanto, eles nada mais estão fazendo do que comparar quantias nominais.
Pois o valor, afinal, será tanto mais real quanto maior a soma em moeda
nacional de que se cogita for equivalente a outro montante similar em
moeda estrangeira.

O poder aquisitivo não é, por igual, um valor real. Ele é medido por
índices, ou unidades-de-conta, distintos da unidade monetária nacional, que
mostram as suas variações num período considerado. Ele não é, destarte,
a realidade. mas a representação de uma realidade. Não nos devemos esque
cer, por outro lado, que o poder aquisitivo refere-se a níveis (numéricos) de
preços, e que os preços, todos eles, são constituídos em moeda (nacional
ou estrangeira), o que significa. em última análise. que mesmo a "realidade"
do poder aquisitivo é uma expressão de valores nominais.
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A sociedade brasileira é chegada à noção de valor real não s6 porque,
quando pensa nisso, se lembra da propriedade imobiliária. como porque
temos a nostalgia do ouro e da prata que os portugueses tiraram de nosso
território para pagar as suas dívidas com a Inglaterra. Gosta-se muito, por
aqui, da idéia 00 ouro. Numa época recente, em fins do Governo Sarney,
quando o País suportava. em crise, uma superinflação, o Banco do Brasisl
oferecia os seus produtos acrescentando à designação dos mesmos a palavra
ouro: era a poupança ouro, o cheque ouro, a conta ouro, o fundo Duro. etc.
Como se os clientes fossem adoradores de bezerros-de-ouro...

r-;áo basta tratar a questão monetária em termos exclusivamente iuri
dicas. O Direito tem limites 6bvios. nessa área. Há conceitos jurídicos que
não podem. porém, ser ignorados, ao se cogitar do tema. O enfoque jurídico,
enfim, não é suficiente, mas é absolutamente necessário, e dele não se pode
prescindir. As noções jurídicas de moeda nacional, de moeda estrangeira,
de obrigação pecuniária, de ordem monetária - e, acima de todas, a de Es
tado, que fixa o padrão monetário e emite o dinheiro - têm que ser levadas
em conta na formulação de qualquer política de estabilização, e na interpre
tação das regras através das quais essa se manifesta, sem falar da conve·
niência, nem sempre obedecida. de utilizar-se a boa técnica do Direito na
elaboração das leis. Dai a relevância do Direito Monetário nesta fase da
vida do País - porque é esse ramo do direito que lida com os conceitos
a que há pouco aludi.

A principal categoria do Direito Monetário é o nominalismo, ou o prin
eípio do valor nominal. Isso significa que, para debater a crise tllOnetária
brasileira em termos jurídicos - o que é, como vimos, indispensável 
não se pode deixar de considerar o nominalismo, tradicional principio não
16 do nosso. como do direito dos demais países modernos civilizados.

Em todos os países, sempre que se pensa em moeda - mesmo que ela
seja tratada por especialistas de outras áreas - está implícito o conceito
de valor nominal. Não é preciso falar dele expressamente: ele está sempre
subentendido, nunca é esquecido.

Uma seqüela grave da prolongada desordem monetária brasileira pro
vocada pe{a indexação é que esse princípio bá~ico e fundamental foi, levia·
namente, descartado. Em dez an08 de debate sobre a desindexação pela
Imprensa não há, como vimos. referência, salvo indireta ou incidental, ao
principio do valor nominal. Não porque fosse dispensável cuidar« expres
S8JDente dele. por estar pressuposto, mas porque a maioria pensa que esse
principio foi. . . revogadoI

:e atrav6s do nominalismo que se toma possível a compreensão das
inter-relações dos conceitoa de moeda. de obrigação pecuniária e de Estado.
O nominalismo explica 8 subordinaçio da moeda nacional, e da moeda
cstrangeira - e das obrigações nel.. respectivamente expressas - à ordem
jurldica nacional. t o nominalismo que DOl!l diz porque não podem coexiBtit
alguns postulados VI10ristal com certoI: princípios jurldicot (entre nós, de
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resto, constitucionalmente consagrados) como os do respeito ao ato jurídico
perfeito e à imutabilidade da coisa julgada; e porque são incompatíveis com
a ordem jurídica nacional as unidades-de-conta que pretendem desfigurar
o monopólio de emissão da moeda, e do estabelecimento de uma e, eviden·
temente, única unidade monetária pelo Estado,

O processo da desindexação brasileira está repleto, ainda, de pontos
fracos. Há frestas pelas quais a indexação poderá acabar voltando. O pe
rigo não está só na reindexação dos salários, mas na correção dos tributos
e, especialmente, das demonstrações financeiras das empresas. O balanço
é a expressão monetária da atividade empresarial; e se as empresas, hoje,
concentram a riqueza do País. corrigir as demonstrações financeiras delas
é promover, pelas bases, a reindexação da economia,

Outra vulnerabilidade do atual esforço de desindexação - além da
própria lentidão, em si, do processo - é a tentativa de solução dos casos
passados. Há, por ai, tabelas para medir a correção monetária pretérita, e.
algumas delas - como uma estapafúrdia produzida, há tempos, pela Re
ceita Federal -, pretendem fazer retroagir a correção a períodos anteriores
a 1964.

Para usar uma linguagem muito do agrado dos economistas, para os
quais a inflação é um câncer, podemos dizer que não basta remover o tumor
da correção monetária: é preciso fazer uma ressecção, isto é, extirpar em
volta, ou o 6rgão todo, para que o mal não volte. Quando foi abolida a
cláusula-ouro no Brasil, em 1933, fez-se assim: não s6 foram proibidas as
convenções para o futuro, como declararam-se não escritas as cláusulas
anteriores.

e. verdade que, em 1933, estávamos ingressando numa ditadura; e que
hoje estamos emergindo de outra, o que nos faz olhar com receio medidas
de caráter aparentemente retroativo, não sendo desejável, por isso, a esta
altura, ir buscar o ponto de partida da anulação da correção monetária nas
suas origens, como fez o legislador da revolução de 1930. E nem podemos
nos esquecer de que os sucessivos planos de estabilização convalidaram
situações passadas.

Não terá sentido, porém, convalidarmos, de novo, as novas correções
feitas a partir do último plano de estabilização, o que implicaria em usar
a reforma monetária, medida extrema, como forma de resolver conflitos
particulares. Tudo aconselha, por isso, no caso brasileiro, que uma eventual
reforma futura - que espero não aconteça - recue um pouco no tempo,
para atingir as unidades-de-conta no nivel de seu último "congelamento",
Para os casos mais antigos, pode-se aplicar O remédio da prescrição ou da
decadência, quer se trate de titulos de créditos, de dividas liquidas e certas
ou de ações pessoais sujeitas a prescrição vintenária. Outra fonna de promo
ver urna ressecção do tecido afetado seria conceder-se uma anistia, nos mol
des da que foi aplicada, com bons resultados (nada obstante a gritaria con·
tra) pelas Disposições Constitucionais Transitórias de 1988.
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Como o princípio do valor nominal não equivale à decretação da irrele
vância jurídica da variação do poder aquisitivo das obrigações monetárias.
a nossa submissão a ele não implica em excluir, necessariamente, do orde
namento jurídico (embora possa ser conveniente fazê-lo) as cláusulas mo
netárias, nem na desconsideração da doutrina das dívidas chamadas de
valor.

As cláusulas monetárias, contudo, devem ser tratadas como um caso de
aplicação da moeda estrangeira aos atos da ordem jurídica nacional, sujeitas,
portanto, a rígido controle do Banco Central. Não nos podemos abstrair
dos riscos de abusos, que haverá fatalmente, depois de 25 anos de predomí
nio da doutrina da correção monetária. A interpretação dessas cláusulas
deverá ser restritiva; e o seu emprego não poderá, em hipótese alguma, im·
portar em desrespeito à garantia do ato jurídico perfeito e da irretroativi·
dade das normas.

No que tange às dividas de valor pode haver o recurso a essa noção
em casos judiciais, mas em hipóteses limitadas, e sempre com fiel observân
cia ao princípio da coisa julgada, de modo que uma vez fixado o montante
da condenação, não se procedam aos eternos reajustes até o efetivo embolso
da quantia, que tão bem conhecemos na prática judiciária brasileira. Cabe
ao juiz proferir decisões imutáveis quanto ao montante, em moeda nacional,
da condenação, e não ao Contador do Juizo reajustar esses montantes perio
dicamente, com fundamento em índices ou critérios exteriores ao processo.
Lembremo-nos, a esse propósito, das indenizações bilionárias de acidentes
de trabalho pagas pelo INSS, que não haveria se os cálculos das correções
monetárias não fossem, como ainda são, cumulativos e intermináveis; e,
por isso mesmo, ininteligíveis.

Aplicar, aos casos judiciais, a doutrina das dívidas de valol', não im
porta, pois, em admitir que o processo seja infinito, nem que os efeitos
pecuniários da decisão possam escorrer das páginas dos autos para a reali·
dade. Depois de fixada a importância da condenação, e definido o processo,
a revisão do quantum dependerá, nas hipóteses em que a lei o preveja
(como das pensões alimentícias, por exemplo), de nova ação judicial.

Quanto ao salário mínimo. a Constituição brasileira já estabeleceu li

sua disciplina. Ele é uma expressão definida, que se deve usar apenas no
singular: ele é o salário mínimo, e não um salário mfnimo, não podendo
servir de indexador para qualquer efeito, salvo as exceções previstas. aliás
equivocadamente, na próxima Constituição.

Tributos e dívidas de dinheiro em geral, de qualquer natureza, inclu
sive trabalhistas, não podem sofrer atualização. Para penalizar o devedor
relapso cump~ impor multas, ou cobrar juros. estes em taxas prefixadas, nio
podendo ser alteradas, sob pena de ferir-se o ato jurídico perfeito ou a coisa
julgada.
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A Integração Econômica da Amérjca Latina
Perspectivas de Futuro

LEONARDO NEMER CALDEIRA BllAN'r

A finalização dos acordos para a criação da Comunidade Econômica
Européia, prevista para 1992, inaugura uma nova etapa de amadurecimento
das relações internacionais. A imprevisibilidade contorna este momento com
sucessivas transformações, tanto de ordem econômico-política, quanto social.
Não se pode afirmar com segurança as conseqüências dessa nova organiza
ção. O que se deve salientar, entretanto, é o acelerado processo de redefi
nição da ordem internacional.

A idéia da criação de blocos não é nova. Desde os anos 50, com o Tra
tado de Roma, a Europa passou a caminhar nesse sentido.

A esse desafio também procederam de forma similar os países da Amé
rica Latina, com a criação da ALALC do mercado centro-americano, no
início da década de 60, e do Pacto Andino, na sua segunda metade. Con
tudo, o que aparece como grande novidade atualmente, parece ser a evo
lução do Mercado Comum Europeu, e as conseqüências da consecução do
seu mercado único anunciado para a partir de 1993. O impacto que esta
união poderá causar no comércio internacional é ainda desconhecido, já
que a Comunidade Econômica Européia é hoje responsável por 40,91 das
exportações e 39,2% das importações mundiais.

Sob a luz das transformações internacionais, é mister suscitar o cresci
mento acelerado da economia japonesa e dos chamados "novos países in
dustrializados" (NPI): Coréia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Cingapura, nas
últimas décadas. Em estudos recentes, estima-se a possibilidade da transfe·
rência do próximo núcleo do pólo econômico de poder do Atlântico para
o Pacífico, o qual em poucos anos representará mais de 25% da economia
mundial.

A curiosidade, entretanto, recai sobre um novo paradigma. O de avan
ço tecnológico. Sob esse novo foco de poder, o mundo procura adequar-se
consciente de que esse novo valor se consolidará como responsável pela dis
tribuição da riqueza e do poder no século XXI.

Obviamente, como resultante desse novo reordenamento da economia
internacional, toda uma movimentação tende a ocorrer, O que, frente às no
vas dificuldades impostas, permitiria a abertura de espaços que poderiam
ser preenchidos por países da América Latina. A ocasião, portanto, toma-se

Este trabalho f01 preparado especialmente para o Concurso "PremJo a Estu·
diante de Derecho" - Feden.ción Interamerieana de Abogados - XXVllI Con
f'erfncl&, W88h1ngton. D.C., 1990.
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imperativo um aprofundamento desenvolvimentista cumulado a uma políti.
ca íntegracionista, visando à inserção destes na primeira onda de expansão.

Assim, resta-nos uma única perspectiva: ou nos engajamos frente às
novas projeções internacionais ou pereceremos com uma visão estática e
superada, estagnado por problemas domésticos. Estaríamos, assim, impossi.
bilitados de participar ativamente do que se convenciona chamar de 3.- Re·
volução Industrial, renovando-se apenas o conceito de país periférico.

A tendência que se verifica, entretanto, na América Latina, é a de
crise. Uma crise que domina toda nossa estrutura e que aparece espelhada
no conjunto de dificuldades político-econômico-financeiro-institucional de
investimentos e de confiança.

A bem da verdade, não nos cabe sucumbir aos problemas que a
região atravessa. São verdadeiras as palavras de SIMON BOLIVAR de que

"não são necessariamente as sociedades ricas as que mais se desen·
volvem. As nações possuidoras de ouro e petr6leo nem sempre se
caracterizam como sendo as que mais cresceram na sua fase de
riqueza".

Cabe-nos encontrar o nosso papel e a integração da nossa região
aparece como um caminho sólido e necessário.

Numa rápida análise, gostaria de citar o trabalho dos NPI asiáticos
como exemplos de países e fases de desenvolvimento que parecem estar
alcançando altos níveis de aproveitamento e produção.

Os países da Ásia, como em revoada de gansos, impulsionados pelo
potencial dos investimentos diretos e indiretos japoneses, avançam determi·
nados, envoltos pela nova ordem econômica. Um exemplo disso é a Coréia
do Sul que, em 1987, dedicou cerca de 2,2% do seu PIB em investimentos
no setor da ciência e tecnologia e tenciona elevar esta percentagem a 5%
no ano 2.001, à proporção de países avançados.

Como se poderá competir no futuro se esta mesma Coréia atinge índio
ces de 89% de população dotada de educação secundária, enquanto,
por exemplo, o Brasil ostenta um pálido 17%?

Em documento do ILPES de Santiago do Chile, estima-se que 98%
das inovações tecnológicas registradas nos dias atuais provêm dos EUA.
Japão, CEE e outros países industrializados, enquanto que dos 2% res
tantes, apenas 0,02% corresponde à América Latina.

l! patente que as potências desenvolvidas busquem atualmente investir
em pwses também desenvolvidos.

As estatfsticas, no caso japonês, nos mostram que até o final dos anOll
70, 60% em média dos investimentos diretos dirigiram-se para pa{sea em
desenvolvimento e NPI em geral. Em 1986 a situação se invertera: 67%
dos investimentos japoneses destinaram-se a países industrializados. Os paí
ses da orla asiática do Pacífico (NPI·ANSEA) receberam apenas 10% do
total do ano.
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o que se pode concluir com ~stes dados é que nâo podemos ser sim
plórios em acreditar que basta dispor de mão-de-obra barata de um enorme
mercado interno a ser preenchido ou de recursos naturais em abundância,
para mantermo-nos na crista da política de investimento e transferência de
tecnologia e desenvolvimento.

As clássicas facilidades oferecidas pelos países em desenvolvimento não
valerão mais para o século XX L

O mundo contemporâneo necessita cada vez menos de mão-de-obra ba
rata. As práticas do fordismo se vêem superadas a partir do aperfeiçoa
mento tecnológico. Inaugurava-se, assim, uma nova etapa na divisão inter
nacional do trabalho, valendo-se de mecanismos distintos. como o uso pou
pado e racional de energia, a produtividade mais elevada e a substituição
contínua de tecnologia. A mão-de-obra barata perdeu assim o seu potencial
como chamativo de investimento, pois passou a não ser objetivamente pro·
porcional ao lucro. Conseqüentemente, tornou-se empecilho, pois outra ma
neira de obter uma produtividade mais elevada veio à tona. E a ampla
redistribuição de renda. que incluirá uma elevação gradual do nível educa
cional e técnico da força de trabalho, permitindo aumento de salários e
absorção de maior quantidade de bens de consumo.

A idéia de apenas um enorme mercado interno também não se sus
tenta. O desenvolvimento do comércio em blocos possibilitará às economias
avançadas ingressarem suas mercadorias em gigantes mercados únicos e não
tarifados. Mesmo que a política econômica externa da próxima década se
caracterize pejo protecionismo dos anos 80, estes países tenderiam a manter
em nível elevado sua alto-suficiência, ainda que para isso tenham que re
nOVar o conceito de soberania. A necessidade pré-existente não é a de um
enorme mercado interno, mas de um mercado interno com alto grau de
absorção, devido à grande variedade de produtos e a previsível fugacidade
destes.

A reciclagem é tema intrínseco no processo tecnológico, tendo portan·
to como necessário um mercado capaz de absorver os constantes aperfei·
çamentos, vinculados a uma indústria capaz de promovê-lo.

Quanto aos recursos naturais, também perderão seu poder de barga
nha. Após a crise do petróleo em 1973, novas técnicns de obtenção de ener·
gia têm se desenvolvido rapidamente. :to observada como meta dos países
desenvolvidos, a substituição de matérias-primas por produtos artificiais.
de maneira a suprir internamente suas necessidades e criar um desaqueci
menta da importância da matéria-prima bruta como um todo.

O papel que caberá à América Latina do século XXI dependerá basi.
camente da reflexão e da mobilização para temas como o exposto.

A primeira conseqüência econômica relevante na América Latina, gera
da pelo conjunto de modificações no cenário internacional, está sendo pro
movida pela decisão unilateral do governo dos EUA de perdoarem 7 do
montante de 12 bilhões de dólares emprestados a países da América Latina,
que certamente marcará uma nova etapa naS relações entre as duas regiões.
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Evidentemente, o valor em tese pode parecer irrelevante, se computado que
a divida contraída pelos países latino-americanos está hoje avaliada em cer·
ca de 400 bilhões de dólares.

Contudo, nos cabe salientar que esta atitude do governo dos EUA
indica uma virtual preocupação diante da nova ordem econômica que se
insinua no cenário internacional e conseqüentemente uma viável revisão da
postura do governo norte-americano nas relações entre este e a América
Latina.

O conflito Leste-Oeste a partir da II Guerra Mundial, que passou Si

caracterizar a tônica dos acontecimentos internacionais, não poderia deixar
de submeter também a América Latina à força de sua lógica de confron
tação.

A partir deste raciocínio ideológico, a prioridade da poHtica externa
dos EUA frente à América Latina era a da manutenção do sistema econô
mico de livre comércio entre as duas regiões e o trabalho rigoroso na obten
ção da estabilidade política frente às "cscocracias" latino-americanas.

O mecanismo desenvolvimentista foi a primeira técnica adotada. Atri
buindo como causa da instabilidade política o atraso econômico, os EUA
passaram a ser responsáveis por grande quantidade de investimentos priva
dos em setores produtivos, inversões diretas e por uma alta fluidez de capi-
tal em áreas distintas. .

A partir de meados dos anos 70, abalados por problemas domésticos
e pela percepção de que a instabilidade política na América Latina era
conseqüência de problemas estruturais, novOS mecanismos foram. inseridos
nas relações entre as duas regiões, marcando um prolongado período de
distanciamento. A política externa norte-americana com relação à América
Latina se. consolidaria portanto, basicamente, na manutenção das vanta
gens já adquiridas.

Na ótica brasileira, o surgimento de dificuldades de relacionamento
com os EUA facilitaram uma política de aprofundamento da divenificação
de mercado (Japão. CEE, Ásia) e da busca incessante de superação da de·
pendência regiQnal.

Evidentemente. com o advento dos anos 80 a dívida externa veio como
novo fator acrescer a enorme dificuldade do Brasil e da América Latina
na inserção no contexto intemacional e como assinalou muito bem o Em
baixador Baena Soares. na Asse.,bléia Geral da ORA, em Sio Salvador,
em 1988. Os países latino-americanos não estão em vias de desenvolvimen·
to, mas de empobrecimento. Muito dessa dificuldade se deveu à inoperAn
cia da ORA (Organização dos Estados Americanos), delegando ao consen·
so de Cartagena, mecanismo à parte do sistema interamericano, o encami
nhamento da grave questão da dMda. Sua omisslo na soluçlo de proble
mas de tal envergadura tomou passível de questionamento sua própria {ma.
lidade e o modelo que ditou sua criação em 1948, deixando de refletir o
equiUbrio esperado pelos países da América Latina de uma ampla e cJc:ci.

I. IM........ ..... •. 2t •. ,,. .... , .... 11ft



siva cooperação norte-americana. A OEA caracterizou-se nestes termos como
organismo multilateral incapaz de defender os interesses latino-americanos,
em variadas vezes divergentes dos norte-americanos. Aliás, não poderia ser
diferente, já que 66% do orçamento desta organização provêm dos EUA:
cerca de US$ 40,600.00 do montante do orçamento total de US$ 60,000,00,
e apenas 9,36% do Brasil, 7,47% da Argentina e 3,59% da Venezuela.

Há de se tentar entender, entretanto, o porque do acatamento de uma
nova política externa pelo governo norte-americano diante da América La
tina.

A evolução do cenário internacional aponta para uma nova motivação
ideológica. O esvaziamento das tensões bélicas e o surgimento de blocos
ameaçadores da hegemonia econômica norte-americana.

À luz deste novo sistema, o mundo tende a uma maior estratificação,
marcada por áreas de influência comercial, em que cada superpotência pa·
rece arrecadar sua pr6pria periferia. Caracteriza-se, assim, a importância de
escalas periféricas como parte de uma nova redistribuição da ordem ec0
nômica.

A tendência que se apresenta na política norte·americana parece ser
a da busca da diminuição da asfixia, devido à divida externa em que se
encontram as economias latino-americanas.

No caso brasileiro, esta dívida chegou mesmo em 1989 a 120 bilhões
de dólares, ou seja, 38% do PIB, e seu serviço consome 80% do saldo
comercial do País.

e curioso notar que esta tendência se verifica imediatamente após a
decisão do Govereno de liberalizar a importação, reduzir as tarifas alfande
gárias e buscar como meta uma política menos protecionista.

Logo, o que parece fazer parte hoje do pensamento externo norte·ame
ricano é a necessidade de uma reaproximação com as economias periféricas
da América Latina, que estas se tornem saudáveis e permaneçam obvia·
mente dependentes.

A lógica é velha. Consiste na crença de que com uma poHtica neo-libe
ral se poderá evitar a competitividade entre as duas regiões, através da
impossisbilidade dos países da América Latina, inclusive o Brasil, de se man
terem na corrida tecnol6gica (fonte hoje da real expectativa ao desenvolvi
mento futuro). Os EUA acreditam que fornecendo de bom grado polfticas
baratas de complementação entre as duas regiões, alcançará a custo baixo
um enorme mercado, ávido por desenvolvimento e capaz de consumir o
excesso na produção de bens norte-americanos.

Mantém-se, assim, a mesma divisão na ordem internacional, apenas
recic1ados seus compromissos.

Neste estudo, não pretendo absolutamente discorrer sobre os motivos
que levaram à não.-realização dos efeitos esperados pela Associação Latino
Americana de Livre Comércío - ALALC -, criada em fevereiro de 1960,
através do Tratado de Montevidéu, e da qual se incorporaram diversos paí·
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ses da América Latina. A expectativa em torno dessa Associação era, na
época. de que num prazo de doze anos, posteriormente estendido por mais
sete anos, até 1980, seríamos capazes de obter os resultados previstos. A
alusão ao seu fracasso. no entanto, provocou mais tarde sua substituição
pela ALADI, que também não foi capaz de promovê-la.

Os objetivos consistiam, basicamente. em que as partes contratantes eli·
minassem em seu comércio recíproco todos os direitos aduaneiros e quais·
quer outros encargos de efeitos equivalenles que incidissem sobre as imo
portações, além de uma liberalização intra-regional e que a redução das
restrições se fizesse produto por produto, através da elaboração de listas
nacionais e de uma lista comum.

Buscarei, momentaneamente. me ater ao mecanismo de integração efe·
tuado pela ALALC, apenas como fonte capaz de possibilitar a formulação
e perspectivas de uma nova visão integracionista.

Como nos ensina Sônia de Camargo, é praticamente unânime a idéia
de que a ocorrência de desequilíbrios comerciais sistemáticos no marco
da ALALC criou dificuldades para os países-membros que não tinham con·
dições de manter saldos deficitários permanentes com outros países asso
ciados, e dificultou grandemente a ampliação do comércio íntra-regíonal.
Da mesma forma, a ausência de acordos e mecanismos que facilitassem os
pagamentos recíprocos teve uma influência altamente negativa na consoli
dação de urn mercado ampliado. Por outro lado, os reduzidos esforços no
sentido de uma integração mais ampla. envolvendo as políticas nacionais
das diversas partes contratantes, dificultaram um possível ajustamento e
equiparação entre suas diversas economias.

A conotação dada à integração pela ALALC e ALADI, apesar da cria
ção do Pacto Andino e do Mercado Comum Centro-Americano, permite
apenas uma interpretação: a de que a integração deveria se dar num con·
texto amplo. seguindo o exemplo europeu, que significa englobar diversos
países de forma igualitária e sistemática, sem levar em conta o perfil de
suas diferenças.

A força direcionadora da integração limitava-se às relacões Estado
Estado. A atuação deste como promotor de uma política comunitária delega
va·lhe em hipótese de que seria o Estado o grande beneficiado com uma
união de mercados: contudo. devido ao caráter volúvel e pouco represen
tativo que estes regimes alcançavam. os interesses entre os diversos Esta·
dos poderiam ser facilmente divergentes, variando de governo a governo.
e sendo, portanto, pouco confiável a médio e longo prazos.

As políticas internas dos Estados latino-americanos nas décadas. passa·
das se caracterizaram por conjugar perfis autoritários às administrações bu.
rocráticas. Os modelos de integração, contudo, não poderiam espelhar
outra coisa. Uma situação em que Il integração pennanecia nas mãos de~
nicos e de representantes governamentais. sem praticamente nenhuma par
ticipação de representantes setoriais. Com isso deu~ um divórcio entre
os que elaboraram ° modelo e os setores reais encarregados de utilizar 08



mecanismos previstos por este modelo, isto é, empresários e força traba
lhadora.

A postura nacionalista, da qual o conceito de soberania se aproxima
intimamente da idéia de autonomia, trazia em seu conteúdo também um
imenso distanciamento da política comunitária. Essa definição difundia·se
em nossa estrutura de poder, de forma não apenas a dificultar, quanto
também a impedir, através de polítícas de rivalidade, qualquer iniciativa
integracionista.

Avançava-se na idéia de uma integração regional, como se a interde
pendência entre os países da América Latina permitisse uma política de
complementatiedade e por si s6 conseguisse contrabalançar as dificuldades
resultantes de uma política de integração.

Apesar de se denominarem países subdesenvolvidos ou em vias de
desenvolvimento, a história nos mostra que os países da América Latina
apresentam distintos graus de produtividade, dinamismo industrial e diver
sificação de mercado. Apesar de apresentarem em conjunto diversos pro
blemas em comum, a tendência na América Latina para a pr6xima década
não poderia ser outra. A criação de blocos sub-regionais aparece como
alternativa acertada, tornando-se claro de que países como Brasil e Argen
tina mantêm em sua economia uma estrutura de complementariedade aceno
tuada, marcada por benefícios comuns.

O programa de integração e cooperação Argentina/Brasil (PICAR)
trouxe à tona as possibilidades de convergência entre os dois países, e ape.
sat de interesses distintos, assumiam no conteúdo uma agenda bilateral
comum.

A Argentina, visando promover sua reinserção externa e devido à Guer
ra das Malvinas, buscando modificar seu perfil de "praxis" internacional,
enquanto o Brasil, por sua vez, procura consolidar o conjunto de redefj·
nições na sua política externa, que desde meados da década de 70, vem
sendo mantido com importantes implicações no âmbito de toda a Améríca
Latina

A retração econômica na qual se encontram os dois países propiciou
que o tema nuclear, inicialmente assunto discreto, passasse gradualmente
a ocupar um papel central na agenda bilateral comum. Esta alternativa,
como contrapeso às dificuldades econômicas. demonstra que a integração
tem um caráter geral, e se encontra espelhada em questões amplas e con
trovertidas. No caso Brasil!Argentina, o impacto nuclear foi em grande
medida o propulsor de uma política de convergência. baseada no consenso
de que autonomia tecnológica é entendida como soberania nacional. Todo
o cone Sul, a princípio, direta ou indiretamente toda a América Latina,
se vê interessado nesta possibilidade de integração bilateral; na medida em
que, de uma forma ou outra, todos poderão ser afetados por ela.

O tema é de certa forma tão relevante, que a Constituição Brasileira
de outubro de 1988, no Título I - Dos Princípios Fundamentais, reza
no seu art. 4.°, parágrafo único, que



"A República Federativa do Brasil buscará a integração~
nômica, política. social e cultural dos povos da América Latina,
visando à formação de uma comunidade latino-americana de na·
ções."

Sob esta ótica legal, o legislador brasileiro pretendeu delinear o que,
de certa forma, já é patente: a busca dos estados latino-americanos de uma
integração viável e eficaz, concordando quanto à imperatividade de sua
proposta e a necessidade da conjunç~o de forças para sua realização.

A tendência parece ser de que O Brasil e a Argentina se tomem os
propulsores dessa integração real e efetiva, consolidando-se em políticas de
convergência. compJementariedade e interesse comum, não caracterizando
a essa integração como (ruto de uma abstração ou idealização das partes
contratantes, mas como resultado de um árduo trabalho conjunto, visando
ao bem comum.

Após a análise das diversas modificações ainda em curso, do escla
recimento dos motivos responsáveis pelo fracasso da ALALC e ALADI,
na tentativa de uma integração regional, da elucidação da vontade do Bra
sil e Argentina de efetivar a criação de um mercado comum sub-regional,
já em 1994. o que se pode prever como perspectiva de integração econÔ
mica latino-americana é que essa deverá recair na internacionalização do
capital. a qual nenhum pais de dimensões razoáveis poderá estar alijado.

Os Estados, de uma maneira geral. parecem estar se tomando mais
sensíveis à influência do mundo comercial e financeiro, na medida que,
progressivamente, reavaliam seu conceito de soberania, passando esse a con·
sistir como a capacidade adequada de estabelecer este relacionamento,
ou seja, a soberania passou a ser a capacidade de negociar as interdepen
dências.

Desta forma, a integração se faz necessária na medida em que acu
mula vantagens aos países contratantes.

Os países da América Latina têm de perceber que o grande proveito
advindo de uma integração eeon6mica de mercados aparece na possibili
dade destes de criar maiores vantagens para investimento doméstico e es
trangeiro. o que, inevitavelmente. trará divisas, acesso à tecnologia, empre
go e desenvolvimento. Uma integração econÔmica só será de todo eficaz.
atualmente, se tiver em sua base a iniciativa privada. E. ela a locomotiva
que tece as interligações. e que num terreno fértil pode aflorar. gerando
divisas. Mas o fluxo de capital não se transfere equivocadamente; cate
se tomou de tal forma interligado num emaranhado de interesses, que
necessita de garantias e priticas seguras.

Não podemos. diante dessa nova ordem intemac::ional, nos dar ao luxo
Ôft repetir 1986, quando estimou-se que os investimentos estrangeiros no
JJrasil nio teriam ultrapassado a ordem de US$100,OOO,OOO.OO, enquanto as
..rdas de capital estrangeiro teriam. alcançado. lIOOleBte no 1.° aemestre.
cerca de US$ 400.000.000,00 mediante encerramento de nes6cios das mui·
tinacionais e sua venda para cmpreus privadas bl'8lneiras.
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Institutos jurídicos como as loim Ventures e Franchise devem ser aper
feiçoadas numa prática comum. A proposta de um código comunitário, que
regulará as inversões de capital, se faz como necessidade premente.

Como se trata de uma forma associativa sai generis, modelo jurídico
nascido da prática dos negócios e configurado por via contratual, as joint
Ventures devem ser de forma pujante, incentivadas, como uma maneira
concreta de se ter acesso às tecnologias modernas, através de capital de
risco. em associação com empresas nacionais.

A contribuição efetiva para os grupos empresariais latino-americanos,
associados a /oint Ventures, está na complementariedade. principalmente n~

área de g~renciamento, treinamento de pessoal e transferência de tecnolo
gia, e políticas em relação a royallies é importante, já que somos deficientes
nestas áreas, e são as empresas estrangeiras que podem suprir estas carên·
cias. Por outro lado, se para associarmo-nos a essas empresas pagássemos
um preço bem alto, para que com elas pudéssemos aprender. isso levaria
à falência anos de sacrifício numa política de substituição de impor
tações. Por isso. temos que buscar soluções através de uma legislação legal,
comunitária e capaz de adequar os interesses transnacionais às estratégias
econômicas comunitárias.

A franquia ou forma de licenciamento pela qual o proprietário de um
produto, serviço ou método. obtém sua distribuição através de revende·
dores filiados, é também um instituto jurídico dotado de indiscutfvel rele
vância para a arrecadação de investimentos. Tanto quanto as joint Ventures.
a falta de legislação específica nesta determinada área dificulta a incre·
mentação deste instituto nos países da América Latina.

O franqueador. fornecendo ao franquiado o direito de participar de
seu aviamento. ou seja, a mais·valia do estabelecimento em decorrência
de sua organização e capacidade de atrair clientela, seja internamente, en·
sinando como organizar e exercer atividades bem sucedidas. seja externa·
mente, autorizando a usar seus sinais distintivos, de forma que a clientela
possa reconhecê-lo, como se fizesse parte de uma cadeia ou rede, tam·
bém é parte primordial nas relações de transferência de tecnologia, know·
how e gerência.

Desta forma, através de uma política comunitária ampliando seus mero
cados, crianda.-se uma legislação compatível com os interesses nacionais e
transnacionais, que poderiam incentivar a criação de lo/nt Ventures e Frrzn.
chise, o sucesso de uma integração econômica estará de nós bem mai~ perto.
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Relchalerlchtsze1tllchrJft

"li muito não se limita o Bundesverlassungsgericht a declarar, simples
mente, a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei. A par
deasas técnicas clássicas de decisão e do especial significado emprestado à
interpretação conforme () Corrstituiçao (verfassungskonfonne Auslegung) 1 a
Corte Collltitucional alemã desenvolveu determinadas variantes de decisões
que conferem maior relevo à eterna discU88ão sobre o binômio "direito e
polltica". Não raro reconhece a Corte que a lei ou a situação jurldica não
se tornou ainda inconstitucional e exorta o legislador a que proceda - ls
vezes dentro de determinado prazo - à correçio ou la adequaçio dessa

1 Bm. virtude de ... f1albllldade. lo "tnt8rpretaçAo conforme .. ConIUtuJçIo"
8II\11D& partk:War releYiDcla na pntlca do Bundar1eTlo.uvnglg"'t. A .... utUl.
uçIo , JUltUJcad& COU1 fundamento na UD!dade do ordeDu1ento jurkUco (~itI1udt

der Bechtlordav3f'> e DO principio da~ da norma, 'lu. recomeD4a o
reepeJto .. vontade do 1eif,a1ador. A lU qualWcaçAo clatPútJca. lIAo , a-dfJea.
BIp1fter.Uq, PReela da doUtrlDa deftllld6 .. __~ CQJDO~ ..
de~ Ü~ um "Il911o Ik tato. uma ... QUe. bOI'
m&1D:l.tlDte.~ ea:lUdo de 8JC'.m.. dai Pl*iftla iD~ da norma.
Nd1I8IDdo o eu ImbUo dIl aplk:f,ç60 <CI. 8toIIria, 2'ea.~bit _ ~
..._ lI'lI. p.108; If.oeacb. V"'/~ CHNCa ..N~~
BNID-BadeD, 1t'1'1, P. 11).

•• I .. i.......... ...... .. 29 •• 11. • ... /1-. ltt2



"situação ainda constitucional" 2 (Appellentscheídung). Em outros casos,
cinge-se o Tribunal a constatar a inconstitucionalidade da lei sem declarar a
sUa nulidade (Unvereínbarkeitserkliirung).3

2. Essas diferentes formas de decisões revelam uma peculiaridade da juris
dição constitucional alemã. Em nenhum outro sistema de controle jurisdicio
nal de normas, seja ele diJuso ou concentrado, logra-se constatar a utilização
de tão ampla gama de técnicas de decisão. ~

3. Tal diversidade expressa o papel singular exercido pelo Bundesverlas
sungsgericht no sistema constitucional alemão. A ampla competência que
lhe foi outorgada pela Lei Fundamental {arts. 93, 18, 21, parágrafo 2.0

, 41

2 BVertGE 'I, 282; 16, 130; 21, 12 (Ü); 25, 187; CI. den~re outros, Ipsen,
Rechtsfollen der Verfasaunqswidrlikeit von Nonn UM E1nZela.kt, BB.den~Baden,

1980, p. 132; Zeitller, WoUga.Dg, Dle Verfassunprechtsprechung 1m Ra.hmen der
staatlichen F'Unll:tJonen, EuORZ, 1988, P. 20'7 (210 8.); Peatalozza, Chrlstlan, "Noch
vertassungsmii.sa1&e" .und "bloss verfusungswidrige" Rechtaia.gen, in: Bundeever
fauungsgericht und orundgesetz, Pestgabe aUII Anlaas des 25- jllhrigen Beatehens
des Bundesvel'1B.li8W1&'!8'erichts, Tübingen, 1976, v. I, p. 520 (640); 8chUlte, Martin,
AppeUentBcheJdungen de! Bundesverfaasl'ngsgerlchts, DVBI. 1988, p. 1200 oS.

3 Cf. dentre outros, BVerfGE 6, 246; 6, 282, 7, 330; 13, 248; 18, 267; 28, '19;
26, 100; 26, 163; 28, 227; 28, 324; 29, 58; 29, '11; 30, 227; 30, 292; 31, 1; 31, 229;
31, 276; 32, 173; 32, 199; 32, 365; 33. 90; 33, 106; 33, 303; 34, 9; 34, 71; 35, '19;
36, 146; 37, 154; 37, 217; 37, 342; 38, 2; 38, 41; 38, 61; 38, 213; 39, 316; 40, 196;
40, 298; 42, 176; 43, 58; 43, 242; 4&, 1Of; f6, 376; 46, 97; 48, 64; 48, 227; 48, 327;
V. também. /l1t1en, Jijrn, Rec1t.tolgen eler VertCUtlUngtI'Wt4rigkeít vem Norm UM
EmzeZakt, 1980, p. 10'1 8.; Zetdler, 1>16 Ver/tusunUófrechtsprechung tm Bahmen ""
,tfUJtllchen Funktioflen, EuGRZ, 1988, p. 207 (313). Orlgin&rlamente, & Lei 40 Bun
delverltU8U7l(I,get'lcht contemplava apenas duas tormas de declsAo nos proceuoa
de controle de normas: o Tribunal deveria declarar a constitucionalidade ou a
nulidade da lei <I '18). somente em 1970, a "declara.ç1o de inconstitucionalidade"
sem a COfIseqfUncfa da nulidG4e (Unverdnoo.r1(eiuerk14runll) toi incorporada ao
I 81, (2), 29 e 39 period08 e ao § 79, (1), da referida leI.

4 A corte Constitucional auatrlaca. detém &lnpla ma.rrem de d~o pua
d15por sobre .. conseqUéncJas jurfdJcas de 111M dec1B6es. Ela tanto pOde estabelecer
Que a lei nia é ma.is aplicável a outros processos ainda. n10 cobertos pela coisa
jUlgada <Constituição da ÁUlltrla, art. 140, parágrafo 79, 29 perlodo) , ou fixar prazo
de até um ano, dentro do Qual se mostra legítima a apl1cllÇAo da le1. (Art. 140,
parágrafos 59 e 'l9). Esaa possI.bllidade de dJspor sobre as conseqüências jurldicas
da decisAo tomou dispensAvel a B.d0Çi0 de outras técnicas de declsAo no cUreito
aUlitrlaco (Cf. Korikek, Karl, VerffUlUtz.gB(JerlchtBbarkldt Im Ge/1lflB "' St/latl
funJetfonen, VVDStRL (PubUcaçeio da AslOCfaç4o Alem4 doi Profsuare. de Db'etto
Público) n9 39, p. 38/39; Oberfidorter, Peter, Dfe VerlauungsrechUpr'echuf&f1 Im
BMmft der 8tfUJtltchen Fttnktionen, Europitiache Gruftdrech.umtaehrlft (EUGrZJ.
1988. p. 193 (208). O mdelo amertcano - restrito ao caao concreto, - nAo se
afIgUra compativel, em principio. com easaa no"" t6cn1caa de decido. Todavia,
em tempos mais recentes. pode-lIe identUiea.r, nos EatadcNI Unidos, a tendêncla
da JUr1IIprudêncla doe tribunais 1nterloree no .sentido de n10 Je J1JnJtar a proferir
a caaaaçAo das providênc1aa editadas pelo Executivo ou pelo Le81a1ativo, maa
também de impOr-lhes obrfgB.C;Oes poaitivas. C&80 la autoridades legls1atlvas ou
ac1mJnistrativas nAo cumpram o estabelecido no julgado, OI tribunaiB podem a.uwnir

(Cantin...)
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parágrafo 2.... 61 parágrafos 1." e 2.... 84 parágrafo 4.... 115 uh", parágrafo
1.0, a força de lei (Gesetzeskraft) das deciSÕeS proferidas nos processos de
controle de normas (Lei do Bundesverfassungsgericht, § 31 (2). o efeito
vinculante (Bindungswirkung) das deciSÕeS para os 6rgãos constitucionais
e autoridades administrativas (Lei do BundesverfassungsgeTicht. § 31 (1). li

cc.~ di lllItI 4)

a reaponaabUidade pela execuçio do julgado. Eua juriaprudência. conaidenda
como um dos mata inte1'el8antell deaenvolvimentoe no Direito Constitucional dos
Eatadoll UIlidos doa últ1mOl tempos, começou com o esforço para superar a seare
pç&o racJa1 nas escalai a partir da deelaAo proferida pela Suprema Corte em
BTown w. Board of Edueatflm CU7 US 483 <19M) e 439 US 294 (19611) e teve
contlnU1dade em outru decis6e& que e~ oU determ1n&vam & coIKlret1Z&<;6.o
de reformaa em presl.d1oa e UlBtitu1çOes pslqul4tr1caa (t!. Bou1J4.l ~t til. til. 8m'th
" 01., 430 U8 817; reproduztd{), parciGl1Mnte, in: BuropiJuchen Gru1Ulrechtl
wtucArl/t. 1977, p. 509 8.) (Cf. a propósito, 8dbert, Helga., Der SuprmM Court
uRd ,em Ver1UUtnil lU "- anderen Sta4t1Dewaltft, Berlcht #lNr VortrfJg'- UM
D~ der DeuÚ<:lI.-amCf'tA:c&nUchetl Juriltm~nfgUng, Bur0p4tech.e
Grun4rechtueftlc1l.rlft. 1911. p. 3M (386).

6 A cot1lItltuclona1l.dade de umA norll1& pode ser examinada pelo Bunduwr
1tJWUn(J,,,erlcht:(a) no proceuo de eontrole ablltrato ele normal <LeI PundamentaI,
&tt. 83, r, n~ li). • requerimento do Governo Pederal, de um Governo ElItaduaI.
ou de um. terço dOI membroe do Parlamento Federal; <b) no ptOCelIaO de oon.tro\e
concreto de normu, mediante provocaçlo de JUiz ou tribunal que reputa 1ncon8~

Utuc1ona1 .. lei a ler ap1lcad& a um caao concreto (art. 100 parisrafo 19, da Lei
Pundamental) ou através de (c) "recuno constitucional" (VerlGHUng,buchwerde),
Interposto conu-a deefI40 1uc1fci4l. eventua.b:llente lealva doe c:Ure1to1 1UndBmenta18
011 ato normailw dotado de ef1cM:1a bDecl1&ta, (&rt, 9J 1, ~ da Lei l'Undament..n.
A 4eeillo do Tribun&1 )KlllIUl, no controle de nolD1a8, eficácia erfltJ omftU ou.
tal como formUlado na Lei do Bun4utJer/ulUng,gerlcht, "força de lei". ...
e/fcticiG geral, prevista bllclalmente na Lei !'Un<lf.mmt&l <art. 94, Pl'riBrafo ~).

Já haVia lido contemplada no art. 3' (3), da Lei ele 8-4-1920, que d18c1pllbDu o
Pt'OCeIIlO de controle tlbstrato de le!a eatIodU&1ll, CODACfadO pela CODIltltulçlo de
We1mar (art. 13. pariBrt;fo ~). Segundo o entendimento entAo dominante, &11kn
de :eUrar a lei do ordenamento JurldJco com ef1cAcJa erga omnu. a decfa60 pro
ferida DeIll!IIl J)1l)CUIO de controle abstrato continha uma Interpretaçlo aut6ntlca
do d1nlto federal (CI. A1IIChUtz, Di8 Ver/GUtlng tI& DfttacMn 1Ufchl, 1930,
p. m. J.uiMt, WaltM', Der Schuta du lJt1entlidu:ll Reclltl, VVDStBL 2 (19215).
p. ti). Em outroe tenbOa, de1zaft-le auente que o cUrelto federal nAo poderia
toJe1'U' d18poIIçio ldentlea ou semelhante conatante do dJrefto de outro La,", ou
do direito do l!:lItado.)(embro cuja d1IPoe1çIo tivera _ lUa 1ncon.It1~e

recoDhecldr. (Je1UDek, 01'. dt., p. D)... eleito ~te amplo nlo era aceito
por TrSePeJ. A fOf'(lJ M lei abranrta. na lUa opfn1Io, lIOIIleDte a parte d.\spOIiC1ft,
pubUeada no Didrlo Oflef41.~ ld'ntleN eonatantes do direito de oum.
~.IIea1b1'o8, bem como a norma nova editada pelo Estado que teve o lIIll1
preceito eenaundo nIo eetar1am Por ele -bftDIldaa. (Tnepel. StrdtigA:dtel&
..."... BdcIL n4 1Abdem, j,retmpnlllo). ~, pp. 112-113). ...~
~ iIl1lUfDc1a lDbre • __ Ordem InsUtulda peJa Lei PUndamental de lNt.
Como~, & Lei Pundam.nt&l autorllou o 1eI:Ia1&dor .. tst&belecer .. CMOIt
1101~ .. delú6II do B"'''-"'l~tpocIe!rMm Nr dotadM de .,~
de W" (GacâleltrGtt) (art. Mo paricr&fo Jf). 8e&U1ldo o d1spoato DO • 11 (2),
da LItt do BacraNr1«aaftglfCricJ&.t, 110 dotId&I de.força de 1e1: (l) .. decIIIIII
)lnlterJdN: llOII~ de CClI1tro1e abRrato e CClIIC:r'eto de 1lOnIl... (2) na. pro.

(~
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e a inequívoca autoridade de que goza o Tribunal emprestam ao Bundes
verfassungsgericht considerável influência na confonnação da própria rea·
lidade político-social da República Federal da Alemanha. ti

4 . Essa influência não se limita às questões submetidas diretamente à
apreciação do Tribunal. Ao contrário, nota-se uma forte tendência das for
ças polítícas de adaptarem-se ao entendimento já manifestado pelo Tribu~
nal. Essa tendência atribui invulgar eficácia prévia (Vorwirkung) às suas
decisões. 1 Essa eficácia prévia revela-se sobretudo na tendência demons
trada pelo Parlamento de positivar as decisões, ou até mesmo as recomen
dações oriundas da Corte Constitucional. 8 Muitas iniciativas do legislador
são determinadas por decisões proferidas pelo Bundesverfassungsgericht,
corno se pode constatar nas próprias exposições de motivos de alguns pro
jetos de lei. li Nas discussões parlamentares, evidencia-se, não raras vezes,

(ConllnulçlQ di nN I)

ceSS08 de quaUflcaçio de normas, destinados a aferir a compatlbillda4e de norma
pré-constltuclonal com direito federal (&rt. 126 LF); (3) nos proce8l108 de vert~

fteaçAo de normas destinados a aferir se detennlnada norma de Direito Interna
cional Público integra o direito federal (art. 25 c/c art. 100 (2) LF). A parte
diaposltiva das decisões proferldll.ll nesses processos deve ser publlcada no Diário
O/fetal da Unlio (Bunde.sgesetzblatt) (Lei do Bundesver/assUnI1Bl1erfcht. I 31 (2),
2. parte). O legilllador federal previu, ademais, no J 31 (l). da Lei do Bundea
ver/assungsgerlckt. que as decisões da Corte Constitucional têm eleito vinculante
para todos os órgãos constitucionais da União e dos Estados, bem como para todos
Os Tribunais e 6rgios admlnlstratlvos. Segundo a jurisprudência do Tribunal, o
eleito vinculante abrange não só a pa.rte diapositlva, mu tamWm os "motivos
determinantes" da declsão <tra(Jtmde GrH1l4e) (BVerfGE 1, U (37); 19, 377 (392);
20, 56 (87); 40, 88 (93). E8se entendimento amplla a eficácia da dec.lsio do Tri
bunal, impondo aoa diferentes 6rgios estataJa o dever de observar a lnterpretaçAo
da ConsUtuiçAo fixada pelo Tribunal. No cuo de declaraçAo de ÚlCOlIlItitueiona
lidade de uma norma, o efeito vinculante dos motivo. determinante. proíbe nia
só a edlçia de norma d" teor idêntico ou semelhante pelo ente polltico que teve
a lei declarada inconstitucional, maa veda também a promulgaçAo por outros
entes pOUtlC08 de "nortnae paralelu" (C/. Pestalozm, ChrlBti4n, Ver/GlBUnl1lpro
••srecht. Munique, 1982, p. 171).

6 Ebsen, Ingwer, Das Bundesverfassungsgertcht ala Element aeaellschattUcher
8elbstreguUerung, Berlim, 1985. pp. 11-12; Starct, Christtan, Dali Bundesvertaa
8ungsgericht Im poUtlschen Prozeas der Bundeerepubl1k Deutschland, TUblngen
1976, p. 22.

7 Starclt, Cluistlan, Das Bundesverfassungsgerleht 1m pOUtlschen Proze8I der
BundearepubI1t, p. 16; LandlrJed, Chr1stJne, Bundeaverf&88UDgIIge.r1cht und Ge·
setzgeber, 1983, pp. 51 s.

8 Cf., a propÓ.Slto, Staret, Chrlsttan, Daa B1mdeaverflUl8\1l1881ertcht 1m poll
tJschen Prozess der BundesrepubUk, p. UI; Landtried, Cht1stine, Bundesverfu
aungager1cht und Gesetzgeber, Baden-Baden, 1983, pp. ~1 B.

9 ct., v.g. Projeto de reforma da lei de proteçio de informaç6es (Dl1ten,
c1r.utzgesetz) , que, na sua justificação, enfataa a neeesaidade das alteraç6es por
força da decislo proferida pelo Bundesverfllll8UnPlerlcht sobre a. Lei do Censo.
de 1981 (BVerfGE 65, 1, pp. 3 s.L
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a preocupação de realizar as pretendidas reformas legislativas em conso
nincia com a efetiva ou suposta orientação do Tribunal. como demonlttam
as tentativas de identificar, antecipadamente, a eventual decisão do Tribunal
através da solicitação de pareceres de especialistas e da realização das
"audiências públicas". 10

5 . A preeminente posição assumida pelo Bundesller/assungsgericht no sis
tema político-constitucional da República Federal da Alemanha traduz séria
mudança na sistemática tradicional de divisão de poderes. 11 Não se trata
de um desenvolvimento casual ou aleatório, mas da conseqüente aplicação
de um sistema de controle jurídico do poder político. 12

6 . A influência dos grupos de pressão sobre o legislador, o déficit de
racionalidade identificado no processo legislativo e a possibilidade de que
as decisões majoritárias do corpo legislativo venham a lesar direitos de
minorias constituem elementos denotadores de uma mudança do papel
desempenhado pela lei nos modernos sistemas constitucionais. 18 A exis
tência de órgão judicial especiaL incumbido de exercer o controle consti
tucional, impõe aos órgãos submetidos a esse sistema de controle um
"dever de- racionalidade" (Zwang der Rationalitãt) na concretização da
Constituição. Como acentua Starck, se se entender a democracia como
representação funcionalmente legitimada e controlada. a jurisdição cons
titucional, longe de configurar um corpo estranho. expressaria essa idéia
fundamental de controle. U

10 A titulo dt u:emplo. cons1d~-1Ie .. dlac::UIdo travad.. por ocu11o da
apreeentaçAo do projeto de lei de co-"ut40 paritárl4 (JHJrlt4tilcM Jlttf>Utfmmung),
aprovado em DUl.rÇO de 1976. pela eoe.l1do 8Oclal-ltberal (Governo do ChanceIer
SChDúdt). Da .ud1tncla públ1ca rea11z&da em dezembro de 1974, participaram 0l!I
secumtea profesaores de direito: T1IcmcU &m~. Bupert Scholz, KonrQd D1I4en,
Brmt40achtm M"tmikker, Peter Raiam, Hum Heiftrlcll Rv"", F1'anz Jtlrgen
sacUr', 8piro1 Stmltia, Bku1uz.rt SUm, Elau atem e Bani Zacker. Bela deases
especJalJatu c:onslderaram constltuctonal o projeto, enquanto outrCII cinco suaten
taram • lIUa IDconstltuçJona1Jdade. Eua sltuaçAo levou o Profeuo1' RaJsch a
aflrlnar que todaa as opJnl6ea posaIvela fazúm1-se repreaent&r naquela audiência,
o que dava "uma imagem adeqUada da forma como se pode prat1cal' • ClAncla
J'Urld1ca" <Cf. Landfr1ed. Bundesver1'~ht und Qesetzgeber, pp. '28. <55)).
11. qUestIo eotUItltucional acabou sendo llUbmetlda, pcNIterlormente, ao Bun4uPer
fauwngagerlcht, que reconheceu a constitucionalidade das cUspaalç6es lmpupadaa
(BVerfOIC 50. 290 (322».

11 Cf. lIObre o U8UI1to Klmmlnlch, otto, MA juriad1ç1o eoDItituclonal e o
principio da diVldo de poderes". &wIIt4 Ih lR/~ UgillaHtxJ D' 106, (1990),
pp. 28S (292 ,).

12 COnflr&, a prop6cdto. Ma.rdc. René, Vom Qeeetulataat sum Rlchtentut.
Viena, .'1. p. U2.

13 Starct, CbriItlab. DIa Bundesverf~t 1m polltllc:ben ProIea
der BQbdearepubUk, lD'l8, pp. 22-23: Cf. tambcbn 1Iarc1C, Renj, Vom Qelletaelltaat
.som Richttlrlt&at, V1eD&, 1817, PP. 338 •.

14 8tarek. CbrlIt.I&n. nu Bundenert~t Im polittechen ProseIB
der BuDd~b1Jk, 1W18, p. 11.
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7. Pode-se afirmar, portanto, que, ao compensar eventuais debilidades
identificadas no processo legislativo, a jurisdição constitucional não está
usurpando funções tradicionais da representação popular, mas apenas exer·
cendo as atribuições que lhe foram confiadas dentro desse novo modelo
constitucional. l~

8. Nesse contexto, o desenvolvimento pelo Bundesllerfassungsgerlcht de
novas formas de decisão expressa o propósito de cumprir, efetivamente,
o complexo mister de 6rgão central de controle jur~dico. Não se pode
olvidar que a função de Guardião da Constituição (Hüter der Verlassung)
exige que contemple, nas suas decisões, a necessidade de preservação da
ordem constitucional que deve ser protegida. 16 ~ que, enquanto órgão
constitucional que participa na formação da vontade do Estado, a Corte
Constitucional está obrigada a considerar as conseqüências juriàicas de
suas decisões para a sociedade estatal, evitando orientar-se, simploriamente,
pelo tema liat justitia pereat mundus. 17

9. Acentue-se que a preocupação com as conseqüências juridicas das
decisões proferidas no juízo de constitucionalidade já se mostrava presente
na literatura jurídica da época de Weimar. Assim, sustentava Triepel, no
conhecido Relerat sobre "a natureza e desenvolvimento da jurisdição cons
titucional", que, quanto mais políticas fossem as questões submetidas ã
jurisdição constitucional, tanto mais adequada pareceria a adoção de um
processo judicial totalmente diferenciado dos processos ordinários. 18

"Quanto menos se cogitar, neSSe processo, de ação (... ) de condenação,
de cassação de atos estatais - dizia Triepel - mais facilmente poderão
ser resolvidas, sob a forma judicial. as questões políticas, que são, igual
mente, questões jurídicas". 19

10. Quase simultaneamente esforçava-se Walter Jellinek para reduzir o
conteúdo normativo do art. 13, § 2.0

, da Constituição de Weimar,3Q afir-

15 Cf. sobre o assunto Kimmin1eh, otto, "A Jurisd1çio OOllBtUuc1onaj" e O
principio da dlvislo de poclerell, Revista. de Inl0rm0.çd0 Legislativa n 9 105. (1990),
pp. 283 I.

16 Cf. Rupp v. BrUnneck, WUtraut, Duf das BundesverfassUll&'srericht an
den oesetzreber appelJieren?, in: Fe.stschrift fili' Ckbhard Müller, 1970. PP. ~5 (365).

17 Rupp v. BrUneck. Darf das BundesverflUl/lUDIlllericht ao den Oesetzie!Jer
appelUeren? In: Festschrift fÜr Oerbhard M.Uller. 1970, pp. 385-366 1le8'1.

18 Triepel. Helnrich, Wesen und Entwlcltlung der St8.atalerlehtsbarkelt,
VVD8tRL. vol. ~ (}929), p. 26.

19 Trlepel, Helnrlch, Wesen unà EntwlcklUDI der Staatsler1chtsbarkeit.
VVDStRL, voI. I) (1929) p. 26.

20 Art. 13. parágrafo 29. da ConstitUiçAo de Weim&r: "As autoridades federais
ou estaduais competentes poderio, na lo~ da lei federal. provocar a dectslo
de um Tribunal do Relch, em caso de dúvida ou controvérsia sobre a compati
biUdade de di8poslçio do direito etItadU~ com o direito federal" <Beatehen

(Conl!llll.)
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mando que o Reichsgericht somente poderia conhecer de uma argulçao
de inconstitucionalidade. no processo de controle abstrato de normas esta
duais. se a declaração de nulidade da lei estadual se mostrasse apta a
resolver a controvérsia. 21 Esse seria o caso se, v.g., a norma declarada
inconstitucional pudesse ser substituída por outra norma de clareza inques.
tionável. Ao contrário, não deveria ser declatada a inCQn~titudona1idade

se pudesse advif uma lacuna a ser colmatada pelo legislador estadual. Assim,
o Rekhsgericht estaria impedido de declarar, na sua opiniãO, a inconsti·
tucionalidade de uma lei estadual disciplinadora do processo eleitoral que
se afigurasse incompatível com o princípio da proporcionalidade fixado
no art. 17 da Constituição. pois "teria como conseqüência o caos, o Estado
não disporia de uma lei eleitoral". 12

11. Como já enunciado, essas reflexóes ganharam novo desenvolvimento
sob o império da Constituição de Bonn (Lei Fundamental = Grundgesetz).
Ao lado do apelo ao legislador e da inferpretação conforme a Constituição.
vale-se a Corte Constitucional também da "declaração de inconstituciona
lidade sem a pronúncia de nulidade" (Unvereinbarkeitserklãrung). Essa
última variante. desenvolvida pela jurisprudência da Corte Constitucional.
declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia da nulidade - foi
inco,rporada à Lei do Bundesverfassungsgericht em 1970 (§§ 31. (2), 2.°
e 3.° períodos e 79, (1». A pronúncia de inconstitucionalidade perde. nesse
caso. o caráter cassafório. assumindo um conteado condenat6rio (verplich.
tend ou obligatorisch) ou, se quisermos utilizar a terminologia dominante
no Brasil. um carciter mandamental. O legislador está obrigado a etnp»
ender as medidas necessárias à supressão do estado de inconstitucionali·
dade. ficando suspensa a aplicação da lei censurada (suspensão de apli
cação ou Anwendungsperre).

