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o Poder Judiciário
Ministro SYDNEY SANCHES

Presidente do Supremo TrlbUlls1 Federal

1. A partir deste momento, renova·se a direção do Supremo Tribunal
Federal, em cumprimento às normas da Constituição Federal e de seu
Regimento Interno.

Processa-se a renovação sem estrépito, mediante eleição de seus juízes
mais antigos, que ainda não tenham exercido a Presidência, segundo antiga
tradição.

2. Chego à Presidência no momento em que tormentosas questões cons
titucionais, de enonne interesse para a administração pública e para todo
o Povo brasileiro, devem ser dirimidas pelo Tribunal.

Discute-se, também, ainda fora de seu campo de atuação, por ora,
a possibilidade, ou não, de antecipação da revisão constitucional, prevista
no art. 3.° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Cons
tituição, para outubro de 1993.

Avalia-se, no mundo jurídico e político, a conveniência, ou não, de
essa antecipação ocorrer, sem que tenham sido elaboradas todas as leis
complementares encomendadas pela Constituição, sem que se tenha vivido
a experiência decorrente de sua vigência e aplicação e sem que se supere
a crise econômica e social que vive a Nação.

E já se iniciam movimentos voltados para o plebiscito de 7 de setem
bro de 1993, mediante o qual o eleitorado definirá a forma (república
ou monarquia constitucional) e o sistema de governo (parlamentarismo
ou presidencialismo) que devem vigorar no Pais.

3. Atinjo a Presidência no exato instante em que a opinião pública
brasileira desperta para a importância do Poder Judiciário e de sua

Trecho do discurso do Ministro Sydney Banches, por ocasião de sua posse na
Presidência do Supremo Tribunal Federal.
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independência, e começa a interpretar. às vezes até com certa paixão.
aquilo que lhe parece seus acertos e desacertos.

4. Chego ao posto no tempo em que o Plenário da Corte discute, admi·
nistrativamente, o esboço de anteprojeto do Estatuto da Magistratura
Nacional. para que assim se cumpra a norma do art. 93 da Constituição.
segundo o qual Lei Complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal
Federal. disporá sobre tal matéria.

A Comissão que elaborou esse esboço foi presidida pelo Exmo. Sr. Mi·
nistro N];:RI DA SILVEIRA e contou com a colaboração, por breve tempo.
do Ministro FRANCISCO REZEK e dela fui relator.

S. Divulgado, que foi, o texto do esboço, pela Associação dos Magistrados
Brasileiros, penso que não há mal em se abordarem aqui alguns pontos,
a título de explicação.

A Comissão partiu da idéia de que o art. 93. embora use da expressão
Estatuto da Magistratura. não quis aludir a um simples regulamento de
direitos e deveres dos magistrados.

Tanto que, ao enunciar os princípios a serem nele observados, se
preocupou até com o caráter público dos julgamentos dos órgãos do Poder
Judiciário e com a necessidade de fundamentação de todas as. suas decisões,
sob pena de nulidade, aduzindo que a lei pode, se o interesse público o
exigir, limitar a presença. em determinados atos, às próprias partes e seus
advogados. ou somente a estes (inc. IX do art. 93). Cuidou, também, de
exigir que as decisões administrativas dos tribunais sejam motivadas, sendo
as disciplina~ tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros
(inc. X). E ainda estabeleceu que, nos tribunais com número superior a
vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído órgão especial. com o
mínimo de onze e máximo de vinte e cinco membros. para o e-,;:erdcio
das atribuições administrativas e jurisdicionais da competência do Tribunal
pleno.

Todas essas matérias são tipicamente institucionais, não adstritas ao
tratamento de meros direitos e deveres de magistrados, o que permite a
ilação de não se destinar o Estatuto a simplesmente regulá-tos. mas, sim,
8 traçar também normas gerais de organização e funcionamento do Poder
Tudiciário nacional.

6. Por isso, no Título I do esboço. a disposição preliminar deixa claro:
"Esta lei estabelece norrou relativas à organização e funcionamento do
Poder Judiciário e ao regime iurídico da magistratura nacional. observados
os princípios da Constituição Federal" .