CCN.....g... _'- a)

Z.e1fel od.et Me1nunpvencbkdenbe1tAm, df,rU.ber, ob ~m.e ~tuch~ Von
chrUt mit dem Be1cbarecht \'ere1n~r 1st, 80 tann dJe zust&ncUp Re1cha- ocIer
L&nctessentralbehOrde nach DJl.herer Voncb11!t e1bea R.e1chII..taa die Bntlcbe1
11111II elnea Gerlehtlhotea dea RelCha anruten). AlJ leia feder&1l de 30-'-11120 e
de 1.-4-1110 outorPnm competfncia para coahecer d.... ~. relP8CUvamente,
ao TribuDal de PIbançaa (1't1II:mzh0/1, no eaIIQ de loferiÇlo MIbft com]aUbm6a6e
entre o d1re1to eItaeSua1 e o d1reJto federal em mat6rJ& trtbut6zlo.-fJoaDcelra. e.
no. cIem&JI CUOII. 10 ReIc1aIf1tJrlc1a.t. Aa dIC1a6eI d... cone. eram dotadu de
JGr9fI ... kt ti ~ u~ I •.dI. Lei ~ ~-l.no ld. a propóIUo. Trie)Iel. 8tntttgJtetteft.
~ Re1c1I. .fJd Undem (relmpreulo). UIIIi. pp. "' 1'1 • 112). Deve-.. acen
tuar que _ m.tItuto da ConBtItu1çIo de WeImar (11111), em~ Um1tado 10
controle do dJre1to efiadUIJ. coutItuI a verdadeira matrta dO oontro1e abdralo ele
DarIDM DOII tempcM modetDoII. Modelo IelDfJhaDte YeIo & .. adotadO pela CoaI
t1tuIçIIo aUlb'faca de 1'-10-lUO (art. 140 (1).

21 JUWnek. Walter. VerfUIUDC UDCl Venraltub8 delI ReIcba UDd der LIDder.
~ • BetUm.... e4.• Im. p. 1'l; Cf. tambIm~ WCll!pq. Vmaw~
rtchtebub1t \I!ld BuDcl.rechtMDtuUoo.,~. \N. p...

21 JUIlIaet. Walter. Verf&u1UlC UDd V.-.ra.ttunc ..~ UDd der L&Dder.
1m. p. 27. .
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12. A práxis do Bundesverfassungsgericht revela, ainda, a ampla utili
zação de obiter dieta 23 com recomendações dirigidas ao legislador. A utili
zação de obiter dicta dá-se não só nas decisões confirmatórias da consti
tucionalidade da lei (sentença de re;eição da inconstitucionalidade},2t
mas também na interpretação conforme a Constituição,25 na declaração
de inconstitucionalidade sem a pronúncia da nulidade (Unvereinbarkeit
serklarung) , e até mesmo nas decisões de índole cassatória (declaração
de nulidade). 26

13. Feitas essas considerações, imprescindíveis à compreensão do papel
desempenhado pelo Bundesverfassungsgericht no sistema constitucional
alemão, passaremos a analisar o significado das chamadas Appellentschei
dungen na jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão.

II - O "Apelo ao Legislador" na Práxis do Bundesverfassungsgericht

a) Considerações preliminares

14. Tanto quanto é possível precisar, a decisão proferida em 4 de maio
de 1954 sobre o Estatuto do Sarre (Saarstatut) 27 constitui o ponto de par·
tida para o desenvolvimento das Appellentscheidungen na jurisprudência do
Bundesverjassungsgericht. Ficou assente, no referido julgado, que as provi.
dências legislativas empreendídas com vístas a superar o "estatuto de ocupa~

ção" - ainda que se mostrassem imperfeitas ou incompletas - contri
buiam para uma gradual compatibilização da situação jurídica com a Lei
Fundamental e deveriam, por isso, ser consideradas ainda constitucionais
(noch verfassungsgemass}.28

23 Cf. a propósito, Bryde, Verfassunll'sentwlcklung, Munique, 1982, pp. 397 I.;
Ipsen, Eechtsfolgen der Verfassungswldrlgkelt von Norro und Elnzelakt, Baden
Baden, 1980, p. 125. Sobre a diferenciação entre ratlo ãecidencU e obter ãictum
"coisa. dita de passagem", (acessorJamente) v. RónaJ, PaUlo "não perca o seu
latim", Rio de Janeiro, 1984, 1800 é, entre os fundamentos essenciais à prolaçl.o
do jUlgado e aquelas consideraçóes que integram os fundamentos da decisão, mas
que são perfeitamente dispensáveis, v. SChlüter, W1lfried, Das Obiter Dfctum,
Munique, 1973, pp. 77 s.

24 BVerfGE 40, 296 (329).

25 BVedGE 36,1-

26 BVerfGE 39, 1 .(44 s.).

27 Nessa decisão, fo.nnulou o Bundesverfassungsgericht a chamada "Teoria
da Aproximação" (Anndherung8lehre) , que recomenda ao TrIbunal abster-se de
pronunciar a inconstituctonaHdade nos casos em que se reconhece ·estar o legis
lador empreendendo esforços para superar, gradualmente, o estado de inconsti
tucionalidade.

28 BVerlGR 4, 157 (177-178); Cf., também 8chlatch, Klaus, Das Bundesver
fassungsger1cht, 1985, p. 181; Pestalloza, "Noch verfassunsgsroãss1ge" und "blOl!8
verfassungswidrige" Rechtslagen, 1976, 547 s. Critico, a propósIto, Lerche, Peter,
Das Bundesverfassungsgericht und dle Vorstellung der "Annll.herung" an der Ver·
fassungsgewoUten zustand, DõV 1971, PJJ. 721 s.
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15. A expressão Appel1entscheidung foi utilizada. porém, pela primeira
vez, no conhecido escrito de Rupp v. Bronneck, de 1970, no qual a antiga
juíza da Corte Constitucional defendeu a pronúncia, em determinados casos,
da sentença de rejeição de inconstitucionalidade vinculada a uma concla
mação ao legislador para que empreendesse as medidas corretivas neces
sárias. 211

b) A Appellentscheidung e a declaração de inconstitucionalidade sem
a pronúncia da nulidade (unvereinbarkeitserklãrung)

16. A própria designação Appel/entscheidung (decisão de apelo; apelo
ao legislador) não expressa conceito unívoco da doutrina. Designa·se Appel.
lentscheidung a decisão na qual o Tribunal reconhece a situação como ainda
constitucional, anunciando a eventual conversão desse estado de constituo
cionalidade imperfeita numa situação de completa inconstitucionalidade. 30

Alguns autores utílizam a denominação AppelIentscheidung também para
designar as decisões do Bundesverfassungsgericht que declaram a inconsti·
tucionalidade da norma sem, no entanto, pronunciar a sua nulidade. \\1

17. Nem sempre afigura-se possível diferençar, com precisão, a Appel
lentscheidung da declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia da
nulidade (Unvereinbarkeitserkliirung). az A simples determinação para que
o legislador regule determinada matéria dentro de certo prazo não expressa

29 Rupp v. Brüneck, Darf das Bundesverfassungsgericht an den GesetzgebeT
appellleren? in; Festschrtlt tür Gerbhard Müller, 1970, pp. 355 S.; Cf. também,
SChetold~Leske, HochschUlvorschaltgesetz: verlassungswidrig aber nicht níchUng,
NJW 1973, pp. 1.297 (1.299): SOOO, AnwendungspfUcht oder Aussetzungspflicht bei
festgestellter VerfllSSUngswidrigkeit von Gesetzen?, 1974, pp. 37 5.; Maurer, Zur
Ver(assungswidrlgererkli.tung von <lesetzen, in: Festsehrlft für Werner Weber,
BerUm, 1974, p. 363; Pestalloza, Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz, VaI.
r, pp. 519 (540); Moench, Verfassungswidriges oesetz und Normenkontrolle, Baden
Baden, 1977, des Verfassungswidrigkeit von Norro und E1nzelakt, Baden-Baden,
1980, p. 70.

30 rpsen, Jõm Rechtsfolgen. der Verfassungswidr1gkeit von Norm und
Elmelakt. 1980, p. 132; Pestalozza. "Noch vertassungsmlissige" und "bloss verfu
su.ngswidrige Rechtslqen", 1976. p. 540; Schulte, M&rtln. Appellentacheidungen
des Bundesverfass\lDisgerichts, DVBl. 1988, pp. 1.200 0.201).

31 Sehefold/Leske, Hoch.schuIvorschaltgesetz: verfassungswldrlg - aber nicht
nichting, NJW. 1973, pp. 1.297 <1.299); 6õhn, Anwendungspfflcht oder AUllBetzungS
pfUcht bei testgestellter VerfasslUliswldrigkeit von Gesetzen?, 1974. p. 37.

32 Cf.• a propósito 8achs, Michael, Tenorlenmg bel Normenkontrolle des
Bundesverfassungsgerichts, DôV. 1982, pp. 23 (27 und 30). Diferentemente do apelo
ao legislador, a declaraçAo de inconstitucionalidade tem eficácia eTl/a omnea
(G~ueakraft) e força vinculante (Bindungswirkung) para todos 08 órgãos da
UDiAo e d06 Estadas. assim como para todos 08 Tribunais e autoridades adminis
trativas (J 31. parágrafo 1.... da Lei do BU~fculUnglQ'ericht) (Cf, a propósito
Y&unz, Theodor. Das VerflLSSUllP1l'1drl1e GeIIetz, BayVBJ., 1980, 1'1'. 513 (518) ,
também infra, IV.
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característica exclusiva da AppelJentscheidung, uma vez que também da
declaração de inconstitucionalidade sem a pronuncia da nulidade constam,
não raras vezes, recomendações ou exortações expressas para que o legisla
dor promulgue uma nova lei. 33 Também a possibilidade de eventual apli
cação da lei censurada não se afigura suficiente para fixar uma decisiva
distinção entre a Appellentscheidung e a declaração de inconstitucionali
dade sem a pronúncia da nulidade, pois, consoante a jurisprudência do
Bundesverjassungsgeriéht, "em casos excepcionais, podem ser aplicados, par
cial ou totalmente, os dispositivos inconstitucionais ( .. , )". S4

18. Pode-se assentar, porém, que, embora subsistam dúvidas na doutrina
sobre os efeitos jurídicos da declaração de inconstitucionalidade sem a pro
núncia da nulidade fUnvereinbarkeitserkliirung), .15 é certo que ela contém
um juízo de desvalor em relação à norma questionada, o que obriga o legis
lador a empreender as medidas necessárias à supressão do estado de incons
titucíonalidade, 36 nos termos dos arts, 1.0, parágrafo 3.° (vinculação dos

33 zeidler, Wolfgang, Die Verfassungsrechtsprechung im Rahmen der staatIí
chen Funktionen, EuGRZ, 1988, pp. 207 (214),

34 BVerfGE 61, 319 (356); Cf, também Maurer, Hartmut, Zur Verfassungs
widrigerklii.rung von Gesetzen, in: Festschrift fUr Werner Weber, 1974, p. 34-7.

35 A discussão doutrinária sobre o significado da "declaração de inconstitu
cionalidade sem a pronúncia da nulidade" assenta-se, principalmente, nas teorias
da nulidade e da anulabilidade !ta lei inconstitucional. Enquanto significativa
corrente doutrinária sustenta que a d.eclaração de inconstitucionalidade sem a
pronúncia da nulidade traz ínsita uma proibição de aplicaçiio da lei questionada
(Anwendungssperre) (Cf. Ipsen, Rechtsfolgen der Verfassungswidrigkeit von Norm
und Einzelakt, 1980, pp. 218-219; SChlaich, Das Bundesverfas:;ungsgericht, 1985.
pp, 172-173; Heussner, Hermann, Folgen der Verfassungswidrigkeit eines gesetzes
ohne Nichtill'erk.1ãrunll', NJW 1982, PP. 257 (258). Hein. Peter, Die Unvereinba
rerk1ãrung verfassungswidriger Gesetze durch das Bundesverfassungsgerícht, 1988,
p. 181), alguns autores, influenciados pela. teoria da anulabilidade (Vernichtbar
keitslehre), sustentam a plena apUcabH1dade da norma declarada inconstitucional
até a SUa revogação pelo Poder Legislativo (S6hn, Hllrtmut, Anwendungspf11cht
oder Aussetzungspfllcht bel festgestellter Verfassungswidrigkett von Gesetzen?,
F'rankfurt am Mam, 1974, p. 171; Moench, Christoph, Verfassungswidriges Oesetz
und Nonnenkontrolle, Baden-Baden. 1977, p, 172). Na prática. embora o Bundes
verfassungsgericht reconheça qUe essa decisão deva acarretar a proibição de apli
caçiio da lei inconstitucional, admite-se, em casos especiais, a apUca.ção temporária
da lei inconstitucional para. evitar as situações de vácuo legislativo ou de eventual
caos jurútico (lEI"erfCl~ 55, 100 (110).

36 Segundo o entendimento praticamente unânime da doutrina constitUcional
alemã, a declaração de inconstituclonalldade sem a pronúncia da nuUdade tem
caráter mandamental <verp/lichtend) , obrigando o legislador a editar, com a
urgência devida e se for necessárIo e possivel, com caráter retroativo, as medidas
legislativas reclamadas, Esse entendimento mostra que, diferentemente da decla
ração de nulidade, a simples prommcia de inconstítucionalldade não retira a lei
do ordenament<l jurídico. Dai ter a jurisprudência do Tribunal Constitucional
consagrado orientação segundo a qual a pronúncia de lnconstituCionalidade importa
na suspensão de aplicação da lei questionada (Anwen4ungssperre) (Cf. acima,
nota 35), Em estreita. vinculação com a "suspensão de aplicação", identifica-se

(Contlnul)
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órgãos estatais aos direitos fundamentais) e 20, parágrafo 3.° (garantia do
Estado de Direito e vinculação dos órgãos estatais aos principios estabele
cidos na Constituição), da Lei Fundamental.

19. Deve-se ressaltar, portanto, que, enquanto a declaração de inconstitu
cionalidade sem a pronúncia da nulidade (Unvereinbarkeitserklarung) con·
tém uma declaração de inconstitucionalidade, o apelo ao legislador confi
gura peculiar sentença de rejeição de inconstitucionalidade. 37 Vê-se, pois,
que o apelo ao legislador tem conteúdo preventivo, operando no "campo
preliminar da patologia constitucional". 38 A declaração de inconstituciona
lidade sem a pronúncia da nulidade, ao revés, tem caráter mandamental,
obrigando o legislador a suprimir, com a possível presteza, o estado de in
constitucionalidade. 39

c) Tipos de Appellentscheidungen

20. As Appellentscheidungen formam uma constelação fortemente diferen
ciada na jurisprudência do Bundesverfassungsgericht, o que dificulta a siste
matização mais precisa dessa categoria. Esses diferentes tipos podem ser
identificados também sob uma forma mista. Não obstante, afigura-se pos
sível designar, com alguma segurança, pelo menos três grupos típicos dessa
categoria:

(1) Apelo ao Legislador em virtude de mudança nas relações fáticas
ou jurídicas;

(2) Apelo ao Legislador em virtude de descumprimento de dever cons·
titucional de legislar;

(COnl......sto .. nota JI)

uma outra CODSeQ.üênc1a jurkUca desse tipo de declaraç10 de inconstitUcionalidade:
ela deve ensejar a suspensão dos processos judiciais ou administrativos até a
ediçAo do ato legislativo requerido. permltindo, sobretudo nos casos de ofensa ao
prlnc1piO da, Isonomia, que os eventuais prejudicados sejam contemplados na nova
re&'UlamentaçAo (Maurer, Hartmut, Zur Verfassungswldrigerk1irUng von Gesetzen,
in: Jl'eBtachrtft tür Werner Weber, 1974. pp. 345 (361 8.); Jpsen, Rechtstolgen der
Verfll8StU1lm dr1gkeit von Nonn und Eiruselatt, 1980, p. 212; Bchla1cl1, Das Bun
deaverfaasunpger1cht, 1985, pp. 172 8.; Heln, Peter, Die UnveretnbarerltlMung
verfaasuncawtdriier~ durch das Bundesverf&8llungsgericht, B&den-Baden,
1988. pp. 168 S.), Em C&SOIl exoepcion&1s, o Tribunal tem detenn1nado a apl1caçio
da le1 declarada inconstitucional (Cf. também & nota nq 35).

37 Schulte. Martin, AppellentseheldWl8'en des BundeaverttUsung't/erlchu,
BVBI. 19118, 1.200 (1.21)1), O Bundesvertll8SUl\glgertcht tem :reconhe<:ic!o, nos últi
mOR tempotl, que, noa C&II08 de decl~o de h&co7UtituciOnali4Gde ,em 11 pronúncia
ela nulUl44e - ptL11;1euJarmente na- hipótese de alronta ao principio d& iaualdade
-. deverl\ o JeIia1ador. em muitce caaos, emprestar efidcl& retroativa As novas
diBpos1ç6es (BVertOE 55, 1(0).

38 Jpaen, JOrn, Recht8tolcen der Verfassunpw1dl'1rte1t vou Norm und
Einzelatt, 1980, p. 268.

39 Jpaen, JOrn, Bechtafo1len de1' Verf~kett von Norm und
ZJn.....att. Baden-Baden. 1180. pp. 288·•.
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(3) Apelo ao Legislador em virtude da falta de "evidência" de incons
titucional idade.

(aa) O Apelo ao Legislador em virtude de mudanças das relações jurí
dicas ou játicas

21. O apelo ao legíslador em virtude de uma mudança das relações fáti
cas ou jurídicas forma a mais importante categoria dessa modalidade de
decisão na jurisprudência do Bundesverfassungsgericht. 40 Alguns exemplos
coihidos na jurisprudência do Tribunal hão de contribuir para esclarecer
esse tipo de Appellentscheidung.

(aaa) Divisão dos Distritos Eleitorais

22. A decisão do Bundesverlassungsgerich/ de 22 de maio de 1963 revela
exemplo clássico do processo de inconstitucionafização (Verfassuri
gswidrigwerdell) em virtude de uma mudança nas relações fáticas. Ressal·
tou-se, nesse ac6rdão, que, em virtude da significativa alteração na estrutura
demográfica das diferentes unidades federadas, a 'divisão dos distritos elei·
torais, realizada em f949 e preservada nas sucessivas leis eleitorais, não
mais atendia às exigências demandadas do princípio de igualdade eleitoral 41

(Lei Fundamental, art. 38). O Tribunal absteve-se, porém. de pronunciar a
inconstitucionalidade sob a alegação de que tal sítuação não podia ser cons
tatada na data da promulgação da lei (setembro de 1961). u O BUf1desver~

fassungsgericht logrou infirmar, assim, a ofensa ao art. 38 da Lei Funda·
mental. Conclamou-se, porém. o legislador "a empreender as medidas neces.
sárias à modificação dos distritos eleitorais, com a redução da discrepân.
cia existente para patamares toleráveis",

23 . Essa exortação do Tribunal foi atendida com a promulgação da Lei
de 14 de fevereiro de 1964 (Gesetz zur 'xnderung des Bundeswahlgesetzes
de 14 de fevereiro de 1964).

24. Assinale-se que esse caso estava marcado por peculiar dilema. Caso O
Bundesverjassullgsgericht tivesse declarado a inconstitucionalidade da lei
que disciplinava a divisão dos distritos eleitorais, ter-se-ia de reconhecer
a invalidade das últimas eleições parlamentares e, por conseguinte, a ilegiti~

midade do Parlamento e do pr6prio Governo. Nessa hipótese, inexistiria
órgão com legitimidade para promulgar uma nova lei eleitoral. uma vez que
a legislatura anterior já se havia encerrado (Lei Fundamental. art. 39, pará
grafo LO, 2.0 período) e a disposição sobre o estado de necessidade legisla.

40 o BunlUlI1>er!CUllungllgertch.t e a I!outrlna constituclonal moderna admItem
que, de ali;Ufila fonna, o conteú<l.o normativo pode sofrer mudanças. fazendo com
QUe, apesar da. subsistência. do texto original, 1& norma nele contida. adqUira outro
s1gnJficado (cf. a propósito, HeMe. Konrad, Grmu tter Verfa6sungswan4Iu11g, In:
~ra"ewlih1te Schri!ten, Heldelberg, 198'. PP. 29 Gm.

41 BVertGE 16, 130 8.

oU BVert'GE 16, 130 (141/U2),
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tiva (Gesetzgebungsnotstand) não se mostrava aplicável à situação em apreço
(Lei Fundamental, art. 81).411

(bbb) Pensão previdenciária em virtude da morte do cônjuge do sexo
feminino

25. Cobra relevo ressaltar, todavia, que nem sempre o processo de incons
titudonalização baseia-se, de forma evidente, na mudança das relações
fáticas. 44 Logra-se identifacar, muitas vezes, notória confusão entre elemen
tos fáticos e jurídicos. 4~

26. As decisões do Bundesverjassutlgsgericht sobre a pensão previdenciá
ria por morte do cônjuge do sexo feminino configuram clássico exemplo do
processo de inconstitucionalização em virtude de mudança das relações
fáticas e jurídicas (Witwerrenten-Entscheidungen). 46 Consoante o § 43, (1),
da Lei de Seguridade, e do § 1.266 (l) do Regulamento da Previdência
Social, o cônjuge do sexo masculino somente faria jus à pensão previden.
ciária se os ganhos da segurada fossem fundamentais para o sustento da
família. Ao contrário, assegurava-se a pensão à viúva, independentemente
de qualquer consideração sobre os ganhos auferidos pelo segurado para o
sustento da família. Na primeira decisão (erstes Witwerrenten-Urteíl), pro
ferida em 24·7-63, reconheceu o Tribunal a constitucionalidade dessas dispo
sições, com o fundamento de que apenas no caso da viúva poder.se.ía iden
tificar uma perda de rendimentos suscetível de ser compensada economica.
mente. 47 O reduzido número de mulheres casadas entre a população
economicamente ativa (1950, cerca de 7,5%) estava a indicar que o legisla
dor não ultrapassara os limites de uma tipificação admissível. 48

27. Na segunda decisão, de 17 de dezembro de 1914, considerou o
Bundesverfassungsgericht que as normas constantes do § 43, (1), da Lei
de Seguridade, e do § 1.266, (1), do Regulamento de Previdência Social,

., Rupp v. BrUneck, Dar! daa Bundesver18li8UDgsgerlcht an deu Geset2geber
appellleren?, 1970, p. 372; Schlaich, Das Bundesver1'assungsgericht, 1985. p. 182;
Gusy, Chrlstoph, Parlamentar1llcher Oesetzgeber und Bundesverfassungsgedcht,
Berlim, 1985, p. 211.

44 Bryde (Verfll8llungsentwlcltlung, p. 283) reSllalta Cl1,le. no processo de con
cretização e desenvolvimento da Co~t1tu1çio, as mudanças do 4mblto normativo
<RegelungabereicM e as mudanças nas concepções valorativas eatio ind.issociave1
mente vincUladas, de forma que uma "mudança nas relações fá.ticas" influencia
a valoraçAo normativa e uma alteração das concepções valorativas não se opera
sem que haja um motivo de ordem titica (cf., também, Canotuho. Direito ConlI
tttueional, Colmbra, 1988. pp. 154 a.).

~ lpeen, Rechtato1gen der Verfaasungaw1dr1gkeit ~on l'lorm und E1nze:lU.t.
JdO. p. 1.34.

te Deets6ea de 24-1-63 e de 12.S-'1'- (BVerfOE 1'1, 1 e BVel1GE, 39. 169).

4'7 BVerfGE 17, 1 (19),

48 BVertGE 17. 1 (23).
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.. ainda não eram inconstitucionais". No entanto, o legislador estava obrigado
a promulgar uma nova lei, porque as disposições em apreço estavam subme·
tidas a notório processo de ínconstitucionalização. t. que, argumentava-se.
no período 1950-1973, o número de mulheres casadas economicamente ati·
vas havia quadruplicado. 40 Era possível constatar, ademais, uma significa
tiva mudança da divisão de tarefas no âmbito da relação conjugal- suficiente,
por si só, para reabrir a questão sobre a constitucionalidade dos preceítos
impugnados. 50

28 . A configuração de ofensa ao princípio da igualdade deveria ser infir
mada (Lei Fundamental, art. 3.", parágrafo 2.0

), porque a mudança referida
havia-se operado em grupos que ainda não tinham alcançado a idade para
aposentadoria.

(ccc) Tributação do Transporte de Carga de Longa Distância

29. Nesse contexto, há de ser considerado o grupo de casos no qual o
Bundesverfassungsgerícht, embora reconhecesse que a regulamentação ainda
se mostrava compatível com a Constituição, recomendava, expressamente,
a adoção de medidas corretivas. E que se afigurava possível a configuração
de afronta ao princípio da isonomia IH em virtude de mudanças na situação
econômica ou social.

30. Os "recursos constitucíonais" impugnavam o § 11, parágrafo 1.° n.O 2
b, da Lei de 30 de junho de 1958. O referido diploma fazia recair carga
tributária mais pesada sobre o transporte de longo percurso do que aquela
incidente sobre os demais ramos dessa atividade econômica. ~2 Essa decisão
do legislador tinha por escopo não o aumento da receita tributária, mas o
estabelecimento de condições equilibradas de concorrência com a Campa·
nhia Federal de Transportes Ferroviários (Bundesbahn). 63

49 BVerfGE 39. 169 (184).

50 BVerfGE 39, 169 (189).

51 Vg!. zeldler, Wolfgang. Die Vertassung,srechts})rechung 1m Rahmen der
staaWchen Funktionen, EUOrZ 1988. pp. 207 (211).

52 Cf., a propósito, Krause-Palfner, 'I'hUo, Das Verfassungswidr1gwerden von
Gesetzen, Diss., 1973, p. 35.

53 Na justificação do Ministério dos Transportes, de 9-7-1954, llcou assente;
"constitui principal objetivo da politica de transpOrtes do Governo Federal a
limitação do transporte de cargas de longa dllltAncla". Também o Parecer da.
Comissão de Tributação e Finanças, de 12-3-1953, continha a segUInte conclusão:
"concordou-se que as mudanças destinavam-se a reordenar o setor, não devendo
ter conteüdo POUtlco~finance1ro. A obtençio de receita não estava, portanto, em
primeiro plano. Essas disposições deveriam assegurar idênticas condições básicas
ao transpOrte ferroviário e rodoviá.rio. Buscava-se, principalmente, restringir o
transporte rodoviário de longo percurso (Werk/ernverkehr)". Çjtaç!a, de acordo
com BVedOE, 16, 147 (161 e 171).

R. t"f. te9i,1. Ira,iJia a. 29 n . 114 abr. I iltn . 1992 417



31 . O Bundesverlassungsgericht teve de aferir a compatibilidade da legis.
lação em apreço em face do art. 12 (liberdade de exercido profissional 
monnente em relação ao princípio da proporcionalidade), bem como do
art. 14, § L" (propriedade) e do art. 3.<>, § }.O, da Lei Fundamental
igualdade). Cumpria verificar se as mudanças operadas nesse fama de
atividade eram tâo significativas a 'ponto de tornar inconstitucional a lei
referida.

32. O Tribunal acentuou que, como se tratava de lei nova, não se
afigurava possível proceder a uma rigorosa avaliação dos objetivos alcan
çados pelo legislador. 114 De resto, o próprio legislador, mostrava-se cons
ciente da provisoriedade da medida. M Reconheceu-se, pois, a constitucio
nalidade da lei, nos seguintes termos:

..A tributação especial do transporte de carga de longo per
curso, com base na Lei de Transporte de 1955, não é, pelo menos
neste momento, inconstitucional." 58

33. Segundo a orientação adotada pelo Tribunal, a rigorosa tributação a
que estava suhmetido o transporte de carga de longo percurso situava·se no
limite do tolerável. 117

(ddd) A Práxis da Execução Penal: Mutação Constitucional

34. Finalmente, cumpre mencionar os casos de mudança na concepção
jurídica que podem produzir uma mutação normativa ou a evolução na
interpretação, permitindo que venha a ser reconhecida a ipconstítucionaJí
dade de situações anteríonnente consideradas legítimas. A orientação dou
trinária dominante, marcada por uma alternativa rigorosa entre atos legi
timos ou ilegítimos (entweder aIs rechtmãssig oder aIs rechtswidrig) , en
contra dificuldade para identificar a consolidação de um processo de
inconstitucíonalização (Prozess des Verfassungswidrigwerdens). 118 Prefere-se
admitir que, embora não tivesse sido identificada, a ilegitimidade sempre
existira. liP

M BVerfOE 16. lU (181 8.).

56 BVerlOE 16, 147 (174 I., 182, 187).

56 BVerlOE 16. lC7. Ementa <LetUBtz) 0(1 4: "Dle SonderbesteueruDg' des
WerkfernverkehrB autgrund des Verkehrsieaetzea 1955 1st - jedenfalla zur Ze1t
- n1cht vmauunpwldrtg".

57 BVerfOE 18. 14'1 (18'l).

58 Ipsen, J&u RechtafoJgen der Vmasaunpw1dr1gte1t voo Nonn und
l!:inselakt. 1980, p. 1S7.

59. lpaen. J6m Bechtafo]gen der VetfUlll1J1P1ri~lI::eJt vou Morm und
Elnr.elakt, 1980, p. m.
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35 . O BundesverJassungsgericht colocou em dúvida esse entendimento
na decisão proferida sobre problemática da execução penal, como se logra
depreender da seguinte. passagem do acórdão:

"O constituinte contemplou, por ocasião da promulgação da
Lei Fundamental, a situação tradicional da execução da pena, tal
como resulta dos artigos 2, § 2.", 2.a período, e 104, §§ 1.0 e 2.0

da Lei Fundamental, não existindo qualquer sinal de que ele
partira da premissa de que o legislador haveria de editar uma
lei imediatamente após a entrada em vigor da Lei Fundamental.
Na apreciação da questão sobre o decurso de prazo razoável para
o legislador disciplinar a matéria e, por conseguinte, sobre a
configuração de ofensa à Constituição, deve-se considerar também
que, até recentemente, admitia-se, com fundamento das relações
peculiares de poder (besondere Gewaltverhiiltnisse), que os direi
tos fundamentais do preso estavam submetidos a uma restrição
geral decorrente das condições de execução da pena. Cuidar-se·ja
de limitação implícita, que não precisava estar prevista expressa
mente em lei. Assinale·se, todavia, que, segundo a orientação que
se contrapõe à corrente tradicional, a Lei Fundamental, enquanto
ordenação objetiva de valores com ampla proteção dos direitos
fundamentais, não pode admitir uma restrição ipso ;ure da pro
teção dos direitos fundamentais para determinados grupos de
pessoas. Essa corrente somente impôs-se após lento e gradual
processo." to

36. Vê-se, pois, que, segundo a concepção tradicional, o estabelecimento
de restrições aos direitos fundamentais dos presidiários mediante atos nor·
mativos secundários era considerada, inicialmente, compatível com a Lei
Fundamental. A evolução do entendimento doutrinário e jurisprudencial
- uma autêntica mutação constitucional - passava a exigir, no entanto,
que qualquer restrição a esses direitos devesse ser estabelecida mediante
expressa autorização legal. 81

37. A especificidade da situação impunha, todavia, que se tolerassem,
provisoriamente, as restrições aos direitos fundamentais dos presidiários,
ainda que sem fundamento legal expresso. O legislador deveria emprestar
nova disciplina à matéria em consonância com a orientação agora dominante
sobre os direitos fundamentais. 82

(bb) Inadimplemento de Dever Constitucional de Legislar

38 . O inadimplemento de dever constitucional de legislar dá ensejo, não
raras vezes, à pronúncia da Appellentscheidung. O BundesverJassullgsge-

60 BVertOl!: 33, 1 .(12).
61 Critico," propósito, Starck, A1Uner!wng zum BtratvoUzursurte.l1, JZ, 19'12,

860 <3f1).
62 BVerfGJ: 33, 1 (13).
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,icht reconhece, freqüentemente, que a omissão legislativa revela-se ainda
constitucional (noch ver/assungsgemass), enfatizando o dever do legislador
de promulgar as providências reclamadas.

39. O dever de legislar pode decorrer de expressa exigência conslítucional
(Verfassungsauftrag; norma-tarefa, na tradução proposta por Canotilho), 63

ou pode derivar do chamado dever de proteção (Schutzpllicht), que obriga
o Estado a atuar na defesa e proteção de certos valores, como a vida, a
integridade física, a honra, sobretudo em face de agressões praticadas par
terceiros. 64 O Tribunal tem identifícado, ultimamente, como fundamento
do dever constitucional de legislar, o dever geral de adequação (allgemeiner
Nachbesserungsvorbehalt) , que impõe ao legislador a obrigação de corrigir
as conseqüências dano&as ou perversas para os direitos fundamentais resul
tantes da aplicação da legís\ação ex.istente.

40. A referência a alguns precedentes jurisprudenciais poderá ilustrar
melhor o apelo ao legislador em virtude do inadimplemento de dever cons
titucional de legislar.

(aaa) Revogação do Estatuto de Ocupação

41. Tal como acentuado, os casos relativos à aplicação do estatuto de
ocupação constituíram o ponto de partida para o desenvolvimento das
Appellentscheidungen na jurisprudência do Tribunal Constitucional. Na
decisão de 4 de abril de 1955, relativa à constitucionalidade da lei federal
de 23 de outubro de 1954, que aprovava o Tratado sobre Sarre (Saarstaatut),
{onnulou o Bundesverlassungsgericht sua famosa Teoria da Aproximação
(Anniiherungstheorie). 6G Afigura-se digna de registro a síntese dessa orien
tação, tal como formulada no acórdão, verbis:

..Afasta·se a declaração de inconstitucionalidade, porque a
situação criada pelo Tratado está mais próxima do estabelecido

63 Canot1lho. José Joaquim Gomes, Direito Constitucional, Coimbra, 1986,
p.l35.

114 A Jurisprudência do BundeaverftUtung8uerkht tem reconhecido que os
diuitoa tundamentaill aueguram ao individuo não apeDa5 dlrtrito de defeao. eontnJ.
!ntervenejio do Estado <AbWehrrecht) e eventual direito & prestações pOBitivas
<Lei$tungsrech.t). 0188 também um direito de proteção contra lesões ou ameaças
a valoreIJ ou bens <vida, sallde, J1berd&de, propriedade, etc.) provenlentea da
açl.o de tercelroB. A ameaça de morte por aeqüe.stradores, a utUtzaÇAo de 1nllta
laçOea perlgosaa, ou o tntasne.nto confertdo to cidactio alemlo ou estn.ngeiro, ao
arrepio do Direito IntemaclonaJ. PúbJlco, sAo exemplos de ai~ que exigem
uma conduta ativa do Estado - no pIano legislativo Judicial ou actJn!p1strativo
- para ,&rantlr ou proteger direitos tundamentala <cf., Klein, Bckart. Grundre
dLtUche Seh1ltzpJUcht de. StG4tu. NJW, 1989, pp. U33 11.).

116 Cf., • propó8l.to, Lerche, Peter, Dal 1I1Dld.eBVerfaNUD881ericbt und die
Vo.ntellung der uAnniUler1UJ4f" ao deu ve.rfaasuDglllpWol1te1l Zust&nd, OOV 1971,
p. '121.
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na Lei Fundamental do que aquela anteriormente em vigor. Se
Se pretendesse uma disciplina plenamente compatível com a Lei
Fundamental, ter-se-ia a consagração de um rigorismo constitu
cional que se deixa resumir pela seguinte formula: "8 situação
ruim deve subsistir se o melhor não puder ser alcançado". Essa
orientação não corresponde à vontade da Lei Fundamental." 66

42. Esse entendimentb foi confirmado e concretizado em outras decisões
proferidas sobre a legitimidade das leis que restringiam a atividade eco
nômica (Zwangswirtschaft). Enfatizou-se então que cassar ou simplesmente
revogar esse complexo normativo daria ensejo a uma situação de caos e
que o legislador não disporia de condições para uma imediata substituição
do estatuto vigente. 67

43. b fácil de ver que os casos pertinentes ao "estatuto de ocupação"
e à legitimidade do direito pré-constitucional não se deixavam tipificar, sim
plesmente, como "situações ainda constitucionais". Tratava-se, em verdade,
de situações incompatíveis com a Lei Fundamental. A decretação de sua
nulidade - conseqüência inevitável do reconhedmento da inconstitucio
nalidade. segundo a concepção então vigorante - poderia trazer, porém,
conseqüências danosas ou indesejáveis. 68

(bbb) Igualdade dos Filhos Havidos Fora do Casamento

44. O art. 6.°, § 5.°, da Lei Fundamental, (19 estabelece que o legislador
deve assegurar aos filhos havidos fora do casamento condições idênticas
de desenvolvimento físico, espiritual e social àquelas vigentes para os
filhos legítimos. Ao aprecíar "recurso constitucional" (Verfassungsbes~

chwerd) interposto contra decisão do Tribunal Estadual de Kiel, consi·
derou a Corte Constitucional que ainda não havia decorrido o "prazo
razoável" assegurado ao Parlamento para o cumprimento do dever cons
titucional de legislar. 70 Este expirar-se-ia com o término daquela legis
latura. 7l Não obstante, como se tratava de norma constitucional bastante

66 BVertoE 4, 157.

67 BVerfGE 9, 63 (72); 12, 281 (292); 15, 337 (342, 346, 351 s.l; cf. também
Moench, Verfassungswldrlge.s Gesetz und Nonnenkontrolle, 1977, p. 72; SchneIder,
Bernd-JUrgen, Die Funktlon der Normenkontrolle und des rIchterllchen Prtifungs~

rechts 1m Rahrnen der Rechtsfolgenbestlmmung verfassungswIdrlger Gesetze, 1988.
pp. 214 s.

68 Esses casos compõem. hodiernamente. um dos tipos (la chaml\da lfeclaração
de inconstitucionalidade sem a conseqüéncia da nulidade (Unvereinbar7ceitserkli1
rung). Cf. supra, II, "b".

69 Lei Fundamental, art. 6. parágrafo 5~: "a lei deve assegurar ao fIlho
neglUmo condições de der;envolvimento físico, espJritual e socIal ldênUcl\& àquelas
outorgadas aos filhos legItimas."

7D BVertGE 25, 167 (187).

71 BVerfGE 26, 167 (187),
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precisa, ematizou o Bundesver/assungsgericht que, configurada a mora do
legislador, poderiam os Juízes e Tribunais aplicá-la diretamente.

45. Anteriormente, o Tribunal adotara orientação semelhante. Trata
va·se de disposição constitucional que admitia a subsistência do direito
ordinário contrário ao postulado da igualdade até a sua devida adequação
a esse princípio. Esta deveria realizar-se, porém, até 31 de março de
195J (Lei Fundamental, art. 117, § LO). Após o decurso desse prazo,
passaram alguns Tribunais a aplicar diretamente o princípio da igualdade,
até que fosse promulgada a legislação requerida. O BundesverJassungsge
Ticht considerou correta essa orientação. 72

(ece) Dever de proteção (Schutzpf1icht) e dever de adequação do
legislador (NQ(;hbesserungsvorbehaltJ

46. No âmbito do dever de proteção do legislador (Schutzpflicht) , vem
assumindo relevância peculiar constelação, concernente às matérias com·
plexas, que requerem urna constante aferição para eventual correção ou
adequação das providências legislativas. 71

47. Na decisão proferida em 8 de agosto de 1978, relativa ao relator
nuclear de Kalkar (Kalkar·Beschluss) , reconheceu o Bundesverfassungs
gericht que, em virtude de novos desenvolvimentos científicos, o legislador
estava constitucionalmente obrigado a reexaminar a sua decisão em favor
do uso pacifico da energia atômica. "

Apreciando diferentes "recursos constitucionais", interpostos por
moradores da região próxima às instalações nucleares, deixou assente o
Tribunal, de forma lapidar:

"Caso se constatem indícios de perigo proveniente de reato
res nucleares do tipo Schneller Brüter (. .. ), está o legislador
obrigado a promulgar as novas medidas requeridas." 71

48. Pronunciamento de teor semelhante contém a decisão de 14 de janeiro
de t 98 t, sobre a poluição sonara causada por aviões. 18

49. Em outros casos, tem-se enfatizado que, na hipótese de regulamen
tação nova, concernente a matérias complexas, a intervenção da jurisdição
constitucional somente há de ocorrer se o legislador. a despeito das expe
riência colhidas, deixar de empreender as melhorias e adaptações neces
Bárias. 17

'12 BVerfGB: I, 226.
'It BVelGB U, ZI'l (112).
'14 BVerfOE Ü, • (120).
'15 BvertOB: Ü, 811 (132).
,t BVerfGB li, M (10) •

.,., BVertOB U. ." (lU L) •
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50. Ainda no âmbito do chamado "dever de proteção" do legislador
deve ser mencionada decisão de 15 de dezembro de 1983 78 sobre a cons
titucionalidade da lei de recenseamento. Aqui houve por bem o Bundesver
jassungsgericht reconhecer a existência de um dever de adequação imediato,
independentemente de qualquer outra consíderação:

"§§ da Lei do Censo 1982 são compatíveis com a Lei Fun
damental. Não obstante, deve o legislador, em consonância com
os fundamentos da decisão, tomar as medidas necessárias à edição
de normas complementares pertinentes à organização e ao procedi
mento do censo." 71l

51 . Vê-se, poiq, que o Tribunal declarou a constitucionalidade da lei,
desde que colmatadas as lacunas atinentes à organização e ao processo. 80

A validade da lei ficava condicionada, portanto, à edição das normas com
plementares sobre organização e procedimento. 81

52. Como observado por Sachs, essa categoria assemelha-se a uma decla
ração de inconstitucionalidade submetida a uma condição suspensiva, 82

uma vez que a omissão do legislador em suprir a lacuna identificada poderia
comprometer a legitimidade de todo o complexo nonnativo. 83

c) "Apelo ao Legislador" por "Falta de Evidbncia" da Ofensa Cons
titucional

53. Em algumas Appellentscheidungen identifica-se o esforço do Bundes
verfassungsgericht para infinnar a configuração de inconstitucionalidade,
sustentando-se a inexistência de elementos corroboradores da evidência da
colisão normativa no momento da elaboração da lei. Não se poderia, assim.
afirmar, com segurança, se o legislador estaria em condições de identificar
o estado de inconstitucionalidade. 8-'

78 Trata-se de pronunciamento que consagrou, de fonna definitiva., um novo
direito fundamental no âmbito da Lei Fundamental, o diTeito de autooeterminaç40
.!obre informação <tnformationelles Selbsbestimmullgsrecht) , isto é, o direito de
decidir autonomamente sobre quando e em qUe condições deverAo ser divulgados
tatos relacionados com a vida pessoal, (cf. sobre o assunto, Pieroth, Bodo/Schlink.
Bernhard, Grundreehte, Staatsrecht lI, Heidelberg, 1988, p. 96).

79 BVertGE 65, 1 .(3), cf., também, BVerfGE 53, 257 (288).

80 Cf. também BVertGE 63, 257 (300).

81 8aebs, Mlchael Tenorlerung bei Normenkontrollentscheidungen des Bun
desvertassungsgerleht.s, nõv 1982, pp. 23 (29).

82 Sacbs, M1chael Tenorierung bei NormenkontrolJentscheidungen des Dun
desverfassungsger1chts, DõV 1982, pp. 23 (29).

83 Behlaich, Das Bundesvertassungsgerlcht, 1985 p. 183.
14 BVertGE 16, 130 (142); cf. ainda, a propósito Ipsen, Rechtsfolgen der

Ve.rfassungswidrigkelt von Norm und E1nzelakt, 1980, pp. 138 s.; Moench. Verfas
sUIlgswldrlges Gesetz und Normenkontrolle, 1977, pp. 84 I.; Pestalozza, "Noch
vertassungsmlLssige" und "blO8B verfassUDgswldrlge" Rechtalagen, 1976, pp. 536 8.
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54 . A decisão sobre a divisão dos distritos eleitorais fornece nítido exem
plo dessa categoria de Appellentscheidung. 85 Esforçou-se o Tribunal, nesse
caso, para evitar as conseqüências da declaração de inconstitucionalidade,
procedendo a uma sutil diferenciação entre os conceitos de inconstitucio
nalídade (Verfassungswidrigkeit) e invalidade (Ungültigkeit);

"Em 17-9-1961, a inconstitucionalidade da divisão dos distrI
tos eleitorais não era. ainda, claramente identificável de modo
que se pudesse reconhecer a sua invalidade naquele momento. 86

55. Segundo a concepção então adotada, a inconstitucionalidade somente
deveria acarretar a invalidade, se manifesta. Do contrário. não seria possível
identificar uma conduta censurável do legislador. Esse entendimento reve·
lava uma tendência de subjetivação da ofensa constitucional. 1\7 O Bundes
verfassungsgericht houve por bem ressaltar, ainda, que, nesse caso especí
fico, não se mostrava possível precisar o momento em que se implementaria
a conversão do estado de inconstitucionalidade em uma situação de invali·
dade. ~ o que se lê na seguinte passagem do acórdão:

"A dificuldade de precisar o momento exato em que a divisão
dos distritos eleitorais, anteriormente legítima, tornou-se incom
patível com a Constituição assenta-se, principalmente, no fato de
que esse desenvolvimento caracteriza-se por uma instável fase de
transição, o que acabou por dificultar que esse desenvolvimento
pudesse ser previsto, em sua integridade. com a necessária segu
rança. Essas circunstâncias ( ... ) estão a demonstrar que, antes
das últimas eleições parlamentares, faltava à ofensa contra o
princípio da igualdade eleitoral (Wahlrechtsgleichheit) a evidência
indispensável para afetar, já àquela época, a validade da divisão
dos distritos." 88

56. Assim, a caracterização objetiva de uma inconstitucionalidade somente
poderia acarretar a invalidade se ela (inconstitucionalidade) se afigurasse
evidente. Do contrário, não se poderia identificar uma conduta censurável
do legislador.

57. Tem-se aqui, como assinalado, uma tentativa de subjetivar o ato
inconstitucional. 89 Consoante essa orientação, enquanto o legislador não
estivesse consciente da inconstitucionalidade, o defeito não produziria con
seqüências jurídicas. A decisão do Tribunal tomaria a mácula "evidente".

85 Cf. supra n, c, 2.

86 BVerfGE 16, 130 (142).

87 Cf. 8. prop6a1to Ipsen, Reeht8folgen der VerfiU\SUD.gawidr1gkeit Von Norm
und E1nzelakt, pp. 138-139.

88 BVerfGE 16, 130 (l42/1~).

89 IpSe1l. Jartl, RechWotsen der Verfassunpwidriikeit von Normen und
B1n zelalr.t, 1980. p. 222.
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não podendo mais o legislador alegar desconhecimento ou ignorância do
estado patológico identificado. 90

IH - O Apelo ao Legislador na Ordem Constitucional Alemã

58. A utilização do apelo ao legislador não colhe aplausos unânimes na
doutrina. Afirma-se que o Tribunal não dispõe de base legal para proferir
esse tipo de decisão. 91 Sustenta-se, ademais, que o apelo ao legislador
expressa tentativa de compensar, mediante decisão judicial, o déficit identi·
ficado no processo de decisão parlamentar (Kompensation parlamentarischer
Entscheidungsdejizite). A Appellentscheidung demitiria o legislador da res~

ponsabilidade de concretizar a ordem fundamental. 92 Observa-se. ainda.
que o Bundesverfassungsgericht não dispõe de competência para estabelecer
prognósticos. sendo limitada a sua capacidade de fazer previsões. 93 Não
pode ele estabelecer, portanto, com segurança, o exato momento da conver
são de uma "situação ainda constitucional" em um estado de inconstitucio
nalidade. 94

59. A objeção concernente à eventual falta de fundamento legal para
pronúncia da AppeJJentscheidung não se afigura irretorquível, sobretudo se
considerada esta decisão como peculiar sentença de rejeição da inconstitu
cionalidade. \l~ Se admitido que uma situação considerada constitucional
pode tornar-se inconstitucional. não se deve excluir a possibilidade de que,
no momento da decisão, não se tenha operado ainda essa conversão. Assim,
de uma perspectiva formal, o apelo ao legislador nada mais expressaria do
que a constatação desse incompleto processo de inconstitucionalização. 96 A
Appellentscheidung poderia ser vista, assim, tal como proposto por Ebsen,
como técnica específica para atuar sobre essas situações imperfeitas, sem
que se tenha de pronunciar a inconstitucionalidade ou a nulidade da lei. lIT

90 Ipsen. Jôm, Rethtsfolgen der Verfassungswldrigkelt von Normen und
Einzelakt, 1980, p. 140.

91 Klein, Eckart. Ver!assungsprozessrecht. - Versuch einer Systematik an
Hand der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge.ri(;hts, AbR, 108 (1983), pp. 410
(434); Bryde, Verfassungsentwicklung, p. 395.

92 ct. Bryde, Otto, Verfassungsentwicklung. 198Z, pp. 397/398; Starck, Das
Bundesverfassungsgericht 1m politischen PrO:loess der Bundesrepublik. p. 27.

93 Bryde. Otto, Verfassungsentwicklung. 1982, p. 397; Klein. Vertassungs
prozeSllrecht, - Versuch einer Systematik an Hand der Rechtsprechung des Bun
desverfassungsgerichts. AõR, 108 (1983), pp. 410 (434); ousy, Parl~mentarlscher

Gesetzgeber und Bundesverfll.ssungsgericht, 1976, p. 212.
94 Klein, Eckart, Vertassungsprozessrecht, - Versuch einer Systemattk an

Hand der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, AoR, 108 (1983), pp.
410 (434),

95 Schlaích, Das Bundesverfassungsgericht, 1985. p. 181.

96 Ebsen. lngwer, Das Bundesverfassungsgericht ais Element gesellschaftlicher
SelbstreguUerung, 1985, p. 96.

97 Ebsen, Ingwer, Das Bundesverfassungsgerícht ais Element gesellschaftllcher
SelbstreguUerung. 1985, pp. 96-91.
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60 . Se se analisarem, porém, os grupos singulares de Appellentscheidun
gen. pode-se duvidar da correção dessa tipificação processual. Em verdade.
abstém-se o Tribunal, muitas vezes, de emitir um juízo de desvalor sobre
a norma para evitar conseqüências práticas danosas. lI8

61 . No entanto, não deve pairar qualquer dúvida de índole jurídico
funcional quanto à possibilidade de o Tribunal ressaltar, nas chamadas
"situações ainda constitucionais", as deficiências da norma impugnada e a
necessidade de sua substituição, derrogação ou complementação. (111

62 . Conceda-se, porém, que a tentativa de identificar a consumação do
processo de inconstitudonalização não se afigura isenta de problemas. uma
vez que o Tribunal não está legitimado a proferir decisões sobre o desen
volvimento futuro com base apenas em prognósticos. 100

IV - Conseqüências /urldicas do Apelo ao Legislador

63 . Os efeitos do apelo ao legislador não estão disciplinados pelo direito
positivo. Segundo a práxis consagrada pelo Tribunal, há de constar da
parte dispositiva da decisão apenas o reconhecimento da constitucionalidade
da lei. O apelo ao legislador integra, normalmente, os fundamentos da deci·
são. 101 Estes contêm a advertência de que uma determinada situação 
eventualmente. após o decurso de determinado prazo - não mais será
aceita. 102 Em tempos mais recentes, passou o Tribunal a declarar, na parte
dispositiva, a constitucionalidade da lei "consoante os fundamentos da

98 Rupp-v. BrUnneclr:, DIU'f d8a Bundesverlasaunpgertcht an den Gesetzgeber
appellleren?, in: Festllchritt tür Qebhard MUller. 1970, PP. 355 (396); PestaJozza,
"Noch vertasaung8lJ1llsslge" und "blOSll verfassungswidrlge" Rechtalagen, in: Bun
desver!assUDg8Ker1cnt und Grundgesetz. t. I, pp. 520 (538 5.); Bryde, Verfassun
gsen.twIcldUDg, p. 366; Eb8en, Daa Bundellverfusung:sgericht ala Element geaeUs
chattllcher 5elbatzegul1erung, 1985. p. 9'J.

99 Bryde, Otto, Ver1l1088Ung8e1ltwlck1unr, 1982, p. 398; 8chUlte, Appellenta
c:he1dungen de8 Bundesvertassung88'erlchts, BVBI. 1980. pp. 1.200 (1.205); GerontaB,
Apostolo, D1e Appellentscheldungen, Sond.ervotumappeUe und d1e b10lllle Unvereln
barlr:eltl1featlltell1Wl' aJa Ausdruek der funkt10nellen Grenzen der Verfassungsge
ric:htsbarkelt, DVB1. 1982, pp. 486 (48'7); Peatalozza, Verfauungsprozesarec:ht,
p. 179. Critico a pro])Ó81to; Klein, Verfa.saunpprozeurecht, - Vermch emer Bys
temaUk Im Hand der RechtIPrec:htq dea BuDde.veriIlSllUQlSll'er1chtB, AõR, 108
tl98S). pp••10 (tM).

100 Br1de, otto, VerfassungsentW1ctlung, 1983. p. 397; Klein. vertassunrspro.
zeurecbt, - Venuch einer B7stematik an Hand der Reehtspreehung dei Bun
denerl8llllUDllJerichts, AõR, 108 (1983). pp. 410 (4K).

101 BVerfGE d, 169; BVerfGE 63. 257 (251); BVerfGE 86. 1 (3); cf. a
prop681to GUIY, Parlamentarl8c:ber CJesetarebe'1' und Bundesved88lUllllSltericbt,
1UII, p. 208.

102 GusY, Chr1atopf. Parlamentarlscher Gesetlpber und Bundeaverf'U811IIP
pr1cht., 198II, pp. 209-210; JloeDch. Chriatoph, Verfusunpwidrlaea Geaetllli und
No:nnenkontroUe, p. IM.
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decisão" (nach Massgabe der Gründer 103 Essa referência na parte disposi
Uva aos fundamentos da decisão deveria cumprir, assim, uma "função de
advertência".

64. As assertivas constantes da sentença de rejeição de inconstituciona
lidade a respeito do processo de inconstitucionalização de uma lei não estão
cobertas pela coisa julgada (Rechtskraft), nem são dotadas de força de lei,
(Gesetzeskraft), porquanto, posse desenvolvimento posterior não é objeto do
controle, 1(14 A referência aos fundamentos da decisão destina-se a impedir,
todavia, que, em virtude da declaração da constitucionalidade, a lei fique
isenta de críticas. Ao contrário, pretende-se assegurar a possibilidade de
suscitar-se, após o decurso de determinado prazo, a inconstitucionalidade da
lei. 101\

65. Acentue·se, pois, que o apelo para que corrija uma "situação ainda
constitucional" (noch Verfassungsmiissige Recntslage), antes de que se con·
solide o estado de inconstitucionalidade, não obriga, juridicamente, o órgão
legislativo a empreender qualquer providência. 106 Esse entendimento há
de aplicar-se, igualmente, na hipótese de o Bundesverfassungsgericht incor·
porar o apelo à parte dispositiva da decisão, 107 uma vez que apenas o
conteúdo de decisões expressamente previsto na lei - declaração de cons
titucionalidade. declaração de inconstitucionalidade, declaração de nulidade
- pode fazer coisa julgada ou ser dotado de força de lei. 108 A manifes·
tação do Bundesverfassungsgericht sobre o processo de incons/ituciono/i
zaçiio há de ser considerada simples obiter dictum. 1011

103 ci. Gusy, Chr1stopi, Parlamentaríscher Gesetzgeber und Bundesverfas
sungB8'ertcht, 1985, p. 209.

104 Bryde, Otto, VertassungsentwJckJung, 1982, p. 411; Vogel, Rechtskraft
und Gesetzeskratt, Festschrlft !tir das Bundesverfassungsgerícht, vol. I. p. 609.
Deve·se reconhecer que a nova jurisprudência do Tribunal está a Indicar uma
tendência de consol1daçAo dessa práxis (BVertOE 53, 257 (258); BvertGE 65, I (3».

105 Bryde, Otto, VerfassungsentwlckIung, p. 41l.

106 Pestalozza, Chrlstia.n, "Noch verfassungsm~ige" und "bloss verfusungs
wJdríge" ~tslageJJ, 1976, p. 566; Stem, Klaus, Bonner Kommentar, art. 93,
n\l319; Moench, Verta.ssungswldrlge.s Gesetz un4 Normenkontrol1e, 1977, pp. 186-187;
Oemntas, Apostolo, Dle Appellentscheidungen, 8ondervotumsappelle und dle blosse
Unverelnbarkeitsfeststellung a18 Ausdruck der funktlonellen Grenzen der VerflloS
sungsgerlchtsbarkett, BVBl. 1982, pp. 486 (487).

107 BVerfGE 62, 257 (258); BVerfOE 65, 1 (3).

108 Stem, Bonner Kommentar, 1U't. 93, n9 319; Saehs (Tenor1erung bel Nor
menkontrollentschettiung des Bunduverfa"un"s"erlchtl, OOV, 1982, pp. 23 (29)
destaca que a incorporaçAo de uma recomendaçAo (Anwei8ung) dl.rtgida ao legis
lador n& parte d1spositiva da decisAo conflgura um novum, destinado, nitida
mente, a emprestar maior eficácia ao jUlgado.

109 Bryde, Vertassunssentw1ck1ung, 1982, p. 396. SObre oblter dtctum, ver
nota. n9 23.

R. Inf. 1.,111. IrolUla o. 29 n . 114 obr ,fjun . 1992 497



66. 1 muito provável que a qualificação do apelo ao legislador como metO
obíter dictum não corresponda à intenção do Bundesverjassungsgerícht. 110

que. não raras vezes. estabelece, de forma imperativa, a situação que há de
substituir após a decisão, como. v. g., no julgado sobre os filhos havidos
fora do casamento (Lei Fundamental. art. 6.D V). III Outras vezes. deter·
mina o Tribunal que o legislador proceda às mudanças reclamadas dentro
de determinado lapso de tempo. 112 Todavia, é fácil de compreender que
a sentença de rejeição de inconstitucionalidade não pode ser proferida com
a imposição de um dever de legislar. Esse dever de legislar não pode assen·
tar-se no § 31, (1). da Lei do Bundesverfassungsgericht, uma vez que o
efeito vinculante não abrange todos e quaisquer fundamentos da decisão, 113

mas tão-somente aqueles imprescindíveis à prolação do julgado. IH

67. Esse juízo preserva validade mesmo se se procurar estabelecer. na
parte dispositiva da decisão confinnat6ria da constitucionalidade. o dever
do legislador de complementar determinada disposição, uma veoz que. como
acentuado. os efeitos vinculantes da decisão referem.se apenas ao conteúdo
da decisão legalmente definido. Qualquer outra afirmação constante da
parte dispositiva da decisão que não diga respeito a esse conteúdo não tem
significado jurídico-processual. 115

68. E certo. todavia. que a aplicação posterior da lei sem as alterações
ou complementações determinadas pelo Tribunal deverá ensejar - muito
provavelmente - a declaração de inconstitucionalidade.

69. Também o decurso do prazo fixado pelo Bundesverfassungsgericht
para que o legislador empreenda as medidas reclamadas não acarreta o
automático reconhecimento da inconstitucionalidade da lei. 118 E que a lei
que disciplina o processo de controle de DOnnas não prevê esse tipo de
declaração de nulidade submetida a uma condição suspensiva (aufschiebend
bedíngte Níchtigerkliirung). 111 Por outro lado. a práxis demonstra que uma

110 Bryde, V'erfassungsentwlcklung, 1982. p. 396.
111 BVertOE 25, 167 (188). Cf. 'Upr4 lI, c, bb.
112 BVerfgGE 33, 1; v. também BVerfGE 39, 169.
113 .Moench. ChrlBtopb, Verfassungawldrlges Oesetz und Normenkontrolle,

1~7, p. 188.
114, Moeneh, Chr1atoph, Verfaaaungawidrlges Geaetz und Normenkontrolle, 19'1'l.

P. 186; S&ch8, l41eh&el, Tenor1erung bel NormenkontroUentscheldungen des Buo
daverta.ssunpgerlehts, DõV, 1"2, S. 23 (29); Bryde, Verfusungsentwtcklunr;, 1982.
p. 39'1.

115 BachB. Michael, Tenorle~ bel Nonnenkontrollent.scheJdungen des Bun
deaverfaMnnPler1chts, nov, 1&82, S. 23 (29); Stern, Bonnel' Konunentar. art. 93.
n9 319; idem, Btaatarecbt der Bundearepublik Deutschland, MunJque, 1980, vol. n,
P. 1.038; d. também Erlcbsen., HanB-Uwe, staate:recht und Verfaaau.ngsger1cht8
bartett. MUnchen, 1m, voI. U, p. IN.

118 Moench. Chr1atopb. Vertuaunpwld1'11res oeaeta und NormenkontroUe.
1m. p. 18'1.

111 Moench. Chrfatoph. Vertaasunpwfdrlges Oesetz und Nonnenkontro1le.
1m, p. 187; atem. Bonner Kommentat. art. 93. n9 SIt.
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prorrogação do prazo estabelecido pelo Tribunal afigura-se, igualmente,
possível. 118 Esse prazo deve ser considerado, portanto, apenas como um
prazo de carência (Karenzfrist) dentro do qual a lei "ainda constitucional"
poderá ser legitimamente aplicada. ll9

70. Vê-se, assim, que o entendimento sustentado por Maunz. na sentido
de que o Tribunal poderia apreciar, de ofício, a questão, após o decufS?
do prazo estabelecido, e, em caso de inércia do legislador, declarar a nu11
dade da norma,120 carece de fundamento constitucional ou processual. e.
que o Bundesverfassungsgericht somente pode atuar em conformidade com
os princípios estabelecidos na Lei Fundamental (art. 93) e consoante as
regras processuais fixadas na sua lei de organização. )21 A referida lei esta
belece o princípio do pedido (Antragsprinzip) como fundamental para a ins
tauração de qualquer processo (§ 23), não contemplando a possibilidade
de o Tribunal retomar, por iniciativa própria, processo regularmente encer
rado. 122 As normas que disciplinam O processo perante o Bundesver1assungs
gericht não admitem algo como uma "decisão final provisória (~Jrliiujige

Endentscheidung).128

7] . Dessarte, em caso de inércia do legislador. a lei declarada "ainda cons
titucional" pelo Bundesverfassungsgericht há de ser considerada válida até
que, devidamente provocado, venha o Tribunal a proferir nova decisão. 12'

72. Não devem ser desconsideradas. todavia, as conseqüências fáticas do
apelo ao legislador. O peculiar significado que os órgãos estatais - e a
opinião pública - atribuem aos pronunciamentos da Corte Constitucional
asseguram às Appellentscheidungen eficácia comparável a qualquer outra

118 BVe.rfGE 33, 1 (33) und 40, 273 (286 s.).

119 Moench, Chrlstoph, Verfassungswidrlges Geseta und Normenkontrolle,
1977, pp. 186-187.

120 Maunz, Theodor, Das verfassungswidriges Gesetz, BayVBl. 1980, s. 513
(518); cf., também. Sachs, Tenorierung bei Nonnenkontrollentscheldungen des
Bundesverfassungsgerlchts, DõV, 1982, pp. 23 (30).

121 Moench, Christoph, Verfassungswidriges Gesetz und Normenkontrolle,
1977. p. 187; Pestalozza, Verfassungsprozessrecht, Munique, 1982, s. 6; Hesse,
Konrad, Funktionelle Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkelt, in: Ausgewíl.hlte
SChriften. Heidelberg, 1984, p. 312; Kimminlch, Otto, Verfassungsgerichtsbarkeit
und das Prinzip der GewaltenteUung, In: Au! dem Weg zum Rlchterstaat, Munique,
1979, pp. 62 (65), ver também a tradução brasileira: a Jurisdição constitucional
e o principio da divisão de poderes, in: Revista de Informação LegiJlattva n. 105,
1990, pp. 283 6.

122 Moench, Christoph, Verfassungswidrlges Gesetz und Normenkontrol1e,
1977, p. 187.

123 Moench, Christoph, VerfaS8ungswidriges Gesetz und Nonnenkontrolle,
1977, p. 187.

124 Moench, Chrlstoph, Verlassungawidriges Oesetz und Normenkontrolle,
p. 187.
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decisão de índole mandamental ou cassat6ria. 1211 O apelo ao legislador ttn'l
dado ensejo, não raras vezes, a profundas reformas legislativas. 1241 como
demonstram os julgados proferidos sobre a situação dos filhos havidOi fota
do casamento (Lei Fundamental, art. 6.°, parágrafo 5./»,127 sobre a proble
mática da execução penal, 128 e a respeito das relações iuridicas nas escolas
públicas. 128
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Introdução

A presença crescente do Estado nos Estados modernos tem gerado
demanda por maior prestação de contas·, à sociedade, dos programas e
gastos do governo e por maior eficiência e eficácia na alocação de recursos.
Ao mesmo tempo, há hoje uma aceitação quase universal da idéia de que
o Estado tem um papel importante ti desempenhar na economia.

Apesar da sua abordagem neo-liberal e de livre-mercado, o atual go
verno brasileiro reconhece a importância do Estado nas políticas de indus
trialização anteriores, e ainda chama a si um importante papel no setor
público, na área de serviços. De acordo com o plano plurianual (Projeto
de Lei o.a 20, de 1990), os objetivos do Estado seriam: reduzir os desequi
líbrios regionais e sociais; melhorar os planejamentos de curto e longo
prazos; melhorar o acesso da população de baixa renda à educação, saúde,
alimentação e saneamento; e ampliar a estllbilidade econômica. a justiça e
a segurança nacional.

Além disso. reconhece o papel de importância inconteste do Estado
no estabelecimento da infra-estrutura e da indústria atuais, 1 reconhecendo
que da década de 30 para cá, o setor público promoveu e arcou com o
desenvolvimento econômico, porque supunha-se que a situação exigia a
implementação de projetos que extrapolavam a capacidade de investimento
do setor privado. 1

Mesmo assim, a posição do novo governo está muito bem resumida
na sua declaração de que atualmente o setor privado deveria assumir o
papel de liderança na promoção do desenvolvimento. 1 Assim. em um
único documento, o Plano Plurianual (Projeto de Lei n.O 20, de 1990).
o governo, de um lado. reconhece a importância que o Estado teve, no
passado, na promoção e apoio ao desenvolvimento, e de outro lado deixa
claro que não mais aceitará este papel, que agora deve ser assumido pelo
setor privado,

A privatização de empresas estatais é considerada atualmente como
uma forma importante de se restaurar as finanças públicas, muito embora
aceite-se que algumas empresas de caráter estratégica permaneçam na
esfera estatal, especialmente aquelas que têm a ver com a criação e manu
tenção da infra-estrutura, Ao mesmo tempo, deverão ser reforçados os
mecanismos institucionais para o acampamento da eficiência e eficácia das
empresas que permanecem na órbita estatal.

Alêm. da j)t1vati1açio de algumas at.ividaóes. o governo propõe·se a
melhorar a eficiência e a qualidade do serviço público, mediante uma

1 "O aetor prlv&do aaaum1râ, deua forma, a 1lderança do procea.o de de8en
vo1YbDeDto", Projeto de Lei nf 20, de 19110, p. 13
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maior descentralização, com maior participação dos governos estaduais e
municipais, hem como de empresas privadas qualificadas. ~

Considerando o volume dos atuais problemas que o Brasil enfrenta,
mesmo esses objetivos podem ser considerados como muito ambiciosos.
Além disso, a ênfase na eficiência e eficácia levanta a questão de como
acompanhar e avaliar de ·forma eficaz os esforços do governo nesse sentido.

Baseando-se nas experiências do Congresso Nacional, bem como nas
dos Parlamentos do Canadá e dos Estados Unidos, este estudo procurará
identificar formas adequadas de prover o Congresso brasileiro de instru
mentos para acompanhar e avaliar as ações do Executivo da forma mais
eficaz e mais contínua do que tem sido feito no passado. Nesse processo,
este documento irá descrever e avaliar os sistemas de prestação de contas
do Canadá e dos Estados Unidos, Com ênfase especial no papel do Par
lamento.

No Brasil, as novas responsabilidades do Congresso Nacional exigem
o estabelecimento de sistemas eficazes de fiscalização e avaliação. tanto
para o acompanhamento contínuo dos programas e projetos do governo
federal, quanto para o fornecimento de informações sobre políticas macro·
econômicas. Considerando a situação atual, os requisitos mais importantes
para o estabelecimento de um novo sistema seriam apoio político, acesso
à informação e a não-utilização de processos excessivamente caros

A experiência tem mostrado que em muitas áreas, além de relatórios
contábeis formais, preparados para atender as exigências do Tribunal de
Contas e do setor responsável pelo orçamento, há atualmente muito pouco
ou nenhum controle dos aspectos econômicos e técnicos dos programas e
projetos públicos no Brasil.

Alguns departamentos desenvolveram sistemas para o acompahamen
to de suas atividades, principalmente para poder subsidiar as gerências com
informação atualizada. Muitos chegam a preparar ocasionalmente estudos
de avaliação, mas o setor público como um todo não tem um sistema de
avaliação institucionalizado e abrangente.

Está além do escopo deste trabalho propor um sistema adequado de
avaliação a todo o governo federal. se não por outro motivo. pelo fato de
que as necessidades díspares das várias atividades, instituições e regiões
demandariam um estudo demorado e cuidadoso.

2 "A menor regulamentaçlo da atividade econOmica incentivará 8. economia
de merC8.do, serando receita e 8.Uvtando o déficit governamental, além de favo
recer a luta anti1n1lacionárla. A Iniciativa da empresa privada, desse modo, não
mais ficará condicionada à máquina burocrática estatal." Projeto de Lei n9 20.
de 1990, p. 13.
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Além disso, a atual Reforma Administrativa. que fechou muitas ins
tituições e colocou em disponibilidade milhares de servidores públicos, e
que está agora em processo de realocação de responsabilidades e recursos
entre as instituições remanescentes, torna difícil, senão impossível, propor,
neste momento, um modelo teórico de sistema de avaliação e acompa
nhamento.

Entretanto. é importante observar que atualmente o Congresso possui
poucos recursos técnicos, de modo que a criação de um sistema indepen
dente externo de acompanhamento e avaliação seria potencialmente muito
importante. Em face das limitações institucionais e financeiras das ativi
dades do Congresso, nós proporíamos uma rodada de conversações entre
alguns representantes do governo para estabelecer um sistema de acom
panhamento e avaliação para um setor específico escolhido, para servir
de piloto. Isto serviria não apenas às necessidades do Legislativo, mas
também. às do Executivo.

IDElAS E CONCEITOS GERAIS

Quanóo se iala em acompanhamento, avaliação e análise, óevemos ter
em mente que isto significa mais do que simplesmente o controle financeiro
ou a comparação entre custos e benefícios de projetos específicos. Na área
de políticas públicas, é sempre difícil estabelecer, com certeza matemática,
os custos, os objetivos, 05 resultados, ou mesmo os instrumentos de men
suração durante os períodos de tempo em questão.

Além disso, mesmo quando mecanismos de acompanhamento são
criados, é sempre difícil determinar exatamente em que medida os resul
tados são devidos 8 projetos específicos ou são meramente resultado de
outros fatores, tais como mercados externos favoráveis, ou alguma política
local que pode estar melhorando os padrões de educação e saúde. E tarefa
ainda mais difícil avaliar programas que são tão grandes que podem modi
ficar toda a vida econômica e 'SOCial de um país, e que têm uma duração
de mais de 50 anos, como alguns projetos de geração de energia elétrica.

Assim, a avaliação e a análise nunca são tarefas meramente técnicas.
E preciso levar em conta os aspectos políticos e sociais, especialmente em
se tratando de políticas e projetos governamentais. Essa necessidade de
se ter, ao mesmo tempo, de um lado, técnicas mais precisas e sofisticadas.
e de outro lado, anâlise po\i\ica, \evou alguns autores a estane\ecer uma
diferença entre a avaliação e a análise de políticas na setor público.

Para oferecer uma rápida visão dos problemas gerais relacionados à
avaliação de programas em políticas públicas, e para prover um embasa
mento para argumentações mais adiante, a próxima seção irá examinar as
discussões em tomo desse assunto.
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Políticas públicas

"A definição geral de política pública como linha de ação ou de inação,
escolhida pelas autoridades governamentais para tratar de um dado pro
blema ou de um grupo de problemas inter-relacionados, auxílía na distin
ção conceitual entre política e outras decisões, comportamentos ou insti
tuições. Porém, a descrição e a compreensão de uma dada política requer
um entendimento da estrutura interna das políticas públicas. O conteúdo
empírico de qualquer política pública pode ser reduzido a três elementos:
definição do problema, metas e instrumentos." 3

Uma das questões principais relativas a políticas é se são executadas
ativamente ou não. Assim, algumas vezes uma política é claramente iden
tificada, com objetivos definidos. com esforços de implementação específi
cos e identificáveis. e com conseqüências que são de identificação relati
vamente fáciL Em outros casos, é possível que o goveerno, na verdade, esteja
executando uma política através de uma inação deliberada ou evitando
que certos temas específicos cheguem ao nível do debate político.

Não é fácil para o analista político decidir se os atores escolheram
intencionalmente uma linha de conduta determinada, com completo co
nhecimento de suas conseqüências. E comum manter-se escondidos os reais
objetivos de uma política - de modo que o analista precisa ter muito
cuidado em distinguir entre as razões declaradas para uma poHtica, e as
razões reais, que podem estar camufladas por baixo da retórica oficial.

Processo de políticas

O processo de políticas "trata da definição de problemas da esfera pú
blica, da obtenção de meios para tratar dos mesmos, e a implementação
de uma solução e o acompanhamento do sucesso e do fracasso", 4

Para que se possa compreender o conteúdo e o impacto de uma polí
tica, bem como avaliar os julgamentos de valor que auxiliam no estabe
lecimento de políticas públicas específicas, é fundamental a compreensão
do processo de políticas. Tal compreensão irá revelar que a criação de
políticas é uma atividade política que não pode se basear meramente em
critérios técnicos e racionais, mas que também deve levar em conta as
complexas operações das estruturas burocrática e administrativa do País,
com a solução dos conflitos de valor e com o processo político de inter
mediação de interesses.

O processo de políticas é movido por interesses, valores e suposições
causais, e é complicado por um grande número de agentes, dentro e fora
do governo, e por uma grande quantidade de eventos simultâneos e sobre-

3 PaI, Leslle. Public Policy Anal'llsis, An Introàuction, p. 10.
4 CarIey, Michael; "Rational Technlques" in Policy Analllsu;; Qower Publish

ing Company Llmlted. EngIand, p. 107.
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postos, distribuídos entre oS diferentes níveis de administração (nível fe
deral, estadual e municipal).

As proposições de políticas que não levam em conta a realidade da
burocracia provavelmente serão deturpadas ou ignoradas durante a imple
mentação. Além disso. a forma como as polfticas são percebidas pelos be
neficiários pode afetar seus resultados. Finalmente, os interesses têm um
papel muito importante nesse processo, e o analista político precisa iden
tificar o interessado e reconhecer que os seus interesses podem estar aberta
mente ex.pressos, ou escondidos atrás de alguma cortina de fumaça ideológica
ou ética.

Também devem ser considerados os valores relacionados como ética.
princípios morais ou tradição histórica. Geralmente, os interesses e valo
res são intimamente relacionados. se não por outro motivo, pelo fato de
que diferentes grupos de interesses geralmente encontram alguma justifi·
cativa moral para apoiar suas reivindicações.

A necessidade do governo de tratar de muitos problemas ao mesmo
tempo. cria inconsistências e conflitos entre diferentes políticas e entre
formulação de políticas e S\la implementação. Além disso, tais ronf1it~ aio
uma característica fundamental do processo de políticas e devem ser pre
vistos e devidamente administrados pelos formuladores e pelos analistas
de políticas.

Muito embora raramente ou nunca se possa dizer que uma política
ê totalmente casual, seus resultados (ou a ausência dos mesmos) são mui
tas vezes completamente diferentes daqueles esperados.

Levando-se em conta as complexidades do processo de políticas, e O

número potencialmente infinito de efeitos de uma dada política, o analis
ta deve "traçar uma linha em torno das influências e efeitos que consi
dera importantes". ~ Este espaço define o espaço decisório. e a análise da
política só é executada dentro desses limites.

Análise de políticas

nA análise de políticas é uma atividade cognitiva: trata de aprendi
zado e de raciocínio. ~ apenas um aspecto do processo de políticas. que
é o meio através do qual os problemas de políticas são definidos. trata
dos, resolvidos e avaliados. Nesse processo - que é um processo vasto,
coletivo. envolvendo tanto conflito como cooperação, eleitores e eleitos,
grupos de interesse e legisladores. burocratas e meios de comunicação 
o elemento cognitivo é fundamental. mas não necessariamente dominante." li

O elemento cognitivo nio é necessariamente dominante porque o pro
cesso de políticas. assim como o processo político, está. em última análise.

& Carley. M1ehael: p. 12.
11 PaI, Lealie. PvbUc ~fctI A7IGlJl'rir. "'1' lr&tTOCltICtfcm. p. 19.
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baseado nos interesses e no poder de todos os grupos envolvidos no pro
cesso de políticas - os que têm interesses em jogo. A análise de políticas
pode ser caracterizada como sendo um processo decisório coletivo, poslii·
velmente porque as decisões a respeito de políticas são baseadas em mui·
tas fontes e no interesse grupal.

A abordagem racional

Para uma melhor compreensão das técnicas racionais na elaboração
de políticas, é importante definir a racionalidade econômica, que nos exi·
ge "que selecionemos, a partir de um grupo de linhas de ação alternati
vas, aquela que maximize o resultado para um dado insumo, ou que mia
nimize o insumo para um dado resultado". 7 Em outras palavras, arado
nalidade econômica busca maximizar a escolha, dentro de limites esta
belecidos, e, dessa forma, é útil à formulação de políticas, desde que
sejam reconhecidas as suas limitações e os seus pressupostos de valor
subjacentes.

Dentre as principais críticas ao uso de técnicas racionais na formu
lação de políticas está a suposição de que existe uma "solução ótima",
que pode ser objetivamente identificada. Na verdade. vimos que o pro
cesso de políticas deve considerar muitas variáveis não-quantificáveis, e
muitos julgamentos de valor alternativos. de modo que geralmente não
existe um resultado ótimo único, e muitas vezes a melhor escolha pode
não ser a solução economicamente ótima, mas aquela que é politicamen
te viável.

A abordagem econômica racional tem as suas raízes na economia do
bem-estar social e na análise de sistemas. A economia do bem-estar social
foi desenvolvida com base na suposição de que os custos sociais não p0
dem ser ignorados, e que o bem-estar estatal difere do bem-estar privado.
Isto implica em que o Estado poderá oferecer bens e serviços a
pelo menos parte da população, para corrigir falhas no mercado e dese
quilíbrios estruturais.

A outra base para a abordagem racional dos problemas de políticas
é o desenvolvimento da análise de sistemas. baseado na pesquisa opera·
cional que foi iniciada na Segunda Guerra Mundial. ..A análise de siso
temas ... pode ser definida como uma abordagem sistemática para au·
xiliar o tomador de decisão a escolher a linha de ação mediante a inves
tigação da natureza do problema, a pesquisa dos objetivos e alternativas
e a sua comparação, à luz de suas conseqüências e dentro de uma estru·
tura analítica apropriada, que permita a intuição e O julgamento especia.
lizados a influir sobre o problema". 8

7 Carley, Michael; p. 10.
S Carley, Mlchael; "Rational Techn1ques" 1n Foltcy AftalJlsis; p. 36.
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InJerências causais'

Em princípio, a avaliação consiste na comparação entre uma situação
dada e uma situação anterior, que existia antes da ocorrência da inter
venção planejada. Esta intervenção planejada pode ser um programa, um
projeto, ou uma política de governo. Além disso, esta comparação pode
ser feita com os resultados esperados de uma dada intervenção, que ha
viam sido planejados para que se alcançassem estes resultados específicos.

A relação entre uma ação e sua conseqüência reflete o "deito cau.
sal", e a identificação de tais efeitos como elos de ligação é um dos prin.
cipais problemas enfrentados pelos avaliadores.

Em experimentos científicos, o fato de que um experimento possa
ser repetido muitas vezes, sob as mesmas condições. e que diferentes gru
pos possam receber (ou não) tratamento específico em cada caso, assegu
ra, até certo ponto, que se possa estabelecer uma relação causal entre
determinadas .ações e seus resultados. Entretanto, mesmo no ambiente rela
tivamente controlado de uma abordagem experimental em ciências sociais,
não é fácil isolar-se os efeitos causais, porque variáveis internas e exter·
nas imprevisíveis irão sempre ter um papel importante.

E portanto fácil ver como é difícil o estabelecimento de efeitos cau
sais na avaliação de programas e políticas governamentais. Programas de
grande envergadura e políticas de abrangência nacional são eventos que
ocorrem uma única vez, onde muitas variáveis, muitas das quais nem
mesmo identificadas no estâgio de planejamento, irão influenciar o resul
tado final. Além disso, mesmo onde uma abordagem experimental é tec
nicamente viável, não é fácil justificar a situação em que alguns grupos
têm o benefício de um certo programa experimental, enquanto outros,
com as mesmas características, não recebem, por razões metodológicas, tais
vantagens. Outras ameaças à validade desse tipo de resultado de pesquisa
têm origem nas variáveis independentes, internas ou externas, que podem
sempre afetar os resultados, e que precisam ser identificadas, explicadas
e eliminadas tanto quanto possível.

O efeito causal de programas de grande escala deve ser tratado
com cuidado, porque em muitos casos não há grupo de comparação (ou
de controle) e nem há objetivos mensuráveis. Além disso, há sempre a
dúvida razoável de que o processo social já em andamento teria permiti·
do obter-se os mesmos (ou melhores) resultados sem a intervenção go
vernamental.

Assim, na avaliação de programas e políticas governamentais é sem·
pre importante considerar possíveis ameaças à validade das inferências
causais em um ambiente que pode estar chegando aos mesmos resultados
independentemente de intervenção governamental específica.

I TreasUry Doard of Canada, ComptroUer General, PrOflrtJm Eva.ltUltton
Jlethodl.
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Outro aspecto importante que deve ser levado em conta é a negocia
ção necessária para se atender tanto as exigências científicas da metodo
logia de avaliação, como as necessidade políticas, pragmáticas da ava
liação do governo. Assim, os custos, o fato de o trabalho estar sendo rea
lizado em época oportuna ou não, a sua aceitação pelos tomadores de
decisão, devem ser levados em conta quando se planeja uma avaliação.

Para identificar e analisar estas diversas ameaças à validade de qual
quer tentativa de se estabelecer resultados de programas ou políticas pú.
blicas, deve-se definir um conjunto de metodologias de avaliação ou uma
estratégia de avaCíaçâo.

A valiaçào e anãlise 10

A avaliação é definida como uma tentativa de definir e medir o:':>
efeitos de iniciativas governamentais específicas, naqueles casos em que
podem ser diretamente atribuídos ao projeto em questão, e comparados
com metas específicas estabelecidas para tal fim. Nesse estudo, a avalia
ção é necessariamente posterior ao evento e os dados, o projeto e seus
resultados devem ter sido definidos e coletados para permitir a mensura·
ção e a definição desses parâmetros.

Outras avaliações são realizadas antes da adoção de uma política ou
da implementação de um projeto. Tais estudos detêm-se principalmente
no estabelecimento de modelos e na análise de propostas de novas polí
ticas, e nesses, a informação a respeito de efeitos causais e custos de im
plementação podem ser considerados, quando muito, uma estimativa razoá
vel. A maior parte da informação será obtida de fontes secundárias e
através de inferência estatística; além disso, considerações políticas serão
freqüentemente levadas em conta. Este tipo de avaliação é chamado por
alguns autores de análise de políticas, e como nele estão inclvíDos comD
elementos importantes o juízo de valor e os critérios ideológicos, pode-se
dizer que a análise de políticas ou de programas é uma forma de análise
política.

Vale a pena lembrar que a distinção entre avaliação de políticas e
análise de políticas pode ser vista como um pouco artificial, já que é difí
cil definir-se os limites entre eles, e ainda mais difícil avaliar sua utili
dade para instituições incumbidas de supervisionar programas e projetos
de abrangência nacional. De qualquer forma, as idéias, as estrvturas e o
processo devem desempenhar um papel importante em tais atividades de
supervisão, e certas "realidades" devem ser aceitas, independentemente de
se estar fazendo avaliação ou análíse.

Antes de mais nada, a avaliação e a análise nunca são etapas her
méticas, de fácil definição, de qualquer plano ou projeto. Elas são epi·

10 Doem, G. B.; Phidd, a.; Canadian Puolic Policy - Ideas, Structure,
Processo Methuen PubUcaUons, Canada, 1983, Chapter 18, pp. 528/590.
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sódicas, permeiam o processo de implementação e afetam a dinâmica do
processo, causando incerteza, criando novos cenários, muitas vezes exi
gindo tentativas adicionais para se identificar elos causais ou a rejeição
de resultados e de suposições anterionnente aceitas.

O escopo e a definição de tal trabalho irá variar de acordo com
as atribuições da instituição responsável, sua ideologia e competência téc
nica, e seu nível de comprometimento com o processo. Dependerá tam·
bém se o estudo é ex-post ou ex·ante, se concentra-se no curto-prazo ou no
longo-prazo, e se são ou não importantes os efeitos e impactos mensurá
veis e não-mensuráveis.

Outro aspecto que deve ser levado em conta é a natureza e a impor
tância das idéias dominantes dentro do governo, que invariavelmente agi
rão como critério de julgamento avaliativo implícito ou explícito. A ne
cessidade de se encontrar um meio--termo entre interesses conflitantes ca
ma políticas de investimento e políticas sociais, distribuição de renda e
crescimento econômico acelerado, mercado interno e mercado externo, p0
lítica industrial e preservação do meio ambiente, são alguns exemplos de
como questões políticas e ideológicas irão necessariamente influenciar a
avaliação e a análise.

Avaliação econÔmica e financeira

e. importante estabelecer neste ponto uma distinção entre avaliação
econômica e avaliação financeira. Quando a avaliação de um projeto ou
programa é realizado com respeito ao retorno que gera para a sociedade
como um todo, independentemente de quem arca com seus custos e quem
dele se beneficia, estamos tratando de avaliação econômica. Por outro la
do, quando os acionistas (cooperativas, bancos, empresários do setor pri
vado, empresas estatais) estão interessados na avaliação apenas para deter
minar o retomo sobre o capital investido no projeto em questão, trata-~

de avaliação financeira.

Talvez a melhor forma de se compreender a diferença entre os dois
casos é apontar as suas três principais diferenças: 11

1 - Na análise econômica, os preços podem ser modificados para
refletir de forma mais precisa os reais valores econômicos e sociais (os
preços modificados são muitas vezes chamados de preços-sombra ou pre
ços contábeis). Na análise financeira, sempre se usam os preços de mer
cado, aí incluídos os impostos e os subsídios.

2 - Nas análises econômicas. os impostos e os subsídios são consi
derados como transferências. A nova riqueza gerada por um projeto inclui
todos os impostos que um projeto pode suportar durante a produção e

11 GlttiDl8r. J. Price; B'conomlc AnaqlÚ 01 AgrIcvlttu'al Proja:ta. 'Ibe
JDcanomte Deftlopment Imt1tute, InternatloDal Baot fOI' RecoaatructJon anel
Dnelopme.ot. JobDa JIDpkIDa Unlftl"llty PreeI, U.8.A. lt'f4, pp. 7-8.
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todos os impostos sobre vendas que os compradores estão dispostos a pagar
quando adquirem os bens ou serviços resultantes do projeto. Os impostos
não são considerados como custo, mas como parte do benefício total do
projeto, transferidos à sociedade para que esta os gaste conforme desejar.
Os subsídios, ao contrário, representam custos à sociedade, já que confio
guram despesas de recursos que a economia realiza para operar o projeto.
Na análise financeira, tais modificações não são necessárias; os impostos
são tratados simplesmente como custos e os subsídios como retorno.

3 - Na análise econômica, os juros sobre o capital são discrimina
dos separadamente ou deduzidos do retorno bruto, já que representam
parte do retorno total sobre o capital que está disponível à sociedade, e
a análise econômica foi desenvolvida para estimar este retorno total, incluin·
do os juros. Na análise financeira, os juros pagos a fornecedores externos
de recursos financeiros são tratados como custos, e, antes de se chegar
ao cálculo do resultado, deduz-se a amortização de recursos tomados de
fornecedores externos. Os juros devidos ou pagos a entidade de cujo pon
to de vista está se realizando a análise financeira não são considerados
como custos, porque representam parte do retorno total sobre o capital
investido pela entidade e, portanto, parte do retorno financeiro que aquela
entidade recebe.

Após termos feito esta distinção entre análise econômica e análise
financeira. podemos supor que nosso interesse é principalmente com a
avaliação econômica dos programas governamentais. Apesar disso, muitas
vezes é importante que também se realize análise financeira. Assim, na
maioria dos projetos agrícolas, para que o programa ou projeto dê bons
resultados, é necessário que os agricultores, as cooperativas, as empresas
privadas e mesmo as estatais tenham incentivos e fluxos de caixa adequa
dos durante a implementação do projeto. Tais fluxos financeiros são iden
tificados através de análises financeiras, cujos principais objetivos, em
se tratando de projetos agrícolas, são: 12

1 - Assegurar a existência de incentivos adequados para Os agricul.
tores e outros participantes do projeto.

2 - Avaliar o impacto financeiro do projeto sobre os agricultores
e outros participantes, com base em uma análise da situação financeira
atual dos participantes e em projeções a respeito de sua situação finan·
ceira futura, com a implementação do projeto.

3 - Oferecer ao projeto um sólido plano financeiro.

4 - Determinar se as necessidades financeiras dos participantes in
dividuais estão adequadamente coordenadas, com base na projeção finan
ceira global para o projeto como um todo.

5 - Avaliar, especialmente nas empresas de maior porte e entida
des participantes dos projetos, a competência para o gerenciamento finan-

13 alttinger, J. Prlce; EconomÚl Anal1l'is 01 Agrlcultural Pro1ect.t, p. 130.
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ceiro, para poder estimar até que ponto terão condições de desempenhar
suas tarefas de forma competente durante a implementação do projeto, e
quais as mudanças gerenciais que poderão vir a ser necessárias.

Estratégia de avaliação 13

A estratégia de avaliação pode ser considerada como um método atra
vés do qual são determinados os resultados de uma dada política ou pro
grama. Em muitos casos, para avaliar uma política ou programa especí
fico, faz-se necessária a combinação de vários métodos, mas, de maneira
geral, os métodos de avaliação compreendem os seguintes estágios:

1 - projeto da avaliação;

2 - coleta de dados;

3 - análise.

O projeto da avaliação é o primeiro passo, e a sua escolha define
tanto a informação necessária como o tipo de análise. O projeto da ava
liação pode ser definido como o "modelo lógico utilizado para se chegar
a conclusões a respeito de resultados". e. através dele que se estabelece
o arcabouço lógico utilizado para se medir e avaliar os resultados do pro
grama.

Os dados a utilizar são definidos no projeto da avaliação, no qual
devem ser considerados os seus custos de obtenção, credibilidade, coleta
e processamento. Os dados podem ser tanto qualitativos como quantitati
vos, e os métodos analíticos adotados guardam relação com o tipo de dados
que serão obtidos.

Os métodos analíticos. tais como a análise de variância, a regressão,
a relação custo-benefício ou custo-impacto, são escolhidos de acordo com
os dados que estão disponíveis, conforme determinado pela escolha por
ocasião do projeto da avaliação.

Os vários estágios da avaliação não são isolados ou independentes.
Na. maioria dos caoos, eles interagem entre si, e o procesoo torna-se dinâ
mico, porque há uma contínua realimentação entre os vários estágios do
trabalho.

Etapas do processo de avaliação 14

Pode-se dizer que há três etapas principais no processo de avaliação:

1 - O planejamentg" 'da avaliação, quando é decidido que pergun-
tas serão formuladas e que metodologia será utilizada para responder

13 Comptroller General, Trea5ury Bo&rd or Canada, PrOflTtSm BvalJUltfon
Met1lodl. January 1991, pp. 2-12.

1.. TreaBury Board 01 C&nada, ComptroUer General; Program BvaZuatfcm
JldhotU.
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àquelas perguntas. Em termos práticos, isto geralmente compreende a pre
paração de um termo de referência, declarando o que, como e quando
será feito.

2 - A aplicação da avaliação. bem como o relatório daí resultante,
é uma etapa operacional importante. na qual coletam-se informações, exe
cutam-se análises, chegam-se a conclusões e fazem-se recomendações.

3 - A tomada de decisão é baseada nos resultados e nas recomen
dações da avaliação; isto exige um plano de implementação, no qual de
vem estar identificadas as mudanças a serem feitas, bem como por quem e
em que período de tempo serão desencadeadas.

O aprofundamento desses assuntos está fora do escopo deste trabalho,
mas na bibliografia há algumas leituras que podem ser úteis aos leitores
interessados em examinar com maior profundidade o tema das metodolo
logias de avaliação.

Planejamento e orçamento UI

O orçamento federal reflete a orientação ideológica e política do go
verno, bem como o papel e o tamanho do Estado em relação à economia.
A elaboração do orçamento deve estar intimamente relacionada com o pla
nejamento de longo prazo dos investimentos nos setores básicos como
energia, saúde, educação, transportes e tecnologia. Esse tipo de planeja
mento nacional é necessário para prover o governo e a sociedade com
perspectivas e diretrizes de longo prazo, mas também deve considerar a
necessidade de flexibilidade e adaptabilidade a novas situações, tanto in·
ternas como externas. Em resumo, deve haver um elo de ligação entre o
planejamento e o orçamento, com ambos fazendo provisões para as incer
tezas futuras.

Em última análi!e, o orçamento reflete prioridades, dentre elas a
abrangência e importância das políticas social e de investimentos, da polí
tica fiscal, da incidência de impostos e dos subsídios. A distribuição dos
benefícios ou dos encargos entre as classes sociais ou entre as regiões é
a essência do orçamento, e reflete, em parte, a importância política e a
influência dos grupos envolvidos no processo orçamentário. Uma vez que
a transferência de renda entre diferentes grupos é basicamente um assun
to político, as autorizações orçamentárias efetuadas pelo Congresso são
um dos instrumentos para se garantir um orçamento mais democrático.
Além disso, para se alcançar a verdadeira democracia em casos em que
as questões políticas são polêmicas e grandes as disparidades regionais, é
provavelmente fundamental uma maior descentralização, bem como o for
talecimento da autonomia e responsabilidades dos Estados e Municípios.

15 Simpósio sobre o Legislativo e o Orçamento; senado Federal e Embaixada
dos Estados Unidos da América, Brunia, 1986.
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Assim sendo. o orçamento é o principal intrumento de planejamento
nacional, e a falta de associação entre orçamento e planejamento tem sido
responsável por muitos malogros nas políticas de desenvolvimento em
países do Terceiro Mundo.

As características mais desejáveis de um orçamento nacional parecem
ser: a abrangência, a transparência e o realismo. Considerando-se que o
orçamento nacional não é um documento único, mas a união do orça
mento fiscal, do orçamento monetário e do orçamento das empresas esta
tais, sua análise e avaliação é tarefa difícil para os estranhos.

De qualquer maneira, é fundamental que o Congresso compreenda
as principais propostas orçamentárias e suas possíveis conseqüências eco
nômicas e sociais. Assim, é muito importante: compreender as dimensões
do déficit do setor público, e a fonna como deve ser financiado; estabe·
lecer limites para as contas do governo, eliminando as chamadas contas
em abertos, conhecer os custos das políticas sociais que podem estar rela
cionadas a políticas de investimento, e assim por diante. Parece, portan
to, que a apreciação do orçamento efetuada pelo Congresso deve com
preender principalmente a apreciação das macropolíticas adotadas pelo go
verno. e não tentativas de influenciar ou acompanhar a alocação de recur
sos a nível de programas, muito embora este tipo de acompanhamento
possa também ser importante quando da apreciação do projeto da lei or
çamentária.

Os principais objetivos da lei que trata das atividades orçamentárias
do Congresso são: tomar mais transparentes os gastos da União, identi
ficando todos os subsídios diretos e indiretos anteriormente financiados
através do orçamento monetário; melhorar a compreensão dos gastos pú
blicos, permitindo um melhor estabelecimento de prioridades; e avaliar o
déficit público e as formas de financiá-lo. Isto promoveria uma raciona
lização dos gastos públicos e dos subsídios, e melhoraria a política e o
planejamento fiscais.

SERVIÇO PÇ!BLICO

Ao tratar da prestação de contas do governo, um dos principais pro
blemas é se o sistema é capaz de prover o público e as instituições super
visoras independentes de informações objetivas e confiáveis com respeito
às ações do governo e seus possíveis resultados. Se as instituições públi
cas negarem-se ou forem incapazes de fornecer tais informações, seja pela
falta de coerção legal suficientemente forte. seja pelas fortes pressões ~
líticas oriqndas do Executivo, ou si1nplesmente pelo grau de desorgani
zação de suas estruturas internas, será impossível implementar uma polí
tica de avaliação eficaz.

A idéia de um Estado mais reduzido tem. afetado o setor público
em muitos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, mas, especialmente
nestes últimos, a redução do Estado tem muitas vezes levado a situações
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em que a prestação de contas relativa às ações do governo torna-se qua
se impossível, devido à falta de dados confiáveis e às constantes reformas
administrativas, que tornam difícil determinar as responsabilidades por
mau gerenciamento de programas. Portanto, para muitos governos do Ter·
ceiro Mundo, a redução do tamanho da administração pública, muitas
vezes sob pressões do FMI e do Banco Mundial, criou um Estado não
apenas menor, mas que pode ser responsabiJizado em menor grau, por
que o controle e a avaliação feitos por terceiros têm se tornado mais di
fíceis.

Ao analisar o desempenho do setor público, especialmente em rela
ção ao setor privado, supostamente mais eficiente, é importante observar
que estes setores são diferentes, e que esta diferença influencia a estru·
tura e a administração das organizações. Em geral, o setor privado tam
bém não está sujeito ao mesmo nível de escrutínio público. As comissões
parlamentares, os grupos de interesse ativos, o acesso à informação, a~

leis, 8 curiosidade pública e a atenção dos meios de comunicação colo-·
cam os servidores públicos na berlinda, onde todas as ações estão poten
cialmente abertas à análise e à crítica. Além disso, a preocupação do se
tor público de satisfazer simultaneamente diversos imperativos políticos
coloca-o em desvantagem com relação ao setor privado, onde geralmente
existe uma compreensão mais clara dos objetivos da empresa.

Finalmente, a sabedoria tradicional ensina que nem o conselho de
administração nem os acionistas impõem aos seus próprios executivos e
gerentes sênior o grau de restrições administrativas que é imposto aos
administradores do setor público. 16

Acredita-se que em muitos países em desenvolvimento os serviços pú
blicos são grandes demais, caros demais e pouco produtivos; e que os
servidores públicos, especialmente aqueles que ocupam cargos de admi
nistração, são pouco motivados. 17 Crê-se geralmente que os principais pro
blemas do serviço público nestes países sejam as despesas excessivas com
os salários do setor público, o excesso de servidores públicos. a erosão
dos salários individuais dos funcionários e a compressão geral dos salários.
Assim, os serviços do governo são considerados caros demais com rela
ção às suas receitas (ou ao com relação ao PIB desses países) e o número
excessivo de pessoal é diretamente relacionado com a existência genera
lizada de orçamentos operacionais insuficientes para a manutenção e fun
cionamento dos órgãos governamentais.

Tais afirmativas, que podem ser encontradas nos documentos do Ban
co Mundial, refletem a abordagem que é atualmente adotada em muitos

16 Zussman, David; Jabes, Jak; The vertical solitUde: managing in the public
sector; Institute for Research on Publ1c PoUcy, HaUfa.", 1989, p. 20.

17 Nunberg-, Barbara; Ne1l1s, John; Civil Service R.eform and the World Bank,
WPS 422, Public Sactor Management and Private Sector Development, Country
Economica Department, The Wor1d Bank, :May 1990, p. 2.
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países do Terceiro Mundo e naqueles países industrializados onde a ideo
logia do "livre-mercado" é particularmente forte. A exigência liberal de
um Estado pequeno. limitado em sua influência sobre as questões eco
nômicas e sociais. fortalece a exigência de redução do tamanho do ser
viço público, seja através da privatização. seja através de uma simples
redução do número de servidores empregados pelas repartições públicas.

Enquanto isso, a metodologia para a determinação adequada dos ní
veis salariais tanto do setor público quanto do setor privado continua
a ser motivo de discórdia. A questão de como medir a produtividade dos
órgãos do governo central permitiu o florescimento de uma literatura vasta
mas não conclusiva, e permanecem as questões acerca das conseqüências
potenciais dos programas de redução de despesas do setor público, se não
por outro motivo, pelo fato de que a capacidade relativa dos diferentes
tipos de mercado de trabalho (rural-urbano, formal·informal) para absor
ver a mão-de-obra ociosa do setor público é pouco compreendida. Além
disso, ainda são primitivas as técnicas analíticas para a determinação dos
custos e benefícios diretos e indiretos. ascendentes e descendentes, de uma
redução no setor público, ao mesmo tempo que os aspectos de economia
política relativos à modificação das práticas de emprego e de pagamentos
públicos apenas começam a ser analisados. Em resumo, os riscos políti
cos reais dos programas de redução de despesas do governo, em oposição
aos riscos teóricos, não são conhecidos, nem tampouco passíveis de cál
culo confiável no momento. 18

Entretanto, apesar das dúvidas expressas de forma tão clara nos Do
cumentos de Trabalho do Banco Mundial referidos acima. a redução do
papel do Estado e do serviço público continua sua marcha não apenas
nos países em desenvolvimento, mas também nos países industrializados.
onde os serviços públicos eram considerados plenamente satisfatórios há
apenas alguns anos.

Os esforços do governo para limitar o papel do serviço público tam·
bém contribuiram para o declínio da confiança do público nas instituições
governamentais; para a deterioração do relacionamento entre a superes
trutura política e o serviço público; e para uma importante remodelação
das regras parlamentares relativas à indicação de servidores para os altos
postos. 111 Visto que os ataques às políticas públicas são incapazes de distin
guir entre os resultados da decisão política e aqueles decorrentes das práticas
administrativas, o efeito é altamente destrutivo para o moral dos servidores
públicos, que não têm qualquer forma de se defenderem. .2O

18 Nunberg, Barbara; Nel1ts, Joho; Civil Sennce Relorm and the World
'_~nk, p. 4.

19 Zuasman. David; Jabea, Jak; The vert1cal .oUtude: managtng in the public
uctor, p. 4.

20 ZWlI!ID&Il, David; Jabea, Jak; T1r.e vertical .olitude: mafJ4ffng in lhe
pIlbUc .t:etor, p. G.
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Embora os aspectos acima tenham sido extraídos de um estudo sobre o
serviço público do Canadá, eles podem muito bem aplicar.se a qualquer
outro país onde a redução do serviço público esteja ligada à redução dos
serviços disponíveis para a população como um todo.

No BrasiL onde no passado o Estado podia ser caracterizado como
"voltado para o desenvolvimento", a mudança recente no governo trouxe à
luz novas idéias liberais, conforme já observado anteriormente. Um discurso
recente, feito pelo então Secretário de Estado responsável pela reforma
administrativa, 21 confirma sua intenção de reduzir drasticamente o tamanho
do serviço público para lidar com o alegado problema da despesa excessiva
com salários, da ineficiência e da falta de motivação. Assím. 200.000
servidores públicos, de um total de 1,6 milhão, deveriam ser demitidos, e
28 instituições já foram extintas.

Em 9 de maio de 1990, o presidente já havia declarado a intenção do
governo de colocar em disponibilidade de 20 a 30% do funcionalismo
\Júblico (lstoE, 20 de iunho de 1990, y. 17). o que significa aQroximada
mente de 320.000 a 400.000 empregos. Os critérios a serem adotados para
a dispensa desses servidores públicos são: o encerramento das atividades de
suas repartições; a redução de certas atividades (atividades-meio); a falta de
establJidade; a disposição de aceitar a aposentadoria antecipada; a suspensão
dos contratos de locação de mão-de-obra ou um mau resultado na avaliação
do desempenho do indivíduo.

O Secretário de Administração reconhece que os sindicatos dos servido
res públicos não aceitaram como legítima a maioria desses critérios, muito
menos a forma como eles foram aplicados. As questões legais decorrentes
tanto da colocação em disponibilidade quanto da adoção de uma lista de
espera, na qual os servidores públicos aguardam uma nova nomeação ou
treinamento, enquanto recebem menOS do que o salário normal, estão sendo
julgadas nos Tribunais.

Na prática, menos funcionários foram colocados em disponibilidade
do que o governo havia planejado e as custas dos muitos processos judiciais
poderão na verdade levar a um aumento dos gastos do governo com pessoal.
Enquanto isso, o serviço püblico estâ mais desmoralizado do que nunca à
medida que os salários baixos, a falta de dinheiro e de apoio político
causam um declínio progressivo no número e na qualidade de seus funcio
nários.

Além disso, à medida que os serviços vão-se deteriorando, a população
torna-se ainda mais cética quanto ao papel do Estado. Desta forma, o Estado,
ao cortar seus serviços e a qualidade de sua mão-de-obra, atrai para si
próprio o estigma da ineficiência e fornece a justificativa para reduções
ainda maiores.

A conclusão óbvia é que a não ser que o governo modifique o trata
mento dispensado ao serviço público, é bastante improvável que o serviço

21 S&ntana, Joio; discurso no congresso, Junho de 1990.
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público brasileiro seja capaz de alcançar um grau razoável de eficiência na
consecução dos serviços ou de oferecer apoio efetivo a quaisquer mecamsmos
de avaliação que venham a ser estabelecidos pelo Congresso ou pelo Tribunal
de Contas.

e. fundamental que fique claro que. na ausência de um serviço ~ública

independente e bem estruturado, um grupo reduzido de servidores públicos,
mesmo que altamente motivado e dotado de apoio político, será incapaz de
desenvolver um sistema de avaliação consistente.

A EXPERIENCIA CANADENSE

No Canadá, os principais atores na área de avaliação são o "Controller"
Geral e O Auditor Geral. Em 1973, a competência do "Office of the Auditor
General" - OAG (Auditoria Geral do Canadá) foi ampliada para além da
auditoria tradicional, a fim de abranger a auditoria operacional. Em 1918,
foi criado o "Office of the Comptroller General" - OCG (Escritório de
Controladoria Geral) (Lei da Administração Financeira. Capítulo 33). e
foram-lhe atribuídas responsabilidades definidas na Circular de Políticas
1977-47. anteriormente desempenhadas pelo Conselho do Tesouro.

E útil estabelecer aqui uma distinção entre avaliação de programa e
auditoria, visto que isso distingue o papel do "Controller" do papel do
Auditor no sistema.

"A avaliação de programa é o exame e a análtre peri6dka, indepen
dente e objetiva de um programa, para determinar, à luz das circunstâncias
do momento, a adequação de seu objetivo. seu projeto e seus resultados,
tanto os planejados quanto os não-planejados. As avaliações questionarão a
pr6pria existência do programa. São examinadas questões como a base
lógica do programa, seu impacto sobre o público e sua eficácia com relação
aos custos, se comparados com formal> alternativas de t.onsecução de pro-
gramas." 22

..A auditoria interna é o exame e a apreciação de todas as operações
do setor, inclusive atividades administtativ8s, para o fim de aconselhar a
administração quanto à eficiência, economicidade e eficácia das práticas e
controles internos da administração." 28

o Escritório de Controladoria Geral - OCO

o sistema canadense de avaliação foi em parte desenvolvido com o
objetivo de fornecer, aos tomadores de decisões e aos administradores, infor
tJl~;.ões relativas à alocação de recursos e a margem para o aperfeiçoamento
de programas. Outro objetivo que foi considerado importante {oi a pref.taçio

~ 8enate commtttee on Nation&l P1naDce: idem, p. 6.
23 BeDate Commlttee on NattoDal 1"ID&DCe; Idem. p. I.
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de contas e, em 1977, a Circular de Políticas 1977-47, do Conselho do
Tesouro, iniciou uma política de avaliação sistemática de programas em
todos os departamentos e órgãos do governo canadense.

Uma característica desta abordagem gerencial voltada para a decisão
era a de que o chefe de cada órgão e departamento era, simultaneamente,
o principal cliente e a pessoa responsável pelo estabelecimento das ações de
avaliação de programas. Além disso, todos os programas tinham de ser
avaliados periodicamente a cada três ou cinco anos. Finalmente. havia a
exigência de um plano de avaliação de programas em cada departamento e
órgão, bem como a elaboração de estruturas de avaliação tanto para OS

programas novos como para os já existentes. 24

As responsabilidades do Escritório de Controladoria Geral são: desen
volver e manter um relacionamento estreito com todos os órgãos e departa
mentos, a fim de aconselhá-los e auxiliá-los na implementação de seus
programas de avaliação; estabelecer políticas e emitir diretrizes sobre avalia
ção de programas; e pronunciar-se a respeito da função de avaliação de
programas, de documentos e de relatórios de avaliação apresentados pelos
diversos departamentos e órgãos. E importante observar, no entanto, que
o OCG não tem poder para obrigar a implementação da avaliação de progra
mas, nem possui os instrumentos legais para impedir o repasse de recursos
de programas para órgãos e departamentos que não obedeçam às suas dire
trizes. 2ll

Em março de 1990, perante a Comissão do Senado para as Finanças
Nacionais, o "Controller" Geral do Canadá fez as seguintes observações a
respeito do papel de seu Escritório no sistema de avaliação: "institucionali
zar a avaliação como um componente da boa administração que seja aceito
e posto em prática." l! necessário que"a avaliação federal seja julgada basi·
camente por sua relevância e utilidade para a tomada de decisões e para a
prestação de contas do governo". Dessa forma, a avaliação deve ser consi
derada como "um instrumento da administração superior para o aperfeiçoa
mento do desempenho de programas, para a reaIocação de recursos e para
a elaboração de relatórios sobre o desempenho a nível de departamentos". <ee

Ao mesmo tempo, o "ControUer" deixou claro que em sua opinião "a
avaliação de programas é uma função a ser desencadeada dentro dos depar
tamentos", "O sistema que elaboramos é um sistema interno para servir ao
Executivo, e não para oferecer visões conflitantes para serem debatidas em
um fórum político." 27

24 Senate Commíttee on National F'ínanee; The PTogram Evaluation. S1l.tem
in the Government 01 Canaàa; janeiro 1991, p. 5.

25 Senate Committee on National F1nanee; The PTogram Evalua:tIon. SI/.tem
in the Government 01 Canada; p. 7.

26 Senate Committee on National F1nanee; idem; p. 8.
27 Senate Committee on National Finance; idem: p.9.
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Essas afirmações oferecem uma definição muito boa do sistema de
avaliação adotado, que é um sistema orientado para o nível gerencial, traba
lhando para os e dentro dos departamentos e órgãos, sem qualquer poder
legal para solucionar conflitos, e, portanto, dependente de uma abordagem
consensual e cooperativa para solucionar os problemas.

Um componente do sistema de avaliação é o Plano do Governo para a
Avaliação de Programas (GPEP), que o Escritório da Controladoria prepara
anualmente para informar "aos avaliadores de programas as prioridades do
Governo de modo que os departamentos possam levá-las em conta em suas
atividades de avaliação. 28

Quando o GPEP foi elaborado pela primeira vez em 1981, pretendia-se
que ele fosse um vínculo entre a avaliação e o Sistema de Administração de
Despesas e Política (PEMS), que estava sendo elaborado àquela época. "Os
planos dos departamentos para a avaliação de programas deveriam ser
desenvolvidos em colaboração com as sec.retarias da Comi~são de PoHtkas e
com o Conselho do Tesouro; um plano de avaliação de longo prazo deveria
ser apresentado ao Conselho do Tesouro juntamente com um Plano Opera
cional Plurianual (MYOP) até 31 de março de cada ano; e, conseqüente
mente, a avaliação de programas deveria tornar-se uma parte integral da
administração de despesas por parte do governo" %9

O relatório do GPEP-89 conclui que tem havido progresso no que se
refere às expectativas mútuas dos órgãos federais e seus departamentos, as
quais tornaram-se mais claras graças à melhor colaboração e comunicação.
Além disso, a "Increased Ministerial Authority and Accountability"
(lMAA)" levou os departamentos a elaborarem, juntamente com seus
órgãos centrais. "Memorandos de Entendimento", definindo as prioridades
para a avaliação de programas. Outro progresso mencionado no relatório
refere-se ao fato de que os requisitos de avaliação são agora mais integrados
com os requisitos de avaliação do programa de despesas. ao

O GPEP-89 também reconhece a necessidade de uma "análhe mais
explícita da eficácia relativa, com respeito a custos, de proietos alternativos"
para melhorar a eficiência dos programas. Novamente, isto reflete uma
visão da avaliação como um instrumento gerencial, a ser usado dentro dos
departamentos e dos órgãos com o fim de estimular a cooperação e o
consenso entre seus membros.

O GPEP-89 também observa que desde a criação da política de ava
liação, há doze anos, a mesma ainda não foi formalmente revisada, mas

28 8enate Committee on National Plnance; idem; p. 10.

29 Benate Committee on National Ptnance; idem; p. 6.

30 Tre8BW"Y Board, ComptroUer QeDeral; GoNmment EtIGluation Plen,
GPEP 1989. pp. 1-2.

U2 R. I.f. ....... ••• •. 29 •. 114 .... /i.... 1M2



que agora o Conselho do Tesouro está fazendo Ísso sob 8 Ínfluência do
IMAA. Um dos primeiros passos foi definir os padrões desejáveis para a
boa avaliação no ambiente atual. São eles:

"~ Com base em um plano estratégico, o departamento avalia, com
credibilidade, o desempenho de seus programas, levando em conta os obje
tivos e prioridades tanto do departamento quanto do governo.

- Os programas do departamento são confirmados ou modificados de
acordo com as evidências trazidas à luz pelas avaliações.

- A divulgação dos resultados e das conclusões da avaliação é feita
de maneira clara e equilibrada." 31

No mesmo documento. considera-se que os padrões de trabalho para
csc eMudoSc de avaliação seiam os ~.eguil1tes:

"- A avaliação trata das questões prioritárias do programa.

- O desempenho do programa é medido de uma forma válida e con·
fiável.

- Os relatórios de avaliação são equilibrados.

- Os resultados e conclusões da avaliação são usados para melhorar.
modificar ou confirmar o programa e para atender os requisitos do rela
tório de prestação de contas." 32

O significado destes padrões é que a avaliação de programas continua
a ser vista como parte de uma estratégia gerencial e pennanece como res
ponsabilidade do chefe do departamento. Significa também que alguém
tem de coordenar tanto o gerenciamento rotineiro da avaliação quanto a
elaboração do plano plurianual de avaliação, visto que ambos estão estrei
tamente relacionados. Embora considere-se que alguns aperfeiçoamentos no
procedimento e na abrangência sejam necessários no futuro, o GPEP (1989)
considera satisfatório o sistema como um todo.

A Auditoria Geral - OAG

Outro agente importante no sistema canadensse de avaliação é a Audi
toria Geral. Tradicionalmente, a auditoria tem duas funções principais:
dar credibilidade a balanços financeiros e responder "diretamente ao legis
lativo nos casos em que tenha faltado a devida consideração à economici-

31 GPEP 1989. p. 6.

32 GPEP 1989. p. 7.
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dade e/ou à eficiência e onde houver processos inadequados para mp.n
surar e efetuar relatórios com respeito à eficácia". 13

Na opinião do Auditor-Geral, a mensuração da eficácia é responsa
bilidade dos gerentes, de acordo com o nível ao qual prestam contas. A
eficácia, de acordo com um Painel estabelecido pela Fundação Canadense
de Auditoria Abrangente. "não é um conceito único e indivisível. Ela con
tém componentes subjetivos e carregados de valor. que vão-se modificar
com o tempo e de acordo com o ponto de vista dos departamentos e dos
avaliadores. Freqüentemente. a elaboração de julgamentos a respeito da
.eficácia implica a ponderação de medidas e objetivos múltiplos, conflitan
tes e às vezes contraditórios". U

Comentdrios a respeito do sistema de avaliação do Escritório da Con·
troladoria Geral

Um relatório intitulado "O Sistema de Avaliação de Programas no
Governo do Canadá". divulgado pela Comissão Pennanente do Senado,
em janeiro de 1991, oferece uma visão crítica do sistema canadense de
avaliação. O documento sugere que as avaliações, atualmente sendo feitas
pelo "ControlIer" Geral, "são na verdade nada mais que relat6rios de con
sultores prestando serviços à alta administração, para tratar de problemas
administrativos"; O relatório transmite ainda a idéia de que os departa
mentos "não têm a competência... nem a influência necessárias para
fazer da avaliação de programas um evento substantivo. e não meramente
um evento p~forma". Im

Nesse contexto, o relatório expressou dúvidas quanto à utilidade dos
resultados da avaliação de programas para a tomada de decisões, visto que
apenas 10% das decisões de alocação de recursos foram influenciados por
tais avaliações. 118 Também foram levantadas dúvidas quanto à indepen
dência dos avaliadores nos departamentos e 6rgãos, uma vez que tais pro
fissionais são funcionários das próprias instituições que avaliam.

Segundo esta mesma Comissão do Senado, o GPEP 1989 descreveu
uma "análise de 150 estudos de avaliação concluídos entre 1984 e 1988.
para determinar de que maneira os resultados das avaliações eram usa-

33 C&nadlan CompreheDB1ve Auditing Poundatlon; Ef/ectfvened. Reportmg
.. Audfting m tJl.e PubUc SeeJl1"; p. 18.

M C&nadlan Comprehenal..e Audltln&' JI'oundatlon; idem; p. 18.
... 8eDate comm1ttee em N..Uon8,l JI'manee~ The P7'Ot11~m Ealuctkm Spnem

in tM aovernment 01 C4ftGC1A. p. l.
111 senate cmnm1ttee on National PIn&Dce; T1ul Progm.m EtHJluatWn S",tem

'" tM GoNmment 01 CflftCld4. p. 15•
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dos. .. Esta análise mostra que apenas 17 desses estudos levaram a um
importante redimensionamento de programa, enquanto que 50% resulta
ram no que se poderia, grosso modo, chamar de gerenciamento aperfeiçoado
(melhorias operacionais de programas e compreensão e fiscalização aper·
feiçoadas do desempenho de programas). Quando analisada em conjunto
com a crítica do OCG de que as avaliações não estão examinando as gran
des questões e alternativas, esta observação causa uma grande preocupação
à Comissão", 17

Esse mesmo documento do Senado observou que o Relatório de 1990
do Auditor-Geral fez restrições à qualidade e à abrangência da maioria das
avaliações, citando exemplos como o Serviço de Parques Canadenses, que
nunca foi avaliado, embora tenha um orçamento anual de 387 milhões de
dólares e empregue 4.700 pessoas; ou o Departamento do Meio Ambiente,
no qual apenas 10% das atividades foram avaliados no período 1984/89.88

O GPEP-1989 contém um resumo de uma análise, feita pelo Escritório
da Controladoria, de estudos de avaliação concluídos nOs cinco anos ante
riores. Ele conclui que "a maior parte das ações. conduz a melhorias impor
tantes nos programas. Entretanto, relativamente poucas avaliações identifi·
caram e analisaram claramente abordagens alternativas importantes para o
dimensionamento e a consecução do programa avaliado". lI9

Entre os problemas do sistema de avaliação do OCG identificados pelo
relatório da Comissão do Senado, O "timing" e o isolamento da avaliação
do programa com relação a quaisquer pontos de referência definidos, seja
externamente ou dentro do próprio departamento, ~o estavam talvez entre as
maiores causas da utilização limitada desses estudos de avaliação por parte
do Parlamento durante a apreciação das estimativas.

Geralmente, fica claro que a avaliação, embora importante. é atualmen
te apenas uma parte do processo de tomada de decisão da administração.
Ao mesmo tempo, as forças políticas, econômicas e sociais desempenham
papéis importantes que não devem ser ignorados ao se examinar a utilidade
potencial da avaliação.

Ao se criticar a reduzida abrangência das avaliações atuais. também é
importante lembrar que esse tipo de avaliação tem não só custos mas também
limitações técnicas e políticas, e que estas devem ser levadas em considera
ção, Algumas vezes o custo de uma avaliação pode vir a exceder seus bene·
fícios, ou a possível perda para a sociedade caso alguma avaliação fosse

37 Senate Commfttee on National Finance; idem; p. 11.

38 8enate Committee on National Flnance; idem: p. 12.

39 GPEP 1989. p. 2.

40 Benate ComIDfttee on National FfnlUlce; fdem; p. 13.
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feita. Em outros casos, como no caso dos programas sociais, a eficiência da
consecução de serviços pode ser questionada, mas a lógica básica de tais
programas não pode ser colocada em dúvida com base em termos essencialA

mente econômicos ou financeiros.