Os títulos seguintes destinam·se à organização e funcionamento do
Poder Judiciário. em disposições gerais e especiais, ao conceito, investiduta,

6 t. Inf. ....... INlillo CI. 28 li. 112 OIIIt./dn. '"1



garantias, prerrogativas, tempo de serviço, vencimentos e vantagens, direitos,
deveres, vedações e regime disciplinar dos magistrados.

Dá tratamento à magistratura de carreira, cuidando do ingresso, rein
gresso, promoção, acesso, remOÇão e permuta.

Institui o Centro Nacional de Estudos Judiciários, ocupa-se das Esco
las da Magistratura, cria o Conselho Nacional de Administração da Justiça,
remete à lei ordinária federal ou estadual o que não se situe no âmbito
de normas gerais de organização e funcionamento do Judiciário ou de
fixação de regime jurídico da magistratura nacional.

Isso explica porque não se detem em pormenores da organização
da Justiça Federal, Trabalhista, Militar, Eleitoral dos Estados e do Distrito
Federal. Nem da Justiça de Paz, ou dos Juizados Especiais.

7 . Dos pontos abordados pelo esboço, alguns comportam destaque es
pecial.

7.1. Assim, por exemplo. o Centro Nacional de Estudos Judiciários seria
criado no Supremo Tribunal Federal, competindo.1he:

I - definir. com a colaboração dos Tribunais e de Associações e
Magistrados, as diretrizes básicas para a formação de juízes e a moder
nização dos serviços judiciários;

11 - promover cursos, congressos, simpósios e conferências;

111 - administrar o Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário;

IV - realizar estudos relativos a propostas de alteração do Estatuto
da Magístratura Nacional;

V - promover estudos destinados à apresentação, pelo Poder Ju
diciário, de sugestões aos outros Poderes, para adoção de medidas ou
elaboração de normas tendentes à melhoria da administração da Justica;

VI - expedir certificados relativos a cursos, congressos e simpósios,
por ele promovidos;

VII - reconhecer escolas e cursos de preparação de aperfeiçoamento
de magistrados.

7.2. As Escolas de Magistratura, segundo o esboço, seriam destinadas
à preparação e aperfeiçoamento de magistrados, cabendo-lhes: realiza.r cur
sos, de caráter permanente, observadas certas diretrizes, desde logo fixadas;
promover congressos, simpósios e conferências sobre temas relacionAdos
à formação dos magistrados, à modernização dos serviços judiciários ou à
melhoria, em geral, da administração da Tustiça, enviar sugestões ao Centro
Nacional de Estudos Judiciários, para que este, se for o caso, encaminhe-as
aos demais Poderes.
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7 . 3 . O esboço prevê a criação do Conselho Nacional de Administração
da Justiça, com sede no Distrito Federal e jurisdição em todo o território
nacional.

Sem prejuízo das atividades administrativa e disciplinar dos Tribunais
ou de seus 6rgãos respectivos, bem como da supervisão administrativa e
orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, exercida
pelo Conselho da Justiça Federal (art. 105, parágrafo único, da Constitui·
çio), ao Conselho ~acional de Administração da Justiça, conforme ali
previsto, incumbiria:

I - zelar pela autonomia administrativa e financeira do Poder Ju
diciário;

11 - uniformizar e assegurar, no âmbito administrativo, a aplicação
do estatuto pelos Tribunais federais ou estaduais;

III - conhecer de ofício, ou mediante reclamação, de atos adminis
trativos, relacionados com tais matérias;

IV - responder a consulta formulada por tribunal a respeito de
questões administrativas que a elas digam respeito. A uníformização das
soluções administrativas de problemas dos Tribunais contribuiria, também,
para reduzir o número de causas. que, pela letra n do inciso I do art. 102
da Constituição, cabem agora a esta Corte, por envolverem interesses diretos
ou indiretos de toda a magistratura.

Ponnenores sobre a composição do Conselho Nacional de Adminis·
tração da Justiça são tratados no esboço, não se devendo, em princípio,
afastar a idéia da participação de ,certo número de Ministros do Supremo
Tribunal Federal e de Presidentes de Tribunais Superiores, que representam
todos os segmentos da Justiça Estadual e Federal. esta em seus vários
ramos (Justiça Federal, Militar, Trabalhista e Eleitoral). Não se prevê
na composição do Conselho a participação de elementos estranhos ao Poder
Judiciário, em respeito a sua independência em face dos demais Poderes
e também para que não se ponha em risco li de seus integrantes em
detrimento dos jurisdicionados.