Comentários a respeito das políticas do Auditor-Geral

No que se refere ao Auditor-Geral, a Comissão do Senado concluiu
que "a competência do Auditor-Geral já é suficientemente ampla na área
de auditoria operacional e não deveria ser expandida". 41 Outros, comO
Sharon Sutherhmd, exprimem sua preocupação com a importância da
auditoria de análise de valor; 42 isto significa que o OAG tornou-se uma
"força" na tomada de decisões, um papel que não é apropriado em um
governo representativo e democrático. Sutherland crê que o OAG deveria
restringir-se à auditoria tradicional, respeitando o governo eleito como o
único a deter poder legítimo para a tomada de decisões, e preservando
sua credibilidade através da limitação de suas atividades de acordo com
os critérios tradicionais da auditoria financeira.

"Em um sistema redimensionado, conforme o desejo do Auditor-Geral
federal, todas aS decisões, administrativas e políticas, estariam sujeitas
a serem testadas de acordo com padrões bastante amplos e vagos (com
certeza muito mais amplos do que os atuais padrões de auditoria do
setor privado), por burocratas da função da auditoria externa, designados
para tal. Em um sistema como esse, a capacidade do gabinete paTa a
tomada de decisões seria reduzida, o papel de crítica às políticas exercido
pela oposição política estaria previamente esvaziado por um sentinela
financeiro externo. e o vínculo da burocracia com o Executivo, bem como
SUa lealdade e gestão compartilhada. seriam enfraquecidos em aspectos
importantes."

As percepções dos políticos e burocratas a respeito das questões
de Estado nem sempre são semelhantes, e podem ser totalmente diferentes
quando se trata de orçamento, planejamento e fiscalização. Douglas
Hartle ta oferece uma visão muito interessante da situação atual: ele
sugere que podem ser infundadas as preocupações com O poder do OAG
no que diz respeito a políticas, tendo em vista o fato de que "apesar dos
amplos orçamentos do OAG. de um esforço considerável da parte da

41 8en&te commlttee on N&t1onal Finance; The PrOgram EvaltUlt1ml. S,,1tem
in the Giroemment of CB7UUfa. p. 17.
~ Butherland. Sh&rOn; The JIOltUu of au4ft: the federal Oftke of the Audi

tor General in a comPBrtltWe perspecttve; Cana&an Publlc AdmlnJBtratlon, vol. 29,
n. 1 (Spring) 1986. pp. 118-48.

t3 H&rtle, DougIU a.; Perceptúm of the ezpendttvre lnIdget J1f'OCU6: WfWi/
of 1d.u4l and pro11incitJl legQ14tor, cmd publtc Hrr1Cnu; in Canadtan Publlc
Admln1Btr&t1on. voL 32, D. • (PaU), pp. G'l-44ll.
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Controladoria Geral insistindo que os departamentos coloquem em prática
a avaliação, e bastante publicidade associada com os relatórios anuais do
auditor-geral, parece que pouquíssima coisa mudou no que se refere à
auditoria operacional".

Hartle conclui que o conceito de análise de valor é bastante simplista,
pois, apesar de a economicidade e a eficiência serem condições necessárias
para o óbvio sucesso, não constituem base suficiente para avaliar uma polí
tica ou um programa. Além disso, ao se examinar as políticas públicas,
não se pode ignorar o fato de que há muitos aspectos dessas políticas
que não podem ser medidos em termos quantitativos.

Assim, em vez de uma avaliação padrão de políticas, seria mais ade
quada uma análise de políticas, apesar de que este tipo de análise estarül
muito relacionado com as visões políticas do governo ou da instituição
encarrei!ada do processo de avaliação.

O Parlamento e o sistema de avaliação

A questão principal no que concerne ao controle e avaliação das
políticas e programas do governo por parte do Parlamento é decidir se o
processo de divulgação e prestação de contas realmente aumenta a trans
parência democrática das ações executivas e oferece à sociedade as infor
mações e a capacidade de promover mudanças.

O estudo de Sutherland 44 questiona se o Parlamento canadense bene
ficiou-se da introdução, nos últimos anos, de orçamentos-programa, e espe
cialmente da adoção da "avaliação operacional (de impacto)". 44 Ela receia
que, caso o Parlamento adote uma ênfase crescente na assim chamada
abordagem racional, isso venha a alienar a liderança política de muitas
decisões importantes, encorajando a "política silenciosa ou burocrática
em vários niveis; dentro dos departamentos; entre departamentos e o OAG;
e em um sistema implicito de entendimento dos dirigentes do OAG, dos
órgãos centrais e do governo".

Não existem relatórios formais ao Parlamento por parte do OCG ou
do Conselho do Tesouro, de modo que a disposição da Parte 111 das
Estimativas é atualmente o único vínculo direto entre a função de avaliação
de programas e o Poder Legislativo. Segundo o relatório apresentado pela
Comissão do Senado para as Finanças Nacionais, é difícil estabelecer uma
"relação entre os programas que são avaliados e as questões que se pede
que o Parlamento aprove no que se refere às Estimativas. A conseqüêncía
é que a decisão do Parlamento que aprova os gastos do governo não tem

44 Sutherland, S. L.; The evolution of program budget ide4$ in Canada:
Does Parltament benefit from Estimates reform?; Canadian Publlc Admmistratlon,
vol. 2 (summer), pp. 133/164.
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'qualquer relação com as informações disponíveis nos estudos de
avaliação". oiG

Esse mesmo relat6rio do Senado também diz que "embora o Auditor
Geral seja um funcionário do Parlamento, ele jamais atendeu a solicitações
específicas do Parlamento ou de suas Comissões, por razões que não estão
claras para a Comissão". ~8

Considerando-se que a lógica básica do sistema de avaliação do OCO
era o de dotar a administração de um instrumento para aumentar a eficiên
cia e a eficácia, e de garantir a adequada prestação de contas, uma
apreciação do processo de avaliação deveria levar em conta a influência
deste no desempenho da administração dentro do serviço público cana
dense . ~ evidente que o atendimento das necessidades do Parlamento
não constava dos objetivos básicos do sistema de avaliação que foi esta
belecido, mas, de qualquer forma, mere<:.e uma análise detalhada a crítica
de que esse sistema não oferece um apoio melhor ao Parlamento durante
os debates acerca do Projeto de Lei Orçamentária.

O papel do Auditor-GelaI tem sido criticado como sendo excessiva
mente abrangente, especialmente no que se refere ao exame ou auditoria de
lógicas de poltticas ou programas, e demasiado distante da tarefa muito mais
controvertida que é a auditoria financeira. Esta crítica supõe que em um
país democrático, os tomadores de decisão e os partidos políticos no poder
representam uma grande proporção da populaçãO, e que os representantes
dos partidos de oposição poderiam oferecer uma crítica e uma fiscalização
eficazes das ações do governo.

Visto que em qualquer governo os aspectos econômicos representam
apenas uma parte do processo de tomada de decisão. as variáveis políticas
deveriam ser levadas em conta seja na formulação seja no julgamento de
programas e políticas oficiais. Este elemento político é de difícil mensu
ração. e é esta dificuldade que dá matgem à maior parte das criticas à
ampliação dos poderes do Auditor. A legitimidade de uma organização
burocrática ao avaliar tomadores de decisão que tenham sido eleitos, em
um ambiente carregado de valores políticos, pode ser legitimamente ques
tionada, ao mesmo tempo que a auditoria financeira, operando sob dire
trizes bem definidas, não tem sido criticada.

De acordo com o relatório do Senado, citado a.nteriormente, 4,) tela-
cionamento do Auditor-Geral com o Parlamento parece restringir-se à
apresentação formaI do Relatório Anual. Dada a estrutura política do
Canadá, o Parlamento exerce um papel mais importante do que em um
sistema presidencialista como o dos Estados Unioos. Neste últ.imo. o

45 senate CommIttee on NattonaI P1nance: p. 18.
C8 senate CommIttee on National P1IW1ce: Idem; p. 17.
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Legislativo é. pelo menos teoricamente. um poder igual e independente,
enquanto que em um sistema parlamentarista, espera·se que o Parlamento
seja O próprio governo.

Talves seja a independência do Parlamento frente ao Executivo 8

responsável pelo fato de- que o Congresso parece exercer um papel mais
ativo na fiscalização e avaliação das ações do Executivo nos governos
presidencialistas. Em tal contexto, a avaliação contestatória·" parece
ser mais aceitável para todos os partidos políticos.

A EXPERJENCIA DE AVALIAÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS

Nos Estados Unidos as principais instituições encarregadas de fisca
lizar as ações do Executivo são o "General Accounting Office" - GAO
(Escritório Geral de Contas) e o "Office of the Inspector General" - OIG
(Inspetoria Geral). Além destes, em cada órgão há uma unidade encarregada
do planejamento. avaliação e/ou orçamentação. Portanto. nos Estados
Unidos a avaliação do governo federal é feita por três instituições dife
rentes. com clientes e objetivos distintos. embora em alguns casos elas
pareçam sobrepor·se em suas áreas de ação. O sistema é complexo. e
não é o objetivo deste trabalho fazer julgamentos abrangentes acerca de
SUa eficiência e eficácia. Este trabalho buscará apenas descrever rapida~

mente os órgãos encarregados da avaliação externa (o 010 e o GAO),
e enfatizar seu relacionamento com o Congresso.

A Jnspetoria Geral - OIG

Em meados da década de 70, como resultado das crescentes exigências
do Congresso e da sociedade por uma maior prestação de contas· por
parte do governo. foi criada a Inspetoria Geral (010) (Lei do Inspetor
Ç'Jeral de 1978; Lei Pública n.O 95 - 452). A exigência de maior prestação
de contas· foi supostamente conseqüência de uma crescente conscienti·
zação da sociedade no que se refere ao tamanho. abrangência e com
plexidade das operações do governo; da extensão dos crescentes problemas
econÔmicos; e da credibilidade decrescente do Estado após o escândalo
de Watergate.

A OIG foi concebida para estimular a economicidade, a eficácia e
a eficiência das operações federais e para evitar a fraude. o desperdício e
a má administração. Seus escritórios são independentes. no sentido de
que têm autoridade legal, e têm uma dupla responsabilidade, pois respon
dem tanto à administração dos órgãos onde estão sediados quanto ao
Congresso. A idéia na qual se baseia essa dupla prestação de contas é
a de assegurar a independência e a divulgação ao público dos documentos
da 010. Além disso. a 010 procura defender suas conclusões e tenta
incluí-las no debate político (advocacy approach).
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Os escritórios da 010 devem ter três funções: auditoria, investigação
e inspeção. A auditoria pode ser externa ou interna; as investigações
podem ser criminais, civis ou administrativas; e as inspeções podem ser
consideradas como avaliações fortemente voltadas para o cliente, com
ênfase na oportunidade e utilização da informação. Em sentido formal,
a avaliação da OIG tem sido bem sucedida, uma vez que suas conclusões
são amplamente divulgadas e muitas recomendações já foram adotadas
por formuladores de políticas no Executivo e no Legislativo.

Ao mesmo tempo. os procedimentos tradicionais de avaliação dentro
do governo perderam importância, conforme exemplificado pela redução
de pessoal e de recursos dedicados às unidades de avaliação no governo
federal. 4.7 Esse sistema de avaliação, que foi estabelecido na década de
70. baseava-se principalmente na utilização de uma metodologia de pesquisa.
e a maior parte desse trabalho era executado por consultores externos e
universidades através de contratos. Além de serem dispendiosos, geral
mente os projetos demoravam muito para serem concluídos e, de acordo
com Henderson, Mangano e Moran, essa atividade entrou em declínio
como resultado da crescente insatisfação dos formuladores de políticas
com a oportunidade, relevância e custo desses estudos.

Apesar do relativo sucesso das inspeções, atualmente preferidas, há
muitas críticas, algumas referentes à abordagem de curto prazo geral
mente adotada, pois supõe-se que O impacto de algumas ações do governo,
ou mesmo de inações, necessitaria de estudos de avaliação de longo prazo.

Outros criticam a motivação política por trás das inspeções, que dão
ênfase à redução de gastos e à eficiência nos órgãos do governo, mas que,
em sua ânsia de impedir a fraude, o desperdício e o abuso, negligenciam
outros aspectos de tais programas. Assim, argumenta·se que a avaliação
baseada em práticas mais rigorosas de pesquisa social daria mais atenção
ao forte impacto das ações do governo do que a pontos de vista adminis
trativos e operacionais limitados.

Outra crítica enfoca o conflito potencial inerente à dupla prestação
de contas, visto que as necessidades dos administradores podem ser dife
rentes daquelas dos legisladores. Uma vez que o escritório da OIG precisa
fornecer informações a dois clientes diferentes, com dois propósitos dife
rentes, é difícil para ele escolher entre apresentar informações orientadas
para a administração e apresentar subsidias destinados a enfatizar a
prestação de 'contas externa.

Além disso. a necessidade de dWulgar suas conclusões para o público,
bem como a importância da publicidade podem introduzir um preconceito

47 Hendr1cu. K.; Kangano, M.; Moran, W.; 1~, GeMrtJl: 4 UID
lorce in ftlCItultfOI'&.
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na seleção dos programas a serem inspecionados, de forma que programas
de baixo custo, mas com menor apelo político, podem ser de certa forma
ignorados para fins de inspeção.

Uma posição mais militante de defensor de suas conclusões, por parte
da OIG, pode também ser percebida como uma ameaça pelos órgãos
avaliados, e isso pode reduzir o espaço para a cooperação mútua entre
os avaliadores e os administradores. Além do mais, uma abordagem mais
política, mais partidária poderia ainda trazer alguma tendenciosidade para
a seleção dos programas a serem inspecionados e para a metodologia
adotada.

Outro aspecto que distingue a inspeção dos procedimentos tradicionais
de avaliação é a composição da OIG, em que há principalmente investiga
dores e auditores, sem muita experiência em pesquisa social. Devido à sua
formação profissional, tais profissionais tendem a dar mais ênfase à pres
tação de contas, enquanto que os cientistas sociais tendem a dar prefe.
rência à mensuração do impacto do programa.

Para resumir, as principais críticas feitas pelos avaliadores nos Estados
Unidos a respeito do trabalho da OIG são: 1 - ênfase excessiva nos
resultados de curto prazo; 2 - envolvimento político excessivo, através
da publicidade dada às conclusões e da participação nos debates do Con
gresso; 3 - ênfase excessiva na prestação de contas, em detrimento da
mensuração do impacto; 4 - uma abordagem excessivamente agressiva
e partidária, reduzindo assim a cooperação entre as autoridades do Exe
cutivo e os inspetores; 5 - conflito potencial entre os objetivos do cliente.

Contudo, a independência da OIG, sua abordagem voltada para o
cliente, juntamente com o interesse do Congresso por suas conclusões e
recomendações, têm tomado muito importantes as inspeções no sentido
de fornecer aos tomadores de decisão as informações necessárias no mo
mento certo. Quaisquer que sejam as críticas metodológicas feitas pelos
avaliadores de pesquisa social, não se pode negar a utilidade dessas inspe
çÕes. Estas críticas refletem corretamente as limitações desta abordagem,
mas permanece o fato de que essas inspeções podem ser consideradas um
instrumento valioso para incrementar a prestação de contas por parte do
governo perante o Parlamento.

o Escritório Geral de Contabilidade - 0.4.0

A principal responsabilidade do GAO é dar apoio ao Congresso
através de seus serviços, principalmente às auditorias e avaliações (estudos)
dos programas e atividades federais. O GAO entra em ação em resposta
a solicitações do Congresso, seja de presidentes de comissões ou membros
individuais. Além disso, alguns estudos são "iniciados em virtude de
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compromissos permanentes com comissões do Congresso, e outros são espe
cificamente exigidos por lei". 48 Além de entrar em ação quando solicitada.
e refletindo suas responsabilidades legislativas. a equipe do GAO produz
algumas avaliações a seu critério. usatldo um processo interno de seleção.

Qualquer programa. atividade ou função federal pode vir a ser
examinado pelo GAO, sendo que as principais áreas de atuação são as
seguintes: contabilidade, agricultura, defesa, energia. meio ambiente, admi·
nistração financeira, saúde, habitação. seguro de rendas, informática, servi
ços internacionais, intergovernamentais e militares, impostos e transportes.
Isto significa que o Congresso pode. através do GAO, examinar todas as
atividades do governo, nos níveis local e federal, tanto no país quanto no
exterior. pois há escritórios do GAO nos 50 Estados e em muitos países
estrangeiros .

De acordo com o documento "Trabalhando pala o Congresso", elabo
rado pelo GAO, os "tipos de questões que o GAO responde são os
seguintes:

- Os programas do governo estão sendo executados de acordo com
as leis e regulamentos aplicáveis ao caso? São corretos os dados fomecidos
ao Congresso 8 respeito desses programas?

- Existem oportunidades de eliminar o desperdício e o uso inefi
ci~nte dos recursos públicos?

- Os recursos estão sendo aplicados de fonnallegal? Sua contabiliza·
çio está correta?

- Os programas estão atiqgindo 06 resultados esperados. ou são neces
sárias modificações nas políticas ou na administração do governo?

- Há maneiras melhores de se atingir os objetivos do programa a
WltOl tnal0ft8'?

- Quais aio as questõel principais 0\\ novas que o Congreno deve
examinar?" ..

Muitas dessu questtiea poderiam ser çalocadas por qualquer unidade
que e&tiVClSe encarregada de fiscalizar e avaliar as atividades do governo.
AI principais diferenças entre o GAO e os órgãos de avaliação mais tradi
cionais são seu relacionamento especial com o Congresso, sua total indepen
d!neia do Executivo, sua çahertura ele um espectro tão vasto de tópico.
(de 1IÚ8RiI nucltare1 a pr6ticaa agrico1as alternativas, de de8envolvimento

.. OAO, QeIleral Acco1mtlDc 0ffIce; s.,.",." tM eon,ra.i WuIIbJPcm. USA,
P. I.
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urbano ao espaço sideral), e sua flexibilidade na execução de diferentes
tipos de estudos berncomo a importância política de suas conclusOel.

A maior parte do trabalho do GAO é feita internamente, mas quando
ele não dispõe dos especlalistas necessários, técnicos de fora são chaDUldos.
A equipe do GAO é multidisciplinar e seus membros são especialistas em
áreas como contabilidade, direito, administração pública, ciências sociais,
economia e engenharia.

o GAO ~o raz questão de uma constante comunicação com o Congresso
antes e durante uma avaliação. Antes do início do trabalho, a equipe do
GAO, juntamente com os solicitantes do estudo, determinam os objetivos,
8 viabilidade, a abrangência. os prazos e o tipo de produto final. Para
garantir que o trabalho atenderá às necessidades dos clientes, a equipe do
GAO encarregada do mesmo é incentivada a manter contato. durante sua
realização, com os solicitantes do trabalho, através de relatórios orais ou
escritos.

Os planos de longo prazo do GAO também são discutidos com o Con
gresso, para identifica.r as áreas potenciais de avaliação e assegurar que
elas serão úteis aos políticos.

Quando o GAO não se sente capaz de assumir uma íncumbêncÚI, ele
pode sugerir que o solicitante entre em conUlto com outros órgãos legisla
tivos. tais como o "Congressional Budget Office" (Escritório Orçamentário
do Congresso), o "Congressional Research Servire" (ServiÇO de Pesquisas
do Congresso) ou o "Office of Technological Assessment" (Escritório de
Avaliação Tecnológica). Por rim, o solicitante pode ser encaminhado a
uma repartição específica ou ao "Office of the Inspector General" (Inspe
toria Geral).

As incumbências do GAO podem ser resumidas como o dever de
atender com independência às necessidades do Congresso. usando padrões
técnicos de avaliação que sejam confiáveis. A principal crítica feita a esse
sistema diz respeito a sua possivel tendenclosidade poUtica, que poderia
limitar os assuntos analisados ou interferir na metodologia. Também as
limitações gerais de tempo podem ser fonte de preocupação, uma VC~ que
algumas análises s6 podem ser realizadas ao longo de períodos de ~tulto

relativamente longos. Além disso. a ausência de prazos adequados pode
também ter uma influência negativa na escolha das metodologias e dos
métodos de coleta de dados.

O GAO também ampliou sua área de ação, indo além das auditorias
clássicas e, a exemplo do "Auditor General" (Auditor-Geral) do Canadá.
vem desenvolvendo estudos de análise operacional. A Divisão de Avaliaçlo

50 QAO, General Account!bl" Off1ce; 8ert1Últ1 tM Coragreu; p. !t.
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de Programas e Metodologia do GAO trabalha muito nessa linha. Outros
serviços adicionais oferecidos pelo GAO incluem assessoria nas ireas de
políticas contábeis e de administração financeira, sugerindo ao Executivo
princípios e padrões contábeis. Por fim, o Escrit6rio também da consultoria
a órgãos federais a respeito de políticas fiscais e de padrões para a auditoria
de programas governamentais.

Paralelamente a esses diversos serviços de auditoria e avaliação, O GAO
também oferece pessoal especilizado para realizar investigações especiais
e assessores avaliadores e auditores em processos penais e civis. No entanto,
o GAO não é um órgão com o poder de coerção legal: "quando solicitado,
encaminha os resultados de suas investigações ao Departamento de Justiça
e a outras autoridades com competência para fazer executar a lei."

Num balanço geral, ao GAO pode ser considerado como bem-sucedido
na tarefa de prestar informações relativas a questóes políticas e administra·
tivas de interesse dos poderes Legislativo e Executivo. no processo decisório.

Comentários sobre a experiência norte-americana

Como já dissemos anteriormente, o objetivo deste trabalho não é julgar
o sistema aqui descrito, mas utilizar as informações disponíveis para pensar
sobre O quanto dessa experiência poderia ser útil em outro contexto.

A característica principal do sistema norte-americano de prestação de
contas é a ampla participação do Congresso nos processos de avaliação.
Através do GAO e do OIG, o Congresso pode exigir a realização de estudos
específicos, visando sanar suas dúvidas a respeito de qualquer assunto,
programa, proieto ou função sendo implementada pelo Executivo, não ape.nu
a nível federal mas também a níveis estadual e municipal. Pode também
solicitar as informações necessárias à apresentação de uma nova proposta,
à determinação de uma linha de ação política ou à realização de investi·
gações sobre fraude, abuso de poder ou outras formas de atos criminosos
por parte de membros do governo.

Além de seu vínculo com o GAO e o OIG, o Congresso mantém
ligações com os setores de planejamento, avaliação e orçamento dos diversos
6rgãos, uma vez que, por ocasião da discussão do orçamento, são realizadas
amplas argüições, das quais participam não apenas funcionários desses seto
res, mas também os diretores dos vários departamentos de cada órgão.
Portanto, mesmo, os setores ligados principalmente aos sistemas de avalia
ção interna para fins administrativos e orçamentários, têm-se que submeter
ao crivo do Congresso.

Uma outra característica digna de nota é que o GAO e <> OIG tealu.m.
muitas vezes por conta própria, avaliações, tanto contestat6rias, como
aquelas em que estão comprometidas com a defesa, a nível político e admi
nistrativo, de seus resultados. Nesse processo, 08 ObjetiV08 das duas inati-
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tuições parecem às vezes sobrepor-se, e pode tornar-se difícil estabelecer
distinção entre uma avaliação, uma auditoria e uma inspeção.

Levando em conta a complexidade dos temas e o número das institui
ções envolvidas, o sistema norte-americano é bastante caro e devemos ter
isso em mente ao propor um sistema de avaliação a um outro governo.
Além do mais, não há provas claras de que esse sistema tão dispendioso
tenha de fato melhorado o desempenho do setor público face ã maioria da
sociedade norte-americana e, principalmente, no que se refere aos programas
de serviço social. No entanto, apesar de seus problemas, esse sistema parece
bastante adequado às necessidades do Congresso e 10 regime presidencia
lista dos EUA.

Comparação entre as experíêncías norte-americana e canadense

Sistema de prestação de contas são os procedimentos legaís e burocrá
ticos que permitem ao Parlamento, aos partidos políticos e a outros grupos
organizados, representativos da sociedade, saber como e porque o dinheiro
público está sendo gasto. Mas a prestação de contas vai além de simples
mente saber se o governo gastou esse dinheiro de acordo com as exigências
legais: também é importante saber se o governo poderia ter chegado aos
mesmos resultados com menos recursos ou a resultados melhores com os
mesmos recursos.

As avaliações tentam responder a essas perguntas e, ao fazê·lo, deter
minam as informações disponíveis aos administradores e às instituições de
supervisão, para identificar problemas operacionais, limitações administra
tivas, bem como os impactos previstos e não-previstos de programas especí
ficos ou de conjuntos de programas.

Em termos gerais, as formas mais tradicionais de prestação de contas,
presentes na auditoria das contas governamentais, são bastante semelhantes
nos governos canadense e norte-americano. Também as avaliações são larga
mente empregadas por ambos os governos, como instrumento na consecução
de uma melhor administração. No entanto, a relação entre planejamento,
avaliação e orçamento, a nível parlamentar, são mais evidentes nos Estados
Unidos que no Canadá.

O papel do Congresso americano representa a diferença mais visível.
Nos Estados Unidos, por meio de depoimentos às suas comissões, o Con
gresso está mais inteirado sobre os procedimentos operacionais e os resul
tados de programas e funções no âmbito de cada órgão público, enquanto
O Parlamento canadense, ao discutir as estimativas orçamentárias, tem que
confiar quase que inteiramente no Anexo III do projeto da lei orçamentária.

Além do mais, o Congresso americano, por intermédio do GAO e de
outros três órgãos legislativos, pode exigir a realização. não apenas de
auditorias e avaliações específicas, mas também de investigações, relatórios
sobre políticas e todos os tipos de informação suplementar, não apenas
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relativas 808 governos federais e locais mas tam~m sobre as açõea de p8Úe8
estrangeiros em qualquer das áreas de interesse.

No Canadá, apesar de o "Office of the Auditor General" (Auditoria
Geral) ser um órgão do Parlamento, ele não executa trabalhos por solicita
ção de membros das comissões ou de parlamentares individuais, limitando-se
a apresentar seu relat6rio anual, conforme sua obrigação estabelecida em
lei e seu próprio plano de trabalho. Sem dúvida, O Parlamento canadense
conta com o apoio dos pesquisadores e funcionários da Casa, como o Centro
para Estudos Parlamentares, mas, se comparado com o Congresso americano.
seu campo de ação, no que diz respeito a decisões sobre o orçamento e l
supervisão do desempenho do Poder Executivo, é mais restrito.

A avaliação contestatória realizada pela OIG e pelo OAO, bem como
a defesa das conclusões dar obtidas, diferenciam-nas consideravelmente do
"ComptroUer General Office" (Contraladoria Geral) canadense. No Canadá,
1II avaliações parecem estar mais voltadas para a melhoria administrativa
no émbito das repartições e para responder às questões levantadas pelo
"Treasurry Board" (Conselho do Tesouro) com respeito a assuntos orça
mentários e de planejamento. Há pouca relação direta entre os órgãos de
avaliação, seu trabalho e as discussões e deliberações parlamentares.

Tanto o GAO, nos Estados Unidos, quanto o Auditor-Geral, no Canadá.
adotaram uma po6tura que ultrapassa os limites da auditoria tradicional,
procurando aplícar procedimentos de avaliação mais complexos e ambicio
sos. A principal diferença entre eles é a relação com o Poder Legislativo,
Nos Estados Unidos, esse vínculo é muito evidente, uma vez que o GAO
e o 010 executam trabalhos por solicitação de parlamentares individuais e
de membros das comissões parlamentares, ao passo que no Canadá, o Audi
tor·Geral é bastante independente e mantém uma relação mais distante e
formal com o Parlamento.

Dentro deste trabalho, ~ impossível dizer se essas diferenças apenas
refletem a diferença entre um regime presidencialista e um regime parla
mentarista ou se há outras razões históricas para elas. Levando em conside
ração as cxperibciaa canadense e americana. a rel.atyio entre o gtau c. e.
natureza da prestação de contas legislativa e executiva e o regime político.
~ um campo muito interessante pua pesquisa, mas que está aJ~ dOI limitei
deite trabalho.

Liç6e$ da experilncia

Em termos pais, ambos OI sistemal de avaliação funcionam bem, em.
lIeUS pr6priot termos e dentro de seu próprio contexto. A1guna pontel devezn
ler rcualtadoe. antes que se tente aplicar essas experi~ncias ao deaenvolYi
tMnto de ptOpOI\U de po\1ucaa para outro pá. Qu8iJ ae}am:

- O fita de que a .ceitabilldade política de qualquer sistema de
preaüçio de contai tem que eatar firmemente estabelecida. antel que eIIC
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sistema entre em funcionamento. Isso significa não apenas que as institui·
ções incumbidas da supervisão das ações governamentais podem ser criadas.
mas também que suas conclusões serão levadas a sério e serão capazes de
promover mudanças.

- O fato de que o serviço público de um país tem que estar bem
estruturado e estar autorizado por lei a executar seu trabalho, com um
certo grau de independência com respeito aos partidos políticos. A segu
rança dos empregos no serviço público. bom treinamento técnico e níveis
salariais satisfatórios são de importância fundamental para o desenvolvi
mento de instituições de avaliação e auditoria eficazes e motivadas.

- O fato de que qualquer avaliação, auditoria ou inspeção custa
dinheiro, e que essas despesas têm que ser levadas em consideração em
relação aos benefícios esperados de tais práticas.

- O fato de que as leis existentes e o judiciário têm que ser levados
em conta na elaboração de uma proposta de sistema de prestação de contas,
pois se não houver possibilidade de se fazer cumprir as recomendações das
ações sugeridas. não há sentido na realização de tais avaliações. investiga
ções ou inspeções.

Um outro aspecto a ser levado em consideração, e que é mais düícU
de ser incorporado nas discussões, é a atitude cultural da sociedade em
questão frente à prestação de contas por parte do governo. Algumas culturas
podem ser mais sensfveis e exigentes, enquanto outras são mais tolerantes
para com a corrupção e a má gestão dos recursos públicos. A importância
conferida pela sociedade a essas questões irá influenciar a quantidade de
tempo e de recursos a ser justificadamente dispendida no estabelecimento
de sistemas de prestação de contas.

Apesar das limitações acima 1llencionadas, a experiência do Canadá
e dos Estados Unidos são bastante positivas e devem ser examinadas com
cuidado sempre que forem estabelecidos ou aperfeiçoados sistemas de pres
tação de contas em outros países. O objetivo deve ser o de incorporar.
sempre que possível, os aspectos bem-sucedidos e evitar repetir os erros
cometidos por esses sistemas. Na próxima seção, abordaremos de modo
geral a possível importância dessas experiências para o Brasil. no que diz
respeito à responsabilidade do Congtesso quanto à fiscalização e à avaliação.

A EXPERIENCIA BRASILEIRA

o papel do Congresso brasileiro

O estabelecimento da democracia em muitos países sul-americanos
naturalmente aumentou a responsabilidade dos Parlamentos na elaboração
e execução das políticas s6cio-econômicas. Essa responsabilidade é ainda
maior em países politicamente instáveis, onde o processo decisório tem.
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ainda que tomar-se mais democrático e mais eficiente. uma vez que os
recursos são escassos e grandes segmentos da população sofrem quedas
abruptas em seu padrão de vida.

Uma vez que as implicações distributivas das políticas econômicas e
sociais do país têm que ser negociadas por vário~ gruflO$ de intete'St5e, ao
longo do processo político, o Parlamento apresenta-se como a arena ideal
para o desempenho dessa tarefa. :e desnecessário dizer que, nesse processo.
alguns grupos são melhor representados que outros e alguns preclsam de
mais proteção que outros.

A presente proposta visa identificar mecanismos através dos quais o
Parlamento possa fiscalizar as ações do governo, dentro das estritas limita·
ções impostas pelas atuais circunstâncias econômicas, de modo a gerar
melhorias praticáveis e politicamente desejáveis no modo com que o govemo
cumpre- suas responsabilidades.

Nesse contexto, discutiremos algumas das ações do novo Congresso
brasileiro no presente contexto democrático, no qual um Presidente "liberal"
adotou uma posição política e ideológica que defende o fim do Estado
intervencionista e "voltado ao desenvolvimento", a redução da intervenção
governamental na economia e a valorização do papel das forças de mercado.

Historicamente, o Estado brasileiro, sobretudo antes de os militares
terem tomado o poder, há mais de vinte e cinco anos, tinhe. uma intensa
participação na atividade econômica. através do estabelecimento de amplos
programas de crédito, tarifas, políticas fiscais, incentivos e subsídios. A
nova orientação do atual governo abandonou essas práticas estabelecidas
que, apesar de suas falhas, contavam com a aceitação ampla da sociedade
brasileira, tanto em termos políticos quanto econÔmicos.

O atual governo de tendência liberal recusa-se a adotar as mesmas
políticas econômicas dos presidentes anteriores. civis ou militares. No entan
to, esse governo, ao contrário dos governos militares que o antecederam,
tem que lidar com um Congresso que. apesar de enfraquecido por muitos
anos de ditadura. tem poderes legais para mudar e propor políticas e mesmo
para cancelar programas e projetos originários do Executivo.

Um bom exemplo da postura liberal do atual governo é o assim
chamado Plano de Desenvlvimento Industrial. apresentado pelo presidente
em 1990, que se propõe a alcançar essa meta através da eliminação das
barreiras ao comércio internacional, mais que por estímulos diretos à
modernização e ampliação do parque industrial brasileiro. Apesar de tais
políticas serem ooerentes com o ideal libe.ta\ de modernização attavéi da
competição, pressões por parte do Congresso levaram o governo a propor
um conjunto de medidas complementares. viaando dar apoio ao desenvolvi
mento tecnológico da indliJtria nacional.
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A suspensão, por parte, do governo, dos subsídios e incentivos fiscais
foi também coerente com suas premissas ideológicas liberais. No entanto,
também nesse caso, o Congresso reverteu em parte essa iniciativa. indicando
que o fim do Estado intervencionista e voltado para o desenvolvimento
não será nada fácil. Um outro exemplo dessa batalha. por vezes ideol6gica,
entre o Legislativo e o Executivo, diz respeito à questão dos salários, que.
anteriormente, estavam indexados à taxa oficial da inflação. Segundo a
nova filosofia do governo, os salários deverão ser fixados por meio de
acordos entre empregadores e sindicatos.

Historicamente, devido a uma inflação elevada, ao desemprego e à
existência de um grande número de trabalhadores não sindicalizados, a
fixação pelo governo dos aumentos salariais básicos protegia a remuneração
da força de trabalho. Por essa razão, a proposta original do governo de
ter todos os salários fixados pelos empregadores e sindicatos foi considerada
por alguns como uma tentativa de achatar ainda mais os níveis salariais.
Como o Presidente e o Congresso tinham posições diferentes com respeito
a essa questão, chegou-se a um acordo depois de negociações entre diversos
grupos políticos.

Os exemplos acima fazem-nos lembrar que, em uma sociedade demo
crática, são freqüentes os choques de opinião, e que propostas políticas
originárias do Executivo muitas vezes são modificadas através de pressões
políticas. A experiência brasileira dos últimos dois anos indica que o
crescente poder do Congresso freqüentemente levará a mudanças reais e a
acordos no estabelecimento e na implementação de políticas nacionais, uma
prática que é comum nas velhas democracias solidamente estabelecidas, mas
que estava praticamente esquecida na maioria- dos países sul·americanos.

Nesse contexto, é de importância fundamental que o Congresso desen·
volva metodologias e procedimentos legais adequados a suas novas respon·
sabilidades, tanto internas à Casa, quanto nas áreas do Executivo incumbidas
da formulação de poIfticas. Para a democracia tomar-se uma realidade, é
preciso que seja desenvolvido e implantado um sistema de informação que
permita ao Congresso a fiscalização e a avaliação dos programas e projetos
do governo federal.

O 6rgão atualmente responsável pelas contas do governo é o Tribunal
de Contas da União, que, potencialmente, pode vir a oferecer um valioso
apoio a uma atividade de fiscalização mais abrangente, mas que, atualmente.
lida basicamente com informações contábeis e trata exclusivamente de audi
torias financeiras. Mesmo assim, esse Tribunal tem uma incumbência:
analisar os resultados alcançados por órgãos administrativos muito maiores;
supervisionar a execução de contratos; fiscalizar a implementação de pro
gramas e seus orçamentos e promover o controle eficaz da receita e dos
gastos do governo.

O Tribunal de Contas é um conselho cujos membros são formalmente
independentes. tanto do Legislativo quanto do Executivo, mas que, no
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entanto, são nomeados pelo Presidente da República e têm que ter seus
nomes aprovados pelo Senado. Esse Tribunal é responsável pela supervisão
do processo legal de aprovação das contas do governo, e todas as contas
do Executivo têm que ser submetidas ao seu crivo.

No entanto, apesar do valioso apoio prestado ao Congresso pelo Tri
bunal, uma auditoria tão estritamente financeira não é suficiente para
assegurar a responsabilidade do govemo por suas contas.

Algum tipo de sistema de avaliação mais abrangente tem que ser
criado, tanto para atender às necessidades gerenciais do Executivo quanto
às do Congresso, que tem a responsabilidade de examinar e aprovar as
propostas de alocação de recursos durante a discussão do orçamento, para
assegurar que as propostas de políticas partindo do Executivo sejam prati
cáveis e também que as pollticas governamentah meiam sendo imple
mentadas de maneira correta e eficaz.

Descrição da situação atual do Congresso brasileiro

I - A competência do Congresso, de acordo com a Constituição lU

A Constituição de 1988 foi adotada depois de mais de vinte anos de
regime militar. e tentou restabelecer os poderes do Parlamento relativos às
políticas econômicas e sociais. A Constituição de 1967, adotada pelos mili
tares, não permitia ao Congresso promover mudanças no orÇamento ou em
outras propostas de ordem financeira. A necessidade de aprovação pelo
Congresso era, portanto, meramente simbólica. e, na verdade. apenas refor
çava os privilégios do Executivo e a fraqueza do Poder Legislativo, que
foi reduzido ao papel de um insignificante carimbo no processo decisório.

Depois da promulgação da nova Constituição. em 1988. o Congresso
passou a tratar, de forma substantiva, de orçamentos e outras políticas
econômicas e sociais, embora os longos anos de ditadura tenham deixado
os Poderes Legislativos e }udiciârio com estruturas inadequadas ao cum
primento de suas novas responsabilidades. E o pior é que a longa expe
riência de um Executivo forte está profundamente entranhada na sociedade,
a ponto de dificultar que esses recém-chegados à "arena do poder" sejam
aceitos como parceiros iguais e responsáveis na formulação de poHticas
econômicas.

Iremos agora fazer uma apresentação sucinta dos artigos da Constitui
ção que descrevem o papel a ser desempenhado pelo Congresso na formu
lação de políticas orçameJftárias, fiscais e monetárias. e na fucaUzação e
avaliação da totalidade dos programas e políticas governamentais. A abran-
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gêneia e os limites de suas responsabilidades estão definidos em 47 artigos
e em outras referências esparsas, encontradas nos outros capítulos da Cons
tituição, mas nos deteremos apenas naqueles que são de maior importância
na definição do papel do Congresso.

Os arts. 70 a 75 (Título IV, Seção IX, Capítulo I) tratam da fiscaliza
ção contábil, financeira e orçamentária. Esses artigos estabelecem que o
Congresso, juntamente com o Tribunal de Contas da União e os setores
de avaliação de outros órgãos federais serão responsáveis pela fiscalização
das contas, aspectos financeiros, orçamentos e contas operacionais e patri
moniais do governo federal e de seus órgãos.

Os arts. 165 a 169 (Título VI - Tributação e Orçamento, Capítulo 11,
Seção 11) são também importantes. O art. 166 estabelece que a apreciação
de projetos de lei relativos ao plano plurianual, à lei orçamentária, ao orça
mento anual e aos créditos adicionais deverá ser aprovada por ambas as
Casas do Congresso, de acordo com o Regimento Comum (normas vigentes
para o Congresso como um todo, ou seja, Senado e Câmara). Esse artigo
estabelece também que uma comissão permanente de parlamentares de
ambas as Casas será responsável pelo exame do orçamento e das contas
apresentadas anualmente pelo Presidente, bem como dos planos e progra
mas governamentais.

O art. 48 (incisos I, lI, IV, XIII e XIV), assim como o art. 49 (incisos
IX e X) tratam também da fiscalização e avaliação dos programas gover
namentais, de planos de desenvolvimento e das políticas orçamentárias, mone
tária e fiscal.

11 - O que foi feito até agora pelo Congresso, visando ao desem
penho das funções de sua competência.

1 - Foram examinadas as propostas orçamentárias de 1989 e 1990.
em conformidade com a nova Constituição.

2 - Foi examinada e votada a lei relativa às propostas orçamentárias.

3 - Foram examinadas as contas do governo, com o acompanha
mento formal de sua aceitabilidade legal e financeira, sem, no entanto,
avaliar os atos do governo em termos de sua eficiência ou de sua eficácia.

IH - O que foi feito para que o Congresso desempenhe com maior
eficácia as funções de sua competência.

1 - A criação e aprovação de uma nova lei, conforme o art. 165,
parágrafo 9.° da Constituição, que dá ao País novas regras para as questões
de política orçamentária e financeira, de acordo com as novas exigências
constitucionais. Os orçamentos para os anos de 1989 e 1990 tiveram que
ser discutidos com base na antiga lei orçamentária, que teve origem na
Constituição anterior, o que dificultou o trabalho do Congresso.
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2 - Uma vez que a Comissão responsável pela definição de novu
propostas de apreciação orçamentária é composta por representantes tanto
da Câmara Alta quanto da Câmara Baixa, a inexistência de um novo regi
mento que discipline o trabalho conjunto das duas casas contribui pata o
agravamento dos problemas operacionais.

3 - Sanar a falta de um sistema abrangente e confiável de fiscaliza·
ção e avaliação de programas, projetos e entidades governamentais. A inexis
tência de procedimentos estabelecidos claros para a fiscalização e avalia
ção, tanto no Congresso quanto no Executivo, tornam o processo orçamen
tário mais difícil e menos eficiente. Embora, em algumas áreas ou institui
ções, seja possível encontrar sistemas de fi.scalização e avaliação, eles niG
são uniformes nem adequados a uma avaliação macroeconômica a níveJ
nacional.

IV - As lições da experiência brasileira recente n

Aspectos positivos

1 - A democratização do orçamento. Muitos grupos puderam mani
festaNe pela primeira vez e sindicatos, associações, confederações e partidos
políticos tiveram todos a oportunidade de apresentar seus pontos de vista.

2 - Foi reconhecido que o Congresso tem que passar por mudanças
administrativas, para que suas atribuições possam ser desempenhadas de
fato.

3 - Aperfeiçoamento do processo orçamentário de um orçamento
para o outro, inclusive com o desenvolvimento de formulários para emendas.
a introdução de relat6rios preliminares e a padronização dos relatórios
setoriais.

Aspectos negativos

Problemas institucionais

1 - Alguns políticos e burocratas ocupando funções decisórias não
se dão conta de que, no trato do orçamento, do planejamento e de outrll8
questões econômicas, é: importante a observância de certos procedimentos
t6cniCOl.

2 - A inexistência de leis claras, capazes de mediar os conflitos
que possam surgir e as relações entre os diversos poderes estabelecidos
pela Constituição. bem como das informações e normas operacionais neces
s6rias ao desempenho das atrlbuiçãea do CongtUtoa.

ai 84!Inln6.r1o entre o Let1aI&t1"O e o O1'Ç&mento, CJ:DB:BEN, Senado Pedera1,
BruIlI&, 1110.
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3 - A coordenação institucional entre os diferentes setores e w.
missões do Congresso tem deixado a desejar.

4 - A política de recursos humanos do Congresso tem que ser aper
feiçoada, principalmente no que se refere à competência técnica necessária
ao cumprimento das novas responsabilidades da Casa.

5 - O acesso às informações necessárias na fiscalização e avaliação
não tem como base atividades sistemáticas e contínuas, tanto no caso da
Comissão Mista de Orçamento quanto das outras comissões técnicas.

Problemas administrativos

6 - A estrutura organizacional, tanto no Senado quanto na Câmara,
é inadequada a suas atribuições de discutir o orçamento e fiscalizar e
avaliar as políticas econômicas e sociais mais amplas.

7 - As responsabilidades a nível decisório não estão bem definidas
e a carga de trabalho não é bem distribuída entre os técnicos.

8 - Há uma tendência à centralização a nível gera! (relat6rio .prin
cipal) e falta de coordenação nos níveis setoriais (relatórios específicos de
áreas técnicas tais como saúde, educação, agricultura etc.),

Problemas operacionais

1 - A infra-estrutura física (salas) e de equipamentos (telefones,
calculadoras, fax etc.) não é adequada às responsabilidades do Congresso.

2 - Os funcionários encarregados dos aspectos técnicos do orça
mento e de suas emendas, apesar de trabalharem com prazos muito redu
zidos, freqüentemente sofrem atrasos no seu acesso aos documentos devido
a rotinas burocráticas.

3 - Os aspectos informacionais do processo apresentam problemas,
tanto pelo fato de os dados disponíveis não serem adequados quanto devido
a problemas de comunicação entre os usuários e os eS'Pecialistas em infor
mática.

Problemas técnicos

1 - a falta de fluxos de informação sistemáticos e contínuos que
reflitam a real situação da fiscalização e avaliação dos programas e pro
jetos de maior importância é o principal obstáculo ao bom funcionamento
dos grupos técnicos do Congresso.

2 - O acesso a alguns dos bancos de dados externos ao Congresso
tem que ser aperfeiçoado, e o banco de dados da Casa tem que ser expan
dido e adaptado às novas exigências.

3 - As emendas e relatórios deveriam ser mais uniformizados.
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4 - A comunicação entre os diversos grupos que participam do
processo poderia ser aperfeiçoada, através da realização mais freqüente de
debates e seminários.

5 - Mudanças constantes nos orçamentos e nos procedimentos de
avaliação dos últimos anos impossibilitaram a construção de séries tem~
rais de dados. e preciso que se tomem medidas para que, futuramente,
tais problemas não voltem a ocorrer.

Sugestões para a criação de um sistema de avaliação

As sugestões aqui apresentadas são bastante gerais, uma vez que qual
quer proposta mais detalhada teria que incluir não apenas os aspectos
técnicos, mas também compromissos políticos. Além do mais, a diversi
dade entre as instituições federais, no que diz respeito a suas estruturas
operacionais, bem como O processo de reforma administrativa em curso
impossibilita uma proposta geral mais detalhada.

As sugestões apresentadas podem ser divididas em duas grandes cate
gorias, quais sejam, propostas metodológicas e propostas institucionais:

a) a nível metodológico, a sugestão é a da utilização de métodos de
pesquisa, tanto qualitativos quanto quantitativos, dependendo da natureza
do problema a ser avaliado, bem como dos recursos disponíveis, dando
especial ênfase à oportunidade e à utilidade.

No caso de proietos em que haja disponibilidade de dados, 05 ohie
tivos estejam definidos com clareza e a maior parte dos resultados seja
mensurável, métodos relativamente quantitativos podem ser aplicados sem
muita dificuldade. Mas a níveis funcional e político, onde a quantificação
é mais difícil, métodos não quantitativos devem ser adotados, levando em
conta não apenas as limitações, mas também as vantagens do método esco
lhido. Nesses casos, demasiada ênfase em dados numéricos ou em padrões
acadêmicos muito exigentes pode ser tanto dispendioso quanto um des
perdício de tempo, sem que o .resultado seja de grande utilidade para
aqueles que tomam as decisões, no Legislativo ou no Executivo.

Sempre que possível, uma combinação de metodologias deverá ser
empregada, tendo em mente que, para que as avaliações sejam de utilidade
dentro ou fora do Congresso, os custos, a oportunidade e a aceitação pelos
clientes são essenciais .

A escolha das metodologia apropriadas deve ser feita pelos setores
encarregados das avaliações, mas, na medida do possível, esses procedi
mentos devem ser discutidos e aprovados pelos diferentes grupos que
participam da avaliação, de modo a que se chegue a um certo grau de
unifomizaçio.

Antes de decidire por uma metodologia, deve-se levar em conta tanto
o cliente quanto o nível de análise. A nível parlamentar, diferentes níveis
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de análise podem ser adequados, dependendo das necessidades de cada
caso.

Quando as previsões orçamentárias estão sendo discutidas nas comis
sões, estudos de projetos e programas são necessários para informar a
respeito das razões, da effciência e da eficácia do programa no orçamento.

Esse tipo de trabalho deve estar a cargo do Executivo e ser colocado
à disposição do Congresso mediante solicitação. Como, obviamente, apenas
alguns programas podem ser avaliados, sua seleção deve refletir não apenas
as prioridades dos órgãos de fiscalização, mas também ps sugestões vindas
do Legislativo e do Tribunal de Contas da União.

Nos níveis funcional e político, dependendo das solicitações das c0
missões e dos parlamentares, diferentes metodologias deverão ser adotadas.
Nesse nível, os estudos deveriam incorporar informação de natureza mais
qualitativa, e mesmo que parte do trabalho possa ser desempenhada por
outras entidades governamentais, o Congresso deve ser capaz e estar prepa
rado para desempenhar algumas dessas tarefas.

b) a nível institucional, nossas principais recomendações tratam dos
seguintes tópicos:

1 - O serviço público: medidas especiais devem ser tomadas no
sentido de treinar e incorporar ao quadro de cada ministério um grupo de
funcionários públicos encarregados da avaliação. Esses setores trabalha
riam conjuntamente com aqueles vinculados ao Tribunal de Contas da
União, de modo a tirar o máximo proveito das atividades de fiscalização
financeira já em curso.

Esses servidores públicos deverão ser funcionários de carreira e deve
rão ser. tanto quanto possível, politicamente independentes. A estabilidade
no cargo é de importância fundamental nesse tipo de trabalho, pois as
pressões de grupos políticos e de grupos de interesse podem ser muito
fortes.

Apesar de que esses grupos terão os administradores de 6rgãos
públicos como clientes e, portanto, deverão ser capazes de prestar informa
ções de cunho administrativo, seus principais clientes serão o Congresso
e o Tribunal de Contas da União.

2 - O arcabouço institucional: os setores de avaliação deverão estar
ligados ao Tribunal de Contas da União por algum tipo de vínculo e, em
bora prestando alguma informação aos administradores do Executivo, eles
deverão ter autonomia para apresentar relatórios independentes ao Tri
bunal ou ao Congresso, quando solicitados pelo primeiro ou sempre que
a própria administração do setor de avaliação julgar conveniente.
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Devem ser adotadas medidas que permitam ao Congresso contratar
consultores externos, sempre que O trabalho a ser feito trate de assuntos
específicos, para os quais não haja, na Casa, funcionârios especia1izados.
Isso d~ respeito, sobretudo, às Comissões de Inquérito, nas quais, em
geral. o Congresso tem que lidar com questões muito específicas em
prazos relativamente curtos.

3 - Os setores de avaliação deverão manter vínculos entre si, em
termos técnicos e administrativos. Os procedimentos metodológicos e ope
racionais devem ser estabelecidos de comum acordo, em encontros anuais
reunindo representantes dos diversos setores, da direção dos órgãos, do
Tribunal de Contas e do Congresso NacionaL Um órgão central, pelo
menos nos estágios iniciais, não parece ser necessário, uma vez que o
Tribunal de Contas e o Congresso podem coordenar o trabalho dos diversos
setores, no que diz respeito a questões metodológicas. Depois que alguma
experiência tiver sido acumulada. um setor central poderia vir a ser criado.
caso os setores julguem conveniente.

Como foi dito antes, essas sugestões são muito gerais e poderiam ser
resumidas da seguinte maneira:

- As metodologias de avaliação devem ser escolhidas de acordo
COm as informações disponíveis, a utilidade, a oportunidade. os custos e.
principalmente. com a aceitabilidade dos prováveis resultados pelos clientes.

- Os servidores públicos encarregados da avaliação ou de qualquer
outro tipo de procedimento de prestação de contas. tais como investigações.
inquéritos. depoimentos às Comissões do Congresso. têm que ser bem
organizados em termos operacionais e politicamente independentes de mu
danças bruscas no govemo.

Antes de se implementar um sistema em nível nacional. um estudo
piloto deve ser realizado. Uma solução seria a escolha. por parte do
Congresso e dôs Ministros de Estado. de uma ou mais instituições. por
onde começaria a implementação de um sistema de avaliação.

Uma sugestão mais imediata seria a realização de um seminário reu
nindo representantes do .Legislativo, do Tribunal de Contas da União e
alguns membros da administração superior do Executivo. especialmente
dos setores responsáveis pela política econômica. Esses últimos prepa
rariam uma descrição esquemática da situação atual da fiscalização e da
avaliação no âmbito do Executivo. identificariam as necessidades presentes
e apresentariam propostas de' aperfeiçoamentos e mudanças. Essas pro
postas seriam o ponto de partida para discussões no Congresso. que
poderiam chegar a transformar em lei as necessidades políticas e técnicas
desse modo identificadas.

a. I.f........ ...... •. 29 •. 114 ..... 1.... Itn



Notru ao, tradutore,

• No contexto deste documento, a expressão "prestação de contas" foi utilizada
para traduzir "accountabl1lty", que significa o compromisso de qualquer agente
público, Investido de um cargo, de responder, de presta.r contas à sociedade
por seUs atos !' por sua gestão, nos planos técnico, administrativo, legal e
ético.

•• "Increased Ministerial Authorlty and AccountabUity" - IMAA: ato que
permite um melhor entrosamento entre os órgãos do governo.

••• Avaliação contestat6rla: avaliação feita em razão da competência com que
está Investido por força legal, permitindo-lhe realizá.-la mesmo à revelia
(sem a solicltaç40, ou cooperação) do órgão avaliado.
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Planejamento Governamental no Brasil

Prof.a Dr,a KIRA. TARAPANOFF
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Resumo

Evolução do planejamento governamental no Brasil.
desde os primeiros esforços até os planos atuais. Enfase
nas bases teóricas e no esforço dos governos da "revolu
ção" para sistematizar o processo de plane;amento. Con
clui que o esforço do planejamento para o desenvolvimento
não pode estar dissociado de uma reforma fiscal e tributá
ria e do controle orçamentário do país.

Abstract

Evolution of governmental planning in Brazil. from
the first ef/orts to the present plans. Emphasis is placed
on the theoretical basis and on the "revolution" governo
ments ejfort to sistematize developmental planning. Con·
cludes (!tat the elfor! for developmental planning cannot
be dissociated from the tributary and fiscal reform and 01
the budgetary contrai in the country.

t . 1ntradução

Dada uma perspectiva histórica. e seguindo o ponto de vista "con
vencional", o esforço brasileiro sistemático em direção ao desenvolvimen
to começou depois dos anos 30 1 com o planejamento para a ind6stria. A

1 lU 08 que falem em planejamento 1ndUltr1al J' em 1m, com forte apolo
40 covemo na forma de proteçio fi8caJ <carneiro, 1968).
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posição aceita, é que antes desta década todas as políticas econômicas
do governo eram direcionadas para a agricultura e a proteção do mero
cado do café (FURTADO, 1963; DALAND, 1961; SKIDMORE, 1967).

Os esforços de planejamento das décadas de 30 e 40 foram os se·
guintes:

• Em 1939, foi preparado o plano especial Plano Qüinqüenal
de Obras e Reaparelhamento da Defesa Nacional.

• Em 1941 foi instalada a planta de aço de Volta Redonda,
uma empresa financiada pelo Estado, assessorada pelo eco
nomista Roberto Simonsen e financiada pelo Export-Import
Bank dos Estados Unidos. Getúlio Vargas (1930/45) uti·
lizou-se da oportunidade oferecida pela 2.- Guetrá Mundial
para desenvolver sua política de industrialização. Vargas
pretendia investir em fábricas de aço, alumínio e cobre, in·
centivar a exportação de minérios, visando transformar o
Brasil, "uma vasta comunidade agrária dispersa", num País
capaz de prover as suas necessidades básicas (Skidmore,
1967, 45).

• Em 1942 o Brasil recebeu a Missão TAUB, mandada pelos
Estados Unidos, que preparou um programa de investimen·
tos para o período de 10 anos.

• Em 1943 veio a Missão COOKE, com as mesmas inten·
ções da Missão TAUB, que formulou recomendações para
o desenvolvimento de transporte, combustível, petróleo, ener·
gia, têxteis. minerais, derivados químicos, educação e me·
lhoramento do Vale do São Francisco.

Este relatório, como o precedente, foi mantido em sigilo até
1948. Quando foi liberado, Vargas já não estava mais, 00

poder. e o Presisdente Dutra (1945/1950) seguia uma política
econÔmica diferente.

Na época de Dutra os esforços de planejamento nacional estavam
centrados no DASP - criado por Vargas para estabelear controle sobre
os instrumentos do governo. com poderes orçamentário, de pessoal. ma·
terial, poder de planejamento e controle. Em 1946 foi preparado o O
PlImo Qüinqüenal Plano de Obras e Equipamentos e dá outras providan
<:ias .. ' Também nesta data a Constituição Federal inclui indicações refe
rentes a planejamento nos aunpos de Viação (art. 5.°). Colonização (art.
156). Defesa contra as Secas (art. 198). Valorização dá Amazônia (art
199) e Vale do Sio Francisco (art. 29 das Disposições Tranait6riu).
O Plano S.A.l.T.E. - um plano qüinqüenal de investimentos pCíblicos
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em Saúde, A1iment~ão, Transporte e Energia - é preparado para os
anos 1948/50.

Dos planos preparados até esta época, os dois primeiros não podem
ser chamados de planos, são mais orçamentos de serviço público. O 3.°
refletiu um esforço maior em relação a planejamento econômico, mas
não pode ser considerado um planejamento global, pois grandes setores
estavam ausentes, tais como: educação, indústria, política monetária e
fiscal, comércio exterior, habitação e administração. Além disto o plano
teve aplicação fragmentária.

Na época do Presidente Juscelino Kubitschek, foi preparado o Pro
grama de Metas (1956/60, tendo se baseado nos estudos do Grupo Misto
CEPAL/BNDE e da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos. O plano
consistia de 30 metas para os diferentes campos de energia, transportes,
alimentos, indústrias básicas e educação de pessoal técnico. Este progra·
ma apresenta algumas vantagens sobre os planos e programas anteriores:

• metas bem definidas, em termos quantitativos com estima·
tiva dos recursos totais necessários;

• detalhamento das metas em projetos específicos;

• acompanhamento, sob a forma de relatórios sobre a exe·
cução do Programa (HOLANDA, 1983, p. 65).

No período 1961/63, as perturbações políticas que engolfaram o
País se refletiram em sucessivas tentativas frustradas de um novo sistema
de planejamento. culminando com a elaboração e rápido abandono dQ
Plano Trienal, no Governo Goulart. Celso Furtado preparou o Plano Trie·
nal, que deveria cobrir o período 1963/65, tendo como objetivos bási·
cos:

• manutenção de uma taxa de crescimento da renda nacional
de 7% a.a., correspondente li um crescimento de renda per
capita de 3,9% a.a.;

• redução progressiva de pressão inflacionária, de modo que
em 1965 a elevação do nível de preços não fosse superiOt
a 10%;

• redução do custo social do desenvolvimento e melhor dis
tribuição dos seus frutos;

• redução das desigualdades regionais de níveis de vida.

Em relação aos planos anteriores, o Plano Trienal apresentou a van·
tagem de partir de uma visão global da economia; a sua parte setorial,
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todavia, nio obedeceu a nenhum esquema uniforme de apresentação e
muitos dos seus objetivos não foram definidos quantitativamente, sendo
apresentados sob a forma de diretrizes gerais. Ademais, o Plano Trienal,
a despeito de seus méritos, do ponto de vísta técnico, foi antes que tudo
um plano político, logo abandonado pelo Governo Goulart, quando se
tomou evidente que os objetivos políticos seriam mais estorvados que
fortalecidos com a execução do Plano (HOLANDA, 1983, pp. 88-89).

Apesar da idéia de planejamento como uma função regular do gover·
no estar ganhando aceitação, estavam faltando medidas políticas e admi·
nistrativas para garantir a sua implementação. Pouco se sabe sobre o grau
de impacto e duração que tiveram os primeiros planos, pois a máquina
administrativa não estava organizada para colecionar relatórios e dados.
Na verdade esta parece ter sido efetivamente organizada apenas ap6s
1964, com o primeiro governo da "Revoluçio".

2 . Bases te6ricas no planejamento brasileiro

A primeira tentativa de um planejamento macro e um desenvolvimen
to significativo na técnica de pesquisa econômica foi atribuída à missão
ABBINK, que chegou ao Brasil em 1948 e que tinha uma contrapartida
brasileira, chefiada por Otavio Gouveia de Bulhões. Estes dois grupos
compuseram a Comissão Técnica Brasil-Estados Unidos, que além de
analisar a economia brasileira. preparou um total de 41 projetos envol·
vendo investimentos em infra-estrutura, que possibilitaram a expansão
e modernização em larga escala no sistema de transporte ferroviário e
marítimo e no sistema energético. As suas recomendações serviram de
base para ações subseqüentes.

A Comissão deu grande ímpeto ao planejamento no Brasil. Teorica·
mente a Sua contribuição maior foi a identificação de pontos de estran
gulamento e a sugestão de investimento nos pontos identificados. Do pon
to de vista prático a sua maior contribuição foi a sua influência na cria
ção, em 1952, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econ6mico. BNDE,
hoje BNDES, que tem uma participaçio direta no planejamento e na
execução da política governamental na área de desenvolvimento econ{).
mico. garantindo apoio financeiro e administrativo.

O trabalho básico da Comissão conjunta Brasil-Estados Unidos
orientou a atividade do BNDE por mais de 10 anos, e a formulação e
avaliaçio de projetos para o setor público e privado se tornaram rotina
sob • supervisão do Danço.

A teoria econômica dos pontos de estrangulamento, desenvolvida pelf.
Comissão, se tornou o ponto de partida para a maturação do proceao
de planejamento 00 Brasil. A esta se seguiu a teoria dos pontal de ger.
minaçiio. adotada pelo Programa de Metas de 19S7/6O; depoiJ seguiu..

'.1 I. W........ ..... •. It •. 114 •. /1-. 1912



a teoria do planejamento global,:: adotada pelo Plano Trienal de Celso
Furtado, para 1962 e pelo Programa de Ação. PAEG, de 1964/66; e fi·
nalmente a teoria econômica moderna, a do planejamento integrado,3 que
foi adotada pelo Plano Decenal preparado nos últimos meses do governo
Castello Branco, 1967, que incluiu uma estratégia decenal para o desen
volvimento para o período de 1967/76, e um plano qüinqüenal de inves·
timento. Este plano decenal foi o primeiro esforço concreto em direção
ao planejamento contínuo no Brasil, mas nunca foi implementado. A teo
ria do planejamento integrado também foi adotada pelos Planos Nacionais
de Desenvolvimento, PNDs, inclusive o da "Nova República ", do Gover·
no Sarney, e pelo Projeto de Reconstrução Nacional, PRN, do Governo
Collor.

A tendência moderna internacional tende a favorecer o não-planeja·
menta ou a economia de mercado, desta forma, importantes discussões
têm sido desenvolvidas em torno dos planos de desenvolvimento dos Paí
ses, em especial a intervenção do Estado no desenvolvimento econômico
do País. E. aceito, de forma geral, que embora a intervenção do Estado
seja um aspecto altamente controvertido, especialmente no seu aspecto
político, esta é reconhecida como essencial para a estabilidade econlJmica
(PREB1SH, 1971). O plano assume a função de ser um instrumento de
informação para a tomada de decisão, pois fornece um quadro referencial
das prioridades e necessidades de desenvolvimento do País.

Entende-se que o planejamento moderno se apóia parcialmente ne
socialismo, parcialmente nas idéias econômicas que emergem da experiên·
cia nacional, em teorias keynesianas, e no desejo de entender e influir
na economia como um todo (Tinberger, 1968). Portanto, o planejamento
para o desenvolvimento é macroplanejamento e está baseado no estudo
e no entendimento da economia e da sociedade como um todo.

Há uma tendência crescente hoje para adoção de planejamento indi·
cativo, que não é compulsório e nem imposto, mas que auxilia a preencher
lacunas da doutrina do livre mercado, pois dá informações para a tomada
de decisão através de seu diagnóstico da situação econômica e social do
País, intervindo também em áreas estratégicas e prioritárias onde o de·
senvolvimento não ocorreu pela iniciativa privada. O Governo tem assu·
mido, cada vez mais, a responsabilidade com o desenvolvimento de ser·
viços sociais, visando à correção de distorções e preocupando-se em me·
lhorar as condições de vida do cidadão.

2 Um órgAo fazendo o planejamento para todos 08 setom.

3 O planejamento integrado ocorre quando uma secretaria de Planejamento
com poderes para realizar o plEUlejamento global. coordena e integra os projetos
aetortalB das vérlas secretarias de Pl&Ilejamento vinculadas aos Mln1stél'ios Pú
bI1col, representando cada um a sua área de atuaçlo.
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3 . Planejamento sistemático para o desenvolvimento

Considerando que o Plano Trienal, que tinha alguns elementos gerais
de planejamento macroeconômico, durou apenas 5 meses, e teve aplica·
ção muito fragmentária, pode ser dito que os planos de governos brasi
leiros apenas ultrapassaram a fase de programação setorial, movendo-se
em direção ao macroplanejamento, em 1964, com o Programa de Ação
EconÔmica, PAEG. A proposta do PAEG contou com forte apoio do
governo e durante a sua implementação a máquina de planejamento foi
melhorada através das seguintes ações:

• reorganização do sistema estatístico;

• institucionalização do planejamento com a criação do Mi·
nistério do Planejamento, responsável pelo planejamento e
a coordenação geral e as Secretarias de Planejamento res·
ponsáveis pelo planejamento dentro de cada Ministério pú.
blico;

• refonnulação do mecanismo de elaboração orçamentária.

O plano que seguiu o Programa de Ação foi o Plano Estratégico de
Desenvolvimento. 1968/70, que foi precedido de um documento que orien·
tou a ação do governo em 1967. A nova orientação teórica enfatizava
a refonna administrativa, que veio sob o Decreto-Lei n.O 200, de 25 de
fevereiro de 1967.

A experiência de substituição do Plano Decenal pelo Plano Estra
tégico indicou que não havia continuidade na implementação dos planos.
Para prevenir descontinuidade no processo de planejamento, foi expedi.
do um Ato Complementar, de n." 43, datado de janeiro de 1969, que
estabelecia que os planos governamentais deveriam ser preparados no
primeiro ano de mandato do novo governo e que este deveria implemen
tar o último ano do plano do governo prévio. Esta rotina foi implemen
tada a partir dos PNDs. Quando o mandato presidencial foi estendido
para S anos o Ato de n.o 43 foi complementado pelo Ato Complementar
de n.D 76, de outubro de 1969. O esforço de melhorar a implementação
dos planos de governo culminou com o Decreto n.O 71.353, de 9 d~

novembro de 1972, que institucionalizou o sistema federal de planeja.
mento.

o desenvolvimento econômico experimentado DO Brasil, especialmen·
te depois de 1968, deu origem ao chamado "milagre brasileiro", que o
governo brasileiro chamou de Modelo Brasileiro de Desenvolvimento, que
seJUDdo João Paulo dos Reis Velloso, é O modo brasileiro de organizar o
Estado e moldar as instituições para, no período de uma geração, trans
formar o Brasil em nação desenvolvida (PND I. 1971, 14). O "milagre"
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sofreu descontinuidade com as crises do petróleo que abalaram as eco·
nomias internacional e a brasileira, em 1973 e peja segunda vez na dé
cada de 80.

4. Cronologia dos Planos Nacionais de Desenvolvimento a partir da dé·
cada de 70

Durante o primeiro ano de governo do Presidente Médici (1970·74)
foi adotado um programa de transição cobrindo o período 1970/71, em
acordo ao Ato Complementar n.O 76, de outubro de 1969. intitulado Metas
e Bases de Ação do Governo (BRA/PR, 1970). Este programa continha
as metas sociais e econômicas do governo, que deveriam ser também
seguidas pelo 1.0 PND. O programa enfatizava a integração s6cio-econô
mica nacional em duas dimensões: a dimensão regional, através do Pro
grama de Integração Nacional, PIN, e a integração social, através do
Programa de Integração Social, PIS, também o Programa de Redistribui
ção de Terras, PROTERRA, e incentivos à indústria agrícola no Norte
Nordeste. Estes programas foram os de maior importância para o desen
volvimento regional que se seguiu.

As grandes prioridades do Programa de Metas e Bases... concen·
travam-se em quatro áreas:

• Revolução na Educação e aceleração do programa de saúde
pública e higiene.

• Revolução na agricultura e no suprimento do mercado.

• Aceleração do desenvolvimento científico e tecnológico.

• Fortalecimento do poder competitivo da indústria nacional
(BRA/PR, 1970, 27).

Considerando que o Brasil já tinha atingido a sua revolução indW1
trial, os objetivas visados pelo programa, na opiniio de Roberto Campos,
tinham todos os elementos para poder contribuir para o desenvolvimento
efetivo no Brasil.

o I Plano Nacional de Desenvolvimento, PND, para o período de
1972/74. tinha como objetivos e metas primordiais:

• colocar o Brasil, no espaço de uma geração, na categoria
das nações desenvolvidas;

• duplicar, até 1980, a "renda per capita" do Brasil, em com
paração com 1969. devendo verificar·se para isso cresci·
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.menta anual do Produto Interno Bruto, equivalente aos dos
últimos 3 anos;

• elevar a economia. em 1974. às dimensões resultantes de
um crescimento anual do Produto Interno Bruto, PIB, entre
8 e 10%, mediante;

- aumento da taxa de expansão do emprego em até
3.2% em 1974, com uma taxa média de 3.1 % no perío
do de 1970/74;

- redução da taxa de inflação da ordem de 10% ao
ano, até o final do mandato do governo;

- política econômica internacional que acelere o de·
senvolvimento do País, sem prejuízo do controle progressi·
vo da inflação.

Para conferir auto-sustentação e caráter integrado ao proc.es&o, <> de·
senvolvimento pressupõe:

• Ampla disseminação dos resultados do progresso econômico,
alcançando todas as classes de renda e todas as regiões.

• Transformação &ocial, para modernizar as instituições, ace·
lerar o crescimento, distribuir melhor a renda e manter uma
sociedade aberta.

• Estabilidade política para realizar o desenvolvimento so~

regime democrático.

• Segurança nacional interna e externa.

Fatos internacionais importantes desenvolveram-se neste princípio de
década ameaçando e influenciando a política e a economia em todo c
mundo. No Kuwait. a OPEP (Organiução dos Países Exportadores de
Petróleo) decide adotar o embargo de fornecimento de petróleo árabe
ao Ocidente até que Israel devolva os territ6riosocupados da Palestina
(17-10-1973). No ano seguinte. ocorre o primeiro choque do petróleo,
quando os países-membros da OPEP anunciam que, a partir de 21 de
janeiro de 1974, o preço do barril do produto passa de US$ 5,11 para
US$1 t ,65. Era o fim do petróleo barato. Este fato repercutiu de várias
formas no mundo, maior choque foi a necessidade de ajustes econômicos
imediatos, inclusive no BrIlH. Outra repercussão da crise do pett6leo
sobre o Brasil foi a busca ao investimento em energias alternativas (ener·
gia nuclear e álcool).

A introduçio 80 2.° PND, 1975-1979, durante o Governo Gene!,
sob o ímpacto da ::rise do petróleo condicionava as suas prioridades caso

... I. ........... .... •. H •. 114 •. / .... 11ft



se pudesse dispor de um mínimo de normalidade na situação internacio
nal e estabelecia os seguintes indicadores:

• A renda per capita nacional, em 1979, terá ultrapassado
a barreira dos mil dólares.

• Em 1977, estará o Brasil ultrapassando a barreira dos
US$ 100 bilhões em seu PIB. Com esse ritmo de expansão,
consolida o País a sua posição de 8.° mercado ocidental
pela dimensão do PIB, e um dos que mais crescem.

• A criação de oportunidades de emprego, no quinqüênio,
com perspectivas de expansão a taxas superiores a :3.5%
ao ano, ultrapassará em 1. 100.000 a 1. 800. 000 a oferta
de mão-de-obra disponível no mercado de trabalho. Passa·se,
portanto, a reduzir significativamente o subemprego em zo
nas urbanas e rurais, com melhoria de condições de vidn
para a faixa mais pobre da população.

• A população economicamente ativa, em 1980, já estará bei·
rando os 40 milhões de pessoas, representando parcela maior
da população a responder pelo esforço de desenvolvimento.

• O nível do comércio exterior brasileiro, no final do li PND,
estará acima dos US$ 40 bilhões, ou seja, cerca de 15 vezes
o que era na altura de t963.

A efetivação de tais resultados estará ligada à realização de tarefa~

árduas, que cumpre ter em mente. Tais tarefas têm sentido de conquistas
econômicas e sociais de envergadura, a seguir sumariamente caracteri
zadas:

(a) O Brasil deverá ajustar a sua estrutura econômica à situa
ção de escassez de petr6leo e ao novO estágio de sua evo
lução industrial.

(b) Espera-se consolidar, até o fim da década, uma sociedade
industrial moderna e um modelo de economia competitiva.
Essa economia moderna, com o seu ntíc1eo básico no Cen
tro-Sul, exigirá investimentos, no qüinqüênio, da ordem de
Cr$ 716 bilhões (a preços de 1975), nas áreas de Indústria
Básica, Desenvolvimento Científico e Tecnol6gico e Infra
Estrutura Econômica.

(c) A PoHtica de Energia. num Pais que importa mais de dois
terços do petr6leo consumido (respondendo este por 48%
da energia utilizada), passa a ser peça decisiva da estrat6
gia nacional.
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(d) A PoUtica Científica e Tecnológica, com a execução do 11
e do 111 Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tec
nológico, e do primeiro Plano Nacional de Pós-Graduação,
contará com recursos de aproximadamente Cr$ 22 bilhões
no perlodo.

(e) Na área de Integração Nacional, será realizado programa
que contará com recursos no montante de Cr$ 165 bilhões.
O Nordeste, que receberá Cr$ 100 bilhões, procurará crescer
a taxas superiores às do resto do País, para reduzir o hiato
existente.

(O A ocupação produtiva da Amazônia e do Centro-Oeste re·
ceberá impulso com o Programa de Pólos Agropecuários e
Agrominerais da Amazônia (Poloamuônico), o Complexc
Minero-Metalúrgico da Amazônia Oriental e o Programa de
Desenvolvimento de Recursos Florestais, além da execução
de programas especiais como o desenvolvimento do Panta
nal.

(8) A estratégia de desenvolvimento social será desdobrada na!
seguintes:

i. Conjugação da política de emprego (com a criação no
período de cerca de 6,6 milhões de empregos novos).

ii. PoUtica de valorização de Recursos Humanos, para
qualificação acelerada da mão-de-obra, aumentando sua
capacidade de obtenção de maior renda, através da
Educação, Treinamento Profissional, Saúde, Saneamen
to e Nutrição.

Ui. Política de Integração Social, compreendendo a ação
de mecanismos destinados a suplementar a renda, a pou
pança e o patrimônio do trabalhador, PIS, PASEP, p0
lítica de habitação. bem como a ampliação do conceito
de previd&1cia social.

iv. Programa de Desenvolvimento Social Urbano.

(h) Na integração com a economia mundial principalmente para
manufaturados e produtos prim4rios não-tradicionais (agrí.
colas e minerais).

Em 1979. é tentado um programa dC5Cllvolvimentista baseado na
prefixaçlo da taxa de cambio. que, na época. foi a palavra de ordem de
Chicago. No entanto, neste período a inf1açio brasileira passa de 50%
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para 100% e a dívida externa cresce de 40 para 60 bilhões de dólares,
em dois anOs (Pereira, 1991).

Os objetivos do 111 PND. da época do Presidente Figueiredo. visa.
vam para o período de 1980/1985, aos seguintes objetivos:

Objetivo síntese:

é a construção de uma sociedade desenvolvida, livre, equi
librada e estável, em benefício de todos os brasileiros, no menor
prazo possível.

Objetivos nacionais:

(a) Acelerado crescimento da renda e do emprego.

(b) Melhoria da distribuição de renda, com redução dos níveis
de pobreza absoluta e elevação dos padrões de bem-estar
das classes de menor poder aquisitivo.

(c) Redução das disparidades regionais.

(d) Contenção da inflação. 4

(e) Equilíbrio do balanço de pagamentos e controle do endivi.
damento externo.

(f) Desenvolvimento do setor energético.

(g) Aperfeiçoamento das instituições políticas. 1\

O 3.° PND, 1980/1985, que segundo economistas não passou de uma
simples carta de intenções, principalmente devido ao impacto da segunda
crise do petróleo, foi reduzido, durante a sua fase de implementação a
apenas três metas prioritárias: Energia. Agricultura e Exportações e mais a
preocupação com as negociações com o FMI (Fundo Monetário Internacio
nal) que enfatizava o equilíbrio do balanço de pagamentos e contenção da

• A Jnflaclo lIe constitui numa alta continua e generalizada de preçoa.
O Jmpacto imediato da mfiaçio é reduz1r o poder aquJs1ttvo de todos aqueles
que vivem de rendimentos fixos (aasalariadOB, peDllionlstas, etc.> (Langonl, 111711,
p. 31). Há virias tipOS de innaçio: inflaçlo da demanda - ocorre quando &

quantidade de demanda ê menor que a da oferta; inflação de cUlltos - ocorre
quando a oferta cai, como na cr1lle do petróleo, a oferta se retrai, país pID'a
produzir tudo fica mata caro; lnflaçio lnereial - ocorre quando o mercado ajusta
automaticamente os preços baseado na lnflaçAo do mês precedente, com a expec~

tativa de uma 1nt1aç1o Jgual ou matar no mês aerumte.
5 De fato. ações relacionadas à dilItenslo poUttca cx:orreram J' no Governo

Geisel, consolida-se a abertura no Governo Figueiredo, quando é permitida &
formação e funcionamento de outros partid08 pOUtteos. além da Arena e do :MOB.
~ graças a esta abertura que o PMOB se fortalece como partido de oposJç&o e
lanha as eleições de novembro de 1984, com Tancredo Neves para .. Ples1d6Dc1&
da República.
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inflação. Durante a vigência do 3.° PND, as decisões eram tomadas com a
preocupação do dia.a-dia, sem projetos em andamento.

Essa situação teve suas origens no segundo choque do petróleo e na
elevação, a partir de 1979, das taxas de juros internacionais, quando uma
pesada carga foi imposta sobre o balanço de pagamentos brasileiro, encon
trando-se aí as raízes da recessão de 1981-83. Obrigada a gerar enormes
superávits comerciais para continuar servindo a divida externa, em condições
crescentemente desfavoráveis, a economia brasileira desorganizou.se inter
namente. Somados aO aumento dos juros externos, duas maxidesvalorizaÇÕC8
do cruzeiro, em 1979 e 1983, alimentaram a aceleração da inflação e
impuseram seus efeitos negativos sobre as finanças públicas; restrições às
importações, em face da escassez de divisas se associaram a taxas de cresci
mento negativas do produto interno broto, em parte como causas, em parte
como efeitos da recessão. Enquanto o setor externo se aiustava, a economia
via seu desequilíbrio interno agravar-se. recaindo sobre O setor público a
maior parte do ônus de ajustamento (PEREIRA, 1987, 7). Esse seria o
quadro a ser herdada pela "Nova República".

5. Os planos da "Nova República"

Em março de 1985, foi instalado no Brasil um novo governo civil. o
primeiro dos últim.05 20 anos e que foi eleito graças ao esforço do partido
de oposição da Câmara dos Deputados, o PMDB. Este objetivava governar
pelas promessas de sua plataforma política, destacando-se os leitmoliv - "o
tudo pelo social". e o "não à recessão".

Em 1985. foi criado um Plano de Emergência na área social, pela
6tinta Comissão pata o Plano de Ação do Governo. COPAG. O projeto
inicial da COPAG, presidida pelo Secretário de Planejamento de São Paulo,
José Serra, tinha por objetivo melhorar as condições de vida do btui1eiro
e dar, sobretudo. respaldo político ao governo para a adoção de futuros
arrochos. O projeto CaPA0 compreendia cinco programas: Saúde, Alimen
tação. Educação. Saneamento Básico e Ação Fundiária (Diretrizes ...• maio
1985, p. 3).

A Proposta de Diretrizes Gerais de Política Econômica expressava os
compromissos da Aliança Democrática, PMDB, no tratamento prioritário
concedido às questões sociais e à retomada sustentada do crescimento econtr
mico. e a prioridade ao social que justifica as políticas de alimentação,
educação, saúde, habitação e previdência. Explícita-se a prioridade ao social
através da ênfase ao Nordeste, da promoçio de emprego e da abertura de
espaços para a elevação do salário real.· Visava também a proposta de
diretrizes, delinear as condições para um desenvolvimento econômico con
tínuo.

li Por sal&rIo ~ entende... o fDdice de I&lirio exp1'MIO em termo8 de
nJor do dinheiro, te.• I&lt.rio monetário &!~ t.O TIJoir 40~.
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Substituiu fi Proposta de Diretrizes... O I PND da "Nova República".
O discurso político era que a Nova República instalou-se com o compromis
so de mudar a vida política, econômÍCa e social do País. O I Plano Nacional
de Desenvolvimento da Nova República, para o período de 1986-1989, deve
ria ser parte desse processo de mudança. O plano visava reformas, cresci
mento econÔmico e combate à pobreza. Todos os programas e recursos defi
nidos dirigiam-se para essas três metas estratégicas.

O plano, em sua formulação, refletiu a decisão pela retomada do
crescimento econômico. desta vez com clara orientação social. O governo
anunciava, através do I PND/NR, a recusa pela recessão, herança do
governo Figueiredo, como alternativa de política econômica. A retomada
do crescimento, conforme os propósitos do plano, supunham a gradual
recuperação do salário real.

O I PND da Nova República diferia dos planos anteriores também
pela concepção de desenvolvimento. ESle governo partia da tese de que
cabe ao setor privado o papel de destaque na retomada do crescimento. O
Estado deveria retomar, portanto. às suas funções tradicionais, que são a
prestação dos serviços públicos essenciais e as atividades produtivas estraté
gicas para o desenvolvimento nacional de longo prazo e complementar à
iniciativa privada. Pela primeira vez, desde a sistemática do planejamento
par'a o desenvolvimento no Brasil, o governo sugere uma ação complementar
ao desenvolvimento espontâneo, ou de mercado, centrado não no governo,
mas na iniciativa privada.

Essas prioridades exigiam reformas profundas na organização e nos
métodos do setor público. a fim de redefinir a participação do Estado nessa
nova etapa de desenvolvimento. A Reforma do Setor Público era meta
estratégica deste plano e, ao mesmo tempo, condição de realização dos
demais objetivos de retomada do crescimento e combate à pobreza. Durante
o Governo Sarney, no entanto, a Reforma Administrativa 7 não se concre
tizou.

7 A reform...dmtnl.straUva contempla itens como:

• restabelecImento da democracia;

• aspectos de natureza técntca;
• aspectos operacionais (planejamento, coordenação) .
S40 elementos componentes:

• mudança de estrutura (anál1se, avalJação e melhoria da organizaçáo);

• melhoria dos processos de trabalho (métodos);

• recursos humanos (cap&eJtaçAo).

As reformas administrativas, no Brasil, foram condUZidas por diversas comis~

soes e entidades. No Governo Kubitschek foi cria<la a CEPA - Comlssáo de
EIItudoB e Projetos Adm1nJstrativos que desenvolveu uma Série de projetos entre

(CDIltinll.)
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A estratégia para a retomada sustentada do crescimento econômico
combinava três vertentes de política econômica: a redução do déficit público,
a renegociação da dívida externa - de modo a reduzir a transferência de
recursos para o exterior - e o combate à inflação.

O combate à inflação é tentado pelo Plano Dornelles (abril de 1985),
baseado no congelamento dos preços públicos e de alguns setores oligopolís
ticos privados, correspondentes a cerca de 40% do PIB, combinado com
uma política estritamente monetarista a nível de Banco Central. A inflação
cai de 12% para 7% durante três meses, voltando para o patamar anterior
assim que os preços congelados são corrigidos (Pereira, 1991),

Durante o governo Sarney vários outros planos foram colocados em
prática na esperança de alcançar as propostas do I PND, um deles o
Plano de Metas "Sustentação do crescimento e combate à pobreza, de
1986-1989, preparado pela equipe do Ministro João Sayad", O Plano de
Metas foi concebido para viabilizar mudanças socais e o processo econô
mico sustentado, com simultânea distribuição de renda e riqueza, reduzindo
assim as desigualdades e erradicando a pobreza.

Suas prioridades estavam concentradas na recuperação e ampliação da
infra-estrutura econômica, no incentivo à renovação tecnológica da indústria
e da agricultura e na promoção do desenvolvimento social. O Plano de
Metas contemplava um crescimento médio para o período de 1986-1989 de
aproximadamente 7 % ao ano. Para cumprir a meta de sustentação do cresci
mento o governo devia investir maciçamente em energia e transporte.

Constituía complemento à série de medidas propostas e encaminhadas,
outro plano de estabilização econômica, o famoso "Plano Cruzado" de
Dilson Funaro, lançado no dia 28 de fevereiro de 1986. 8

(Contln 11110'10)

57-63, tendo apresentado um Relatório final em 1963. De 64 li. 68 as reformas
administrativas basearam-se nos estudos da CEPA. tendo a Fundação Getúlio
Vargas como con8ultora. Em 1967 aparece o Decreto-Lei u.9 200, que àiscipUna
a reforma. e estabelece OB seus prlncfpios, prevê que 11. administração plÍbl1cll. deve
se desenvolver obedecendo ao planejamento (o que ocorre no Governo Collor).
e sugere planos regionais e setoriais.

8 Argumentava-se em relaç'o ao Plano Cruzado a necellSidade de substituir
a fraca moeda - o cruzeiro - por uma moeda mais torte - o c~ado -, com
paridade fixa em relação ao dólar norte-americano (BRA/SEPLAND, 1986. 4).
Esse pacote econômico visou ao combate à Innaçio. O único esforçO anterlor ..
este visando ao combate à infiação foi em 1965/68 com Roberto Campos como
Ministro do Planejamento, quando medidas foram adotadas para:

• congelamento de salá.rfos;

• arrocho salarial - com uma reduçAo real de 40% do poder aquisitivo;

• controle de contas do governo: houve efetivamente uma dJm1nuiçAo doa
Rastos do sovemo, com ., controle do déf1clt público.
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o Plano Cruzado foi um programa heterodoxo, baseado em congela.
mento de preços que, embora bem formulado e contando com enorme
apoio popular. acabou se perdendo na indisciplina fiscal e no excesso de
demanda. A inflação de 14% ao mês, cai a próximo de zero no período
do congelamento, quando este é rompido, em dezembro, a inflação explode
(Pereira, 1991).

Em 1987, o Ministério da Fazenda lança O "Novo Plano de Estabili·
zação", incorporando as características do Plano Cruzado. Tratava-se de
um choque heterodoxo incorporando medidas ortodoxas 9 necessárias, com·
posto de três etapas:

• congelamento - congelamento geral de preços;

• findo o congelamento, previsto para 90 dias, passava-se para
a segunda fase, de flexibilização de preços, com reajustes
mensais de salários e preços;

• economia de mercado - caracterizada pela atuação da livre
força do mercado, por não existirem mais regras fixas de
reajustes de preços.

O Plano Bresser (julho de 1987) foi um plano heterodoxo de emer
gência, provisório, sem indexação nem reforma monetária, apoiado em
congelamento curto e em ajuste fiscal (Pereira, 1991).

9 Ortodoxos - a vertente ortodoxa !undamenta~se numa concepção eucli
diana-cartesiana de ciência. Isto quer dizer que, para os economistas desse grupO,
a economia deve basear-se num conjunto de axiomas básicos aplicáveis em quais
quer circunstâncias. Eles acreditam que, através da utilização do método dedutivo,
é posslvel inferir esse conjunto de leis gerais. A principal dessas leis é a concepção
de que a economia de mercado toma-se auto-reguJável, desde que esteja livre
dos constrangimentos impostos pela intervenção do Estado. Os economistas partem
do pressuposto de que a sociedade é um conjunto de individuos e que cada um desses
individuas é racional, ut1l1tarlsta, e maximmador, isto é, tenta maximizar os valores
de uso, a fim de garantir o seu bem-estar. Acelta·se a idéia de que a utUldade
de um bem lhe contere valof, oU seja, adota-se a teoria do valor-utilidade. Assim,
o sistema tende a um ponto de equllfbrio, sendo capaz de regular as relações
econômicas entre os agentes. Para os heterodoxos - a tentativa de traduzir fenô
menos sociais num modelo estático fechado, deduzido a partir de alguns axiomas
básicos, é Inócua e absurda, deixando de lado questões fundamentais. Para eles,
os tenOmenos econômfcos são hlstorJcarnente d&tac!OIl e nA.o podem ser analisados
através de um método dedutivo. ou seja, a decomposição de um objeto em seus
elementos constitutivos, a fim de que se possa reconstrui-lo por um processo
meramente analítico. Sua concepção da ciência é holística. Para os heterodoxos,
cada sltuaçio espectf1ca envolve a reconstitulçA.o teórica do objeto analisado,
tendo como ponto de partida urna. SltuB.ção real. Assim, tanto os objetos quanto
a abrangência da análise variariam de acordo com as circunstâncias. As fonnu
laç6es desenVOlvidas nia necessariamente poderiam ser transpostas de um ponto
para outro do tempO ou do espaço. A ciência econOmica, nesta concepção, é fun
damentalmente dlnAmica, analisando o movimento das variá.vels e de sUa traje
tória (CAmara Neto, 1990, pp. 33-34).
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Em julho de 1987 foi entregue ao Presidente Sarney e ao Conselho
de Desenvolvimento Econômico, CDE. o "Plano de Controle Macroeconô
mico", preparado pela equipe de Bresser Pereira para orientar a economia
nos próximos 4 anos, objetivando combater o grave processo de desa
juste intemo e externo por qual passava o País. No plano interna a dese
quilíbrio microeconômico dos preços relativos somou-se ao desajuste macro
econômico expresso no excesso de demanda global e particularmente em
um aumento desproporcional do consumo em relação à capacidade produ
tiva do País, provocando o retorno a aItas taxas de inflação, uma crise
financeira e o desencadeamento de um processo recessivo. No plano externo
registrou-se a redução de exportação. o aumento das importações, e, em
conseqüência, a redução do superávit comercial, a queda das reservas e a
suspensão do pagamento dos juros aos credores privados. O plano visava
também, a médio prazo, resolver os problemas estruturais da economia
brasileira. 8 saber:

• dívida externa - que obriga o País a transferir recursos leais
para o exterior;

• a redução da capacidade de poupança do setor público
que leva 80 déficit público; e

• a distribuição desequilibrada da renda, que é fonte perma
nente de injustiça social (BRA!PR/SEPLAN. 1987).

Um novo programa econômico, o de "Modernização e Ajustamento",
foi proposto e usado como roteiro de negociações com o FMI. durante o
Governo Sarney, para o período 1988-1989. Os seus principais pontos
eram: de caráter orçamentário e financeiro, e maior exigência dos progra·
mas assistenciais (Diretrizes do 'Governo, 1988-1989, 1988).

Apesar de todos esses esforços para dotar o País de um plano que
estabilizasse a economia brasileira, a impressão geral que fica é que fica
ram todos os problemas, já herdados dos governos anteriores, para serem
resolvidos pelo próximo governo...

6. O Governo Collor

o novo governo que assumiu em 15 de março de 1990 não deu con
tinuidade às propostas de planejamento do governo anterior, comprometido
que estava com o discurso de sua plataforma política, o do PRN - Par
tido de Reconstrução Nacional. No entanto, sem dt'ívida alguma, herdou
todos os problemas que tentaram ser corrigidos por Dílson Funaro. Bresser
Pereira e por fim. Maílson da Nóbrega com a sua política de tiarroz e
feijão", ou bom«nso e decisões do dia-a-dia, buscando através de medi-
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das econômicas e do pacto social manter a inflação em patamares aceitá
veis, impedindo a qualquer custo a hiperinflação.

Não seria surpresa, portanto, notar que a primeÍra medida do novo
governo fosse um novo "programa de estabílízação" - visando vencer a
inflação e reformar o aparelho do Estado. A lógica do plano repousou na
crença de que com um forte aperto monetário (enxugamento da liquidez),
seria possível obter a estabilização dos preços. Alguma recessão deveria
acontecer, e este seria o sacrificio a ser pedido. Foi um programa imensa
mente intervencionista, fazendo com que todas as ferramentas da economia
ficassem com o Governo. O setor privado, passivo e descaphalizado, foi
literalmente conduzido, através da política econômica, para o caminho que
foi escolhido peJo governo.

o "Programa ... " estava longe de representar um planejamento global
ou estratégico para o País como um todo, visava apenas à intervenção na
conjuntura (câmbio, juros bancários, salários, tarifas públicas, déficit públi
co), uma reforma monetária (encarecendo o custo do dinheiro e tentando
aumentar as despesas fiscais), uma reforma patrimonial (intervenção nos
haveres dos bens públicos, trocando-os por certificados de privatízação),
reforma fiscal (imposto de renda), reforma aduaneira (liberação da impor
tação) e a reforma administrativa. visou um maior controle sobre o pro
cesso inflacionário.

Apesar da enorme recessão provocada pelo plano, a inflação volta a
subir gradualmente, até chegar a 20% em dezembro de 1990. Em janeiro
de 1991, é anunciado um novo plano de estabilização, emergencial, com
binado com um "tarifaço", batízado de Plano Collor 2. A inflação não
recrudesce e volta a crescer imediatamente após, chegando a cerca de 7%
em abril e 10% em junho (Pereira, 1991).

No dia 15 de março de 1991, após um ano de mandato, foi apresen
tado ao Pais o "Projeto de Reconstrução Nadonal" , o plano global do
governo Collor. Constam deste projeto os seguintes itens:

{a) Reforma do Estado, compreendendo:

• Reforma administrativa.

• Programa Federal de Desregulamentação.

• Programa Nacional de Desestatização.

• Empresas Estatais.

(b) Prioridades para a reconstrução nacional, visando à reestru·
turação competitíva da economía e ao resgate da dívída socíal.
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(c) Cidadania e direitos fundamentais.

(d) O Brasil no cenário internacional (BRA/PR. 1991).

O êxito do plano parece repousar na capacidade do governo de suplantar
problemas estruturais, tais como a estagnação econômica, os atuais níveis
de pobreza e a precária situação financeira e capacidade operacional defi
ciente do setor público.

Q plano atual, apelidado de Plano Marcílio, é um clássico plano de
estabilização ortodoxo, que vem sendo posto em prática desde meados de
1991 e visa, através de uma política de juros altos, estabilizar a inflação em
patamares mais "aceitáveis", estimando-se que caia para 2°10 em dezembro
de 1992 (Pereira, 1991).

7. Conclusão

Desde o primeiro governo da revolução, a principal preocupação dos
planejadores brasileiros foi o combate à inflação, ainda que isto tenha sido
dito claramente nos discursos políticos e na formulação dos planos de
governo, como no I Plano da "Nova República", que proclamava o fim
da recessão e a retomada do crescimento econômico.

Junto ao problema inflacionário está o grave desequilíbrio financeiro do
Estado. Este desequilíbrio caracteriza-se não s6 pela redução das receitas
tributárias do governo, mas, principalmente, pelo esgotamento de suas fontes
internM e externas de financiamento. O atual governo propõe, através do
PRN, uma ampla reforma no sistema tributário para adequá-lo às metas
de desenvolvimento econômico.

Como medida prática, no plano fiscal, foi assinado, em 3Q.-7·91, decreto
criando duas Comissões com a finalidade de elaborar uma proposta fiscal,
objetivando elevar a eficiência do sistema tributário, reformular a estrutura
de financiamento do setor público e reestruturar os gastos do Govemo.

Na opiniâo de Emane Galvêas, ex-ministro da Fazenda. uma reforma
fiscal deve ter por base o princípio de "gasta quem arrecada". Não basta
uma Reforma Fiscal e Tributária, qualquer que seja a sua amplitude e
profundidade. ~ fundamental que paralelamente se imponha aos três níveis
do Governo, uma firme disciplina de gastos, a fim de impedir os abusos
salariais e o excesso de pessoal nos quadros da administração direta. das
autarquias. das empresas estatais e das fundações. € preciso se aprovar e
executar um Orçamento criterioso e equilibrado, que não ponha em risco
a estabilidade monetária e proveja recursos adequados. para cobrir os
compromissos do Governo, atender os programas sociais e realizar os inves
timentos de infra-estrutura de responsabilidade da União. O Orçamento da
União é a peça chave no combate à inflação (Galvêas. 199t).
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Constítucián de la República de Bulgaria

Nosotros, los diputados a la Séptima Asamblea Nacional Constituyente,
inspirados por el anhelo de manifestar la voluntad deI pueblo búlgaro,

declarando nuestra fidelidad a los valores universaIes de libertad, paz,
humanitarismo, igualdad, justicia y tolerancia;

elevando en principio supremo los derechos deI individuo, au dignidad
y su seguridad:

siendo conscientes de nuestro irrevocable deber de custodiar la unidad
nacional y deI Estado de Bulgaria;

proclamamos nuestra firmeza de crear un Estado democrático, de
Derecho y social,

por 10 cual aprobamos esta CONSTITUCIÓN.

CAPITULO PRIMERO

Principias Básicos

Art. 1. O) Bulgaria es una república de gobierna parlamentarío.

(2) Todo el poder deI Estado proviene deI pueb[o y es ejercído por él
directamente o mediante los órganos previstos eo esta Constituci6n.

(3) Ninguna parte deI pueblo, partido político U otra organizaci6n,
instituci6n estatal o persona puede arrogarse el ejercicio de la soberania
popular.

Art. 2. (I) La República de Bulgaria es un Estado unitano. eon auto
gesti6n a nível municipal. En eIIa no se admite la exístencia de fonnaciones
terrjtoriales autónomas.

(2) La integridad territorial de la República de Bulgaria es inviolable.
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Art. 3. EI búlgaro es idioma oficial de la República de Bulgaria.

Art. 4 (1) La República de Bulgaria es un Estado de Derecho que se
gobiema en confonnidad con la Constitución y las leyes deI país.

(2) La República de Bulgaria garantiza la vida, la dignidad y los
derechos del individuo, y crea condiciones para el libre desarroIJo deI
Hombre y de la sociedad civil.

Art. 5. (1) La Constitución es la Ley Suprema y las demás leyes no
pueden contradecirla.

(2) Las disposiciones de la Constituci6n tienen efecto directo.

(3) Nadie puede ser condenado por aeciones o inacciones que no
constituyen delito según la ley vigente en eI momento de su perpetraci6n.

(4) Los tratados internacionales ratificados por procedimiento constitu
cional, promulgados y entrados en vigor para la República de Bulgaria, son
parte deI Derecho NacionaI deI pais. E.stos prevalecen respecto a las normas
de la legislaci6n nacional que los contradicen.

(5) TOO85 las normas jurídicas se publican. Entran en vigor a los tres
días de su publieaci6n salvo cuando en eUas mismas se estipule otro plazo.

Art. 6. (l) Todos los Hombres nacen libres e iguales por dignidad y
derechos.

(2) Todos los ciudadanos son iguales ante la ley. No se admite ninguna
restricción de los dereehos o privilegios basados en raza, nacionalidad,
pertenencia étnica, sexo, ascendencia, religi6n, educaci6n, ideas, afiliaci6n
política, condjci6n personal y social o estado material.

Art. 7. EI Estado es responsable por los danos causados por actas o
aeciones ilícitas de sus organismos y funcionarias.

Art. 8. El poder estatal se divide en legislativo, ejecutivo y judicial.

Art. 9. Las Fuerzas Annadas garantizan la soberania. la seguridad y
Ia independencia deI país y defienden su integridad territorial.

Art. 10. Las eleceiones o los referendos nacionales y locales se ceIe
bran sobre e1 principio dei sufragio universal y el derecho a la eIección
directa por votacíón secreta.

Art. 11. (l) La vida política de Ia República de Bulgaria se basa eo
el principio deI pluralismo político.

(2) Ningún partido político ni ideologia pueden ser proclamados ni ser
afinnados como estatales.

(3) Los partidos contribuyen a la fonnaci6n y la expresión de la volun
tad política de ios cíudadanos. EI orden de creaci6n y disoluci6n de partidos
políticos, ui como las condiciones de su actividad. se ,reglamentan por ler.
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(4) No pueden constituirse partidos políticos sobre base étnica, racial
o religiosa, ni tampoco partidos que se propongan la toma deI poder estatal
paI medias violentos.

Art. 12. (1) Las asociaciones de los ciudadanos se proponen defender
y responder a SUS intereses.

(2) Las asociaciones de los dudadanos, incluso las sindicales, no pue·
den proponerse fines políticos ni desarrollar actividad política, la cua! es
exclusividad de los partidos políticos.

Art. 13. O) Los cultos religiosos son libres.

(2) Las instituciones religiosas están separadas deI Estado.

(3) La relígi6n tradicional en la República de Bulgaria es el culto cris
tiano ortodoxo.

(4) Las comunidades e instituciones religiosas, aI igual que las creen·
cias religiosas no pueden ser utilizadas con fines políticos.

Art. 14. La faroilia, la matemidad y los nifios están bajo la pro
teccí6n deI Estado y la socíedad.

Art. 15. La República de Bulgaria asegura la protecci6n y regenera
ci6n deI media ambiente, el cuidado de la naturaleza en su diversidad y
el aprovechamiento racional de las riquezas y los recursOs naturales de]
país.

Art. 16. EI trabajo es garantizado y amparado por la ley.

Art. 17. (1) EI derecho a la propiedad y a la herencia está garao·
tízado y amparado por la ley.

(2) La propiedad es privada o pública.

(3) La propiedad privada es inviolable.

(4) El régimen de los bienes de propiedad estatal y municipal se
reglamenta por ley.

(5) La expropiaci6n fonosa de una propiedad para fines estatales
y municipales puede tener lugar únicamente conforme a una ley, siempre
y cuando esas necesidades no pueden ser satisfechas de otro modo, tras
previa indemnizaci6n equivalente.

Art. 18. (1) Las riquezas deI subsuelo. las pIayas en la Iínea de la
costa marítima, las carreteras nacionales. asi como las aguas, los bosques
y parques de significaci6n nacional. Ias reservas natura!es y arqueol6gicas,
declaradas como tales por ley, son propiedad exclusiva dei Estado.

(2) El Estado ejerce derechos soberanos sobre la platafonna conti·
nental y la zona econ6mica exclusiva en cuanto a la exploración. expIo-
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taci6n, aprovechamiento. preservación y dominio de los recursos biológicos
minerales y energéticos de estas áreas marltimas.

(3) EI Estado ejerce derechos soberanos sobre las frecuencias radiales
y las posiciones de la órbita geoestacionaria. especificados para la Repú·
blica de Bulgaria en los tratados internacionales.

(4) Por ley se puede crear monopolio estatal sobre las redes naeio·
naIes ferroviarias. las redes nacionales de correos y telecomunkaciones, sobre
la explotaci6n de la energía nuclear. la fabricaci6n de productos radiac·
tivos, armas, explosivos y substanciss de alto poder biológico.

(5) Las condiciones y el orden en que eI Estado otorga concesiones
de obras y autorizaciones para actividades contempladas en los incisos
anteriores, se reglamentan por ley.

(6) Los bienes de propiedad estatal se utilizan y administran en inte·
rés de los ciudadanos y de la sociedad.

Arto 19. (1) La economia de la República de Bulgaria está basada
en la libre iniciativa econ6mica.

(2) La ley crea y garantiu a todos los ciudadanos y personas jurí·
dicas iguales condiciones jurídicas de actividad económica. impidiendo eI
abuso deI monopolio. la competencia desleal y protegiendo ai consumidor.

(3) Las inversiones y ia actividad econ6mica de los ciudadanos y
personas jurídicas búlgaras y extranieras gozan deI amparo de la ley.

(4) La ley erea condiciones para la cooperaci6n y atras formas de
asociaci6n de personas físicas y jurídicas aI objeto de lograr eI progreso
econ6mico y social.

Art. 20. El Estado vela por eI desarrolIo equilibrado de las distintas
regiones deI país y presta asistencia aI quehacer de los 6rganos territoriales,
mediante la política financiera. crediticia e inversionista.

Art. 21'. (1) La tierra es eI patrimonio nacional básico eI cual goza
de la protecci6n especial deI Estado y Ia sociedad.

(2) La tierra cultivable se utiliza exclusivamente para fines agrícolas
Se admite por excepci6n cambiar su destinaci6n en casos de necesidad
demonstrada, eo las condiciones y orden establecidos por ley.

Art. 22. (1) Los extranjeros y las personas jurídicas extranjeras no
pueden adquirir derechos de propiedad sobre tierras, salvo en casos de
herencia previstos por ley. En este C&$O deberán transferir lU propiedad.

(2) En condiciones estipuladas por Iey, los extranjeros y las personas
juridicas extranjeras pueden adquirir el derecho a utilizar. a construir
otros derechos reates.
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Art. 23. EI Estado crea condiciones para el libre desarroUo de la
dencia, la educaci6n y las artes, y les presta ayuda. Vela por la conser·
vación deI patrimonio nacional histórico y cultura1.

Art. 24. (1) La política exterior de la Reptiblica de Bulgaria se neva
a cabo de acuerdo a los princípios y normas deI Derecho Internaciona1.

(2) Fines básicos de la política exterior de la República de Bulgaria
son la seguridad y la independencia dei país, el bienestar y los derechos
y las libertades básicos de los ciudadanos búlgaros, asi como la contribu
ci6n ai establecimiento de un orden internacional justo.

CAPITULO SEGUNDO

Derechos y Deberes Fundamentales

de los Ciudadanos

Art. 25. (1) Ciudadano búlgaro es todo aquél de quien por lo menos
uno de los padres es cíudadano búlgaro o quien haya nacido en territorio
de la República de Bulgaria, si no adquiere de orígen otra cíudadanía.
Se puede adquirir ciudadanía búlgara también por naturalizací6n.

(2) Las personas de ascendencía búlgara adquíeren Ia ciudadanía
búlgara en procedimiento facilitado.

(3) Un ciudadano búlgaro de nacimiento no puede ser privado de
ciudadanía búlgara.

(4) Un ciudadano de la RepúbIíca de Bulgaria no puede ser expulsado
nl entregado a ottO Estado.

(5) Los ciudadanos búlgaros residentes en el extranjero gozan deI
amparo de la República de Bulgaria,

(6) Las condiciones y el arden de adquisidón, conservaci6n y pérdida
de la ciudadanía búJgara se reglamentan por ley.

Art. 26. (1) Los ciudadanos de la República de Bulgaria, dondequiera
que se haUen, gozan de todos los derechos y tienen todos los deberes
según esta Constituci6n.

(2) Los extranjeros residentes eo la República de Bulgaria tienen de
todos los derechos y todos los deberes contemplados en esta Constituci6n,
excepto los derechos y los deberes para los cuales la Constituci6n y las
leyes exisen la ciudadanía búlgara.

Art. 27. (t) Los extranjeros que reside» en el país de .acuerdo con
la ley, no pueden ser expulsados ni entregados contra su voluntad a otro
Estado, salvo en los casos y en el orden previstos por ley.
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(2) La República de Bulgaria ofrece asilo a extranjeros perseguidos
por sus convicciones o actividad en defensa de derechos y libertades inter
nacionalmente reconocidos.

(3) Las condiciones y el orden para conceder asilo se reglamentan
por ley.

Art. 28. Todo individuo tiene derecho a la vida. Atentar contr~

la vida humana se castiga como el crimen más grave.

Art. 29. (l) Nadie puede ser sometido a tortura. B trato cruel, inhu
mano o denigrante, ni tampoco a la asimilaci6n étnica por la fuerza.

(2) Nadie puede ser sometido a experimentos médicos, cientificos u
otros sin su acuerdo voluntario por escrito.

Art. 30. (1) Todos tienen derecho a la líbertad e integridad personal.

(2) Nadie puede ser detenido, sometido a inspecci6n ocular, requisa u
otro atentado contra su integridad personal sino en las condiciones y el
orden establecidos por ley.

(3) En los casos ineludibles, expresamente contemplados por la ley.
las autoridades competentes estatales pueden detener a un ciudadano. infor
mando inmediatarnente a los órganos judicia1es. En un plazo de 24 horas
tras la detenci6n, ei 6rgano deI poder judicial se pronuncia sobre su Iegi.
timidad.

(4) Todos tienen dereeho a un abogado defensor a partir dei momento
de su detenci6n o de 5U calificaci6n de acusado.

(5) Todos tienen el derecho a entrevistarse a solas con su defensor.
El secreto de sus entrevistas es inviolable.

Art. 31. (l) Todo acusado de un delito debe ser entregado a la auto
ridad judicial en el plazo previsto pot te, .

(2) Nadie puede ser forzado a confesarse culpable ni ser condenado
tan BÓio en razón de sus declaraciones.

(3) El acusado se considera inocente hasta la demostración de lo
contrario en virtud de una sentencia entrada en vigor.

(4) No se admiten restricciones de los derechos deI acusado más aUá
de 10 imprescindible para el procedimiento de la justicia .

(5) A los privados de libertad se crean condiciones para el ejercicio
de sus derechos fundamentales que no estén limitados por efecto de la
sentencia.

(6) La pena privativa de libertad se. cumple únicamente en los lugarel
determinados pot ley.
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(7) No prescriben la persecuci6n judicial y el cumplimiento de la
pena por delitos contra la paz y la humanidad.

Art. 32. (1) La vida privada de los ciudadanos es inviolable. Toda
persona tiene derecho a la defensa contra la injerencia ilegal en su vida
privada y familiar, y contra el atentado contra su honor, dignidad y repu
taci6n.

(2) Nadie puede ser seguido, fotografiado, filmado, ni grabada su
voz o sometido a otros procedimientos semejantes, sin su conocimiento o
en contra de su expresa desaprobaci6n, salvo en los casos previstos por ley.

Art. 33. (l) EI domicilio es inviolab]e. Sin consentímiento de su
titular nadie puede entrar o permanecer en él, salvo en los casos expresa
mente contemplados por ley.

(2) Entrar o permanecer en un domicilio sin el consentimiento de su
titular o sin disposición judicial se admitirá 5610 a objeto de prevenir delito
inminente o flagrante, a objeto de aprehender aI autor de éste, as! como
en los casos de extrema necesidad.

Art. 34. <1} La libertad y eI secreto de la correspondencia y de las
otras comunicaciones son inviolables.

(2} Las excepciones a esta regIa se admiten s610 con disposicí6n de la
autoridad judicial, cuando lo imponga el descubrímiento o la prevención de
delitos graves.

Art. 3S. (1) Toda persona tiene derecho a elegir libremente su resi·
dencia, a desplazarse por el territorio del país y adejar libremente sus fron·
teras. Este derecho puede limitarse únicamente por ley, por razones de
defensa de la seguridad nacional, la salud pública y los derechos y libertades
de otros ciudadanos.

(2) Todo ciudadano búlgaro tiene derecho a retornar aI país.

Art. 36, (1) E] estudio y uso de ]a lengua búlgara es derecho y deber
de los ciudadanos búlgaros.

(2) Los ciudadanos para quienes el búlgaro no es su lengua materna,
tíenen derecho, paralelamente aI estudio obligatorio de] búlgaro, a estudiar
y usar su idioma.

(3) Los casos en que se usa só]o el idioma oficial, se reglamentan
por ley.

Art. 37. (O La libertad de conciencia, la libertad de pensariliento, la
elección de confesi6n o de creencias religiosas o ateas, son inviolables. El
Estado vela por observarse la tolerancia y el respeto entre las distintas
confesiones, 10 mismo que entre creyentes y ateos.
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(2) La libertad de conciencia y de culto no puede ser dirigida contra
la seguridad nacional, el orden público, la salud pública y la moral, ni contra
los derechos y las libertades de otros ciudadanos.

Art. 38. Nadie puede ser perseguido o limitado en sus derechos por
sus convicciones, ní ser obligado o fortado a informar de ellas a de Ias de
otras personas. '

Art. 39. (1) Toda persona tiene derecho a expresar opini6n y divulgarIa
en forma verbal, escrita u oral, mediante el sonido, la imagen a por cualquier
otro media.

(2) Este derecho no puede utilizarse para trasgredir los derechos y
la reputaci6n de atra persona, ni Uamar ai cambio por medios violentos deI
orden constitucionalmente establecido. a la comisión de delitos, a instigar
ai odio o la violencia contra el individuo.

Art. 40. (1) La Prensa y los demás medios de difusión son libres y
no están suietos a censura.

(2) El cierre y la confiscaci6n de una publicación o de otro medio
de informaci6n se admite únicamente eo virtud de un aeta deI poder judicial,
cuando sean afectsdas las buenas costumbres o contengan IJamamientos aI
cambio violento deI orden constitucional vigente. a la perpetraci6n de un
delito o a la violencia contra el individuo. Si en el plazo de 24 horas no
se procede a la confiscación, cesa eI efecto deI cierre.

Art. 41. (I) Todos tienen derecho a indagar, recibir y difundir infor
macíón. EI ejercicio de este derecho no puede estar en detrimento de los
derechos r la reputación de los demás ciudadanos, ni de la seguridad na·
eional, el orden público, la salud pública y la moral.

(2) Los ciudadanos tienen derecho a recibir ínformación de un orga
nismo o instituci6n estatal sobre asuntos que representan para eUos ínterés
legitimo, si la informaci6n no oonstituye un secreto óe ~stado, un secreto
protegido por ler o si trasgrede derechos ajenos.

Art. 42. (1) Los ciudadanos que bayao cumplido 18 afios de edad,
oon exc.epci6n de los puestos baio interdicei6n o quienes cumplan una
sentencia de privaci6n de libertad, tienen derecho a elegir órganos estatales
o munícipales r a participar en referendos.

(2) La organización y el orden pera celebrar elecciones y referendos
se establecen por ley.

Art. 43. (1) Los ciudadanos tiencn derecho a reunirse pacIficamente
y sin armas en encuentros y ooncentraciones.

(2) E1 orden para organizar y realizar reuniones y concentraciones se
establece por ley.
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(.3) No se requiere autorizaci6n para celebrar reunlones bajo teeho.

Art. 44. (1) Los ciudadanos pueden asociarse Jibremente.

(2) Se prohíben organizaciones cuya actividad esté dirigida contra ]a
lloberanía, la integridad territorial deI país y la unidad de la nación. aquellas
que instiguen la hostilidad racial, nacional. étnica o religiosa. a trasgredir
de [os derechos y las libertades de los eiudadanos. así como organizaciones
que creen estructuras secretas o paramilitares o que pretendan lograr sus
objetivos por medios violentos.

(3) La ley especifica las organizaciones que están sujetas a registro,
e[ orden de su disoluei6n, asi como sus relaciones eon el Estado.

Art. 45. Los ciudadanos tienen derecho apresentar quejas. sugerencias
y peticiones a los organismos estatales.

Art. 46. (1) El matrimonio es uni6n vo\untaria entre un hombre y una
mujer. Es legítimo 0010 el matrimonio civil.

(2) Los cónyuges tienen derechos y deberes iguales en el matrimonio
y la familia.

(3) La forma de matrimonio, [as condiciones y el orden de su con
tracción y disoluci6n, las relaciones personales y de propiedad entre los
c6nyuges se reglamentan por ley.

Art. 47 (l) La crianza y la educaci6n de los hijos hasta su mayoría
de edad es derecho y deber de SUB progenitores y son apayados por el
Estado.

(2) La madre de família goza de especial ampara por parte de! Estado,
el cual le asegura licencia pagada pre y posnatal, asistencia obstétrica gra
tuita, condiciones favorables de trabajo y otras ayudas sociales.

(2) Los hijos habidos luera deI matromonio tienen iguales dereehos
a los habidos en eI matrimonio.

(4) Los hijos privados deI cuidado de sus familiares gozan deI amparo
especial del Estado y la sociedad.

(5) Las condiciones y el orden de restricci6n o privaci6n de la patria
potestad se especifican por Iey.

Art. 48. (1) Los ciudadanos tienen derecho aI trabajo. EI Estado se
encarga de crear condiciones para el ejercicio de este derecho.

(2) EI Estado crea condiciones para que las persona8 eon impedi
mentos físicos y psíquicos ejerzan su derecho ai trabajo.

(3) Todo ciudadano elige libremente su profesi6n y el lugar de trábajo.

(4) Nadie puede ser forzado a realizar un trabajo en contn de su
\'oluntad.
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(5) Los trabajadores y empleados tienen derecho a trabajar en condi·
ciones higiénicas y seguras, a una remuneraci6n laboral mínima y a un
pago que correspooda aI trabajo realizado, asi como a descansar y hacer
uso de V8caciones en condiciones y orden establecidos por ley.

Art. 49. (1) Los trabajadores y los empleados tienen derecho a
asociarse eo organizaciones y uniones síndieales para defender sus intereses
en el ámbito laboral y deI seguro social.

(2) Los empresarios tienen derecho a asociarse para defender sus
intereses eeon6mieos.

Art. 50. Los trabajadores y empleados tienen derecho a la huelga
eo defensa de sus íntereses econ6micos y sodales colectivos. Este derecho
se ejerce en condiciones y orden previstos por ley.

Art. 51. (1) Los ciudadanos tienen derecho aI seguro social y la
asistencia social.

(2) Las personas temporalmente desempleadas tienen derecho a seguro
social en condiciones y en orden estipulados por ley.

(3) Los ancianos que earezean de familiares y no puedan procurarse
sustento sobre la base de 5U propíedad, asi como los impedidos física
y psíquicamente, están bajo la especial protecd6n dei Estado y la sociedad.

Art. 52. (1) Los ciudadanos tienen derecho a un seguro de salud
que les garantice asistencia médica aceesible y atenci6n médica gratuita
en condiciones y en orden establecidos por ley.

(2) EI servicio médico a los ciudadanos es financiado por eI Presu
puesto dei Estado, por los empresarios, por cuotas de seguros individuales
y por atras fuentes, en condiciones y en arden establecidos por ley.

(3) EI Estado protege Ia salud de los ciudadanos y fomenta el deporte
y el turismo.

(4) Nadie puede ser sometido a tratarnientos y medidas sanitarias en
contra de su voluÍltad, salvo en los casos previstos por la ley.

(S) EI Estado ejerce contraI sobre todos los establecimientos de salud,
así como sobre Ia fabricaci6n de fármacos, preparados biológicos, equipas
médicos y el comercio con éstos.

Art. 53. (l) Todos tienen derecho a la educaci6n.

(2) La ensefianza escolar hasta los 16 aiíos es oblígatoria.

(3) La educaci6n primaria J secundaria en las escuelas estatales )'
municipales es gratuita. En algunas condiciones previstas por la ley, la
educaci6n en las escuelas superiores estatales es gratuita.

(4) Las escuelas superiores gOza0 de autonomia académica.
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(5) Ciudadanos y organizaciones pueden erear escuelas en condiciones
y en orden contemplados por ley. La ensenanza en estas escuelas debe
responder a las exigencias estatales.

(6) EI Estado incentiva ]a educación creando y financiando escuelas,
prestando ayuda a escolares y universitarios capaces; creando condiciones
para la preparaci6n profesional y la recapacitaci6n, y ejerce contrai sobre
todos los tipos y grados de escuelas.

Art. 54. (1) Todos tienen derecho aI acceso a los valores nacionales y
universales, así como a desarrollar su cultura conforme con su pertenencia
étnica, 10 cual está reconocido y garantizado por la ley.

(2) La libre creatividad artística, científica y técnica está reconocida y
garantizada por la ley.

(3) Gozan deI amparo de la ley los derechos de autor, inventor y sus
análogos.

Art. 55. Los ciudadanos tienen derecho a vivir en un entorno natu
ral sano y favorable que responda a los estándares y normas establecidos.
Los ciudadanos tienen el deber de proteger el entorno natural.

Art. 56. Cada ciudadano tiene derecho a la defensa. en caso de que
sus derechos o intereses legítimos sean violados o amenazados. Ante los
organismos estatales puede comparecer con su defensor.

Art. 57. (1) Los derechos fundamentales de los ciudadanos son
inalienables.

(2) No se admite el abuso de derechos ni su ejercicio si trasgrede
derechos o intereses legítimos de otros.

(3) En caso de declararse guerra, estado de sitio u otro estado de
emergencia, por ley puede ser limitado temporalmente el ejercicio de algunos
derechos de los ciudadanos, eon excepci6n de los derechos estipulados
en los artículos 28. 29, 31, inc. 1, 2 y 3, el art. 32, inc. 1 y eI art., 37.