A reclamação, pelo esboço, é de ser dirigida ao Conselho Nacional
pelo Tribunal interessado, pelo Procurador-Geral da República, pejo Ad·
vogado-Geral da União, por Procurador-Geral da Justiça de Estado ou do
Distrito Federal. por Procurador-Geral de Estado ou do Distrito Federal,
pelo Conselho Federal ou Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil
e, ainda, por pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que
comprove legítimo interesse.

7.4. Tanto o Centro de Estudos Judiciários quanto as Escolas de Ma
gistratura e o Conselho Nacional de Administração da Justiça visariam
ao aperfeiçoamento e à transparência da instituição, como um todo.

• R. I.f. I....r. BNIiIl. CI. 28 n. 112 0""./4.-.:. 1991



E tudo no interesse maior de toda a Nação.

8. Essas inovações, simplesmente esboçadas, como se percebem, envolvem
o aprofundamento de questões constitucionais· e o Supremo Tribunal fe
deral, como é óbvio, não se animará a enviar ao Congresso anteprojeto
que ele próprio repute de constitucionalidade duvidosa.

Desse modo se poupará do dissabor de vir depois a declarar inconsti
tucionais dispositivos da lei em que ele se converter.

Por outro lado, as modificações que ocorrerem durante a tramitação
do Projeto, no Congresso Nacional, estarão naturalmente sujeitas ao con
trole incidental ou principal de constitucionalidade, pelos órgãos judiciários
competentes, inclusive, e, sobretudo, por esta Corte.

9. Como disse anteriormente, tem sido muito explorada ultimamente a
idéia de independência do magistrado, em particular, e do Poder Judiciário,
de um modo geral.

O tema é antiqüíssimo e precede à própria tripartição dos Poderes.

A necessidade dessa independência é indiscutível.

O que se questiona, hoje, é como ela deva ser medida e avaliada.

Tenho para mim que magistrado independente é aquele que decide,
segundo sua consciência jurídica, sem se deixar levar pelos interesses que
esteja contrariando ou assegurando.

Aliás, juízes, igualmente independentes, com freqüência chegam a
interpretações discrepantes da Constituição e das leis, porque a consciência
jurídica de cada um resulta da formação técnica, intelectual, filosófica,
política, econômica, social, moral e até, eventualmente, religiosa, que
recebeu e aperfeiçoou.

E como essa formação é inevitavelmente desigual, nem sempre as
convicções jurídicas coincidem, embora se formem com independência.
E o próprio material com que trabalham os juristas - as palavras e o
espírito da lei - os leva a conclusões nem sempre convergentes.

e., igualmente, a razão pela qual, mesmo na Suprema Corte do País,
composta de onze juízes, de formação e experiência diversificadas, se
chega a resultados por escassa maioria de votos, até por diferença mínima
de um voto.

e. preciso ressaltar, também, que divergências de conclusões entre juízes
singulares ou entre instâncias colegiadas originárias, ordinárias e extra·
ordinárias, não significam conflito dentro da instituição, mas a explicitação
do entendimento independente de cada um de seus membros e de seus
órgãos. Sem prejuízo do respeito mútuo, que, aliás, é f6nnula de harmo
nia na convivência humana - e não apenas funcional.
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Também não se há de ver conflito entre Poderes, quando cada um
deles exerce o seu papel.

Só o espírito ainda não acostumado com o regime verdadeiramente
democrático. de legalidade, é que pode vislumbrar conflitos des&a atdem.
a todo instante, na realidade brasileira atual.

O que há é a plena atuação de cada um dos Poderes, no estado de
direito.

Se, em algum momento, os Poderes Executivo e Legislativo incidem
em violação à Constituição e às leis, cabe ao Judiciário coibi-la em todas
as suas instâncias, inter partes, quando adequadamente provocado. Ao
Supremo Tribunal Federal compete fazê-lo incidentalmente, no controle
difuso de constitucionalidade, e. em caráter principal, mediante ação direta,
no controle concentrado.