Art. 58. (1) Los ciudadanos tienen el deber de respetar y observar la
Constitución y las leyes. Tienen la obligación de respetar los derechos y los
intereses legitimos de los demás.

(2) Las creencias religiosas y de ctra índole no son raz6n para
negarse a cumplir los deberes establecidos en la Constitución y las leyes.

Art. 59. (1) La defensa de la patria es deber y honor de todo ciuda
dano búlgaro. La felonía y la traición a la patria son eI más grave de (os
delitos y se castigan eon todo el rigor de la ley.

(2) EI servicio militar. las condiciones y el orden para la exoneraci6n
de éste O su sustituci6n por un servieio alternativo se reglamenta por ley.
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Art. 60. (1) Los ciudadanos tienen eI deber de pagar impuestos y
tasas cstablecidos por ley. en funci6n de sus ingresas y bienes.

(2) Unicamente por tey pueden establecene facilidades y gravámenes
impositivos.

Art. 61. Los ciudadanos tienen el deber de prestar su colaboraci6n
aI Estado y a la sociedad en caso de desastres naturales y de otra índole,
en las condícíones y el orden establecidos por ley.

CAPITULO TERCERO

Asamblea Nacional

Art. 62. La Asamblea Nacional ejerce el poder legislativo y cumple
centroI parlamentario.

Art. 63. La Asamblea Nacional está constituida por 240 diputados.

Art. 64. (1) La Asamblea Nacional es elegida por no período de
euatro anos.

(2) En caso de guerra. estado de stio u otro estado de emergeocia
que hayan acontecido durante o después de expirado eI mandato de la
Asamblea Nacional, cl plazo de SUB facultades se prorroga hasta la desa
parici6n de estas circunstancias.

(3) Elecciones para una nueva Asamblea Nacional se celebra0 a mAs
tardar dos meses después de cesadas las facultades de la anterior.

Art. 65. (1) Puede ser elegido diputado todo ciudadano búlgaro que
no tenga otra cludadanía, que haya cumplido los 21 anos. no esté puesto
bajo interdiceiÓD y no purgue una sentencia de privaci6n de libertado

(2) IAs candidatos a diputados que OCUpa0 un cargo estatal. cesao
eI cumpIimiento de éste una vez registrados.

Art. 66. La legitimidad de las elecciones puede ser cuestionada
ante eI Tribunal Constitucional. en los términos previstos por Iey.

Art. 67. (1) Los diputadoa representan no BÓio a sus elcctores. sino
a todo el puebIo. Todo compromiso con un mandato obligatorio e8 in~

válido.

(2) Los diputados aet6an en virtud de la Constitución y las Ieyes,
síJUiendo eJ dictamen de lU concieneia y convicciones.

Art. 68. (I) Los diputados DO pueden desempefíar otro cargo esta·
tal oi realizar aetividades incompatibles segtín la Ie)' con su condid,ón de
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(2) EI diputado que sea elegido ministro cesa 5US facultades durante
e[ período en el cua[ sigue siendo ministro. En tal caso es sustituido
siguiendo el procedimiento legal.

Art. 69. Los diputados no están sujetos a responsabilidad penal
por las opiniones que expresen ni por sus votaciones en la Asamblea
NacionaL

Art 70. Los diputados no pueden ser detenidos y contra ellos no
puede ser incoada persecuci6n penal, salvo por delitos graves y sólo con
autorización de la Asamblea Nacional y -cn caso de que ésta no sesiona
deI Presidente de la Asamblea NacionaL No se requiere de una autori·
zaci6n de detención en presencia de delito grave; sin embargo. en este
caso se da aviso inmediato a la Asamblea Nacional. y si ésta no sesiona,
ai Presidente de la Asamblea Nacional.

Art. 71. Los diputados perciben una dieta parlamentaria cuyo mono
to se fija por la Asamblea Nacional.

Art. 72. (1) Las facultades deI diputado se interrumpen con ante
rioridad en caso de:

1. renuncia ante la Asamblea Nacional;

2. entrada en vigor de una sentenciá que díctamine privación de
libertad por un delito premeditado, acuando eI cumplimiento de la pena
privativa de libertad no haya sido postergado;

3 _ comprobada ineIectividad o incompatibilídadõ

4. defunci6n.

(2) En los casos contemplados en los incisos 1 y 2, la resoluci6n pro·
cede de la Asamblea Nacional. y en los casos deI inciso J. deI Tribunal
Constitucional.

Art. 73. La organizaci6n y el quehacer de la Asamblea Nacional se
realizan en virtud de la Constituci6n y de un Regiamento, aprobado por
aquéUa.

Art. 74. La Asamblea Nacional es un organismo en permanente fun·
cionamiento. l!sta decide por si misma el tiempo de receso.

Art. 75. La Asamblea National recién electa es convocada a 8U pri·
mera sesi6n por el Presidente de la República cn un plazo m,áximo de un
mes tras Ia eIecci6n de Ia Asamblea Nacional. Si eI Presidente no con·
voca la Asamblea Nacional en el plazo seiíalado, ésta es convocada po!
una quinta parte de los diputad06.

Art. 76. (1) La primera sesi6n de la Asamblea Nacional es inau
gurada por el decano que se haI1e presente.
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(2) En la primera sesi6n, los díputados prestan eI siguiente jura
mento: "Juro en nombre de la República de BuIgaria que observaré la
Constitución y las leyes del país y que en todos mis aetos me guiaré por
los intereses deI pueblo. Lo juro."

(3) En esa misma sesi6n la Asamblea Nacional elige a sus presidente
y vicepresidentes.

Art. 77. (1) E1 Presidente de la Asamblea Nacional:

1. representa a la Asamblea Nacional;

2. sugiere un proyecto de orden dei día para las sesiones;

3. inaugura, dirige y clausura las sesiones de la Asamblea Nacional
y asegura el orden de su celebraeión;

4. certifica con su firma el contenido de las actas aprobadas por
la Asamblea Nacional;

5. promulga Ias resolucíones. dec1araciones y llamamientos aproba·
dos por la Asamblea Nacional;

6. organiza las relaciones internacionales de la Asamblea Nacional.

(2) Los vicepresidentes de la ASllmblea Nacional asesoran aI Pre·
sidente y lIevan adelante las actividades que éste les encarga.

Art. 78. La Asamblea Nacional se convoca a sesiones por el Pre·
sidente de la Asamblea Nacional:

1. a iniciativa de éste;

2. a solicitu~ de una quinta parte de los diputados;

3. a solicitud deI Presidente de la República;

4. a solicitud deI Consejo de Ministros.

Art. 79. (1) La Asamblea Nacional elige de entre sus miembros co
misiones permanentes y provisíonales.

(2) Las comisiones permanentes coadyuvan Iª actividad de la Asam·
bIea Nacional y ejercen en nombre de ésta control parlamentarlo.

(3) Las comisiones provisionales sou elegidas para efectuar sond~
y encuestas.

Art. 80. Los funcionarias y los ciudadanos, cuando sean Ilamados.
deben bacerse presentes ante las comisiones parlamentarias y facilitarlea
las informaciones y documentos requeridos.

Art. 81. (1) La Asamblea Nacional puede sesionar y aprobar sua
aetas si están presentes más de la mitad de 108 diputadoa.
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(2) La Asamblea Nacional vota las leyes y demás actas por mayoría
simple de [os diputados presentes, salvo cuando la Constítucí6n requiere
otra mayoría.

(3) La votlición es personaf y abierta, salvo cuando la Constitución
prevé o la Asamblea Nacional resuelve que ésta sea secreta.

Art. 82. Las sesiones de la Asamblea Nacional son abiertas. A títu·
10 de excepción, la Asamblea Nacional puede decidir que algunas sesio·
nes se realicen a puertas cerradas.

ArL 83. (1) Los miembros deI Cansejo de Ministros pueden tomar
parte en las sesiones de la Asamblea Nacional y de las comisiones par
lamentarias. A solicítud de eIlas su audiencia tíene príoridad.

(2) La Asamblea Nacional y las eomisiones parlamentarias pueden
obligar a los ministros a presentarse en sus sesiones y a responder a pre
guntas formuladas.

Art. 84. La Asamblea Nacional:

1. aprueba, enmienda y deroga las leyes;

2. aprueba el Presupuesto deI Estado y eI Informe sobre su cumpli·
miento;

3. estabIece los impuestos y fija 5U monto;

4. convoca elecciones a Presidente de la República;

5. toma decisi6n para celebrar referendos nacionales;

6. elige y releva al Primer Ministro y, a sugerencia de éste, a1 Con·
sejo de Ministros; hace cambias en el Gobierno a propuesta deI Primer
Ministro;

7. erea, reestructura y clausura ministerios a sugerencia deI PrimeI
Ministro;

8. elige y releva a los directores deI Banco Nacional de Bulgaria y
de otras instituciones especificadas por ley;

9. da visto bueno a la suscripci6n de acuerdos para préstamos es
tatales;

10. decide los asuntos de dec1aracíón de guerra y la firma de paz;

11. autoriza el envío y e1 empleo de las Fuerzas Armadas Búlgaras
fuera dei país, así como la dislocaci6n de tropas extranjeras en territorio
dei país o su paso a través de éste;

12. declara estado de sitio u otro estado de emergencia eti todc
el territorio dei país o en parte de éste, a sugerencia deI Presidente o
dei Consejo de Ministros;
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13. concede amniatfa;

14. instituye 6rdenes y condecoraciones:

15 . declara Ias fiestas nacionaJes.

Art. 85. (1) La Asamblea Nacional ratifica J deroga por leJ 1m
acuerdos intemacionales. los cuaJes:

1. tiencn carácter polítito o militar;

2. conciernen la participaci6n de la República de Bulgaria en orga·
ni%aciOn&1 internacionales;

3. se refitren a la corrección de las fronteras de la República de
Bulgaria:

4. contienen compromisos financieros asumidos por el Estado;

S. prevén la participación dei Estado eo un arregIo por via de arbi·
traje o judicial de litígios íntemacionaIes;

6. se refieren a los derechos humanos fundamentales;

1. atafien la vigencia de la ley o requieren medidas de caráctel
legislativo para su cumplimiento;

8. prevén explicitamente ratificaci6n.

(2) Los tratados ratificados por la Asamblea Nacional pueden se.
enmendados o derogados exclusivamente por el orden seõalado en 101

propb tratadoa. o de acuerdo con las normas universales deI Derechc
Internacional.

(3) La SlliCripciÓG. de tratados intemacionaIes que requieran enmien
das a la CoD&tituci6n debe ser precedida por la aprobaci6n de estas enmien·
das.

Art. 86. (1) La Asamblea Nacional aprueba leyes. re801uciones. de·
c1ataçionea y lIamamientos.

(2) Las Ieyea y las resoIuciones de la Asamblea Nacional son obli.
galOrUiB ,. tpdoe los organismos estataIes. las organizaciones y los cin
dadanoa.

Art. 81. (1) Derecho a la iniciativa legislativa tienen todo dil'u,
tado y el Consejo de Ministros.

(2) ~l p.~xeeto de ley sobre el Presupuesto deJ Estado es confeccio
nado y Pl'eIODtido por el Con.sejo de Miniatroa.

Art. 88. (1) Las leyea se debaten y aprueban eu dos votaciones.
efectuaeiBe en sesiones diltintal. A título de excepcl6n. la Asamblea N.
cionaI puede :NI01ver que ambas votaclonea se reaJicen en una sola sesi6n.

I. hIf........ .... •. 29 •. n • •./~. 19ft



(2) Las demás actas de la Asamblea Nacional son aprobadas en
una sola votaci6n.

(3) Las actas aprobadas se publican en la Gaceta deI Estado a máli
tardar a los quince dias de su votaci6n.

Art. 89. (1) Una quinta parte de los diputados puede proponer a
la Asamblea Nacional una moci6n de censura ai Consejo de Ministros.
Tal propuesta es aprobada si a favor de eUa hayan votado más de la
mitad de todos los diputados.

(2) En caso de que la Asamblea Nacional emitiese voto de censura
ai Primer Ministro o ai Consejo de Ministros, el Primer Ministro presenta
la dimisi6n dd Gobierno.

(3) En caso de que la Asamblea Nacional rechace la propuesta de
moci6n de censura ai Consejo de Ministros, no puede presentarse una
nueva propuesta de censura por la misma raz6n en los próximos seis
meses.

Art. 90. (1) Los diputados tienen derecho a formular preguntas y
pedir explicaciones aI Consejo de Ministros o a algunos ministros, y
éstos deben responder.

(2) A propuesta de una quinta parte de los diputados acerca de}
pedido de explícaciones, se lIevan adelante debates y se toma una reso·
lución.

Art. 91. (1) La Asamblea Nacional elige el Tribunal de Cuentas
el cuaI ejerce control sobre eI cumplimiento deI Presupuesto.

(2) La organización, las facultades y el orden de la actividad deI
Tribunal de Cuentas se regIamenta por ley.

CAPITULO CUARTO

Presidente de la República

Art. 92. (1) El Presidente es el Jefe deI Estado. Personifica la uni·
dad de la naci6n y representa a la República de BuIgaria en las tela·
ciones intemacionales.

(2) EI Presidente se ve apoyado en sus funciones por um Vicepre
sidente.

Art. 93. (1) El Presidente es elegido por votaci6n directa deI elec·
torado y por un plazo de cínco anos, en los términos contemplados por
ley.

(2) Puede ser elegido Presidente todo ciudadano búlgado de naci
miento que haya cumplido los 40 anos, que responda a las condicionei
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válidas para la elecci6n de un diputado y haya residido en el país duran·
te los últimos cinco afias.

(3) Se da por elegido el candidato que haya obtenido más de la
mitad de los sufragios válidos, si eo los comicios han participado más
de la mitad de los dectores.

(4) Si ninguno de los candidatos haya sido elegido, en un plazo de
siete días se celebra otra ronda electoral, en la cual toman parte lo~

dos candidatos que hayan obtenido la mayor cantidad de votos. Se d~

por elegido aI candidato que obtenga el mayor número de sufragios.

(5) La eleccí6n de nuevo Presidente se efectúa no antes de tre~

meses y a los dos meses a más tardar de expirado eI plazo deI mandato
deI Presidente en funciones.

(6) Las disputas en cuanto a la legitimidad de la elecci6n de Presi·
dente son dirimidas por el iribunal Constitucional en plazo de un mes
tras los comicios.

Art. 94. El Vicepresidente es elegido en una lista común con el
Presidente y en las condiciones y en el orden para las elecciones presi·
denciales.

Art. 95. (1) EI Presidente y Vicepresidente pueden ser reelegidos
en el mismo cargo s610 por un segundo mandato.

(2) EI Presidente y el Vicepresidente no pueden ser diputado~, rea·
lizar otras actividades estatales, sociales y econ6micas, ni participar eo
Ia directiva de partidos políticos.

Art. 96. El Presidente y el Vicepresidente prestan juramento antf
la Asamblea Nacional, según el art. 76, inc. 2.

Art. 97. (l) Las facultades deI Presidente y deI Vicepresidente cesan
antes de tiempo en caso de:

1. dimisi6n ante el Tribunal Constitucional;

2. imposibilidad duradera de cumplir sus facultades a causa de cu·
fermedad grave;

3. Ias condiciones art. 103;

4. defunci6n.

(2) En los casos de los apartados 1 y 2. Ias facultades deI Presidente
y deI Vicepresidente son cesadas una vez que el Tribunal Constitucional
comprube las circunstancias mencionadas en eUos.

(3) En los casos deI inciso 1, eI Vicepresidente toma posesión de]
cargo de Presidente hasta el final deI numdato.
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(4) Ante la imposibilidad dei Vicepresidente de asumir las facultade~

de Presidente, éstas se ejercen por el Presidente de la Asamblea Nacio
nal hasta la elecci6n de Presidente y Vicepresidente. En este caso. eu
un plazo de dos meses se celebran elecciones a Presidente y Vicepresi.
dente.

Art. 98. El Presidente de la República:

1. convoca elecciones a Asamblea Nacional y órganos de autoges·
ti6n municipal y fija la fecha para la celebraci6n de referendo nacional.
cuando así lo haya dispuesto la Asamblea Nacional;

2. dirige mensajes a Ia naeiJn y a la Asamblea Nacional;

3. suscribe tratados internacionales en los casos contemplados por
ley;

4. promulga las leyes:

5. aprueba los cambias de los Jímites y los centros de las unidades
administrativas a propuesta deI Consejo de Ministros;

6. nombra y cesa en sus funciones a los jefes de las misiones diplo
máticas y de los representantes permanentes de la República de Bulgaria
ante organizaciones intemacionales a propuesta dei Consejo de Ministros,
asi como recibe las cartas de acreditación y de retiro de los diplomáti
cos extranjeros en el país;

7. nombra y revoca de sus cargos a otros funcionarios estatales,
especificados por ley;

8. confiere órdenes y condecoraciones;

9. concede y restituye la ciudadanía búlgara, autoriza su cambio y
priva de ésta;

10. concede asilo;

11. hace uso deI derecho aI indulto;

12. Condona deudas inpagables contraídas con el Estado;

13. da nombre a lugares y obras de significaci6n nacional y a po
blados;

14. informa a la Asamblea Nacional sobre cuestiones básicas den·
tro de sus facultades.

Art. 99. (l) EI Presidente, tras consultas con las fracciones parla
mentarias, encomienda aI candidato a Primer Ministro propuesto por la
lracci6n parlamentaria mayoritaria, (ormar el Gabínete.
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(2) Si en un plazo de siete dias el candidato a Primer Ministro no
logra presentar la lista deI Consejo de Ministros, el Presidente encomien·
da tal misi6n aI candidato a Primer Ministro propuesto por la segunda
fuerza parlamentaria.

(3) Si tampoco en este caso se logra presentar la lista deI Consejc
de Ministros, el Presidente, en el plazo previsto en el inciso anterior.
encomienda a alguna de las otras fracciones parlamentarias presentar a
un candidato a Primer Ministro.

(4) Si el mandato de diligencias haya finalizado con éxito, el Presi
dente sugiere a la Asamblea Nacional que elija aI candidato a Primer
Ministro.

(5) Si no se Ilega a un .acuerdo para fonnar un Gabinete, el Presi
dente designa un Gobiemo interino, disuelve la Asamblea Nacional y
convoca nuevas eIecciones en el plazo previsto en el art. 64, inc. 3. EI
Acta con la que el Presidente disuelve la Asamblea Nacional fija asi·
mismo la fecha de las elecciones a la próxima Asamblea Nacional.

(6) EI orden de formaci6n deI Gabinete, conforme aI inciso prece·
dente, se aplica también en los casos deI art. 111, inc. 1.

(7) En los casos de los incisos S y 6, el Presidente no puede disolver
la Asamblea Nacional en los últimos tres meses de su mandato. Si en
este pIazo eI Parlamento no logra formar un Gabinete, eI Vresidente
nombra Gobiemo interino.

Art. 100. (1) EI Presidente es el Comandante en Tefe de las Fuer
zas Armadas de la República de Bulgaria.

(2) EI Presidente designa y lIama a retiro a los Altos Mandos de
las Fuerzas Annadas y otorga altos rangos militares a sugerencia deI
Consejo de Ministros.

(3) El Presidente encabeza el Consejo Consultivo de Seguridad Na
cional, cuyo estatuto se reglamenta por ley.

(4) EI Presidente decreta la movilizaci6n general o parcial a propues
ta deI Consejo de Ministros, conforme a la ley.

(5) EI Presidente declara estado de guerra en caso de ag:resi6n ar
mada en contra deI país o en caso de necesidad ineIudible de cump1i·
miento de compromisos intemacionales, estado de sitio u otro estado de
emergencia, cuando la Asamblea Nacional no sesiona. En taIes casos
~sta última se convoca de inmediato para que se pronuncie sobre el
decreto.

Art. 101. (I) En el plazo previsto eu el art. 88. inc. 3. el Presi·
dente puede devolver, argumentándose, leyes votadas por la AsambIea Na·
cional para una nueva lectura. lo cual no puede serle denegado.



(2) La Asamblea Nacional aprueba por segunda vez la ley con una
mayoría superior a la mitad de todos los diputados.

(3) La ley aprobada por la Asamblea Nacional por segunda vez es
dada a publicar por el Presidente eo un plazo de siete dias tras haberla
recibido.

Art. 102. (1) En uso de sus facultades, el Presidente promulga de
cretos, hace lIamamientos y envia mensajes.

(2) Los decretos requieren de la firma deI Primer Ministro O deI
respectivo Ministro.

(3) No requieren de esa firma los decretos con los cuates el Pre
sidente:

1. designa un Gabinete interino;

2. encomienda un mandato de diligencias para la formaci6n de un
Gabinete;

3. disuelve la Asamblea Nacional;

4. devuelve una ley, votada por la Asamblea Nacional, para una
nueva lectura;

5 . define la organizaci6n y eI orden de la actividad de los depar-
tamentos de la Presidencia, y nombra el personal;

6. convoca a elecciones y referendos;

7. promulga las leyes.

Art. 103 (1) El Presidente y eI Vicepresidente no responden por los
actos realizados en cumplimiento de sus funciones, excepci6n hecha lo~

delitos de alta traici6n O violaci6n de la Constituci6n.

(2) La acusaci6n se hace a propuesta de por 10 menos una cuarta
parte de los diputados y se considera que cuenta con el apoyo de la Asam
blea Nacional si más de dos terceras partes de los diputados han vota·
do a favor.

(3) EI Tribunal Constitucional se pronuncia sobre la acusaci6n con·
tra el Presidente o el Vicepresidente en e1 plazo de un mes de depositada
la acusadon. Si se estableciera que el Presidente o el Vicepresidente han
cometido traici6n aI Estado o han violado la Constituci6n, son cesados en
sus facultades.

(4) EI Presidente y el Vicepresidente no pueden ser detenidos, y
en su contra no se puede incoar proceso legal.

Art. 104. El Presidente puede delegar sus facultades aI Vicepresi·
dente en los casos contemplados en el art. 98, incisos 7. 9, 10 y 11.
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CAPITULO QUINTO

Conse;o de Ministras

Art. 105 (1) EI Consejo de Ministros dirige y ejecuta la política
interior y exterior deI país en virtud de la Constitucíón y las leyes.

(2) EI Consejo de Ministros asegura el orden público y la seguridad
nacional y realiza la direcci6n general de la Administrací6n Pública y
de las Fuerzas Annadas.

Art. 106. EI Consejo de Ministros dirige el cumplimiento deI Pre·
supuesto deI Estado; organiza la administración de los bienes públicos;
conderta, ratifica y deroga los tratados intemacionales en los casos pre
vistos por la ley.

Art. 107. El Consejo de Ministros invalida las disposiciones ilega·
les o ilegítimas de los ministros.

Art. 108. (1) El Consejo de Ministros está compuesto por el Primer
Ministro, los viceprimeros ministros y los ministros.

(2) El Primer Ministro dirige y coordina la política general deI Go
biemo y responde por ella. Nombra y cesa en sus funciones a los vice
ministros.

(3) Los Ministros encabezan los diferentes ministerios. a menos que
la Asamblea Nacional no decida lo contrario. Ellos responden por sus
actos.

Art. 109. Los miembros deI Cansejo de Ministros prestan ante la
Asamblea Nacional juramento según el art. 76, inc. 2.

Art. 110. Miembros deI Consejo de Ministros pueden ser s610 ciu·
dadanos búlgaros que respondan a los requisitos para la elecci6n de di·
putados.

Art. 111. (1) Las facultades deI Consejo de Ministros cesan:

1. aI votarse moci6n de censura aI Consejo de Ministros o aI Primer
Ministro;

2. aI aceptarse la dimisi6n deI Consejo de Ministros o deI Primer
Ministro;

3. aI fallecer el Primer Ministro.

(2) EI Consejo de Ministros pregenta su renuncia ante la Asambler.
Nacional recién electa.

(3) En los casos de los incisos precedentes, el Consejo de Ministros
cumple sus funciones hasta la elecciÓD de un nuevo Consejo de Ministros.

Art. 112. (1) EI Consejo de Ministros puede solicitar que la Asam·
bIca Nacional le conceda voto de confianza en taZÓn de su política gene-
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ral, de su programa o por un motivo concreto. La resoluci6n se aprueba
con una mayoría de más de la mitad de los diputados presentes.

(2) Cuando eI Consejo de Ministros no logra eI voto de confianu
deseado, el Primer Ministro presenta la renuncia dei Gabinete.

Ari. 113. (1) Los miembros del Consejo de Ministros no pueden
ocupar cargos ni realizar actividades que sean incompatibles eon la cali·
dad de diputado.

(2) La Asamblea Nacional puede especificar también otros cargos
y actividades que los miembros dei Consejo de Ministros no puedan
ocupar ni ejercer.

Art. 114. En virtud y en observancia de las leyes, el Consejo de
Ministros emite decretos, disposiciones y resoluciones. Por decreto, e~

Consejo de Ministros adapta asimismo reglamentos y aetas normativas.

Art. 115. Los Ministros emiten reglamentos, aetas normativas, instroc
ciones y 6rdenes.

Art. 116. (l) Los funcionarias públicos son agentes de la vo]untad
y de los intereses de la nací6n. En el cumplimiento de sus funciones
tienen el deber de guiarse únicamente por la ley y mantener neutralidad
política.

(2) Los términos en los cuales los funcionarias públicos son designa·
dos o revocados en 5US cargos y pueden militar en partidos políticos
y organizaciones sindicales, así como hacer uso dei derecho a la huelga
se reglamentan por ley.

CAPITULO SEXTO

Poder Judicial

Art. 117. (1) EI poder judicial defiende los derechos e intereses
legítimos de los ciudadanos, de las personas jurídicas y dei Estado.

(2) EI poder judicial es índependiente. En el cumplimiento de SUE

funciones los jueces, los miembros deI jurado, los fiscales y los jueces
de instrucci6n están subordinados sólo a Ia ley.

(3) El poder judicial dispone de Presupuesto propio.

Art. 118. La justicia se itnparte en nombre deI pueblo.

Art. 119. (1 ) La jurisdicción se imparte por el Tribunal de Ca
saci6n, el Tribunal Contencioso-Administrativo, los juzgados d~ apelaci6n,
los juzgados provinciales, militares y di5tritales.

(2) Por ley se pueden crear juzgados especializados.

(3) No se admiten los juzgados extraordinarios.

Art. 120. (I) Los juzgados ejercen contrai sobre la legitimidad
de las actas y las acciones de los 6rganos administrativos.
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(2) Los ciudadanos y las personas jurídicas pueden apelar todas
las actas administrativas que les afecten, excepci6n hecha de las explícita
mente sefialadas por Iey.

Art. 121. (I) Los juzgados aseguran a las partes igualdad y condi
ciones de competencia durante eI proceso judicial.

(2) EI procedimiento judicial garantiza la comprobaci6n de la verdad

(3) El proceso judicial en todos los juzgados es público, excepto si
la Iey dispone otra cosa.

(4) Las actas judieiales deben ser motivadas.

Art. 122. (I) Los ciudadanos y las personas jurídicas tienen derecho
a Ia defensa durante todas las fases dei proceso.

(2) El orden de ejercicio deI derecho a la defensa se establece
por ley.

Art. 123. En casos previstos por la ley, en la jurisdicci6n participan
también jurados.

Art. 124. EI Tribunal de Casación ejerce contraI judicial supremo
sobre la aplicaci6n rigurosa y equitativa de la ley por parte de todos los
juzgados.

Art. 125. (1) EI Tribunal Conteneioso-Administrativo ejerce la su
pervisi6n judicial suprema sobre la aplicaci6n rigorosa y equitativa de la~

leyes en la jurlsdicci6n administrativa.

(2) EI Tribunal Contencioso-Administrativo se pronuncia sobre litigios
concernientes a la Iegitimidad de las setas deI Conseio de Ministros 'Y de
los Ministros, asi como de otras aetas estipuladas por la ley.

Art. 126. (l) La estrutctura de la FiscalCa corresponde a la de los
juzgados.

(2) EI Fiscal General ejerce contraI en euanto a la legitimidad y la
direcci6n metodol6gica, sobre la actividad de todos los fiscaIes.

Art. 127. La Fiscalia vela por eI cumplimiento de la Iey de la
siguiente forma:

1. procesa por sus actos a las personas que hayan cometido delitos
y mantiene la acusBci6n en causas penales de carácter comúnõ

2. supervisa el cumplimiento de las medidas legales y de otras medidas
coercitivas;

3. emprende aeciones para la anulaci6n de BCtas ilegítimas;

4. en los casos previstos por ley, participa0 eo pleitos civiles y
administrativos.

Art. 128. Los 6rganos de la instrucciÓD (orman parte deI sistema deI
poder judicial. 2stos llevan adelante lu investigaciones previu a las
C8U&88 penales.
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Art. 129. (1) Los jueces, los fiscales y los jueces de instrucci6n son
designados, promovidos. degradados, trasladados y cesados en sus fun·
ciones por el Consejo Judicial Superior.

(2) EI Presidente deI Tribunal de Casaci6n, eI Presidente deI Tri·
bunal Contencioso-Administrativo y el Fiscal General son designados y
cesados por el Presidente de la República a proposici6n dei Consejo Ju·
dicial Superior por un plazo de siete afias, sin derecho a la reelecci6n.
El Presidente no puede denegar la designaci6n o el cese en una segunda
proposici6n.

(3) Los jueces, los fiscales y los jueces de instrucción se hacen
inamovibles tras haber cumplido tres afios de ejercicio en los cargos que
ocupan. Son cesados en sus funciones sólo en caso de jubilación, dimisi6n.
entrada en vigor de una sentencia que dictamine una pena privativa
de libertad por delito premeditado, así como a causa de imposibilidad
objetiva duradera de cumplir sus obligaciones por un período superiol
a un afio.

Art. 130. (1) E1 Consejo Judicial Superior está compuesto por
veinticinco miembros. Son miembros de éste por derecho propio el Presidente
deI Tribunal de Casación, el Presidente deI Tribunal Contencioso-Adminis
trativo y el Fiscal General.

(2) Como miembros deI Consejo Judicial Superior que no lo SOl"

por derecho propio, se eligen juristas de alto niveI profesional y com·
probadas virtudes morales, con un mínimo de quince anos de ejercicio.

(3) Once de los miembros deI Consejo Judicial Superior son elegidos
por la Asamblea Nacional y otros once, por los órganos deI poder judicial.

(4) El mandato de los miembros electivos dei Consejo Judicial Supe
rior es de cinco afias. Estas no pueden ser reelegidos inmediatamente
tras haber finalizado ese período.

(5) Las sesiones deI Consejo Judicial Superior son presididas por eJ
Ministro de Tusticia. Este no participa en las votsciones.

Art. 131. Las dedsicnes dei CcnseiQ ludidal Supetim~ scbIe nombIa
míento, promoci6n, degradación, traslado y cese en funciones de los
jueces, físcales y jueces de instrucción, así como las propuestas que
éste hace según el art. 129, inc. 2, se toman por votación secreta.

Art. 132. (1) Los jueces, los fiscales y los jueces de instrucción
gozan de la misma inmunidad que los diputados.

(2) En casos previstos por ley, eI Consejo Judicial Superior toma la
decisi6n de privar de inmunídad a un juez, fiscal o juez de instrucción.

Art. 133. La organízaci6n y la actividad dei Consejo Judicial Supe
rior, de los tribunaIes, los órganos de la Fiscalía y los de la Instrucción,
el status de los jueces, los fiscales y los jueces de instrucción, las condi-
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cianes y el orden para nombramiento y revocaci6n de [os jueces, [O!
miembros deI jurado, los fiscales y los jueces de instruccí6n, así come
para el cumplimiento de sus responsabilidades, se reglamentan por ley.

Art. 134. (1) El Colegio de Abogados es libre, independiente y
aut6nomo. Este asesora a los ciudadanos y a las personas jurídicas en la
defensa de sus derechos e intereses legítimos.

(2) La organización y ef orden de la actividad dei Colegio de
Abogado se reglamentan por ley.

CAPITULO Sl!PTIMO

Autogestión Municipal y Administración Local

Art. 135. (1) El territorio de la República de Bulgaria está dividido
en municipios y provincias. La divisi6n administrativa y las prerrogativas
deI municipio capitalino y de los municipios de las demás ciudades de
importancia se regulan por ley.

(2) Otras unidades de administraci6n territorial y 6rganos de auto
gesti6n en el marco de eUas se pueden constituir en virtud de una ley.

Art. 136. (l) El município es la unidad administrativa y territorial
básica donde se realiza la autogesti6n municipal. Los ciudadanos participan
en el gobierno dei municipio mediante los órganos de autogesti6n muni·
cipal elegidos, asi como directamente, mediante referendo o asambler
general de la poblaci6n.

(2) Los limites de los municípios se definen tras un referendo
consultivo.

(3) La municipalidad tiene status de persona jurídica.

Art. 137. (1) Las comunidades territoriales autogestionadas pueden
asociarse para la soluci6n de asuntos de interés común.

(2) La le'y crea condiciones para la asociaci6n de los municipios.

Art. 138. EI 6rgano de la autogesti6n local en el municipio es el
oonsejo municipal, elegido por la población dei respectivo municipio POl
un período de cuatro afios en los términos contemplados por ley.

Art. 139. (1) EI 6rgano dei poder ejecutivo en el municipio es el
alcaIde. Estes es elegido por la poblaci6n o por el consejo municipal por
un período de cuatro anos, en los términos previstos por ley.

(2) En su actividad, el al~lde se rige por la 1e)', las actas deI <:.onse~o

municipal y las decisiones de la poblaci6n.

Art. 140. La municipalidad goza deI derecho a la propiedad. que
utiliza en interés de la cornunidad territorial.

Art. 141. (1) La municipalidad cuenta COD presupuesto propio.
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(2) Las fuentes financieras permanentes deI município se fijan ep.
virtud de una ley especial.

(3) EI Estado coadyuva aI funcionamiento normal de los municipiol
mediante asignaciones presupuestarias y por otras vías.

Art. 142. La provincia es la unidad territorial administrativa para
la realizaci6n de la política regional, para el ejercicio deI poder estatal a
nivel regional y para compaginar los intereses nacionales eon los regionales.

Art. 143. (1) La gesti6n de la provincia se ejecuta por un gober
nador provincial, ayudado por una administraci6n provincial.

(2) EI gobernador de la provincia es nombrado por el Cansejo de
Ministros.

(3) El gobernador de la provincia garantiza Ia realizaci6n de Ia políti.
ca deI Estado, responde por la defensa de los intereses nacionaIes, de In
legalidad y deI orden público y ejerce contrai administrativo.

Art. 144. Los órganos centrales deI Estado y sus representantes
locales ejercen control sobre la legitimidad de las actas de los órganos de
gesti6n local s610 euando así se estipule por ley.

Art. 145. Los consejos municipales pueden reeurrir ante el juzgado
las actas y los aetos eon los que se infringen sus derechos.

Art. 146. La organización y la forma de funcionamiento de los
6rganos de autogesti6n municipal y de la administración local se regula0
por vía legal.

CAPfTULO OCTAVO

Tribunal Constitucional

Art. 147. (1) EI Tribunal Constitucional consta de doce jueces, una
tercera parte de los cuales la elige la Asamblea Nacional, otra tercera parte
es nombrada por el Presidente y la última tercera parte es elegida por la
asambJea general de los jueces deI Tribunal de Casación y del Tribunal
Contencioso-Administrativo.

(2) El mandato de los jueces deI Tribunal Constitucional es de nueve
afios. e.stos no pueden ser reelegidos en el misrno cargo. Cada cuota deI
cuerpo dei Tribunal Constitucional se renueva cada tres afios, en el orden
previsto por ley.

(3) Como jueces en el Tribunal Constitucional se eligen juristas con
alto nivel profesional y probada calidad moral, con un mínimo de quince
afios de prãctica jurídica.

(4) Los miembros dei Tribunal Constitucional eligen ai Presidente dei
Tribunal por votaci6n secreta para un período de tres afios.

(5) La condici6n de miembro dei Tribunal Constitucional es incom
patible con el mandato parlamentario, con la ocupaci6n de un cargo estatal
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o público, con la militaneia en un partido político o sindicato y con eI
ejercicio de una profesi6n liberal, un negocio u otro empleo remunerado.

(6) Los miembros dei Tribunal Constitucional gozan de la inmunidad
de los diputados.

Art. 148. (1) EI mandato de un juez deI Tribunal Constitucional cesa
en caso de:

1. vencimiento dei plazo previsto;

2. renuncia ante eI Tribunal Constitucional;

3. entrada en vigor de una sentencia que dietamine una pena pri
vativa de libertad por delito premeditado;

4. imposibílidad objetiva de eumpUr sus deberes durante más de un
afio;

5. incompatibilidad de cargos y actividades según el art. 147, inc. 5;

6. defunci6n.

(2) EI Tribunal Constitucional priva de inmunidad y constata la inca
pacidad objetiva de los jueees de eumplir con sus deberes mediante vota
ción secreta y por una mayoría de dos tercios, como mínimo, de todos los
jueces.

(3) Si cesa el mandato de uno de sus miembros, el Tribunal Consti
tucional elige en 5U lugar a otro juez de la cuota respectiva en el pIszo de
un mes.

Art. 149. (1) El Tribunal Constitucional;

1. hace interpretadones obligatorias de la Constituci6n;

2. se pronuncia, a raíz de una solicitud, sobre la constataei6n de
anticonstitueionalidad de las leyes y de las demás aetas de la Asamblea
Nacional, así como de las actas deI Presidente;

3 . resuelve eontenciones de competencia entre la Asamblea Nacional,
el Presidente y eI Conseio de Ministros, lo miamo que entre los órganos
de autogesti6n municipal y los 6rganos centraIes dei poder ejecutivo;

4 . se pronuncia sobre la confonnidad con la Constituci6n de los tra
tados internacionales concluídos por la República de Bulgaria antes de 5U

ratificaci6n, así como sobre la confonnidad de las Ieyes con las normas
universalmente reconocidas pe! Derecho Intemacional y con los tratados
intemacionales de los cusles Bulgaria es parte;

5. se pronuncia sobre contenciones acerca de la constitucionaUdad
de los partidos y asociaciones poUtieos;

6. se pronuncia sobre contenciones acerca de la legitimidad de la
elecci6n de Presidente y de Vicepresidente;
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7. se pronuncia sobre contenciones acerca de la legitimidad de la
elecci6n de un diputado;

8. se pronuncia sobre acusaciones hechas por la Asamblea Nacional
contra c1 Presidente y eI Vkepresidente.

(2) Por ley no se puede otorgar o privar de facultades ai Tribunal
Constitucional.

Art. 150. (1) El Tribunal Constitucional sesiona a iniciativa de una
quinta p~rte, como mínimo. de los diputados, deI Presidente. el Consejo
de Ministros, el Tribunal de Casaci6n, el Tribunal Contencioso-Adminis
trativo y el Fiscal General. Los consejos municipales también pueden enta·
bIar contenciones de competencia en los términos deI apartado 3 dei inci·
so 1 dei artículo precedente.

(2) AI constatar disconformidad entre una ley y la Constituci6n, eJ
Tribunal de Casaci6n o el Tribunal Contencioso-Administrativo suspenden
el procedimiento judicial y ponen eI asunto en manos dei Tribunal Consti·
tucíonal.

Art. 151. (1) EI Tribunal Constitucional dicta sus falIas por mayaria
simple de los votos de todos los jueces.

(2) Los fanos deI Tribunal Constitucional se publican en la Gaceta
deI E$tado, a los quince días de su dictamen. El faUo entra en vigor a los
tres días de su publicaci6n. El aeta declarada anticonstitucionaJ no se aplica
a partir de la fecha de la entrada en vigor deI falIa.

(3) La parte de la ley que no haya sido declarada anticonstitucional
mantiene su vigencia.

Art. 152. La organizaci6n y la forma de funcionamiento dei Tribunal
Constitucional se estipulan por ley.

CAPITULO NOVENO

Enmienda a la Constitución. Adopción de Nueva Constitución

Art. 153. La Asamblea Nacional puede enmendar todas las disposi
ciones de la Constítución, a excepcíón de aquéllas que son prerrogativa de
la Asamblea Nacional Constituyente.

Art. 154. (I) Tienen derecho 11 la iniciativa enmendadora a la Consti·
tución una cuarta parte de los diputados y el Presidente.

(2) La propuesta es debatida en la Asamblea Nacional, no antes de
un mes y a los tres meses. a más tardar, de 5U presentaci6n.

Art. 155. (1) La Asamblea Nacional aprueba una ley de enmienda a
la Constituci6n por una mayoría de tres cuartas de los votos de todos 108
diputados, en tres votaciones realizadas en dias diferentes.
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(2) Si la propuesta recibe menos de tres cuartos. pero no menos de
dos terceras partes de todos los diputados. se discute de nuevo no antes de
dos meses y a los cinco meses. a más tardar. AI ser reconsiderado. el
proyecto es aprobado si a favor han votado no menos de dos tereios de
todos los diputados.

Art. 156. La Ley de Enmienda a la Constitueión se firma y se pro
mulga por el Presidente de la Asamblea Nacional en la Gaceta dei Estado a
los siete dias de su aprobación.

Art. 157. La Asamblea Nacional Constituyente consta de cuatrocien·
tos díputados elegidos según el ordem establecido.

Art. 1'8. La Asamblea Nacional Constituyente:

1. adopta la nueva Constitueión:

2. decide el asuRto de cambio deI territorio de la República de Bulgaria
y ratifica tratados internacionales que contemplan tales cambias;

3 . decide los asuntos de cambio de la forma de estructura estatal y
dei gobierno estatal;

4. decide los asuntos de enmiendas aI art. 5, incisos 2 y 4 yal art. 57,
incisos 1 y 5 de la .Constitución;

, . decide los asuntos de enmienda ai Capítulo Noveno de la Consti·
tuci6n.

Art. 159. (1) Derecho a la iniciativa legislativa, según ef artículo
anterior, tienen ai menos la mitad de los diputados como mínimo y el
Presidente.

(2) EI proyecto de nueva Constituci6n o de enmienda a la Constituci6n
vigente, como también el proyecto de cambio deI territorio deI país conforme
aI art. 158 se debate en la Asamblea Nacional no antes de dos meses y a
los cinco meses. a más tardar. de la fecha de 5U presentaci6n.

Art. 160. (1) La Asamblea Nacional decide la celebración de elec.cio
nes 8 AsambIea Nacional Constituyente por una mayoría de dos terceras
partes de todos los diputados.

(2) El Presidente convoca elecciones a AsambIea Nacional Consti
tuyente en un plazo de tres meses a partir de la fecha de la decisi6n de la
Asamblea Nacional.

(3) Con la celebraci6n de elecciones a Asamblea Nacional Constituyen
te cesa el mandato de la Asamblea Nacional.

Art. 161. La AsambJea Nacional Constituyente toma resoluciÓD sobre
los proyectos presentados por una mayoria de dos tercios de todos los dipu
tados co Ires votaciones reaJizadss en días diferentes.
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Art. 162. (1) La Asamblea Nacional Constituyente se pronuncia úni
camente sobre los asuntos constitucionales para los cuales ha sido elegida.

(2) En casos de urgencia, Ia Asamhfea Nacional Constituyente cumple
asimismo las funciones de Asamblea Nacional.

(3) EI mandato de la Asamblea Nacional Constituyente cesa tras haber·
se pronunciado definitivamente sobre las cuestiones para las que ha sido
elegida. En este caso el Presidente convoca nuevas elecciones siguiendo el
orden establecido por ley.

Art. 163. Las aetas de la Asamblea Nacional Constituyente se fir
man y promulgan por su presidente en un plazo de siete días después de
adoptadas.

CAPITULO DI!CIMO

Escudo, Sello, Bandera, Himno, Capital

Art. 164. EI escudo de la República de Bulgaria es un le6n rampante
oro sobre un campo de guIes en forma de escudo.

Art. 165. En el seBo deI Estado está grabado el escudo de la Repúbli.
ea de Bulgaria.

Art. 166. La bandera de la República de Bulgaria es tricolor: blanca,
verde y roja, de arriba hacia abajo, en bandas horizontales.

Art. 167. EI orden de imposici6n deI seBo dei Estado y de izaje de la
bandera nacional se establece por ley.

Art. 168. El himno de la República de Bulgaria es la canci6n Patria
Bienamada.

Art. 169. La capital de la República de Bulgaria es la ciudad de
Sofía.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

§ 1. (l) Con la adopci6n de la Constitución, la Asamblea Nacional
Constituyente se autodisuelve.

(2) La AsambIea Nacional Constítuyente sígue cumpliendo las funcio
nes de Asamblea Nacional hasta la elecci6n de una nueva Asamblea Nacio
nal. En este período vota leyes sobre la elección de la Asamblea Nacional,
deI Presidente, de los 6rganos de 8utogesti6n municipal, lo mismo que
otras leyes. En el mismo período si instituyen el Tribunal Constitucional y
el Consejo Judieial Superior.

(3) En la primera sesi6n de la Asamblea Nacional despúes de entrada
en vigor la Constituci6n, los diputados, e[ Presidente, eI Vicepresidente y
los miembros deI Consejo de Ministros prestan el juramento previsto en la
presente Constitución.

§ 2. Hasta la elecci6n deI Tribunal de Casaci6n y del Tribunal Conten·
cioso-Administrativo, la Corte Suprema de la República de Bulgaria asume
sus facultades según el art. 130, inc. 3 y el art. 147, inc. 1 de la Constitución.
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§ 3. (1) Las disposiciones de las leyes ya existentes son aplicables si
no contradicen la nueva Constítuci6n.

(2) En un plazo de un afio de la entrada eo vigor de la Constituci6n.
la Asarnblea Nacional invalida aquellas disposiciones de las leyes existentes
que no han sido derogadas eo virtud de los efectos inmediatos deI art. 5.
inc. 2 de la Constituci6n.

(3) En el plazo de tres afios, la Asamblea Nacional vota las leyes
explicitamente seiialadas eo la Constitución.

§ 4. La organizaci6n dei poder judicial reglamentada por la Consti
tuci6n entra en vigor una vez aprobadas las nuevas leyes de organizaci6n y
procesales que deben ser aprobadas en e\ plazo filado en el § ~. inc. 2.

§ 5. Los jueces, los fiscales y los jueces de instrucci6n pasan a ser
inamovibles si en un plazo de tres meses después de instituído el Consejo
Judicial Superior éste último no disponga la ausencia de las cualidades pro
fesionales requeridas.

§ 6. Hasta la creaci6n de una nueva reglamentaci6n legal relativa a la
Televisi6n Nacional Búlgara, la Radio Nacional BúJgara y la Agencia
Noticiosa Bólgara, la Asamblea Nacional ejerce, con respecto a estas insti·
tudones nacionales, las facultades de la Asamblea Nacional Constituyente.

§ 7. (1) Las elecciones a Asamblea Nacional y a órganos de autoges
tión municipal se celebran en un plazo de tres meses tras la autodisoluci6n
de la Asamblea Nacional Constituyente. La fecha de las elecciones se con
creta por el Presidente, en conformidad con sus prerrogativas segdn el
art. 98. apartado 1 de la Constitución.

(2) Las elecciones a Presidente y a Vicepresidente se celebran en un
plazo de tres meses después de elegida la Asamblea Nacional.

(3) Hasta la elecci6n de Presidente y Vicepresidente, el Presidente y el
Vicepresidente deI mandato anterior ejercen estas funciones en virtud de la
presente Constituci6n.

§ 8. RI Gobiemo sigue cumpliendo sus funciones en los têrminos de
la presente Constituci6n basta la formaci6n de un nuevo Gobiemo.

§ 9. La presente Constituci6n entra en vigor a partir de la fecha de
lU publicaci6n en la Gaceta dei Estado por el presidente de la Asamb\ea
Nacional Constituyente, e invalida la Constituci6n de la República de Bulga
ria aprobada el 18 de mayo de 1971 (promulgada en Gaceta deI Estado,
No 39 de 1971; enmienda, No 6 de 1990; enmienda, No 29 de 1990;
enmiendas, NoNo 87, 94 y 98 de 1990; enmienda, No 98 de 1990),

1.& G'oDItitucJóD de la RepI1bUca de BuJpria eatA pubUcada eu. la GcIcetG cIel
~ D' 11 del 1J de JuUo ele 1811, • cU8PaBlclóD dei U de JulJo de 1Jf1 de
Nlkolt.7 'l'odoIo"f, PreeldeDte de la AIam~ Hackma1 ~\e.
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Lei Orgânica da Assembléia da
República Portuguesa

LEI N.o 77/88, DE I." DE JULHO (*)

Lei Orgânica da Assembléia da República.

A Assembléia da República decreta, nos termos dos artigos 164.°,
alínea dJ, e 169,°, n,O 2, da Constituição, o seguinte:

CAPITULO 1

Ambíto

ARTIGO 1,

Objecto

1 - A presente Lei tem por objecto definir e regulamentar os instruo
mentos de gestão administrativa, financeira e de apoio técnico que permitem
à Assembléia da República o desenvolvimento da sua actividade específica.

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, a Assembleia da
República. dotada de autonomia administrativa e financeira e com patri
mónio próprio, dispõe de serviços hierarquizados. denominados serviços
da Assembléia da República. conforme o organograma anexo (U),

CAPITULO 11

Sede e Instalações

ARTIGO 2.0

Sede

1 - A Assembléia da República tem a sede em Lisboa. em instala
ções privativas, nas quais se inclui o património conhecido por Palácio de

(.) Contém as retWcaç6ea publ1cadaa no Df4rlo do República, 1 Série, n9 188.
de 18 de BlOIto do meamo.

(..) OD11te-1e • pubUcaçlo do Ol'Ianoçama e doa mapas anao.t, neste Suple
mento.
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Sio Bento e respectivas dependências e recheio. sem prejuízo do regim~

geral vigente em matéria de património nacional.

2 - Constituem também património da Assembléia da República as
instalações por esta adquiridas e outras previstas na lei.

3 - O Presidente da Assembléia da República pode determinar a
mudança da sede da Assembleia. com voto favor'vel da Conferência do~

Presidentes dos Grupos Parlamentares, a ratificar pelo Plenário.

ARTIGO 1.°

1natalações

t - A Assembléia da República poderá requisitar ao departamento
competente da Administração Pública, tomar de arrendantento ou adquirir
as instalações que se revelem indispensáveis ao seu funcionamento.

2 - Quando necessário. poderá proceder·se à expropriação por uti·
lidade pública de bens imÓveis e direitos imobiliários de particulares, no!
termos da lei.

CAPITULO 111

Plenário

ARTIGO 4."

Compet'ncia

Ao Plenário. com órgão supremo da Assembléia da República.

compete apreciar, discutir e votar:

D) OS planos de actividades;

b) o orçamento anual das rec:eitas e despesas da Assembléia da Repu·
blica e os orçamentos suplementares;

c) o relatório e a conta.

CAP1TUW IV

Administração da Assembllia da República

SECÇÃO I

O,,aos de Administração
ARTIGO 5.°

Orgãos

São órgãos da administração da Assembléia da Repóblica:

a) o Presidente da Assembl6ia da R.ep6bUca;
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b) o Conselho de Administração.

SECÇÃO II

Presidente da AssembMia da República

ARTIGO 6.0

Compet~ncia

1 - O Presidente da Assembléia da República tem as competências
que lhe são atribuídas pela Constituição, pela lei e pelo Regimento.

2 - O Presidente da Assembléia da República superintende na
administração da Assembléia da República.

ARTIGO 7. 0

Delegação de Competências

O Presidente da Assembléia da República pode delegar nos vice
presidentes os poderes que lhe são conferidos pela presente Lei.

ARTIGO 8.0

Gahinete do Presidente

1 - O Presidente da Assembléia da República dispõe de um gabinete
constituldo por pessoal da sua livre escolha e nomeação.

2 - O Gabinete do Presidente da Assembléia da República é cons
tituído por um chefe de gabinete. que coordena. e por quatro assessores,
três adjuntos. quatro secretários, um secretário auxiliar e um motorista.

J - O apoio administrativo e auxiliar ao Gabinete poderá ainda ser
prestado por funcionários dos serviços da Assembléia, destacados para o
efeito por despacho do Presidente.

ARTIGO 9.0

Cessação de Funções dos Membros do Gabinete

O pessoal do Gabinete cessa funções no termo do mandato do Presidente
da Assembléia da República e, a qualquer tempo, por decisão deste.

ARTIGO 10."

Regime Aplicável aos Membros do Gabinete

1 - Aplicam-se aos membros do Gabinete do Presidente da Assembléia
da República as disposições em vigor para o Gabinete do Primeiro-Ministro.
sem prejuíw do disposto nos arts. 52.°. n. 5, e 53.°.
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2 - Ao chefe de gabinete do Presidente da Assembl~ia da Rept1blica
pode ser atribuído, nos limites em vigor para o Gabinete do Primeiro-Minis
tro. a titulo permanente ou eventual, um abono para despesas de represen
tação, 8 fixar pelo Presidente, ouvido o Conselho de Administração.

J - O pessoal do Gabinete do Presidente da Assembléia da República
não abrangido por qualquer regime de segurança social beneficiará, a partir
da data da sua nomeação, do regime de previdência aplicivel ao funciona
lismo público, podendo optar por este no caso de ser abrangido por qualquer
outro.

ARTIGO 11.0

Apoio aos Vice·Presidentes

1 - Os vice-presidentes poderio ser apoiados por um secretário e
um motorista, da sua livre escolha, a requisitar aos departamentos do Estado
ou a empresas públicas.

2 - Ao pessoal referido no n.O 1 é aplicável, com as necessárias adap
tações, o disposto no artigo 62.0

SECÇÃO 111

Comelho de Administração

ARTIGO 12.0

De/inição e Composição

1 - O Conselho de Administração é um 6rgão de consulta e gestlo,
constituído por um máximo de sete deputados, ou os seus substitutos. em
representação de cada um dos sete maiores grupos parlamentares, pelo
secretário-geral da Assembléia da República e por um representante dos
funcionários parlamentares. ou um seu substituto.

2 - e da competência dos grupos parlamentares a indicação dos seus
representantes e substitutos no Conselho de Admini&tração, os quais são
eleitos pelo Plenário.

3 - Quando o número de grupos parlamentares for superior a sete
e se verificar igualdade para a designação do sétimo representante. este
será eleito peto Plenúio de entre os candidatos apresentados pelos respec
tivos grupos parlamentares.

4 - Ouando o nt1mero de grupos parlamentares for inferior a sete.
o nlÍlDero de deputados membros do CoDllClho de Administração seri igual
ao ntímero de srupos parlamentares exittentel.
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5 - No caso de cessação ou suspensão das funções de deputado, a
vaga que, em conseqüência, surgir no Conselho de Administração será pre
enchida nos termos dos números anteriores.

6 - O representante dos funcionários parlamentares e o seu substituto
são eleitos em plenário do pessoal do quadro da Assembléia da República,
expressamente convocado para o efeito, por voto directo e secreto, pelo
perfodo da legislatura.

ARTIGO 13."

Atribuições

São atribuições do Conselho de Administração:

a) pronunciar-se sobre a política geral de administração e os meios
necessários à sua execução;

b) elaborar os planos de actividades, plurianuais e anuais, da Assem-
léia da República;

c) elaborar as propostas de orçamento da Assembléia da República;

d) elaborar o relatório e a conta da Assembléia da República;

e) exercer a gestão financeira da Assembléia da República, sem pre
juízo do disposto do art. 68.";

f) pronunciar-se sobre os regulamentos internos que respeitem à gestão
das diversas áreas funcionais, nomeadamente administrativa, patrimonial e
pessoal;

g) pronunciar-se, sob proposta do secretário-geral da Assembléia da
República, relativamente à abertura de concursos de pessoal;

h) pronunciar-se sobre as propostas relativas ao provimento de pessoal;

i) pronunciar-se sobre os actos de administração relativos ao patri
mónio da Assembléia da República, incluindo a aquisição, alienação, ex
propriação, troca, cedência, aluguer e arrendamento de quaisquer bens ou
direitos a ele inerentes, bem como sobre a execução de obras, realização de
estudos e aquisição de bens e serviços cujas despesas excedam 400 OOO~

ou 4 000 000$, conforme haja ou não necessidade de proceder à realização
de concurso público, nos termos da lei geral.

ARTIGO 14,D

Funcionamento

1 - O Conselho de Administração é presidido pelo deputado repre
sentante do maior grupo parlamentar, ou pelo seu substituto.
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2 - O Conselho de Administração reúne ordinariamente pelo menos
uma vez por mb e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu pre
sidente, por sua iniciativa ou a solicitação de um terço dos seus membros.
com a antecedência mínima de 24 horas. devendo, neste caso. fazer-se a
indicação da ordem do dia.

J -,O Conselho de Administraçio poder' constituir de entre os seus
membros uma comissão executiva. com os poderes que nela delegar. à
qual.R aplicarão. com as necessárias adaptações, as regras de fundonamento
do Conselho de Administração.

4 - Integrarão necessariamente a comissão executiva os represcntan
teJ de cada um dos quatro maiores grupos parlamentares e o secretári:o
geral da Assembléia da República.

ARTIGO 15.D

Votação

1 - As deliberações do Conselho de Administração sio tomadas por
maioria. cabendo a cada deputado um número de votos igual ao do res
pectivo grupo parlamentar. tendo o seu presidente voto de qualidade em
caso de empate.

2 - As deliberações do Conselho de Administração são válidas desde
que se verifique a presença de três dos seus membros e esteja garantida a
representaçio da maioria absoluta dos deputados de funções.

3 - Não comparecendo o número de membros exigido no número
anterior. ser' convocada nova reunião. podendo o Conselho de Adminis
tração então deliberar. havendo urgência, desde que esteja assegurada a
representaçio da maioria absoluta dos deputados em efectividade de funções.

ARTIGO 16/'

Re8~nto

o Conselho de Administração elabora o seu regulamento interno.

A.RTIGO 17."

Cessação de Funções

No termo da legislatura ou em caso de dil8Oluçio da Assembléia da
ReptibUca. OI membros do Conselho de Adminiatraçio mantem.. em fU&
çõeI a16 l primeira reuniio da Aalembl6ia da llep6bliea da nova 1qitlatura.
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CAPITULO V

Serviços da Assembléia da República

SECÇÃO I

Disposições Gerais

ARTIGO 18.0

Serviços da Assembléia da República

Os serviços têm por finalidade prestar apoio técnico e administrativo
aos órgãos da Assembléia da República e aos deputados. devendo garantir,
nomeadamente:

a) o suporte técnico e administrativo no domínio das actividades de
secretariado e de apoio directo ao Plenário. às comissoes e aos 6rgãos que
funcionem junto da Assembléia da República ou na sua dependência;

b) a elaboração de estudos técnicos especializados necessários à activi
dade da Assembléia da República;

c) a execução das tarefas necessárias à actividade da Assembléia da
República.

ARTIGO 19.0

Organização Interna dos Serviços

A organização interna dos serviços e as suas condições de funcionamen
to serão definidas em regulamento próprio, aprovado por despacho do
Presidente da Assembléia da República, sob proposta do secretário-geral
da Assembléia da República, obtido o parecer favorável do Conselho de
Administração.

SECÇÃO JI

Orgãos e Serviços na Dependlncia Directa do Presidente da

Assembléia da República

Subsecção I

Secretário-Geral da Assembléia da República

ARTIGO 20.0

Atribuições e Compet~1JCias

O secretário-geral da Assembléia da República superintende em todOl
os serviços da Assembléia da República e coordena-os. submetendo a des
pacho do Presidente da Assembléia da República os assuntos cuja decisão
nlo esteja no âmbito da sua competência.
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ARTIGO 21.0

Estatuto

1 - O secretári~geral da Assembléia da República é nomeado pelo
Presidente da Assembléia da República, em comissão de serviÇO e pelo
período da legislatura, obtido o parecer favorável do Conselho de Adminis.
tração, e permanece em funções até à nomeação do novo secretário-geral.

2 - O secretário-geral da Assembléia da Republic8 pode ser exonerado
a todo o tempo pelo Presidente da Assembléia da República, obtido o
parecer favorável do Conselho de Administração.

:3 - O secretátio-geral da Assembléia da República não pode exercer
actividades profissionais privadas nem desempenhar outras {unções públicas,
salvo as que resultem de inerência ou de actividades de reconhecido interesse
público cujo exercício seja autorizado por despacho do Presidente da As
sembléia da República.

4 - O secretário-geral da Assembléia da República é substituído nas
suas faltas e impedimentos pelo diretor-geral que o Presidente da Assemblêia
da República desip8r.

~ - A remuneração do secretário-geral da Assembléia da República
é igual ao vencimento-base fixado para O cargo de director-geral, acrescido
da diferença entre o vencimento deste e o de subdirector-geral.

6 - Ao secretário-geral da Assembléia da República poder' ser atri
buído. a título permanente ou eventual, um abono para despesas de repre
sentação, a fixar pelo Presidente da Assembléia da República, ouvido o
Conselho de Administração, o qual não poderá exceder os limites estabe
lecidos para os secretários--gerais dos outros órgãos de soberania.

ARTIGO 22."

Compet2ncias Específicas

1 - Ao secretáriOogeral da Assembléia da República compete~

a) propor alterações ao quadro da Assembléia da República, bem como
CI regulamentos neces&ários à organização interna e ao funcionamento dos
serviços;

b) propor a abertura de concursos e o provimento do pessoal nio
dirigente;

c) ~nar a elaboração das propostas referentes aos planos. anuais
e plurianuais. de aetividades, ao orçamento. ao relatório e l conta;

d) wtorizar • aquisiçio de bens e serviços no Ambito da tua com
pet!ncia.
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2 - Compete ainda ao secretário-geral da Assembléia da República:

a) propor o regime e montante da remuneração suplementar a atribuir
ao pessoal ao serviço da Assembléia da República durante o funcionamento
dectivo desta;

b) propor o regime do subsídio de alimentação e transporte a atribuir
ao pessoal ao serviço da Assembléia da República indispensável ao funcio
namento desta em condições excepcionais;

c) determinar o exercício de funções em situação que dê lugar a
reversão de vencimento de exercício. nos termos previstos na lei. bem como
autorizar o respectivo processamento;

d) autorizar ou determinar a movimentação e colocação de funcio·
nários dentro da estrutura orgânica da Assembléia da República;

e) despachar os requerimentos dos funcionários solicitando a aposen·
tação ou apresentação a junta médica. ordinária ou extraordinária, ben
como aqueles em que seja salicitada a exoneração.

3 - O secretário-geral da Assembléia da República pode delegar a5
competências próprias e subdelegar as que lhe tenham sido delegadas com
autorização expressa de subdelegação.

4 - Das decisões do secretário-geral da Assembléia da Repúblicr
cabe recurso hierárquico para o Presidente da Assembléia da República.

ARTIGO 23.0

Secretariado

1 - O secretário-geral da Assembléia da República poderá dispor
de um serviço de apoio próprio. constituído. no máximo, por um adjunto
um secretário e um secret.1rio auxiliar. a requisitar aos departamentos do
Estado ou a empresas públicas.

2 - Ao passoal referido no número anterior é aplicável. com a~

necessárias adaptações, o disposto no artigo 62.0
•

Subsecção II

Auditor lurtdico

ARTIGO 24. 0

Ambito Funcional e DesignaçálJ

1 - O auditor jurídico exerce funções no domínio de consulta jurí·
dica e de contecíoso administrativo.
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2 - Compete ao auditor jurídico. em matéria consultiva, emitir pa
receres jurídicos sobre os assuntos que lhe forem submetidos pelo Presi
dente da Assembléia da República.

3 - Em matéria de contecioso administrativo compete ao auditor
jurídico:

a) preparar os proiectos de tespostas aos recursos contenciosos em que
seja dtado o Presidente da Assembléia da República. acompanhar os res
pectivos processos e neles promover as diligências necessárias;

b) instruir processos de sindicância. inquérito ou disciplinares, semprr
que para tanto se tome conveniente a nomeação de pessoa com formaçãc
jurídica;

c) acompanhar e promover as necessárias diligências em quaisquer
outros processos em que a Assembléia seja interessada.

4 - O cargo de auditor jurídico será exercido por um procurador.
geral-adjunto, nomeado e exonerado nos termos da Lei Orgânica do Minis
tério Público, ouvido O Presidente da Assembléia da República.

Subsecção [lI

Assessoria Jurídica

ARTIGO 25. 0

Âmbito Funcional

1 - São atribuições da Assessoria Jurídica o apoio técnico e a con
sulta jurídica.

2 - À Assessoria Jurídica compete:

a) verificar. relativamente aos textos dos processos legislativos e nor·
mativos que lhe sejam submetidos para apreciação, o seu rigor técnico
jurídico, propondo as alterações que se mostrarem necessárias;

b) verificar a redacção final dos textos da Assembléia da República,
de acordo com as deliberações dos seus órgãos, e promover a preparação
dos respectivos autógrafos;

c) dar pareceres e informações e proceder a estudos jurídicos sobre
quaisquer assuntos que lhe sejam submetidos pelo Presidente da Assem·
bléia da República.

3 - A Assessoria 1urídica é coordenada por um dos respectivos
assessores jurídicos, a designar pelo Presidente da Assembléia da República.
ao qual será atribuída e fixada pela Presidente da Assembléia da Repúblk.a,
ouvido o Conselho de Administração, uma gratüicação, a integrar' na
remuneração suplementar prevista no artigo 52.°, n.o 3.
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Subsecção IV

Gabinete de Estudos Parlamentares

ARTIGO 26.0

Âmbito Funcional e Estruturação

1 - O Gabinete de Estudos Parlamentares constitui um serviço de
estudo e de consulta especializada.

2 - Compete ao Gabinete de Estudos Parlamentares efectuar os
estudos e trabalhos de investigação e informação de que for incumbidc
pelo Presidente da Assembléia da República, ouvidos os presidentes daf
comissões parlamentares em conjunto ou competentes em razão da matéria.

3 - O Gabinete de Estudos Parlamentares será estruturado por
áreas, por decisão do Presidente da Assembléia da República, ouvido e
Conselho de Administração.

4 - As funções atribuídas ao Gabinete de Estudos serão desempe
nhadas por indivíduos habilitados com licenciatura e de reconhecida com·
petência, cabendo ao Presidente da Assembléia da República designar de
entre eles o coordenador, que perceberá uma gratificação, nos termos de
n.O 3 do artigo 25.°.

SECÇAO IH
Direcçães-Gerais e outros Serviços

Subsecção I

Unidades Orgânicas

ARTIGO 27. 0

Estrutura

Os serviços da Assembléia da República compreendem ainda as se-
guintes unidades orgânicas:

a) a Direcção-Geral de Apoio Parlamentar:

b) a Direcção-Geral de Administração e Informática;

c) a Direcção de Serviços de Rela.ções Públicas e Internacionais;

d) o Museu.
Subsecção 11

Direcção-Geral de Apoio Parlamentar

ARTIGO 28.0

Atribuições

A Direcção-Geral de Apoio Parlamentar é a unidade orgânica especial·
mente encarregada das actividades de secretariado, redacção, a.poio técnico,
documentação e informação.
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ARTIGO 29."

Competências

Compete à Direcção-Geral de Apoio Parlamentar. designamente:

a) apoiar a Mesa da Assembléia da República;

b) organizar os processos relativos à actívidade legislativa e de fiscali
zação e a outros actos decorrentes do funcionamento da Assembléia da Re
pública;

c) garantir apoio técnico ao Plenário e às comissões parlamentares;

d) apoiar, em matéria de documentação e informação. os deput1l.dm:
e os órgãos e serviços da Assembléia da República;

e) assegurar o apoio administrativo e de secretariado ao Plenário e
às comissões parlamentares;

f) garantir a elaboração e edição do Diário da Assembléia da Kepú
blica e de outras aetas parlamentares;

g) planificar, redigir, editar e difundir as publicações da Assembléia
da República;

h) recolher e tratar a informação difundida pelos órgãos de comunica·
ção social com interesse para as actividades decorrentes do funcionamento
da Assembléia da República;

i) constituir, organizar, conservar e inventariar o património
documental;

j) inventariar, tratar e conservar as espécies decumentais e bibliográficas
respeitantes à história das instituições políticas portuguesas e, designada
mente, do constitucionalismo.

ARTIGO 30."

Estrutura

A Direcção-Geral de Apoio Parlamentar compreende:

a) a Direcção de Serviços de Apoio Técnico e de Secretariado;

b) a Direcção de Serviços de Documentação e Informação.

ARTIGO 31.0

Direcção de Serviços de Apoio Técnico
e de Secretariado

1 - À Direcção de Serviços de Apoio Técnico e de Secretariado com
pete assegurar:
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c) o apoio técnico especializado ao Plenário e às Comissões;

b) a execução dos serviços inerentes ao apoio administrativo e de secre·
tariado às comissões;

c) o apoio técnico especializado ao Plenário e às comissões;

d) o apoio em meios audiovisuais ao Plenário e às comissões;

e) a elaboração do Diário da Assembléia da República e a preparaçãc
de outros textos parlamentares com vista à sua publicação;

f) o apoio relativo ao Estatuto dos Deputados.

2 - A Direcção de Serviços de Apoio Técnico e de Secretariado com·
preende:

a) a Divisão de Apoio ao Plenário;

b) a Divisão de Secretariado às Comissões;

c) a Divisão de Redacção;

d) o Gabinete de Apoio Técnico;

e) a Divisão de Apoio Estatístico aos Deputados.

3 - O Gabinete de Apoio Técnico é dirigido por um técnico
superior, que funcionará em articulação com os presidentes das comissões
parlamentares, equiparado a chefe de divisão para efeitos de vencimento.

ARTIGO 32."

Direcção de Serviços de Documentação
e Informação

1 - À Direcção de Serviços de Documentação e Informação compete:

a) assegurar o apoio documental e bibliográfico aos trabalhos da Assem
bléia da RepúbHca, designadamente organizando, para consulta, as coJecções
de legislação, de obras e de outros documentos existentes, quer em depósito,
quer em outras instituições a que pOssa recorrer;

b) organizar e manter actualizado um centro de documentação, com a
função de recolher bibliografia, documentação, textos, diplomas legais, actos
normativos e administrativos e demais elementos de informação científica e
técnica relacionada com a actividade desenvolvida pela Assembléia da Repú
blica;

c) criar e manter permanentemente actuaJizados dossiers relativos a
grandes temas nacionais e internacionais;

d) recolher, tratar e difundir a informação resultante dos aetos da
Assembléia da República, bem como a decorrente de actividade parlamentar
estrangeira e de organizações internacionais;
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e) recolher. analisar, tratar, arquivar e promover a difusão da legisla·
ção, nacional e estrangeira, e de toda a informação legislativa com interesse
para a Assembléia da República;

f) analisar e tratar os documentos parlamentares estrangeiros. jornais
revistas, boletins e demais informação internacional com vista à organizaçãc
de dossiere, notas e fichas respeitantes a assuntos de actualidade e interesse
para a prossecução dos trabalhos da Assembléia da República;

g) organizar e divulgar uma folha semanal, sumariando a documentação
estrangeira recebida, podendo, quando a actualidade dos temas o aconselhe,
classificar, analisar e traduzir em síntese a referida documentação;

h) assegurar a gestão da Biblioteca;

i) recolher, analisar, tratar, arquivar e divulgar a informação produ
zida pelos órgãos de comunicação social;

;) assegurar a gestão do Arquivo Histórico-Parlamentar e promover
a conservação e preservação do seu património;

k) planificar e promover a edição de publicações com interesse para
a Assembléia da República e para o público em geral;

1) construir e gerir as respectivas bases de dados;

m) cooperar com instituições nacionais, estrangeiras e internacionais
em matéria de documentação e informação.

2 - A Direcção de Serviços de Documentação e Informação com·
preende:

a) a divisão de Informação Legislativa e Parlamentar;

b) a Divisão de Edições;

c) a Biblioteca;

d) o Arquivo Histórico-Parlamentar.

ARTIGO 33.0

Depósito Legal

Todos os serviços e organismos da administração central, local e
regional, os institutos públicos, empresas públicas e organizações coo~ra~

tivas de grau superior ficam obrigados a enviar à Biblioteca da Assembléia
da República, sob regime de depósito legal, um exemplar de todas as pu
blicações oficiais ou oficiosas que não sejam de mera circulação interna
dos serviços.
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Subsecção / / /

Direcção-Geral de Administração e Informática

ARTIGO 34."

Atribuições

A Direcção-Geral de Administração e Informática é a unidade orgânica
especialmente encarregada da gestão dos recursos humanos, financeiros e
patrimoniais. bem como das funções administrativas e de informática.

ARTIGO 35. 0

Competência

A Direcção-Geral de Administração e Informática compete assegurar:

a) a gestão dos recursos humanos, realizando as acções relacionadas
com o recrutamento, selecção, avaliação, promoção e formação do pessoa);

b) a preparação do orçamento e conta e a gestão administrativa e
financeira;

c) a gestão dos recursos patrimoniais;

d) a análise organizacional e o tratamento automático da informação.

ARTIGO 36."

Estrutura

A Direcção-Geral de Administração e Informática compreende:

a) a Direcção de Serviços Administrativos e Financeiros;

b) o Centro de Informática.

ARTIGO 37."

Direcção de Serviços Administrativos e Financeiros

A Direção de Serviços Administratívos e Financeiros compete:

a) gerir os recursos humanos;

b) implementar um sistema de aplicação de normas de higiene e segu-
rança no trabalho e de medicina no trabalho;

c) elaborar as propostas de orçamento e do relat6rio e conta;

d) executar o orçamento;

e) processar as remunerações e outros abonos;

f) administrar os esquemas de segurança social e de acção social
complementar;
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g) assegurar a gestão e manutenção das instalações, dos equipamentos
e do parque automóvel;

h) assegurar O aprovisionamento de bens e a aquisição de serviços;

i) garantir o suporte administrativo comum;

i) garantir a produção reprográfica, a microfilmagem e o oJlset.

2 - A Direcção de Serviços Administrativos e Financeiros compre·
ende:

a) a Divisão de Administração de Pessoal;

b) a Divisão de Gestão Financeira;

c) a Divisão de Aprovisionamento e Património;

d) a Divisão de Administração Geral.

ARTIGO 38.D

Centro de Informática

1 - Ao Centro de Informática compete:

a) implementar o plano de informatização da Assembléia da República;

b) gerir o sistema informático.

2 - O Centro de Informática é dirigido por um técnico superior,
equiparado a director de serviços para efeitos de vencimento.

Subsecção IV

Direcção de Serviços de Relações Públicas e Internacionais

ARTIGO 39.D

Atribuições

A Direcção de Serviços de Relações Públicas e Internacionais é a uni
dade orgânica especialmente encarregada de apoiar e dinamizar as relações
externas da Assembléia da República.

ARTIGO 4IJ.O

Competências

À Direcção de Serviços de Relações Públicas e Internacionais compete:

a) promover a divulgação da actividade da Assembléia da República
no Pais e no estrangeiro;
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b) prestar apoio às delegações parlamentares nas organizações inter·
nacionais e nas missões oficiais ao estrangeiro;

c) apoiar os órgãos de comunicação social na sua actividade de in
formação parlamentar;

d) planear e colaborar na realização de solenidades, comemorações e
visitas à Assembléia da República e assegurar o respectivo protocolo;

e) assegurar o serviço de recepção.

ARTIGO 41."

Estrutura

A Direcção de Serviços de Relações Públicas e Internacionais com
preende:

a) a Divisão de Relações Públicas;

b) a Divisão de Relações Internacionais e Interpar]amentares.

Subsecção V

Museu da Assembléia da República

ARTIGO 42."

Museu

1 - O Museu da Assembléia da República é constituído por todm
os objectos de arte e espécies documentais e bibliográficas respeitantes à
hhit6ria do parlamentarismo português.

2 - Nenhum objecto de arte ou espécie documental ou bibliográfica
poderá sair do Museu sem autorização prévia do Presidente da Assembléia
da República, ouvido o Conselho de Administração. ap6s parecer do con·
servador.

3 - Ao conservador do Palácio e do Museu incumbe velar pela con
servação do Palácio de São Bento, seu património artístico, histórico e
valor arquitectural, e do Museu da Assembléia da República.

SECÇÃO IV

Serviço de Segurança

ARTIGO 43.0

Atribuições

O Serviço de Segurança constitui a estrutura especialmente encarre·
gada da prevenção, controlo, vigilância, protecção e defesa das instalações
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e dos bens da Assembléia da República, dos seus serviÇOs e das pessoas
que nela exercem funções e permanecem.

ARTIGO 44.0

Condições de Permanência

1 - A segurança é prestada de forma permanente por um destaca
mento da Guarda Nacional Republicana e outro da Polícia de Segurança
Pública.

2 - As condições de permanência e de actuação da Guarda Nacio
nal Republicana e da Polícia de Segurança Pública são definidas em regu·
lamento aprovado pelo Presidente da Assembléia da República, sob pro
posta do secretário-geral da Assembléia da República, ouvidos os respec
tivos comandos-gerais.

CAPITULO VI

Pessoal dos Serviços da Assembléia da República

SECÇÃO I

Disposições Gerais

ARTIGO 45.0

Estatuto do Pessoal Parlamentar

O pessoal da Assembléia da República. que constitui o quadro do~

funcionários parlamentares, rege-se por estatuto próprio, nos termos d~

presente Lei e da sua regulamentação, constituindo direito subsidiáric
a legislação aplicável à administração central do Estado, designadamente
o Estatuto da Aposentação.

ARTIGO 46.0

Quadro de Pessoal

1 - A Assembléia da República dispõe do pessoal constante de
quadro anexo à presente Lei.

2 - O quadro de pessoal da Assembléia da República pode ser al
terado por resolução da Assembléia, mediante proposta do Conselho de
Administração.

ARTIGO 47.0

Recrutamento e SeJecção de Pessoal

O recrutamento e selecção do pessoal não dirigente da Asr.embltia da
República é feito mediante concurso público.
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ARTIGO 48.0

Admissão e Provimento de Lugares

1 - O provimento de lugares de pessoal não dirigente é feito pOI

despacho do Presidente da Assembléia da República, sob proposta do se·
cretário-geral da Assembléia da República, obtido prévio parecer favorá·
vel do Conselho de Administração.

2 - Os conteúdos funcionais e as normas de admissão e provimen·
to do pessoal são os constantes da presente Lei e seus anexos I. incluindo
as respectivas regras, critérios e observações, que dele fazem parte inte·
grante, ll, IH e lV e ainda dos regulamentos que vierem a ser homolo
gados peIo Presidente da Assembléia da República. após deliberação do
Conselho de Administração, sob proposta do secretário-geral da Assem·
bléia da República.

3 - Os regulamentos referidos no número anterior são publicados
no Diário da Assembléia da República e no Diário da República.

ARTIGO 49.0

Funções do Pessoal em Geral

O pessoal da Assembléia da República cujas funções não estejam espe
cialmente fixadas na Lei Orgânica desempenhará as funções que decor
rem do anexo 111 e ainda as que sejam fixadas pelos responsáveis do~

serviços, desde que de complexidade e responsabilidade equiparáveis.

ARTIGO 50.0

Dever de Sigilo

1 - Os funcionários e agentes da Assembléia da República estão
exclusivamente ao serviço do interesse público, tal como é definido dos
termos da Constituição. da lei e do Regimento. e têm o dever de sigilo
relativamente aos factos e documentos de que tenham conhecimento no
exercício das suas funções.

2 - O dever de sigilo cessa quando estiver em causa 8 defesa de
próprio em processo disciplinar ou judicial e em matéria relacionada C01T'
o respectivo processo.

ARTIGO 51.~

Acumulação e Incompatibilidades

1 - Não é permitida ao pessoal dirigente abrangido por este diplo
ma a acumulação com outras funções ou cargos públicos. salvo as que
resultem de inerencias não remuneradas, missões e estudos de carácter
transitório e, bem assim. de participação em comissões ou grupos de tra·
balho que resultem directamente do exercício das funções dirigentes.
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2 - O disposto no número anterior não abrange actividades de rece..
nhecido interesse público, nomeadamente docentes, cujo exercício dever~

ser autorizado por despacho do Presidente da Assembléia da República.

3 - O exercício de actividades privadas pelos titulares de cargos diri
gentes, ainda que por interposta pessoa, carece de autorização do Pre
sidente da Assembléia da República, ouvido o Conselho de Administra
ção, a qual será recusada ou anulada em todos os casos em que a mesma
actividade se mostre susceptível de comprometer ou interferir com a isen
ção exigida para o seu exercício.

4 - Os titulares de cargos dirigentés estão sujeitos aos impedimen
tos derivados dos princípios de isenção e imparcialidade da aeção da Admi
nistração Pública.

S - Não é permitido ao funcionário ou agente o exercício de activi
dades privadas quando esse exercício se revele incompatível com o cum.
primento dos deveres estabelecidos na lei ou seja susceptível de compro
meter a isenção exigida ao exercício das respectivas funções.

6 - O funcionário ou agente que, por força do exercício das sua~

funções. se deva pronunciar sobre assunto ou matéria em que tenha inte·
resse pessoal, que possa comprometer a sua independência, deverá dar
disso infonnação ou requerer escusa.

ARTIGO 52!

Regime Especial de Trabalho

1 - O pessoal permanente da Assembléia da República tem regimr
especial de trabalho, decorrente da natureza e das condições de {uneio
namento próprias da Assembléia da República.

2 - Este regime é fixado por deliberação do Conselho de Adminis·
tração, podendo compreender, nomeadamente, horário especial de traba·
lho, regime de trabalho extraordinário, prestação de serviços por tumo~

e remuneração suplementar, ficando sempre ressalvados os direitos funda·
mentais dos trabalhadores consignados na Constituição da República Por·
tuguesa e na lei geral.

3 - A remuneração suplementar 8 que se refere o número anteriol
é calculada com base no vencimento, acrescido de diutumidades, sendo
paga em doze duodécimos, e faz parte integrante do vencimento, contando
para todos os efeitos, designadamente os de aposentação, não sendo acumu·
lável com quaisquer outras remunerações acessórias ou abonos, salvo as
gratificações previstas nos artigos 25.", n.O 3, e 26.", n.O 4.

4 - Em situações excepcionais de funcionamento dos serviços da
Assembléia da República pode ser atribuído ao respectivo pessoal \UI1

subsídio de alimentação e transporte.
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5 - A aplicação do regime de trabalho previsto nos números ante·
riores ao pessoal dos gabinetes do Presidente da Assembléia da Repúblicr
e dos grupos parlamentares é da competência do Presidente da Assem.
bléia da República e da direcção dos grupos parlamentares, respectivamente.

ARTIGO 53.0

Regime Remuneratório do Pessoal
da Assembléia da República

e dos Gabinetes

o regime remuneratório do pessoal da Assembléia da República e do
pessoal dos gabinetes do Presidente da Assembléia da República e dos
grupos parlamentares ou equiparado será fixado pelo Presidente da Assem·
bléia da República, obtido o parecer favorável do Conselho de Adminis·
tração, sem prejuízo do anexo I à presente Lei.

ARTIGO 54. 0

Bolsas de Estudo

1 - Para aperfeiçoamento dos funcionários da Assembléia da Repú'
blica poderão ser concedidas bolsas de estudo ou a equiparação a boI
seiro para a freqüência de cursos e estágios em instituições nacionais ou
organismos internacionais.

2 - A concessão de bolsas de estudo ou a equiparação a bolseir,
é da competência do Presidente da Assembléia da República, mediante
proposta fundamentada do secretário-geral da Assembléia da Repúblic.
com o parecer favorável do Conselho de Administração.

3 - As condições, direitos e obrigações dos bolseiros constarão dt:
regulamento a aprovar pelo Conselho de Administração, mediante pro·
posta do secretário-geral da Assembléia da República.

SECÇÃO 11

Pessoal Dirigente

ARTIGO 55."

Nomeação

1 - Os directores-gerais, directores de serviços e chefes ·de divisão
são nomeados por despacho do Presidente da Assembléia da República,
obtido prévio parecer favorável do Conselho de Administração, com obser·
vância dos requisitos legais adequados ao desempenho das respectivas fUn-
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çées, e escolhidos preferentemente de entre funcionários já pertencente~

ao quadro da Assembléia da República, habilitados com licenciatura e de
reconhecida competência para o desempenho do lugar.

2 - Os directores-gerais são providos em comissão de serviço pelo
período da legislatura.

3 - A comissão de serviço será dada por finda nos termos pre
vistos na lei geral.

4 - Os directores·gerais poderão ser apoiados por funcionários por
si designados. dos respectivos serviços, em número não superior a dois,
para exercerem funções de secretariado.

ARTIGO 56.0

Directores-Gerais

1 - Aos directores-gerais compete a direcção e orientação superior de
todos os serviços da respectiva direcção-geral e despachar directamente todos
os assuntos que caibam no âmbito das atribuições da direcção-geral e que,
pela sua natureza ou disposições da lei, não devam ser sujeitos a reso·
lução superior.

2 - Aos direetores-gerais compete ainda:

a) adaptar as medidas necessárias à melhor organização dos serviços
e à simplificação e uniformização dos métodos de trabalho;

b) autorizar despesas, nos termos e limites previstos na lei, e gerir
os fundos permanentes que forem afetados à direcção-geral;

c) propor os louvores merecidos pelos funcionários por motivos de
serviços distintos;

d) promover a aeção disciplinar;

e) colocar e distinguir o pessoal pelos diferentes serviços da respec
tiva direcção-geraI.

3 - Os directores-gerais poderão delegar o exercício de algumas das
suas competências nos direetores de serviços que lhes estejam directamente
subordinados e subdelegar o daquelas que lhes tiverem sido delegadas
com autorização expressa para subdelegar.

4 - Os directores-gerais serão substituídos nas suas faltas ou impe
dimentos pelos dírç,ctores de serviços que por eles forem designados.

ARTIGO 57."

Directores de Serviços

1 - Aos directores de serviços compete superintender, orientar e
coordenar os serviços das respectivas direcções, bem como velar pela assi
duidade e disciplina do pessoal que lhes está afecto.
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2 - Compete especialmente aos directores de serviços:

a) coadjuvar o director-geral no desempenho das suas funções, dano
do-lhe conhecimento imediato de tudo quanto possa influir no funciona·
menta dos serviços, prestar-lhe toda a cooperação e sugerir-lhe as provi
dências que reputem de convenientes;

b) superintender nos serviços da direcção e promover o seu regular
andamento, a resolução de todas as dúvidas que lhes forem apresentadas
pelos seus subordinados e o cumprimento dos despachos do director-geral;

c) promover a instauração de processos disciplinares e propor lou
vores aos funcionários seus subordinados;

d) emitir parecer nos processos que devam submeter à apreClaça;J
do director-geral, ainda que já estejam informados por funcionários seus
subordinados, podendo, DO entanto, limitar-se a manifestar por escrito [1

sua concordância com os pareceres e informações destes;

e) praticar quaisquer outros actos para que tenham recebido delega
ção do director·geral;

f) executar tudo o mais de que forem incumbidos pelo director-geral
no âmbito das atribuições da direcção de serviços.

3 - Os directores de serviços serão substituídos nas suas faltas ou
impedimentos pelos chefes de divisão que por eles forem designados.

ARTIGO 58.0

Chefe de Divisão

1 - Aos chefes de divisão compete especialmente:

a) promover a organização interna dos serviços;

b) coordenar os trabalhos próprios dos seus serviços, garantindo a
sua execução e controle;

c) coadjuvar os directores de serviços na observância das regras de
assiduidade e disciplina pelo pessoal das respectivas divisões.

2 - Os chefes de divisão serão substituídos nas suas faltas ou im
pedimentos pelo funcionário de categoria imediatamente inferior que por
eles for designado.
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SECÇÃO lU

Requisição, Destacamento, Prestação de Serviço.'i
e Pessoal além do Quadro

ARTIGO 59. 0

Requisição de Técnicos

1 - O Presidente da Assembléia da República, obtido o pareceI
favorável do Conselho de Administração, pode autorizar a requisição 0\:

o destacamento, nos termos da lei gerai, de funcionários de outros depar
tamentos do Estado para prestarem serviço na Assembléia da República.

2 - O Presidente da Assembléia da República, obtido o parecer
favorável do Conselho de Administração, pode ainda autorizar a requisi
ção de técnicos de empresas públicas ou privadas, assim como de outros
organismos, por período julgado necessário, nos termos seguintes:

a) os requisitados mantêm sempre os direitos e regalias sociais adqui
ridos e designadamente os emergentes de instrumento de regulamentaçãc
colectiva de trabalho;

b) os requisitados auferem, por inteiro, as remunerações inerentes
aos cargos que exerciam, acrescidas das compensações de encargos decor
rentes da requisição que forem fixadas por despacho do Presidente da
Assembléia da República, ouvido o Conselho de Administração;

c) estas requisições s6 poderão ser realizadas com a concordância dos
requisitados e dos respectivos serviços.

3 - As requisições previstas nos números anteriores visam prefe.
rentemente a realização de trabalhos de carácter técnico, nomeadamente
para apoio às comissões, a solicitação dos respectivos presidentes.

4 - O pessoal requisitado ou destacado nos termos dos números
anteriores tem de possuir as qualificações acadêmicas e profissionais exi·
gidas para os funcionários do quadro da Assembléia da República.

5 - A requisição ou destacamento de pessoal que não satisfaça os
requisitos previstos no número anterior cessa automaticamente com a en
trada em vigor da presente Lei.

ARTIGO 60.0

Prestação de Serviços

1 - O Presidente da Assembléia da República, obtido o parecer fa
vorável do Conselho de Administração. pode:

a) encomendar estudos e serviços;

b) convidar entidades nacionais e estrangeiras para realizar estudos,
inquéritos ou trabalhos de carácter eventual;
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c) contratar pessoal em regime de tarefa.

2 - As modalidades de prestação de serviços e as condições gerais
da sua realização são estabelecidas pelo Presidente da Assembléia da Re·
pública. ouvido o Conselho de Administração, sob proposta do secretário
geral da Assembléia da República.

3 - As despesas a que houver lugar nos termos deste artigo sãc
suportadas por força de verba global a inscrever para tal fim no orça
mento da Assembléia da República.

ARTIGO 61.0

Pessoal Além do Quadro

1 - O Presidente da Assembléia da República, obtido prévio pare
cer favorável do Conselho de Administração. pode autorizar, a título excep
cional, a contratação de pessoal além do quadro para a realização d(
tarefas que não possam ser asseguradas pelo pessoal permanente.

2 - As comissões parlamentares podem ainda dispor de pessoal téc·
nico contratado além do quadro, mediante deliberação favorável da res
pectiva comissão e proposta apresentada pelo seu presidente ao Presi,
dente da Assembléia da República.

3 - O número de técnicos contratados ao abrigo do número amerior
não pode ser superior a doze, competindo ao Presidente da Assembléii)
da República. ouvidos os presidentes das Comissões, definir as prioridadc;s
da sua afectação.

4 - Os técnicos a afectar às Comissões são escolhidos mediante con
Curso aberto a todos os candidatos portadores de habilitação que a Comis
são considere adequada ao exercício das respectivas funções.

5 - Os contratos a que se refere o n.O 2 têm a duração m4xima
de dois anos, sem prejuízo da sua renovação por deliberação, pOI." maioria
de dois terços, dos deputados em efectividade de funções na respectiva
comissão.

6 - Ao pessoal contratado nos termos do númerO anterior e que
tenha vínculo à função pública ou que pertença a qualquer organism(J
público é garantido o seu lugar de origem e a contagem do tempo de
serviço para todos os efeitos profissionais.

CAPITULO VII
Apoio aos Partidos e Grupos Parlamentares

ARTIGO 62."
Gabinetes dos Grupos Parlamentares

1 - Os grupos parlamentares dispõem de gabinetes constituídos pOI

pessoal da sua livre escolha e nomeação nos termos seguintes:

a) até dois deputados, inclusive: um adjunto, um secret4rio e um
secret4rio auxiliar;
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b) com mais de dois e até dez deputados, inclusive: um chefe de ga
binete, um adjunto, um secretário e dois secretários auxiliares;

c) com mais de dez e até vinte deputados, inclusive: um chefe de
gabinete, dois adjuntos, dois secretários e três secretários auxiliares;

d) com mais de vinte e até trinta deputados, inclusive: um chefe
de gabinete. três adjuntos, três secretários e três secreh1rios auxiliares;

e) Com mais de trinta deputados: um chefe de gabinete, três adjun
tos, três secretários e três secretários auxiliares, e ainda, pOr cada con·
junto de vinte e cinco deputados ou resto superior a dez, mais um adj~·

to, um secretário e um secretário auxiliar.

2 - A pedido dos grupos parlamentares, o Presidente da Assembléia
da República, ouvido O Conselho de Administração, pode alterar a com·
posição do quadro do pessoal daqueles, desde que não resulte agrava·
mento da respectiva despesa global.

3 - A nomeação e exoneração do pessoal referido nos número~

anteriores é da responsabilidade da direcção do respectivo grupo parla
mentar, sendo-lhe aplicável o regime em vigor para os gabinetes minis
teriais, sem prejuízo do disposto nos artigos 52.°, 0.0 5, e 53.0

4 - O vencimento dos secretários auxiliares é fixado em 85% do
vencimento dos secretários.

5 - Ao pessoal referido neste artiJO é aplicável o dispOSto no n.O 3
do artigo 10.°

6 - Aos agrupamentos parlamentares, quando existirem, aio apli·
cáveis, com as necessárias adaptações, as disposições da presente Lei.

ARTIGO 6J.O

Subvenções QOS Partidos e Grupos Parkzmentares

1 - A cada um doa partidoa que h,.;.m tonoonido ao .em eleitoral,
ainda que em coligação, representados na Assembléia da Rep\iblica, é
concedida, nos termos dos nÚMeros seSUintes, uma subvenção anual para
a realização dos seus f11\l pl'Ópriol. detde que a requeinm 10 Ptetidente
da Assembléia da República.

2 - A subvençio CODIUtc numa quantia em dinheiro equivalente:
à fracçio t /225 do la14rio mínimo DIICionaI por ceda voto obrido na mais
recente e1eiçio de deputados l Aaanbléia da Repdblica.

3 - Nos CUOI de colipçio eleitoral, a .bvcnçlo de'flda • tada
um dos partidoe nela infeBl*lol 6 isual l lUbvmçio que, DOI termoI do
Q.o2. conaponder 1 rapectiv. mlipçio eleitoral. distribWda~
oalmente em funçlo doe depuUKb elettol por CMIa pardcIo.
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4 - Aos grupos parlamentares será atribuída uma subvenção para
encargos de assessoria aos deputados não inferior a quatro vezes o salário
mínimo nacional anual por grupo parlamentar, mais um terço do mesmo
por deputado.

S - Os grupos parlamentares originários de partidos que tenham
concorrido em determinada coligação ao acto eleitoral serão considerados
como um s6 grupo parlamentar para os efeitos do número anterior.

6 - As subvenções referidas no presente artigo são pagas em duo
décimos, por conta de dotações especiais inscritas no orçamento da Assem
bléia da República.

CAPITULO VIII

Orçamento

SECÇÃO I

Processo Orçamental

ARTIGO 64.0

Elaboração do Orçamento

1 - O projeeto de orçamento é elaborado até t 5 de Outubro de
cada ano pelos serviços competentes, sob a coordenação do secretário
geral da Assembléia da República, de acordo com as orientações e objec
tivos previamente fixados pelo Conselho de Administração, que o sub
mete à apreciação do Plenário.

2 - O orçamento da Assembléia da República é aprovado pelo Ple
nário nos 30 dias subseqüentes à aprovação do Orçamento do Estado.

ARTIGO 65.0

Orçamento Suplementar

As alterações ao orçamento da Assembléia da República são realita
das através de orçamento suplementar, até ao máximo de três, OS quais
serão elaborados nos termos e com as devidas adaptações do artigo an
terior.

ARTIGO 66.~

Receitas

1 - Constituem receitas da Assembléia da República:

a) as dotações inscritas no Orçamento do Estado;

b) os saldos de anos findos;

c) o produto das edições e publicações;

d) os direitos de autor;

e) as demais receitas que lhe forem atribuídas por lei, resolução
da Assembléia, contrato, sucessão ou doação.
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2 - Os saldos positivos apurados no fun de cada ana econbmico
são transCeridos para a gerêncía do ano seguime e distribuídos pelo Con
selho ck Administração pelas rubricas cujo reforço se mostre necessário
em função dos programas aprovados.

ARTIGO 67."

Reserva de Propriedade
t - A Assembléia da República é a única proprietária de toda a

produção material resultante do seu funcionamento, sem prejufzo dos di·
reitos <k autor dos deputados.

e. vedado a quaisquer órgãos da Administração Pública, empresas
públicas ou nacionalizada.s e a entidades privadas a edição ou a comer·
cialização da produção referida no número anterior sem prévio assenti·
mento do Presidente da Assembléia d. República, manifestado nos termos
da lei ou atraVés de contrato.

ARTIGO 68."

Autorização de Despesas

Os limites de competência para autorização de despesas relativamente
aos diKctores-gerais, ao secretário-geral da Assembléia da República, ao
Conselho de Administração e ao Presidente d. Assembléia da República
aio os que vigoram, nos termos da lei geral, respectivamente, para os direc
tores-gerais, para os dirigentes dos órgãos dotados de autonomia adminis
trativa, para o Primeiro-Ministro e para o Conselho de Ministros.

SECÇÃO 11

Execução Orçamental

A.RTIGO 69."

Execução

A execuçio do orçamento da Assemb!eia da República é feita através
do. serviços, nos termos previstos nesta lei.

ARTIGO 70.0

Requisição de Fundos
1 - O Conselbo de Administração requisitará mensalmente à 1.

Delegação da Direcção-Geral da Contabilidade Pública as importâncias
que forem ~ssárias por conta da dotação global que lhe é consignada
no Orçamento do Estado.

2 - As requisições referidas no número anterior, depois de visadas
pela meama De1egaçio, serão expedidas, com as competentes autorizações
de pagamento, par. o Banco de Portugal. como caixa geral do Tesouro,
aendo as importlncias levantadas pela Assembl~ia da República e por ela
depositadas, ~ sua ordem, na Caixa Geral de Depósitos.
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ARTIGO 71."

!?egiff'.i: Duadecimal

Compete ao Presidente da / ~.~:r;nbleia da República, obtido parecer
favorável do Conselho de Adm·jLr.tração, autorizar a dispensa do regime
duodecimal de qualquer das dotações orçamentais da Assembleia da Repú
blica e, bem assim, solicitar a antecipação. total ou parcial, dos respeétivos
duodédmos.

ARTIGO 72."

Fundo Permanente

O Conselho de Administração poderá autorizar a constituição de fun
dos permanentes, a cargo dos responsáveis pelos serviços ou actividades,
destinados ao pagamento directo de pequenas despesas. devendo fixar 8S

regras a que ob~decerá o seu controlo.

SECÇÃO IIJ
Fiscaliração Orçamental

ARTIGO 73.°

Conta

1 - O relatório e a conta são organizados pelos serviços competentes,
sob a directa coordenação do secretário-geral da AssembJeia da República,
que os submeterá ao Conselho de Administração até 15 de Abril do ano
seguinte àquele a que disserem respeito.

2 - O relatório e a conta da Assembleia da República são aprovados
pelo Plenário, ap6s o parecer do Tribunal de Contas, a emitir até 31 de
Maio.

3 - A conta é publicada no Diário da República.

CAPITULO IX

Disposições Fitulís e Transitórias

ARTIGO 74."

Instalações dos CTT, TLP e Serviço Bancário

1 - Os serviços das empresas públicas Correios e Telecomunicações
de Portugal - CTT e dos Telefones de Lisboa e Porto - TLP dispõem
de instalações pr6prias no Palácio de São Bento.

2 - Idêntica prerrogativa poderá ser concedida à Caixa Geral de
Depósitos ou outra instituição bancária, mediante despacho do Presidente
da Assembleia da República, obtido prévio parecer favorável do Conselho
de Administração.

ARTIGO 75."

Gratificação DO Destacamento da Guarda Nacional Republicana
e da Policia de Segurança Pública
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Ao pessoal da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segu
rança Pública destacado para a segurança da Assembleia da República ~

atribuída a gratificação prevista para os dos outros órgãos de 5Obemia.
cujos encargos são suportados pelo orçamento da Assembleia da República.

ARTIGO 76:'

Legislação Aplicável e Direito Subsidiário

1 - Os ServiÇO% da As~mbleia da República regem-se pelo dis.posto
na presente Lei e nos seus regulamentos.

2 - Constitui direito subsidiário para a integração de lacunas da pre
sente Lei e seus regulamentos a legislação aplicável à administração central
do Estado.

ARTIGO 77."

Regularização das Situações de Acumulação e Incompatibilidade
Os funcionários que não satisfaçam o disposto no artigo 51.° devem

regularizar a sua situação no prazo de 60 dias a contar da entrada em
vigor desta Lei.

ARTIGO 78,"

Exercicio Transitório de Atribuições

I - Até à tomada de posse do Conselho de Administração. previsto
no artigo 12.°, as respectivas atribuições serão da competência do actual
Conselho Administrativo.

2 - As deliberações tomadas pelo Conselho Administrativo é apli.
cável, com as necessárias adaptações. o disposto nos artigos 14.° e 15.°,

ARTIGO 79."

Execução Orçamental

Fica o Conselho de Administração autorizado a promover as altera
ções orçamentais que se mostrem indispensáveis para a execução da presente
Lei.

ARTIGO 80/'

Direito à Integração do Pessoal dos Gabinetes dos Grupos
e Agrupamentos Parlamentares

1 - Ao pessoal em serviço nos gabinetes dos grupos parlamentam
e agrupamentos parlamentares existentes no início da preaeute legislatura
que exceda o número de lugares que lhe são atribuídos na presente Lei
~ reconhecido o direito à sua integração como supranumerú'io na Aasem·
bl~ia da República se reunir os seguintes requisitos:

a) pertencer aos respectivos gabinetes antes da data da entrada em
'vigor da presente Lei;

b) ter exercido funções durante, pelo menos, dois 4DOI;
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c) não possuir cargo ou emprego público ou privado de carácter
permanente;

d) possuir as habilitações Iíterárias exigidas para a respectiva cate
goria.

2 - A integração é requerida pelo interessado ao Presidente dr
Assembléia da República no prato de 30 dias a contar da data da efectiva
ção dos seus pressupostos.

3 - Salvo no caso de extinção, o requerimento referido no númerc
anterior, é acompanhado de uma declaração do respectivo grupo parla
mentar ou do correspondente partido a manifestar a sua aquiescência.

4 - A integração será feita para o lugar de início de carreira, de
acordo com as funções desempenhadas e as respectivas habilitações, sem
prejuízo do direito de acesso na respectiva carreira, nos termos e condi·
ções previstos para o pessoal do quadro da Assembléia da República.

ARTIGO 81."

Nornw Interpretativa

1 - O disposto no n." 3 do artigo 52." aplica-se l remuneração su
plementar prevista no n.O 2 do artigo 21.0 da Lei n.Q 32/71, de 25
de Maio (-).

2 - Os funcionários da Assembleia da República que se tenham
aposentado e efectuado descontos sobre a remuneração suplementar refe·
rida no número anterior poderão requerer à Caixa Geral de Aposentaçóes
no prazo de 90 dias após a publicação da presente Lei, a revisão das sua~

pensões, cujo efeito retrotrairá a 31 de Dezembro de 1986.

Aprovada em 10 de Maio de 1988.

O Presidente da Assembleia da República. Vitor Pereira Crespo.

Promulgada em 22 de Junho de 1988.
PubUque-se.
O Presidente da República, Mdrio Soares.

Referendada em 23 de Junho de J9B8.

O Primeiro-Ministro, Anibal António Cavaco Silva.

LEI N.o 81/88. DE 20 DE JULHO
Alteração à Lei n.O 69/78. de J de Novembro rfecensea

mento eleitoral}.
A Assembleia da República decreta, nos termos dos artigos 164/',

aUnea dJ, 161.°, alínea f), e 169.°, D.o 2, da Constituiçlo, ouvidos os órgãos
de governo regional da Madeira e dos Açores. o seguinte:

(.) Blta le1 eneoatra·.. pubUead& DO Bup1ernento - 1&10. 1I'l'l -, , pét. I.
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ARTIGO 1,°

Os artigos 4,°, 22.°, 25.°, 26.°, 3 t .0, 33.°, 34.°, 35,° e 36.° da Lei
n,o 69/78, de 3 de Novembro ("'), passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.°

Obrigatoriedade e Oficíosidade
1 - ..
2 - , .

3 - ,'i:i comissões recenceadoras dev=m. independentemente da pro
moção dos :~teressados. inscrever fiOS ca1ernos eleitorais todos os titulare!::
do direito ~e voto nBo inscritos de que lenham conhecimento.

ARTIGO 22.~

Processo a't! lllsa:ção
1
2
3
4
5

6
7

............................ ti' , ••••••••• , ••••• " •• ,., ••••••

.............................................................................

................................... " jo .

....... '1- f' ..

.................................. _ .
.. • • .. .. .. • t .. .. .. .. • • .. .. .. .. • • • .. ~ • • .. • • ~ .. .. • • • , ... ~ .. • • .. • .. • • .. • • , • .. •

• • " t .. • • .. .. • • • • • .. .. • ~ ~ • .. • .. • .. .. • t • • • .. t ~ .. .. .. .. • .. .. .. .. .. • .. t

8 - Os verbetes relativos aos titulares do direito de voto referidos
no n.O 3 do artígo 4.° devem ser pessoalmente presentes aos cidadãos a que
respeitem, para colheita da assinatura ou da impressão digital, tendo lugar
nos termos legais, a prova de freguesia da naturalidadt.

ARTIGO 25.°
Cadernos de Recenseamento

1 , " .

2 .
3 .
4 " .
5 .

6 - Os cadernos de recenseamento podem ser obtidos directameDtt
através de fotocópias dos verbetes de inscriçio ou por meios informáticos.

7 - .
8 - A utilização doa meios informáticos previstos neste 8I'Óg(J

deve ser feita de modo a não afectar os direitos a que se refere o artiso 35.0

da Constituição.

(.) Blta lei encontra-te publkada no 8\lplemento - No~, lI'l8 -, to p6c. I.
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Lei Eleitoral da República Federal
da Alemanha

(Versão de 21 de setembro de 1990, com a inclusão de todas as modi/icl1fõe6
anteriores, publicada no Diário Legislativo Federal Alemão

(BGB1.) I, 1990, pp. 2059 . 2103)

Tradução. apresentação e notas:

ULF GRECOB BAltANow
Profeasor da UnB e Tradutor do 8eDado

lI'ederal

APRESENTAÇÃO

A Lei Magna alemã, em seu art. 38, define apenas os principios básicos
do Direito Eleitoral, deixando sua regulamentação à legislação complemen.
tar. Os deputados do Parlamento Federal são eleitos por sujrágio universal,
direto, livre, igual e secreto, nisto não diferindo de outras legislações dE
paises democráticos. A seguir, vamos restringir-nos a alguns aspectos espe·
cificos da legislação eleitoral alemã em vigor.

O Direito Eleitoral aJemiJo instituiu o chamado sistema proporcional
personalizado ("personalisierte Verhaeltniswahl"), em que se combinaram
elementos da eleição majoritária com elementos da eleição proporcional.
resultando dai um sistema "misto".

A eleição majoritária tem a vantagem de obrigar os partidos a apresen·
tarem candidatos com boa sustentação eleitoral. evitando-se, concomitante·
mente. a dispersão partidária. Há, no entanto, o inconveniente de maiorias
eleitorais não representarem, necessariamente, a realidade polttico-sociai de
modo suficientemente fiel e diferenciado. podendo mesmo resultar d~torções

graves.
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Foi precisamente por esta razão que o legislador alemão criou a sistema
eleitoral misto. pelo qual se possibilita aos partidos conquistarem mandato[
eletivos, proporcionalmente ao número de votos obtidos. Argumentam o:
defensores desse sistema que ele permite expressar mais adequadamentl
a vontade política do eleitorado, ao mesmo tempo em que garante a jormaçãc
de maiorias capazes de desincumbir-se da tarefa de governar. Com efeito
o sistema eleitoral alemão tem sido citado como um dos fatores decisivos da
estabilidade política daquele país nas últimas quatro décadas.

No sistema eleitoral misto alemão, o eleitor dispõe de dois votos. O
primeiro é distrital propriamente dito, isto é, por meio dele O eleitor, inscrito
num distrito eleitoral, escolherá, diretamente, o candidato de sua preferên
cia. Como cada distrito eleitoral tem direito apenas a uma cadeira no Parla
menta Federal, considera-se eleito O candidato distrital que reunir maior
número de votos (modelo eleitoral majoritário).

Do total de mandados eletivos do Parlamento Federal (656 cadeiras) a
metade cabe aos 328 distritos eleitorais, enquanto a outra é preenchida por
meio das chamadas listas estaduais. E com o seu segundo voto que o eleitor
vota em uma das listas propostas pelos partidos. Nestas. ele não elege candi
datos individualmente, mas o partido de sua preferência, prevalecendo a
ordem dos candidatos ali lixada pelo pr6prio partido. As listas estaduaif
partidárias nas eleições para o Parlamento Federal são apresentadas e
votadas em cada uma das 15 unidades federativas e na cidade·estado
de Berlim.

O modelo eleitoral proporcional admite a escolluJ entre vários método~

ou modalidades quanto ao critério de proporcionalidade utilizado, istQ ~,

quanto ao peso a ser atribuído aos votos computados. Na República Fe
deral da Alemanha, foi utilizado primeiramente o chamado método d'Bondt
e, mais recentemente, o de Hare-Niemeyer. 1

Em seu artigo sobre sistemas eleitorais, publicado nesta Revista, H.M.
Gorgen, ! descreveu o método dos números máximos, proposto, já em 1882,
pelo belga Victor d'Hondt, e utilizado na legislação eleitoral alemã pele.
primeira vez na Constituinte de Weimar (1919). Reintroduzido na legislação
eleitoral no Ap6s-Guerra, foi, no entanto, substituído em 8-3-1985 (cf.
BGBI 1, 521) pela modalidade proposta por Niemeyer.

Tai substituição deveu-se ao fato de O método anterior ter privilegiado
os partidos maiores, enquanto que o método agora adotado permite aperfei.
çoar o processo da distribuição proporcional dos mandatos eletivos entrE

1 O matemático alemAo Niemeyer adaptou o D1~todo do quoc1tnte eleitoral.
orlg1nariamente proposto pelo lnglêa 'lbomM Sare, em 18&9.

2 H. 14, Gorsen. Sistemas eleltonJs. In Revista de lnlormaç4o LegiBlafflla
[BraIJlial, Ano 20, n' 'l8. abril a junho de 1983. pp. 193-2M, eapee1almente
PP. 301 li. - O método de B.are-Niemeyer foi iDtnlduCdo na Lei Eleitoral Alem&
posteriormente .. publ1caçlo daquele artICo.
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os partidos, beneficiando. também, os partidos menores. De acordo com c
método de Hare-Niemeyer, calculam·se as cadeiras a serem distribuídas ao~

partidos em duas fases.

Na primeira fase, é calculada a distribuição do total de mandato~

disponíveis no Parlamento Federal (656. após a reunificação do país en:
1990) proporcionalmente aos sef!,undos votos obtidos por cada partido
através das listas estaduais. (É por esta razão que neste sistema os segundo~

votos do eleitorado são decisivos para o resultado final de uma eleição.)

Procede-se este cálculo da seguinte forma: o número total de cadeira:
disponíveis no Parlamento Federal é multiplicado pelo número de voto~

obtidos pelo respectivo partido nas listas estaduais, sendo o resultado divi·
dido pelo número total dos votos obtidos por todos os partidos (cf. diagrama
a seguir),'

SISTEMA ELEITORAL PROPORCIONAL

MODALIDADE DE O'HONDT ":1

1 6000 O
7 3000 fi

dlv\dldo~ 3 lOOO O
por • 1;'00 O

5 1700 O 670 590

6 1000 CD 5'7 ~~7

As. cadelrd5 dl.sDI..!Jadà~ dpO a _ sao dlS1Ubuldas.

dO!; ç'artldo~ na ordem
r1l,jmrrlca ch~ut'~c("n1('

(MODALIDADE DE HARE.NIEMEVER)

o ,algd'JJ5-ml':" ,]J1Ic,; da ~JHl\,.la In01cd O f'1 mrrl,mo

de {.4delra~ obtidas nela pari Ido, .as cade~ras rcs,tan

lc~ ~ao dls\rtbLJ~das na oH'1em decr'Csçel1te das decIo

rnillS apOs a v,rguldo

Da distribuição são, no entanto, excluídos os partidos que não tiverem
alcançado o limite mínimo de 5% dos votos no território federal ou que,
alternativamente, não tiverem vencido em pelo menos três distritos eleitorais.

A distribuição de mandatos no Parlamento Federal faz-se então de
acordo com os resultados desse cálculo. Em primeiro lugar, cada partido

3 Fonte: Arbeitsmappe Sozial - und Wirt8ch&ftskunde: OeseUschatt. Wirtll
chaft, Pol1tik, Recht. Erich Schnlidt Verlag, Berlin, 1990, p. 86.
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receberá, respectivamente, tantas cadeiras quantos números inteiros lhe
couberem pela referida operação. As cadeiras restantes, ainda não distri
buídas, serão atribuídas aos partidos que obtiverem os maiores valores apó[j
a vírgula, no cálculo acima (cf. diagrama).

Quanto à distribuição dos .328 numdatos eletivos disputados ao nível
dos distritos eleitorais, o critério é simplesmente majoritário, não se ofere
cendo maiores problemas de interpretação. Resta porém distribuir os 328
mandatos disputados pelas listas estaduais dos partidos.

Nesta segunda Jase, ainda pelo método de Hare-Niemeyer, é feito o
seguinte cálculo: o número de mtlndatos obtidos pelo partido através da
votação personalizada, nos distritos eleitorais, é subtraido do número de
mandatos calculados acima, atribuídos a cada partido pela votação nas listOl
estaduais (cf. diagrama). O resultado desta operação corresponderá ae
número de mandatos que o partido preencherá com seus candidatos con'
soante a ordem preferencial em que figuram nas listas estaduais. Esse~

candidatos, portanto, são eleitos de modo indireto, diferentemente daquele~

em que o eleitorado votou diretamente nos distritos eleitorais.

Se um partido, pelo voto distrital, direto e personalizado obtiver um
número maior de mandatos do que lhe são atribuídos depois de computadm
os votos da lista, ele não perderá esses "mandatos excedentes" ("Ueber.
hangmandate"), pois serão somados ao total de mandatos previstos origi
TUlTiamente para compor o Parlamento Federal (656 cadeiras). Este fate
ocorreu, excepcionalmente, em 2·12·1990, quando nas primeiras eleiçõe~

conjuntas, depois da Reunificação Alemã, resultaram 6 mandatos eletivo~

excedentes, aumentando o número de cadeiras no Parlamento para 662, na
atual legislatura.

lá se mencionou acima o limite mínimo dos 5% a ser alcançado por um
partido para que os votos por ele obtidos o qualifiquem a ter representação
no Parlamento Federal. Tal dispositivo de natureza restritiva foi adotado, a
fim de se evitar a dispersão partidária, uma vez que o método de Hare
Niemeyer favorece os partidos menores.

Resumindo: com o sistema eleitoral dito misto pretendeu o legislador
alemão corrigir algumas das distorções consideradas inerentes, tanto De

sistemtl eleitoral proporcional "puro", como ao sistema eleitoral majoritário.
Teoricamente, ambas as modalidades podem ser adotadas simultaneamente,
porém de modo separado, sem que os votos sejam integralizados. Na pr6tica.
uto significaria que parte dos mandatos eletivos seria disputada pela modaJi.
dade majoritdri4 e parte pela proporcional.

No sistema eleitoral alemõo optou-se, no entanto, por uma combinaçiio
dessas dum; modalidades, havendo integralização dos votos obtidos em
ambas. Por esta razão, tem sido denominado, também, de sistema eleitoral
proporcional persolUlliuuJo.
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SEÇÃO J

Sistema Eleitoral

Art. 1. Composição do Parlamento Federal Alemão e princípios
básicos do Direito Eleitoral.

(t) O Parlamento Federal Alemão compõe-se de 656 deputados, salvo
disposições em contrário, estabelecidas na presente Lei. Os deputados são
eleitos pelos cidadãos alemães com direito a voto, de acordo com os princí
pios da eleição proporcional, combinada com a eleição majoritária em
sufrágio universal, direto, livre, igualitário e secreto.

(2) Do número total de deputados, 328 serão eleitos pelos distritos
eleitorais e os demais através de listas estaduais.

Art. 2. Organização da circunscrição eleitoral.

(1) Entende-se por circunscrição eleitoral o âmbito jurisdicional da
presente Lei.

(2) A subdivisão da circunscrição eleitoral em distritos eleitorais é
especificada em anexo à presente Lei.

(3) Cada distrito eleitoral é subdividido em zonas eleitorais para fins
de votação.

Art. 3. Comissão eleitoral distrital e divisão em distritos eleitorais.

(1) O Presidente Federal nomeia uma Comissão Eleitoral Distrital
Permanente que se compõe do presidente do Serviço Federal de Estatística,
de um juiz do Tribunal Federal Administrativo e mais cinco membros.
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(2) Compete à Comissão Eleitoral Distrital informar acerca da oscila·
ção dos dados demográficos na circunscrição eleitoral e, quando couber,
propor alterações na divisão dos distritos eleitorais. Em seu relatório poderá,
também, sugerir alterações por outros motivos. Nas propostas para a divisão
em distritos eleitorais, os seguintes princípios serão observados:

1. as fronteiras interestaduais devem ser respeitadas;

2. em um mesmo distrito eleitoral, a população não deve apresentar
um desvio 25% acima ou abaixo da média populacional dos distritos eleito
rais; se o desvio for maior que 33,33%, far-se-á nova divisão;

3. o número de distritos eleitorais nos Estados deverá representar.
tanto quanto possível, sua densidade demográfica;

4. O distrito eleitoral deve ser fonnado por uma região geograficamen
te continua;

5 . as fronteiras entre Comunas. Municípios ou Municípios urbanos
sem extensão rural, sempre que possível, serão respeitadas.

Nos referidos dados censitários da população, os estrangeiros não serão
computados (art. 1, inciso 2 da Lei de Estrangeiros).

(3) O relatório elaborado pela Comissão Eleitoral Distrital será apre
sentado ao Ministro do Interior, no prazo de 15 meses após o início da
legislatura do Parlamento Federal Alemão. O Ministro do Interior o encami
nhará de imediato ao Parlamento Federal Alemão e fará publicá-lo no
Diário Oficial Federal. Ao ser solicitada pelo Ministro do Interior, a Comis
são Eleitoral Distrital apresentará um relatório complementar, aplicando-se,
neste caso, o disposto no inciso 2.

(4) No caso de serem modificadas fron:teiras estaduais, de acordo com
as normas legais referentes a modificações territoriais dos Estados, nos ter
mos do art. 29, inciso 7 da Lei Fundamental l serão também modificadas as
fronteiras dos distritos eleitorais envolvidos. Se no Estado que vier a receber
acréscimo terntorial, forem afetados dois ou mais distritos eleitorais. ou no
caso de ser formada uma exclave de um Estado, o território em questão será
incorporado ao mesmo distrito eleitoral da Comuna, unidade administrativa
de Comuna ou território não pertencente à Comuna, ao qual foi acrescentado.

Art. 4. Votos.

Cada eleitor terá dois votos, um primeiro voto para a eleição de um
deputado distrital, e um segundo voto para eleger uma lista estadual.

1 A Lei Pundamental (Al. GruRdtleMtl), promuJpda em 2S-6-UNt, eIUpuJa,
em eeu art. 146, que a _.ma tem cariter~,~do de ...... Da
data em que uma CCmtltu1çlo teaha lido adotada '"por' todo o poyo aJemIa, tia
ll'mt decIIIo" <N.d..TJ .
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Art. 5. Eleição nos distritos eleitorais.

Cada distrito eleitoral elegerá apenas um deputado. Considerar-se-á
eleito o candidato que reunir a maioria dos votos. No caso de empate, a
decisão dar-se·á por sorteio, promovido pelo diretor eleitoral distrital.

Art. 6. Eleição segundo listas estaduais.

(l) Para a distribuição das cadeiras a serem ocupadas pelas listas
estaduais. serão computados os segundos votos recebidos por cada lista.
Não serão computados os segundos votos daqueles eleitores, cujo primeiro
voto foi dado a um candidato eleito em seu distrito eleitoral, proposto nos
termos do art. 20, inciso 3, ou que tenha concorrido por um partido que
não estava autorizado a apresentar uma lista de candidatos no respectivo
Estado. Do número total de deputados (art. I, inciso 11 será subtraído
o número de candidatos distritais eleitos, mencionados na alínea 2, ou que
tenham sido apresentados, por um partido nã) autorizado, nos termos do
disposto no inciso 6.

(2) As cadeiras restantes, nos termos do inciso 1, alínea 3, serão
distribuídas pelas listas estaduais, conforme os segundos votos computados,
nos termos do inciso 1, alíneas 1 e 2, obedecendo ao seguinte critério:
o número total das cadeiras restantes, depois de multiplicado pelo número
dos segundos votos obtidos por uma lista estadual na circunscrição eleito·
ral, é dividido pelo número total de segundos votos de todas as listas esta
duais autorizadas. Cada lista estadual receberá, inicialmente, tantas cadei
ras quantos forem os números inteiros que ela conseguir integralizar. As
cadeiras restantes serão distribuídas pelas listas estaduais na ordem decres
cente das respectivas frações decimais, resultantes do cálculo de acordo
com a alínea 2. No caso de frações decimais iguais, far-se-á a decisão por
sorteio, a cargo do diretor eleitoral federal.

(3) Se uma lista estadual, após reunir mais da metade do total de
segundos votos atribuídos a todas as listas em conjunto, por ocasião da
distribuição das cadeiras nos termos do inciso 2, não obtiver mais da meta
de de todas as cadeiras disputadas, então esta mesma lista estadual rece
berá, de imediato, uma cadeira a mais, do total de cadeiras a serem dis
tribuídas conforme as frações decimais, não se aplicando, neste caso, o
disposto no inciso 2, alíneas 4 e 5. As cadeiras restantes serão distribuídas
de acordo com o disposto no inciso 2. alíneas 4 e 5.

(4) O número de cadeiras obtidas por um partido nos distritos elei
torais de um Estado será deduzido do número de deputados em sua res
pectiva lista estadual. As cadeiras restantes serão distribuídas de acordo com
a lista estadual, na ordem ali fixada. O candidato eleito em um distrito
eleitoral não participará da lista estadual. No caso de haver mais cadeiras
do que candidatos em uma lista estadual partidária. essas cadeiras perma
necerão vacantes.
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(5) As cadeiras obtidas por um partido em um distrito eleitoral ser·
lhe·ão atribuídas, ainda que seu total ultrapasse o número calculado de
acordo com o disposto nos incisos 2 e 3. Neste caso, será aumentado o
número total de cadeiras (art. I, inciso 1) pelo resultado da diferença; não
haverá novo cálculo nos termos dos incisos 2 e 3.

(6) Na distribuição das cadeiras para as listas estaduais, serão con
templados apenas aqueles partidos que receberam pelo menos 5% de todos
os segundos votos válidos emitidos na circunscrição eleitoral, ou que tenham
obtido urna cadeira em no mínimo três distritos eleitorais. A alínea 1 não
se aplica a listas estaduais apresentadas por minorias nacionais.

Art. 1." Combinação de listas estaduais.

(1) Listas estaduais do mesmo partido serão consideradas combina
das, salvo declaração expressa que uma ou mais de uma lista devem ser
excluídas de uma tal combinação.

(2) Listas combinadas serão consideradas uma lista única em face
das demais, por ocasião da distribuição das cadeiras.

(3) As cadeiras que couberem a uma combinação de listas estaduais
serão distribuídas pelas respectivas listas estaduais de acordo com o dis
posto no art. 6, inciso 2. Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 6,
incisos 4 e 5.

SEÇÃO II

Órgãos Eleitorais

Art. 8. Estrutura dos órgãos eleitorais.

(1) São considerados órgãos eleitorais:

para a circunscrição eleitoral: o diretor eleitoral federal e a comis
são eleitoral federal;

para cada Estado, um diretor eleitoral estadual e uma comissão elei
toral estadual;

para cada distrito eleitoral, um diretor eleitoral distrital e uma comis
são eleitoral distrital;

para cada zona eleitoral, um presidente de junta eleitoral e uma junta
eleitoral, e, no mínimo, um pteSidente e uma junta eleitoral para cada dis
trito eleitoral, responsáveis pela apuração dos resultados da votação epis
tolar.

O diretor eleitoral distrital determinará quantas juntas haverão de
se constituir pata apurar o resultado da votaçio epistolar.
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(2) Para dois ou mais distritos eleitorais adjacentes poderá ser nomea
do um s6 diretor eleitoral distrital e uma comissão eleitoral distrital con
junta, ficando a indicação a cargo do diretor eleitoral estadual.

(3) Para a apuração dos resultados da votação epistolar, os presi
dentes de juntas eleitorais e estas próprias, ao invés de serem incumbidos
do distrito eleitoral como um todo, poderão ser incumbidos da apuração
em uma ou mais Comunas, ou em cada Município de um distrito eleitoral;
a decisão fica a cargo do Governo Estadual ou de órgão por ele designado.

Art. 9. Composição dos órgãos eleitorais.

(l) O diretor eleitoral federal e seu suplente serão nomeados pelo
Ministro do Interior; os diretores eleitorais estaduais. diretores eleitorais
distritais e presidentes de juntas eleitorais e respectivos suplentes serão
nomeados pelo Governo do Estado ou pelo órgão por este designado.

(2) As comissões eleitorais são compostas pelo respectivo diretor
eleitoral, na função de presidente, e seis vogais por ele nomeados entre
pessoas no exercício do direito de voto. As juntas eleitorais compõem-se
do respectivo presidente eleitoral, seu suplente e três a cinco vogais por ele
nomeados entre pessoas com direito a voto; o Governo do Estado, ou órgão
por ele designado, poderá autorizar a convocação juntamente ou não, com
o presidente da junta eleitoral, dos vogais da junta eleitoral pelo Poder
Público da respectiva Comuna, e dos vogais da junta eleitoral que apurará
a votação epistolar, pelo diretor eleitoral distrital e, no caso de uma decio
são nos termos do art. 8, inciso 3, pelo Poder Público da respectiva Comuna
ou Município. Ao convocar os vogais, serão contemplados, na medida do
possível, os partidos representados na respectiva zona eleitoral.

(3) :e vedado ser membro em mais de um órgão eleitoral. Candida
tos à eleição, bem como delegados partidários e seus suplentes para apre
sentação de candidaturas. não podem ser nomeados membros de um órgão
eleitoral.

Art. 10. Atividade das comissões eleitorais e das juntas eleitorais.

As deliberações das comissões e juntas eleitorais serão tomadas em
sessão pública. Nas votações decide-se por maioria simples, no Caso de
empate. cabe ao presidente o voto de qualidade.

Art. 11. Funções honoríficas.

(1) Os vogais das comissões eleitorais e os membros das juntas elei
torais desempenham suas atribuições sem receber remuneração. A ninguém,
no exercício do direito de voto, é permitido recusar, sem motivo suficiente.
esta função honorífica.

(2) (Suprimido).

(3) (Suprimido),
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SEÇÃO 111

Direito de Voto e Elegibilidade

Art. 12. Direito de voto.

(1) São eleitores. de acordo com o disposto do art. 116, inciso 1 da
Lei Fundamental, todos os alemães que na data da eleição:

1. tenham completado dezoito anos;

2. tenham seu domicílio há pelo menos três meses no territ6rio
jurisdicional da presente Lei, ou nele residam permanentemente;

3 - não estejam impedidos pelo disposto no art. 13.

(2) Desde que preenchidas as demais exigências legais, são também
eleitores nos tenuos do art. 116, inciso 1 da Lei Fundamental os alemães
que na data da eleição estiverem domiciliados:

1. por ordem de seus superiores, fora do territ6rio jurisdicional da
presente Lei, na qualidade de funcionários públicos, militares, empregados
ou operários contratados pelo Poder Público, bem como os seus familiares;

2. nos demais países-membros do Conselho da Europa se, após 23
de maio de 1949 e antes de sua mudança para outro país, tenham estado
domiciliados ininterruptamente, pelo menos durante três meses, no terri
tório jurisdicional da presente Lei ou habitualmente nele tenham residido;

3. em outras regiões fora do territÓrio jurisdicional da presente Lei.
desde que nele tenham estado domiciliados pelo menos durante três meses
ininterruptamente, antes de sua mudança de domicílio ou nele tenham resi
dido habitualmente, tendo decorrido não mais de dez anos desde que dei
xaram o referido território jurisdicional. Estas disposições aplicam-se a tli
puJantes e seus familiares em navios que não estiverem navegando sob a
bandeira nacional federal.

No caso do retomo do eleitor nas condições do inciso I para o terri
tório jurisdicional da presente Lei, não se aplica o prazo de três meses fixa
do no inciso 1. n.O 2.

(3) Define-se como domicílio nos termos da presente lei todo espaço
fechado utilizado para moradia e pernoite. Trailers e embarcações somente
serão considerados domicílios. quando não deslocados ou apenas ocasio
nalmente.

(4) Contanto que não seja ou não tenha sido domicílio no territ6rio
jurisdicional da presente lei, será considerado domicilio nos termos do
inciso l, n.O 2 ou do inciso 2. n.~ 2 e 3:
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1. para marinheiros e seus familiares, a embarcação por eles habi·
tada, quando esta, de acordo com a Lei da Bandeira, na versão publicada no
Diário Legislativo Federal, parte 111, n.o 9514.1 2 emendada pelo art. 3 da
Lei de 10 de maio de 1978 (BGB 1. I, p. 613), estiver devidamente autoriza
da a trafegar sob a bandeira nacional federal;

2. para tripulantes de embarcações fluviais e lacustres e seus fami
liares, a embarcação habitada por eles e seus familiares, desde que devi
damente registrados no território jurisdicional da presente Lei;

3. para pessoas que se encontrarem cumprindo pena de reclusão,
ou que estiverem internadas, o respectivo estabelecimento ou instituição.

(5) Na contagem do prazo de três meses. nos (ermos do inciso 1,
n,O 2, e inciso 2, n.OS 2 e 3. será incluída a data de início do domicílio ou
da permanência no país.

Art. 13. Exclusão do direito de voto.

Não exercerá o direito de voto:

1. quem for impedido por sentença judicial;

2. quem não estiver no exercício da capacidade civil ou quem
estiver sob curatela por causa de enfermidade psíquica, exceto se puder
comprovar, por intermédio de declaração do juizado competente, que a
curatela foi determinada com a sua própria aprovação;

3 . quem se encontrar em hospital psiquiátrico, por ordem judicial
nos termos do art. 63, em combinação com o art. 20 do Código Penal.

Art. 14. Exercício do direito de voto.

(1) Exercerá o direito de voto, quem estiver inscrito no registro elei
toral ou for portador de comprovante eleitoral.

(2) Quem estiver inscrito no registro eleitoral poderá votar apenas
na zona eleitoral de sua inscrição.

(3) QUem for portador de comprovante eleitoral poderá exercer o
direito de voto no distrito eleitoral no qual foi emitido:

a) seja pelo voto pessoal, em qualquer zona eleitoral deste distrito
eleitoral;

b} seja pelo voto epistolar.

(4) O eleitor exercerá o direito de voto pessoalmente e apenas uma
vez em cada eleição.

2 alo BundugelJetzblatt. abreviado pela sigla BGBl.. que será utilizada ao
longo da presente traduçAo (N.d.T.).
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Art. 15. Elegibilidade.

( 1) Será elegível quem no dia da eleição:

1. tiver a nacionalidade alemã há pelo menos um ano, nos termos
ÓO alt. llt>, inciso \ da Lei Fundamenta.l~ e

2. tiver completado dezoito anos de idade.

(2) Será inelegível:

1. quem for excluído do direito de voto, nos termos do art. 13;

2. quem não possui a elegibilidade ou capacidade para exercer função
pública, em virtude de sentença judicial;

3. quem, sem ter a nacionalidade alemã, for alemão 3 nos termos
do art. 116, inciso 1 da Lei Fundamental, tendo adquirido tal condição
pela (posterior) não-aceitação da nacionalidade alemã, nos termos da Lei
de Regulamentação da Nacionalidade, de 22 de fevereiro de 1955 (BGB1.
I, p. 65).

SEÇÃO IV

Atos Preparatórios da Eleição

Art. 16. Data da eleição.

O Presidente Federal determinará a data da eleição principal (dia da
votação). A eleição deverá realizar-se em domingo ou em feriado oficial.

Art. 17. Registro eleitoral e comprovante eleitoral.

(1) As autoridades das Comunas mantêm para cada zona eleitoral um
registro de eleitores. Este registro eleitoral selá exposto publicamente, nos
dias úteis, no perlodo de dezesseis a vinte dias antes da eleição.

(2) O eleitor com direito de voto impedido de votat na :rona eleitoral
em que estiver inscrito, ou cuja inscrição não se tenha efetuado por razões
alheias à sua vontade, receberá, a pedido, um comprovante eleitoral.

Art. 18. Direito de candi.datura. Comunicação de participaçãG.

(l) As candidaturas podem ser apresentadas pelos partidos e. de
acordo com o disposto no art. 20, pelos eleitores .

S A contraeUçio • apann~, apUeando-le • partir da tracItç60 do ft&I .,,
~ DO D1re1to AlImio. No pnl8eDte ctWIO, do~ OB clwreadc» ..~..
~. "CDlbtdoI Da AJemNJba ate8 de UNI como~ ou eçe~
• Da~ (co1euvamen~) por dtIc1'eto m.cLT.>.
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(2) as partidos que desde a eleição anterior não estiveram ininterrup
tamente representados, com pelo menos cinco deputados 4 por eles indicados,
no Parlamento Federal Alemão ou numa Assembléia Legislativa Estadual,
somente poderão registrar uma candidatura se, no prazo de quarenta e sete
dias 5 antes da eleição, tiverem comunicado, por escrito, ao diretor eleitoral
federal sua participação, e se a comissão eleitoral federal tiver comprovado
a sua qualificação de partido. Da comunicação deverá constar o nome sob
a qual o partido pretende participar das eleições. A comunicação deverá
ser assinada pessoalmente, de próprio punho, pelo menos por três membros
do diretório nacional do partido e, dentre estes, pelo presidente ou seu
substituto. No caso de um partido não dispor de diretório em nível nacional,
atuará em seu lugar o diretório da organização hierarquicamente mais alta
do partido. Da comunicação deverão constar, por escrito, o estatuto e
programa do partido, e o comprovante da instalação de seu diretório, em
conformidade com o disposto nos estatutos.

(3) O diretor eleitoral federal examinará a comunicação referida no
inciso 2, imediatamente após seu recebimento. No caso de constatar vícios.
comunicá-Ios·á prontamente ao diretório do partido, convidando-o a saná·los,
se possível. Decorrido o prazo de comunicação, poderão ser sanados somen
te os vícios daquelas comunicações, no mais válidas ouanto ao seu conteúdo.
A comunicação não é válida se;

t. a forma ou o prazo r'."fB~infl~ no inciso 2 não forem observados;

2. faltar o nome do partIdo;

3. faltarem as assinaturas autênticas exigidas, bem como os anexos
necessários, exceto se o atraso na apresentação se devE" a fatos p,~..;()S à
responsabilidade do partido;

4. os membros do diretório forem referenciados de modo tal que
não podem ser identificados.

Após a decisão sobre a qualificação de partido, ficará excluído qual
quer saneamento de vícios. O diret6rio do partido poderá recorrer à comis
são eleitoral federal das decisões do diretor eleitoral federal no processo de
saneamento de vícios.

(4) A comissão eleitoral federal, obrigatoriamente, determinará no
prazo de trinta e sete dias 6 antes da eleição para todos os órgãos eleitorais.

4 De acordo com o are. 53, incJso 4, é BuprJmJdo o llJnjte minbno de cJDco
deputadOll. reterentemente à. representaçlo partidária na CAmata do Povo (Le·
g1.s1ativo da ex-RepÚbUce. Democrática Alemã), com viStas à participação dos
respectivos eleitores nas elei~s gerail, para o 12. Parlamento Aleml.o, após a
reunific~ (N.d.T.L

5 Cf. art. 53, inciso 3, nq 1, letre. a.
6 Ct, art. 53, inciso 3, nq 1, letra b.
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1. quais os partidos representados ininterruptamente no Parlamento
Federal Alemão ou em uma Assembléia Legislativa Estadual desde a eleição
anterior, com pelo menos cinco deputados indicados pelo respectivo partido;

2. quais as agremiações que, tendo comunicado sua participação de
acordo com o disposto no inciso 2, podem ser reconhecidas como partidos
para a eleição.

(5) Um partido poderá apresentar apenas uma candidatura por dis
trito eleitoral e, em cada Estado, uma única lista estadual.

Art. 19. Requerimento de registro.

As candidaturas ao distrito eleitoral serão comunicadas por escrito 80

diretor eleitoral distrital, e aS listas estaduais igualmente por escrito 80

diretor eleitoral estadual, no prazo de trinta e quatro dias' antes da eleição,
até às 18 horas.

Art. 20. Conteúdo e forma das propostas de candidaturas por distrito
eleitoral.

(1) A proposta de candidatura distrital deverá conter o nome de
apenas um candidato. Cada candidato poderá concorrer apenas em um
único distrito eleitoral através de uma única candidatura. Poderá ser
proposto como candidato somente quem tiver declarado por escrito sua
anuência à sua candidatura; esta declaração é irrevogável.

(2) As candidaturas propostas pelos partidos nos distritos eleitorais
serão homologadas e assinadas pessoalmente. de próprio punho, pelo dire
tório estadual do partido ou, na ausência deste. pelo diretório regional
hierarquicamente superior (cf. art. 7, inciso 2 da Lei dos Partidos) em
cuja região é situado o distrito eleitoral. As candidaturas distritais de
partidos mencionados no art. 18, inciso 2, deverão conter as assinaturas
pessoais, de próprio punho, de no mínimo 200 eleitores do respectivo
distrito eleitoral; os assinantes deverão estar no gozo de re\l~ direitos elei
torais, a ser devidamente comprovado por ocasião da proposta formal da
candidatura pelo distrito eleitoral. A exigência de 200 assinaturas não se
aplica a candidaturas de partidos que representarem minorias nacionais.

(3) Listas avulsas de candidaturas distritais deverão ser assinadas,
~wt.\\"M.t·A~. \\e '}>t'6t>n.\) }>\)t'I~. PU' TI\) 'm1t'1\Trl\) '100 t:\*~ W 'mo~
distrito eleitoral. Aplica-se, no que couber, o disposto no inciso 2. alínea 2,
in fine.

(4) Das candidaturas distritais propostas pelos partidos constará o
nome do respectivo partido e, no caso de ele utilizar-se de uma sigla, deverá

7 cr. art. 53. tncllo 3, n9 2.

R. Inf. lei". •__• •. 29 •. 114 ..... /1•. 1992



a mesma ser incluída. Outras listas avulsas de candidaturas distritais apre
sentarão uma senha de identificação.

Art. 21. Indicação de candidatos de partidos.

(1) Será candidato de partido em proposta de candidatura distrital
somente aquele que tiver sido eleito como tal em assembléia dos membros
do partido, ou em assembléia extraordinária ou geral de representantes do
partido. Entende-se por assembléia dos membros do partido, com o objetivo
de eleger um candidato distrital, a reunião dos membros do partido. com
direito a voto neste distrito eleitoral, para as eleições ao Parlamento Federal
Alemão. A assembléia extraordinária de representantes compõe-se dos re·
presentantes eleitos pela assembléia dos membros do partido, dentre seus
filiados. A assembléia geral de representantes compõe-se, conforme pre·
visto no estatuto do partido (art. 6 da Lei dos Partidos), dos representantes
eleitos para as próximas eleições. pela assembléia dos membros do partido,
dentre seus filiados.

(2) Nos Municípios e em cidades sem território municipal rural. que
abranjam vários distritos eleitorais, poderão ser propostas em assembléia
conjunta de membros ou de representantes do partido as candidaturas dos
distritos eleitorais cujo território não ultrapassar os limites de um Município
ou de cidade sem território municipal rural.

(3) Os candidatos do partido e os representantes para as respectivas
assembléias de representantes são eleitos em escrutínio secreto. Essas elei·
ções são realizadas a partir de trinta e dois meses após o início da legislatura
do Parlamento Federal Alemão, e no caso das assembléias de representantes,
vinte e três meses após essa data; este prazo não se aplicará. quando
houver antecipação do término da legislatura.

(4) O diretório partidário em nível estadual ou, no caso de inexis
tência de organização estadual do partido, 05 diretórios das seções regionais
em nível hierarquicamente superior (art. 7, inciso 2 da Lei dos Partidos).
em cujo território se encontra o distrito eleitoral, ou outro órgão do partido
previsto para tal em seu estatuto. podem recorrer de uma decisão da
assemhléia de membros ou de uma assembléia de representantes do partido.
Após esse recurso. será feita nova votação, cujo resultado é definitivo.

(5) Os estatutos dos partidos deveriio conter normas detalhadas
acerca da eleição dos representantes para as respectivas assembléias de re
presentantes, sobre a convocação e verificação de quorum das assembléias
de membros ou de representantes, bem como acerca do procedimento para
eleger candidatos.

(6) Juntamente com a proposta de candidatura por distrito eleitoral.
será entregue cópia da ata sobre a votação no candidato, mencionando lugar
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e data da assembléia, forma da convocação, número dos membros presentes
e resultado da votação. O presidente da assembléia e dois dos membros
presentes por ela designados deverão declarar, sob as penas da lei, perante
o diretor eleitoral distrital, que a eleição dos candidatos se efetuou em
escrutínio secreto. O diretor eleitoral distrital é autoridade competente
para receber tal declaração sob as penas da lei; para tal fim está no
exercício legal de autoridade pública nos termos do art. 156 do Código
Penal.

Art. 22. Delegados de partido.

(1) Em cada candidatura distrital eleitoral deverá ser citado um dele·
gado partidário e seu suplente. Na ausência desta qualificação, a primeira
e a segunda pessoas infra·assinadas serão consideradas, respectivamente,
delegado partidário e suplente.

(2) Salvo disposição contrária na presente Lei, somente o delegado
partidário e seu suplente têm o direito, individualmente, de emitir e receber
declarações legalmente válidas acerca da candidatura distrital.

(3) O delegado partidário e seu suplente podem ser destituídos de
suas funções e substituídos por outros, por meio de uma declaração por
escrito da maioria dos ~ignatários da candidatura distritat. ao diretor eleitoral
distrital.

Art. 23. Cancelamento de candidaturas distritais.

A candidatura distrital pode ser retirada por meio de uma declaração
escrita pelo delegado partidário ou pelo seu suplente. enquanto não houver
sido deliberada a sua efetivação. Uma candidatura endossada por no mínimo
200 eleitores poderá ser retirada pela maioria dos pr6prios proponentes.
desde que apresentem declaração por eles pessoalmente assinada.

Art. 24. Substituição de candidaturas distritais.

Expirado o prazo de apresentação de propostas, uma candidatura SÓ
poderá ser substituída através de declaração por escrito assinada conjun
tamente pelo delegado partidário e seu suplente, se o candidato vir a
falecer ou perder a elegibilidade. Neste caso, não é preciso aplicar-se o
procedimento referido no art. 21, sendo também dispensáveis as assinaturas
mencionadas no art. 20. incisos 2 e 3. Após a homologação de uma
candidatura distrital (art. 26. inciso 1, alínea 1) não será pennitida qualquer
alteração.

Art. 25. Saneamento de vícios.

( t) O diretor eleitoral distrital deverá examinar as candidaturas dis
tritais, logo após seu recebimento. Constatados vícios em uma candidatura,
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ele os comunicará imediatamente ao delegado partidário, convidando-o a
sanar em tempo hábil os vícios sanáveis.

(2) Ex.pirado o prazo de apresentação da proposta, somente poderão
ser sanados vícios de candidaturas já consideradas válidas. Uma candidatura
não terá validade se:

1 . a forma ou o prazo referidos no art. 19 não forem cumpridos;

2. faltarem as assinaturas válidas juntamente com o comprovante do
exercício dos direitos eleitorais, nos termos do art. 20, inciso 2, alíneas 1 e 2
e inciso 3, exceto se a comprovação não pode ser feita em tempo hábil por
razões que não podem ser imputadas ao proponente;

3. na proposta do partido faltar o nome do mesmo, ou se houver
recusa quanto à qualificação partidária, nos termos do art. 18, inciso 2,
ou se não foram apresentados os comprovantes referidos no art. 21;

4. qualificação deficiente do candidato, não permitindo sua iden
tificação;

5 . faltar a anunência expressa do próprio candidato.

(3) Não mais será efetuado qualquer saneamento de VIC10S após a
decisão acerca da candidatura distrital (art. 26, inciso L alínea 1).

(4) O delegado partidário poderá recorrer. junto à comissão eleitoral
distrital, da deliberação do diretor eleitoral distrital.

Art. 26. Homologação de candidaturas distritais.

(1) A comissão eleitoral distrital decidirá no trigésimo dia 8 antes
da eleição acerca da homologação das candidaturas distritais, podendo
recusá-las no caso de:

1. terem sido apresentadas fora do prazo;

2. não corresponderem aos requisitos exigidos pela presente Lei e
pelo Regulamento das Eleições Federais, salvo dispositivo em contrário.

A decisão deverá ser comunicada em sessão da comissão eleitoral
distrital.

(2) Tendo a comissão eleitoral recusado uma candidatura, caberá
recurso no prazo de três dias a partir da data de publicação da decisão,
junto à comissão eleitoral estadual. O recurso será interposto pelo delegado
partidário da candidatura distrital em questão ao diretor eleitoral federal
e ao diretor eleitoral distrital. O diretor eleitoral federal e o diretor eleitoral
distrital poderão recorrer da decisão homologatória de candidatura distrital.

8 Cf. art. 53, Inciso 3, nq 3, letra a.
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Na apreciação do recurso deverão ser ouvidas as partes interessadas. Os
recursos serão decididos no praw de vinte e quatro dias li antes da eleição.

(3) O diretor eleitoral distrital fará publicar as candidaturas homo
logadas, vinte dias 10 antes da eleição.

Art. 27. Listas estaduais.

(1) Listas estaduais serão propostas somente pelos partidos. As lis
tas devem 6et assinadas pessoalmente, de ptóptio punho, pelos membros
do diretório estadual do partido ou, na inexistência do mesmo, pelo diretório
de nível hierárquico superior (art. 7, inciso 2 da Lei dos Partidos), situado
no respectivo Estado; no caSO dos partidos referidos no art. 18, inciso 2,
exigir-se-ão as assinaturas pessoais de um por mil (1/1000) dos eleitores
computados neste Estado nas últimas eleições federais, até um máximo de
2000 (duas mil) assinaturas. Os proponentes que assinaram uma candida
tura de partido, conforme disposto no art. 18, inciso 2, devem estar no
exercício de seus direitos eleitorais no momento da assinatura da proposta,
o que será comprovado por ocasião da apresentação da lista estadual. A
exigência da apresentação de assinaturas adicionais não se aplica a listas
estaduais, propostas por minorias nacionais.

(2) As listas estaduais deverão conter o nome do respectivo partido e,
quando for o caso, da respectiva sigla partidária.

(3) Os nomes dos candidatos deverão ser apresentados em ordem de
preferência identificável.

(4) O candidato poderá concorrer em apenas um Estado, e neste
em apenas uma única lista. Só é nomeado em lista estadual quem fez
constar a sua anuência por escrito, que é irrevogável.

(5) Na aplicação do art. 21, incisos 1, 3, 5 e 6 e dos arts. 22 a 25,
quando couber, está subentendida a declaração, sob as penas da lei, em
conformidade coro o art. 21, inciso 6, alinea 2, que a ordem de preferência
dos candidatos na lista estadual resultou de escrutínio secreto.

Art. 28. Homologação de listas estaduais.

(1) A comissão eleitoral estadual decidirá no trigésimo dia 11 antes
da eleição sobre a homologação das listas estaduais. A comissão deverá
recusar uma lista no caso em que:

1. for apresentada fora do prazo;

li' Cf. art. 53, JDcl80 3, nf 3, letra b.

10 Cf. art. 53, lDcUo 3, n' S, letra c.
11 Cf. art. 53, 1nclIo 3, n' ... letra CI.
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2. não preencher os requisitos estabelecidos pela presente Lei e pelo
Regulamento Eleitoral Federal, exceto se nesses regulamentos houver exigên
cia específica.

Se as irregularidades se referirem a candidatos isolados, apenas seus
nomes serão retirados da lista estadual, devendo a decisão ser comunicada
em sessão da comissão eleitoral estadual.

(2) Se a comissão eleitoral estadual recusar uma lista estadual no
todo ou em parte, caberá recurso, no praZQ de três dias, junto à comissão
eleitoral federal. Exercem o direito de recorrer o delegado partidário da
lista estadual e o diretor eleitoral estadual. O diretor eleitoral estadual
poderá, também, recorrer de uma decisão homologatória de uma lista esta
dual. Na sessão em que é julgado o recurso, serão ouvidas as partes inte
ressadas. O recurso será decidido no prazo de vinte e quatro dias 12 antes
da eleição.

(3) O diretor eleitoral estadual fará publicar as listas estaduais no
prazo de vinte dias 13 antes da eleição.

Art. 29. Exclusão da combinação de listas estaduais.

(1) A revogação de uma combinação de listas estaduais (art. 7) deverá
ser comunicada ao diretor ileitoral federal em declaração conjunta. por escri
to, apresentada pelo delegado partidário e seu substituto, responsáveis pela
respectiva lista estadual no prazo de vinte dias 14 antes da eJeição, até 1Js
18 horas.

(2) A comissão eleitoral federal decidirá no prazo de dezesseis dias 15

antes da eleição acerca das declarações referidas no inciso 1. Aplica-se o
art. 28, inciso l, alínea 2. A decisão será comunicada em sessão da
comissão eleitoral federal.

O) O diretor eleitoral federal fará publicar no prazo de quinze dias 16

antes da eleição as listas estaduais combinadas ou não, sobre as quais foi
emitida declaração nos termos do inciso 1.

Art. 30. Cédulas de votação.

(O As cédulas de votação. a5 sobrecartas correspondentes e os enve
lopes de votação (art. 36. inciso 1) serão impressos oficialmente pelo Poder
Público.

12 Cf. art. 53, inciso 3, n9 4, letra b.

13 Cf. art. 53, inc1so 3, n9 4, letra c.
141 Cf. art. 53, inciso 3, n9 5, letra 4.

15 Cf. art. 53. inciso 3, n9 5, letra b.

16 Cf. art. 63, inciso 3, n9 5, letra c.
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(2) A cédula deverá conter:

1. os nomes dos candidatos homologados para as eleições distritais
e, no caso de candidaturas distritais propostas pelos partidos, também a
denominação dos mesmos, ou quando o caso, de sua sigla partidária; nas
demais candidaturas distritais, conterá também a senha;

2. os nomes dos partidos ou, quando houver, as suas siglas para as
eleições por listas estaduais, assim corno os nomes dos cinco primeiros
candidatos de cada lista homologada.

(3) A ordem das listas estaduais propostas pelos partidos represen
tados no Parlamento Federal Alemão 11 na legislatura precedente, será
orientada pelo número de segundos votos obtidos por esses partidos nas
últimas eleições no respectivo Estado. As demais listas estaduais seguirão
a ordem alfabética das denominações dos partidos. A ordem das candi
daturas distritais segue a ordem das respectivas listas estaduais. As demais
candidaturas distritais seguem a ordem alfabética das respectivas denomi
nações dos partidos ou de suas senhas.

SEÇÃO V

A Votação

Art. 31. Caráter público da votação.

A votação é pública. A junta eleitoral poderá afastar do recinto da
votação pessoas que perturbarem a ordem.

Art. 32. Proibição de propaganda eleitoral, de abaixo-assinados e da
divulgação de enquetes eleitorais.

(1) No prédio em que se encontra o local de votação e em suas ime
diações. bem como junto do acesso ao mesmo, serão proibidas, durante a
votação, quaisquer tentativas de influenciar os eleitores, seja oralmente,
por gravações, textos escritos ou imagens. ou por abaixo-assinados.

(2) E proibida a publicidade de resultados de enquetes eleitorais rea
lizadas após a votação acerca do conteúdo da decisão dos eleitores, antes
de decorrido o prazo da votação.

Art. 33. Sigilo do voto.

(1) Serão adotadas providências para que o eleitor possa assinaJar
a cédula, ser observado e colocá-la na respectiva sobrecarta. As umas

17 Adaptado Al1tuação resultante da uunU1caçio alem& <el. Lei de 29-8-1990),
no sentido de considerar, também, os votos obtidos pelos ])&lt1doI repreaentadOll
na C'Amara do Povo. LeiJfal&ti'VO da u-RDA., nu elelçOea de 18 de março de 1990
(N.4.T.).
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eleitorais destinadas a receber as sobrecartas deverão assegurar o pleno
sigilo da votação.

(2) O eleitor analfabeto ou aquele que em virtude de defeito físico
se encontrar impossibilitado de assinalar a cédula. manusear o envelope e
entregá·lo ao presidente da junta eleitoral, ou ainda colocar seu voto pes
soalmente na urna, poderá recorrer ao auxílio de outra pessoa.

Art. 34. Votação por cédula.

(1) A votação será realizada por meio de cédulas oficiais em sobre
cartas também oficiais.

(2) O eleitor dará:

J . seu primeiro voto, assinalando na cédula, com uma cruz ou de
outro modo, qual o candidato de sua preferência;

2. seu segundo voto, assinalando na cédula, com uma cruz, ou de
outro modo, qual a lista estadual de sua preferência.

Art. 35. Voto mecânico, com aparelhos de votar.

(1) Para facilitar o escrutínio e a contagem dos votos, podem ser
utilizados aparelhos de votar com mecanismo de contagem automática, no
lugar de cédulas, sobrecartas e urnas.

(2) Os aparelhos de votar nos lermos do inciso 1 deverão assegurar
o escrutínio secreto na votação. O tipo de aparelho a ser utilizado nas
eleições para o Parlamento Federal Alemão deverá ser licenciado oficial
mente, seja para determinadas votações, seja de um modo geral. O licen·
ciamento ficará a cargo do Ministério do Interior, a pedido do fabricante
da marca do respectivo aparelho. A utilização de um aparelho oficiaJmente
licenciado dependerá de autorização pelo Ministro do Interior, A autori
zação poderá ser fornecida para determinadas votações ou de um modo
geral.

(3) O Ministro do Interior não necessitará de autorização pelo Con
selho Federal 18 para regulamentar:

1. as condições exigidas para o licenciamento oficial dos tipos de
aparelhos para votar, bem como a respectiva suspensão ou revogação;

2. o procedimento para licenciamento oficial do tipo de aparelho;

3 . Q procedimento para a fiscalização de aparelhos de votar que
correspondam ao padrão oficialmente licenciado;

4 . o teste público do aparelho de votar, antes de sua utilização;

18 O conselho Federal (41. Bumfelrat) eorrespOllc!e • Câmara Alta no
Parlamento da RepúbUca Federal da Alemanha (N.d.T.).
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5. o procedimento para o licenciamento oficial, a respectiva suspen
são ou revogação;

6. as peculiaridades técnicas de votação. decorrentes da utilização
de aparelhos de votar.

No caso dos números supra 1 e 3. a regulamentação será feita de
comum acordo com o Ministro da Economia.

(4) Para o emprego de um aparelho de votar aplica-se o disposto no
art. 33, inciso 1, alíneas 1 e 2.

Art. 36. Votação epistolar.

( 1) Na votação epistolar, o eleitor remeterá ao diretor eleitoral do
distrito em que foi emitido seu comprovante de eleitor, dentro de um
envelope de votação selado:

a) seu comprovante eleitoral;

b) seu voto, em sobrecarta própria, fechada.

A remessa deverá ser feita em tempo hábil, para chegar 80 destinatário
até às 18 horas do dia da eleição. Aplica-se, no que couber, o disposto no
art. 33. inciso 2.

(2) No comprovante eleitoral. o eleitor, ou pessoa de Sua confiança,
deverá declarar, sob as penas da lei, ao diretor eleitoral distrital, que a
cédula foi assinalada pessoalmente pelo eleitor, ou de acordo com a sua
vontade expressa. O diretor eleitoral distrital terá competência para receber
tal declaração, desempenhando, neste caso, as funções de autoridade pública,
nos tennos do art. 156 do Código Penal.

(3) Se o Govem9 Estadual ou órgão por ele designado de acordo
com o art. 8, inciso 3, assim o determinarem. o diretor eleitoral distrital
referido no inciso I, alínea 1 e inciso 2 será substituido pela autoridade
da Comuna que emitiu o comprovante eleitoral, ou pela administraçio
do Município em que estiver situada a referida Comuna.

(4) As cartas da votação epistolar podem ser despachadas por seUf
remetentes pelo serviço Federal dos Correios. sob a modalidade da carta·
padrão, sem caracterWir remessa especial. sendo isentas de pagamento de
porte. desde que postadas em envelopq oficiais de votaçio. Ao utilizar-se
de outra fonna de postagem. o remotente ter' de pegar a diferença de
porte acima daquele da carta-padrio. O Governo Federal ressatÇirá o Se...
viço Federal dos Correios no valor de uma earta~padrio por cada carta
em envelope oficial de votação, isento de porte. ou ainda em envelope
oficial. enviado sob modalidade eepecial.
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SEÇAO VI

Apuração da Votação

Art. 37. Apuração da votação na zona eleitoral.

A junta eleitoral, após o térmioo da eleição, fará a apuração dos
votos na zona eleitoral, obtidos por cada urna das candidaturas do dis
trito eleitoral e pelas listas estaduais.

Art. 38. Apuração da votação epistolar.

A junta eleitoral encarregada da apuração dos votos epistolares {art:
a contagem dos votos obtidos por cada uma das candidaturas do distritc
eleitoral e das listas estaduais.

Art. 39. Votos nulos, devolução de cartas da votação epistolar e
normas de procedimentos.

(l) Serão nulos os votos cuja cédula:

1 . não for entregue em sobrecarta oficial;

2. for entregue em sobrecarta diferente das demais ou que con-
tiver objeto que comprometa o sigilo do voto;

3. não for a cédula oficial ou for válida para outro distrito eleitoral;
4. não tiver sido assinalada;

5. não evidenciar suficientemente a vontade do eleitor;

6 . contiver acréscimos ou restrições.

Nos casos relativos aos números 1 a 4, ambos os votos são nulos.

(2) Havendo mais de uma cédula em uma sobrecarta, assinaladas
de modo idêntico, ou apenas uma delas tendo sido assinalada. serão
consideradas como uma única cédula; nos demais casos serão considera·
das como uma SÓ cédula com dois votos nulos.

(3) Se a sobrecarta for entregue vazia, ambos os votos serão con·
siderados nulos. Contendo a cédula somente um único voto. o outro vot(l
não utilizado será considerado nulo.

(4) Na votação epistolar. será devolvida a carta de votação, se:

1. a mesma não for recebida em tempo hábil;

2 _ no envelope eleitoral não for anexado o comprovante eleitoral.
ou quando este não estiver válido;

3. o envelope eleitoral não contiver a sobrecarta da cédula;
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4. o envelope eleitoral e a sobrecarta da cédula não estiverem
fechados;

5. o envelope eleitoral contiver mais de uma sobrecarta de cédula,
faltando porém igual número de comprovantes eleitorais, juntamente com
a respectiva declaração sob as penas da lei;

6. o eleitor ou pessoa de sua confiança não tiver assinado a res
pectiva declaração, sob as penas da lei;

7. não tiver sido utilizada sobrecarta oficial para a cédula;

8. tiver sido utilizada sobrecarta diferente das demais ou contendo
objeto perceptível ao tato, comprometendo o sigilo.

Os remetentes de cartas devolvidas na votação epistolar não serão
computados como eleitores; seus votos serão considerados nulos.

(5) O voto do eleitor que participou da votação epistolar não serv
anulado, se ele vir a falecer antes ou durante o dia da eleição ou se
perder o direito de votar, nos tennos do art. 13.

Art. 40. Decisão da junta eleitoral.

A junta eleitoral deliberará sobre a validade dos votos e sobre quais·
quer outras questões que surjam durante li votação e a apuração do~

resultados da eleição. Cabe à comissão eleitoral distrital o direito da veri·
ficação posterior.

Art. 41. Apuração da votação no distrito eleitoral.

(1) Cahe à comissão eleitoral distrital apurar quantos foram os vo·
tos no distrito, obtidos por cada um dos candidatos distritais e pelas li5ta~

estaduais, e verificar qual o candidato eleito como deputado pelo dis·
trito eleitoral.

(2) O diretor eleitoral distrital comunicará o resultado ao deputadc
eleito, convidando-o a declarar por escrito, no prazo de uma semana,
se aceita o resultado da eleição.

Art. 42. Apuração da votação nas listas estaduais.

(1) Cabe à comissão eleitoral estadual apurar os votos no Estadc
obtidos por cada uma das listas estaduais.

(2) Cabe à comissão eleitoral federal apurar quantas cadeiras foram
obtidas por cada uma das listas estaduais. e verificar quais os candida·
tos eleitos pelas mesmas.

(3) O diretor eleitoral estadual comunicará o resultado aos candi·
datos eleitos, convidando-os a declarar por escrito, no prazo de uma sema·
na, se aceitam o resultado da eleição.
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SEÇAO VII

Normas Especiais para a Realização de Eleições de
Segundo Turno e de Novas Eleições

Art. 43. Eleição de segundo turno.

(1) Realizar·se-á uma eleição de segundo turno, se:

1. em um distrito ou zona eleitoral não foram realizadas eleições;

2. um candidato de distrito eleitoral, após a homologação de sua
candidatura, vir a falecer antes da eleição.

(2) A eleição de segundo turno, no caso do inciso 1, n.O I, deveri
realizar-se no máximo três semanas ap6s o dia da eleição principal; no
caso do n.O 2, este prazo será no máximo de seis semanas. A data da eleição
de segundo turno será fixada pelo diretor eleitoral estadual.

(3) A eleição de segundo turno seguirá os mesmos regulamentos
e diretrizes da eleição principal.

Art. 44. Nova eleição.

(1) No caso de ser anulada no todo ou em parte a eleição, em
processo de revisão eleitoral. será realizada nova eleição, em conformida·
de com tal decisão.

(2) A nova eleição seguirá os mesmos regulamentos da anterior, com
as mesmas candidaturas e, se desde a eleição principal ainda não tiver
decorrido prazo de seis meses, utilizar-se·ão os mesmos registros de elei·
tores da eleição anterior, salvo se a decisão no processo de revisão elei·
toral contiver determinação específica sobre as candidaturas e os regis·
tros eleitorais.

(3) A nova eleição deverá ser realizada no máximo sessenta dia~

após a homologação da decisão que ínvalidou a primeira votação. No
caso de esta ter sido anulada apenas parcialmente, não haverá nova elei·
ção, desde que as eleições seguintes para o Parlamento Federal Alemãc
tiverem lugar dentro de seis meses, A data da nova eleição será fixada
pelo diretor eleitoral estadual; no caso de uma nova eleição em nível
nacional, a data será fixada pelo Presidente Federal.

(4) Realizada a nova eleição, far-se-á nova apuração, de acordo COll'

as normas fixadas na Seção VI. Aplica-se. no que couber. o dispostc
no art. 41, inciso 2 e art. 42, inciso 3.

SEÇÃO VIlI

Obtenção e Perda de Mandato no Parlamento Federal Alemão

Art. 45. Obtenção do mandato no Parlamento Federal Alemão.
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o candidato eleito assume seu mandato no Parlamento Federal Ale·
mão através de declaração de aceitação. dirigida no prazo e na forma
previstos ao competente diretor eleitoral, em resposta à comunicação no!
termos do art. 41, inciso 2 ou do art. 42, inciso 3, após o término da
legislatura anterior e, no caso previsto no art. 44, inciso 4. após o desli
gamento do candidato eleito na eleição anulada. Se o candidato eleito não
apresentar uma declaração formal no prazo legal, considerar·se-á aceite
o mandato. Uma declaração sob ressalva equivale à recusa. Declaraçãer
de aceitação ou de recusa são irrevogáveis.

Art. 46. Perda de mandato no Parlamento Federal Alemão.

(1) O deputado perde seu mandato no Parlamento Federal Alemác
no caso de:

1. anulação da obtenção do mandato;

2. erro no resultado eleitoral, apurado em verificação posterior~

3 . ausência de uma das condições de sua elegibilidade em qual·
quer fase do procedimento eleitoral;

4. renúncia ao mandato;

5 . constatação de inconstitucionalidade do partido OU da facção
partidária a que pertence, pelo Tribunal Federal Constitucional, nos ter·
mos do art. 21, inciso 2, alínea 2 da Lei Fundamental.

Estes são motivos de perda de mandato sem prejuízo de outros defi·
nidos em lei.

(2) Em caso de anulação de sua eleição no distrito eleitoral. Dá"
perderá o mandato o deputado que tenha sido, concomitantemente, eleito
em uma lista estadual. mas tenha sido excluído desta em virtude do dis
posto no art. 6, inciso 4, alínea 3.

(3) Somente é válido o pedido de rem1ncia a· mandato parlamentar
se dirigido por escrito ao Presidente do Parlamento Federal Alemio. ot"
a tabelião alemão com sede na jurisdição da presente Lei ou a funcioná·
rio de representação consular alemão no exterior, autorizado a tTatar de
registros notariais. A declaração de renúncia registrada em tabelionat('
ou em representação consular no exterior será encaminhada 80 Presidente:
do Parlamento Federal pelo próprio deputado. A renúncia é irrevogável.

(..) No cao de um partido ou facçlo organizada de partido leI
declarado inCODltitucional peJo Tribunal Federal Constitucional. de acor·
do com o art. 21. inçito 2. alínea 2 da Lei Fundamental. petdetio OI
deputadoe a ele filiados o mandato no PraIamento Federal Alemão. e sew
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suplentes o direito de suceder;lhes, se a filiação a este partido ou a facçãc
partidária tiver sido no pralO compreendido entre a apresentação da peti·
ção (nos termos do § 43 da Lei do Tribunal Federal Constitucional) e
o julgamento (nos termos do art. 46 da Lei do Tribunal Federal Cons
titucional). No caso de deputados que. tendo perdido seu mandato err
decorrência do disposto na alínea t acima, houverem sido eleitos em dis
tritos eleitorais, será feita nova eleição para deputado que represente
esse distrito, aplicando-se o disposto no art. 44, incisos 2 a 4; neste caso
os deputados que perderam seu mandato parlamentar em decorrência do
disposto na alínea 1 acima não poderão recandidatar-se. No caso de depu
tados que, em decorrencia do disposto na alínea 1 acima, perderam se\'
mandato parlamentar após terem sido eleitos em uma lista estadual por
um partido ou facção partidária declarada inconstitucional. perrnanecerãc
vagas as respectivas cadeiras. Aplica-se, no que couber, o art. 48, inciso 1

Art. 47. Resolução sobre a perda de mandato parlamentar.

(1) A perda de mandato nos termos do disposto no art. 46, inciso 1
dar-se·á:

1. no caso do n." 1, por meio de processo de revisão eleitoral;

2 . no caso dos n.~ 2 e 5, por decisão do Conselho de Represen
tantes 19 do Parlamento Federal;

3. no caso do n." 3, após declarada a perda de elegibilidade atra
vês de sentença judicial, ou em decisão do Conselho de Representantes
do Parlamento Federal ou, nos demais casos, em processo de revisão elei
toral;

4 _ no caso do n." 4, pelo Presidente do Parlamento Federal Alemão,
sob forma de confirmação da declaração de renúncia.

(2) Decidida a perda de mandato em processo de revisão eleitoral
perderá o deputado seu mandato no Parlamento Federal Alemão por força
legal dessa resolução.

(1) No caso de resolução do Conselho de Representantes ou de
Presidente do Parlamento Federal Alemão sobre a perda de mandato, c
deputado em questão será desligado do Parlamento. A decisão será tomad&
de ofício e sem demora. No prazo de duas semanas após a comunicaçãc
da resolução, poderá o interessado requerer processo de revisão eleitoral,
recorrendo da decisão do Parlamento Federal Alemão relativa à perda de

19 o ~1ho de Representantes <al. AeltUfeftrat) é 6raio tntermecUár:lo
entre o Presidente do Parlamento e o próprio LeItl1ativo. sendo constituldo pelo
IM!U PreI1dente e substitutos lepf8, e por v1nte e três membros nomeadOll pe1BlI
bancad&l partldA.rias <N.d.T.).
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seu mandato. A comunicação da resolução será feita de acordo com o~
dispositivos da Lei de Notificação Administrativa. 20

Art. 48. Convocaçào de suplentes e de eleições suplementares.

(1) Ocorrendo renúncia ou morte de candidato eleito ou a morte
de deputado já empossado ou no caso de seu desligamento por outras
razões do Parlamento Federal Alemão, a cadeira vacante será preenchida
a partir da lista estadual do respectivo partido. Não serão considerados
suplentes os candidatos que deixaram o partido a contar da data em que
foi elaborada a lista estaduaL No caso de não mais haver candidato na
lista. a cadeira pennanecerá vaga. Caberá ao diretor eleitoral estadual veri·
ficar quem será o suplente, observada a ordem da lista estadual e o dis·
posto no art. 42, inciso 3 e art. 45.

(2) Ficando vaga a cadeira de deputado eleito pelo distrito, propos·
to por um partido ou grupo de eleitores sem lista estadual aprovada, será
realizada uma eleição suplementar no respectivo distrito eleitoraL A elei·
ção supletiva deverá realizar-se no prazo de sessenta dias após a vacância.
a menos que estejam previstas, dentro de seis meses, eleições para um
novo Parlamento Federal Alemão. A eleição supletiva será realizada na
forma dos dispositivos gerais vigentes. A data da eleição será determinada
pelo diretor eleitoral estadual. Aplicam-se. no que couber, o art. 41, inciso
2 e art. 45.

SEÇÃO IX

Disposições Finais

Art. 498. Infrações.

As decisões e medidas referentes diretamente ao procedimento eleito
ral só poderão ser impugnadas nos termos da presente Lei e de acord(\
com os dispositivos do Regulamento Eleitoral Federal 21 e pelo procesw
de revisão eleitoral.

Art. 49a. Infrações

(I) Incorre em infração eleitoral quem:

1. contrariando o disposto no art. 11. recusa assumir função honorífi
ca sem motivo suficiente, ou quem se exime das obrigações dela decoro
rentes, sem a devida justificativa;

20 Trata-se da Lei de 3-7-1952 (BOBI. l, p. 379). referente às modAlidades
de notuJeaçAo otIcial, no imb1to do Direito Administrativo (H.d.T.>.

21 O Regulamento ou Regimento Eleitoral. Feder&l (al. Bu~lorclnuftf1)

contém o detalhamento referenw 1,06 proced1mena e1eltoralB (cf. Lei de 28-8~lJ85,

pubUcacla no BOB1. r, p. 1.769). DUerent.emente da tradlçAo JUI'id1ça bna1lelr'a,
desconhece a Alemanha uma JUItiça Eleitoral aut4ooma. Veja-•• 1'fJIIP8lto tam
bém o art. 12 da pre8eDW LeI (N.d.T.).
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2, contrariando o disposto no art. 32, inciso 2, publica resultados
de enquetes eleitorais, realizadas após a votação entre os eleitores, antes
do término da eleição.

(2) A infração prevista no inciso 1, n.O 1, é passível de multa at(
mil marcos alemães, a infração prevista no inciso 1, n.o 2, até cem mil
marcos alemães.

(3) A competente autoridade pública, nos termos do art. 36, inciso
1, n.o 1 da Lei sobre Infrações Penais é representada:

1. em casos de infração nos termos do inciso ], n.o t de recusa
sem motivo suficiente ou sem a devida justificativa:

a) pelo diretor eleitoral distrital. se um eleitor se recusa a assumir
a função de presidente da junta eleitoral, a função de suplente ou de
vogal na junta eleitoral ou na comissão eleitoral distrital;

b) pelo diretor eleitoral estadual, se um eleitor recusa assumir a fun
ção de vogal na comissão eleitoral estadual;

c) pelo diretor eleitoral federal, se um eleitor recusa assumir a fUIl
ção de vogal na comissão eleitoral federal;

2 . em casos de infração nos termos do inciso 1, fi.O 2. pelo diretor
eleitoral federal.

Art. 50. Custos eleitorais.

(1) O Govereno Federal ressarcirá os Estados, e por intermédio deles,
as Comunas (e associações de Comunas), dos gastos necessários, decoro
rentes das eleições, mediante um montante fixo por eleitor. variando o
numerário total conforme o tamanho da respectiva Comuna.

(2) O montante fixo será determinado pelo Ministro do Interior
com aprovação do Conselho Federal. Para a fixação desse montante não
serão levadas em conta as despesas correntes de pessoal ou de material
de consumo, nem as despesas decorrentes da utilização de locais em ins·
tituições pertencentes aos Estados e às Comunas (e associações de Co·
munas).

Art. 51. Estatística eleitoral.

(l) Os resultados das eleições para o Parlamento Federal Alemão
serão processados estatisricamente.

(2) Para as zonas eleitorais, a serem determinadas pelo diretor elei
toral Cederal juntamente com os diretores eleitorais estaduais e os Serviço!
Estaduais de Estatística, deverão ser também elaborados levantamento~

estatísticos sobre sexo e idade das pessoas com direito a voto, em função
dos votos obtidos por cada um dos candidatos. A discriminação estatÍ&
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tica da votação por faixa etária e sexo somente é permitida no caso de
não permitir reconhecer a identidade dos votantes.

Art. 52. Regulamento Eleitoral Federal.

(1) O Ministro do Interior decretará o Regulamento Eleitoral Fe·
deral, necessário à. execução da presente Lei. disciplinando as seguintes
matérias~

1. nomeação dos diretores eleitorais e presidentes de juntas, a
formação das comissões eleitorais e juntas eleitorais, bem como as atri
buições, competência e procedimento dos órgãos eleitorais~

2. nomeação para função eleitoral honorífica, o ressarcimento dos
gastos para executores de funções eleitorais honoríficas e os procedimen,
tos para aplicação de multas;

3 . fixação de data e hora da votação;

4. delimitação das zonas eleitorais e sua divulgação:

5. requisitos para a inscrição nos registros de eleitores, sua ela·
boração, acesso aos mesmos, sua retificação e conclusão, reclamações f

recursos relativos ao registro de eleitores, e à notificação dos eleítores~

6. requisitos ne<:clláries áot-Jd'eCebimento do comprovante eleitoral,
sua emissão, reclamações e recunoe ~ativos ao indeferimento de com·
provante eleitoral:

7 . comprovação dos requisitos necessário~ ao desempenho do di·
leito de voto; .

8. procedimento nos terrnQl.--l!b art. 18, incisos 2 a 4:

9 . apresentação, conteúdo e fOnDa das propostas das candidatu·
ras e documentos pertinentes, sua verificação, saneamento de vícios. acei.
tação, recursos n:lativos às decisões da comissão eleitoral distrital e dI!
comissão eleitoral estadual, e da divulgação das candidaturas:

10. fol'llla e conteúdo da cédula eleitoral e da sobrecarta da cédula;

11. designação, preparo e divulgação dos locais previstos para I

votação, bem como as providências relativas à proteção das atividades
eleitorais e às cabinas índavassiveis;

12. ato de votar, também em circunstâncias especiais que tequei·
ram regulamentações específicas;

11. votação epistolar;

14. votaçiO em hospitais e em estabelecimentos de internaçio. clau
troB. domicilios com b'berdade restrita, betn como em eatabe1ecimentol
de tratamento social·terapêutico e em estabelecimen«>s peniteneiúios~..

-.-~.
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15. apuração dos resultados da votação, sua comunicação e divul·
gação, bem como notificação dos candidatos eleitos;

16. realização de eleições de segundo turno, novas eleições e elei
ções suplementares, bem como a convocação de suplentes.

(2) As normas acima não necessitam da aprovação do Conselho Fe·
deral.

(3) Em caso de dissolução do Parlamento Federal Alemão, o Mi
nistro do Interior é autorizado a reduzir por meio de decreto os prazos
e modificar as datas previstas na Lei Eleitoral Federal e no Regulamente
Eleitoral Federal. sem aprovação do Conselho Federal.

Art. 53. Disposições transitórias referentes às eleições do 12. Par·
lamento Alemão. 22

(1) A comissão eleitoral federal, diferentemente do que estipula o
8rt. 9, inciso 2, alínea 1, será composta pelo diretor eleitoral federal e
oito vogais, por ele nomeados entre pessoas com direito a vala.

(2) As listas estaduais de partidos que não apresentarem candida
tos individuais poderão ser combinadas, por meio de declaração, perante
o diretor eleitoral federal. A declaração será apresentada por escrito pelos
delegados dos partidos e respectivos suplentes das listas estaduais partici
pantes, no prazo de vinte dias, antes do dia da eleição, até as 18 horas.
Aos demais procedimentos aplicar-se-ã, no que couber, o disposto no art.
29, incisos 2 e 3 e, para as listas combinadas de diferentes partidos, os
arts. 6 e 7, incisos 2 e 3.

(3) Os prazos a seguir referidos. regulamentados pela presente Lei
serão reduzidos para a eleição do 12. Parlamento Alemão, na forma
abaixo:

1. no art. 18 será substituído:

a) no inciso 2, alínea 1, noventa dias por setenta e quatro dias;

b} no inciso 4, setenta e dois dias por trinta e sete dias;

2. no art. 19 será substituído sessenta e seis dias por trinta e qua·
tro dias;

3. no art. 26 será substituído:

aj no inciso 1, alínea 1, cinqüenta e oito dias por trinta dias;

b) no inciso 2, alínea 5, cinqüenta e dois dias por vinte e quatrc
dias;

22 o conteúdo deste artigo tol totalmente substituido em sua versão anter10r
que tratava da situação especial de Berlim Ocidental. no que se retena a. sua
Part1cipaçio, e11l caráter excepcional e precê.r1o, do Pa.rla.mento da RepÚblica Pe
deral (N.d.T.>.
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c) no inciso 3, quarenta e oito dias por vinte dias~

4. no art. 28 será substituído:

a) no inciso 1, alínea 1, cinqüenta e oito dias por trinta dias;

b) no inciso 2, alínea 5, cinqüenta e dois dias por vinte e quatro
dias;

c) no inciso 3, quarenta e oito dias por vinte dias;

5. no art. 29 será substituído:

a) no inciso 1, trinta e quatro dias por vinte dias;

b) no inciso 2, alínea 1, trinta dias por dezesseis dias;

c) no inciso 3, vinte e seis dias por quinze dias.

(4) O art. 18, inciso 2, atinea 1, aplicar-se-á, também, à represen·
tação na Câmara do Povo, sendo suprimidas as palavras "com pelo menos
cinco deputados".

Art. 53a. Prazos e datas.

Os prazos e datas previstos na presente Lei não serão prorrogado~

ou alterados, quando o último dia do prazo ou a data eleitoral coincidir
com um sábado, dorpingo ou feriado oficial, seja federal ou regional
Neste caso, ficará vedada qualquer antecipação.

Art. 54. Cláusula referente a Berlim.

De acordo com o art. 13, inciso 1 da Terceira Lei de Transferência
de Encargos. de 4 de janeiro de 1952 (BGB1, I, p. 1), 23 a presente Lei
terá também validade no Estado de Berlim. Decretos-leis a serem baixa·
dos com base na presente Lei terão validade no Estado de Berlim, no!
termos do art. 14 da Terceira Lei de Transferência de Encargos.

Art. 55.

Art. 56.

Extensão jurisdicional da presente Lei 24 (suprimido).

Da entrada em vigor~!\ (suprimido).

23 .A Lei de Transferência de Encargos (al. Ueberleitungsgeset2i) regula·
menta a situação JurIdica das obrigações resultantes da Begunda Ouerra Mundial.
assumidas pela República Federal da Alemanha (N.d.'l'.).

2~ O artigo suprimido em 1990 referia-se i\ extenaAo Jurisdicional da LeI
EleItoral, estipulando que esta leI pasaar!a a vigorar em outras partes (in anderen
Teilen) da .Alemanha, após a adesio c1a& meamu Doa termoa do art. 23 da LeI
Fundamental (N.d.T.).

25 A Lei Eleitoral, em sua forma orlglnal, entrou em vigor em 1-5-1968, por
ocas1Ao das eleiçOes para o 3. Parlamento na Rep1}bl1ca Pecletal da Alemanha.
Em sua versio de 1990 incluem-se todas .. alteraç6el an~. Em relaçAo soe
prazos eleltoral8 nonnaiS, aqui eapeclalmente alteradoa para .. eleições ao 12.
Pa.rlamento A1emIo. veja-se o art. 51 (N.d.T.).
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