A co-existência do controle incidental de constitucionalidade, inter
partes, em todas as instâncias, e do controle concentrado. erga omnes.
pelo Supremo Tribunal Federal, é que tem suscitado grandes mal-enten
didos na opinião pública, sobretudo entre os leigos. chegando a envolver,
às vezes, até, homens do Direito, não familiarizados, porém, com essa
dicotomia.

Mas esta Corte vem cumprindo suas atribuições, admiravelmente, ao
longo de todo o tempo.

Basta aprofundar-se o estudo de sua hist6ria, com isenção, para se
constatar o acerto da afirmação.

10. Outro tema que sempre volta à tona é o da morosidade da Justiça.

Inúmeras são as causas desse fenômeno, tão antigo quanto a própria
Justiça, em todos os países, mesmo nos mais civilizados.

No Brasil, considero que algumas merecem referência especial:

1..) quanto maiores forem os conflitos políticos, econômicos, sociais
e morais, maior será o número de pessoas, entidades e 6rgãos à procura
de Justiça; e nós não podemos negar que tais conflitos têm crescido
assustadoramente;

2.8
) quanto maior for a credibilidade da própria Justiça, a ânsia de

buscá-la crescerá;

3") o número de causas na Justiça aumentará, portanto. vertigino
samente, à medida em que tais conflitos aumentarem e sua credibilidade
se ampliar;

4.8
) quando o número de magistrados, em todo o País, não passa

de 10.000 e as necessidades exigem o décuplo, não se pode esperar que

10 R. Inf. 1.,ill. Brasília a. 28 n. 112 out./...... 1991



o número existente dê conta do volume de serviço, em tempo aceitável;
nem que a Justiça esteja presente, a tempo e a hora, em todo o território
nacional, que tem as dimensões de um continente, tanto mais porque os
órgãos e serviços auxiliares padecem da mesma insuficiência;

5.a) a burocratização da Justiça resulta não só do excessivo forma
lismo da legislação processual, de modo geral, mas, também, da interpre
tação mais formal ainda, que se pretende, se sustenta ou sc lhe empresta,
em muitos casos;

6.a
) o retardamento da rustiça deve-se igualmente ao número infin

dável de recursos, que cada decisão, sentença ou acórdão propiciam, em
intermináveis instâncias de conhecimento e execução;

7.a) não se deve esperar para breve a criação de cargos de magis
trados, em número que satisfaça às necessidades do País, dadas as suas
dificuldades econômico-financeiras, no âmbito da União e dos Estados; e
ainda que isso possa ser, em curto tempo, superado, restariam a má
qualidade do ensino jurídico no País e os poucos atrativos da magistura,
para tornar sempre difícil o recrutamento de juízes em número suficiente;
o próprio despertar de vocações não tem sido fácil;

8.a) ainda que o Poder Judiciário brasileiro, algum dia, possa orga
nizar-se idealmente, mesmo assim não conseguirá funcionar adequadamente,
se instituições paralelas, como o Ministério Público, a Advocacia Geral
da União e dos Estados, a Defensoria Pública, a Polícia Judiciária e os
serviços auxiliares não estiverem satisfatoriamente aparelhados;

9") é de se pensar, desde já, para cogitação durante a revisão cons
titucional, senão antes, mediante emenda, em instrumento que possibilite
a execução de julgados contra a Fazenda Pública, de uma só vez, sem
permitir, como agora, sua eternização, que vitima seus credores e des
prestigia a Justiça;

10.a) devem ser consideradas pelos Poderes Executivos da União,
dos Estados e dos grandes Municípios, pelo menos, por sua administração
direta ou indireta, a possibilidade e a conveniência de não se exaurirem
as instâncias recursais, sempre que as matérias questionadas lá tiverem
jurisprudência assentada, em contrário, do Supremo Tribunal Federal ou
dos Tribunais Superiores, respectivamente, ou, ainda, dos Tribunais locais,
quando se tratar de direito estadual ou municipal; dessa forma, muito se
contribuirá para diminuir o congestionamento de processos e de pautas de
julgamento e abreviar a solução final das causas;

11.a) há setores da opinião pública que não se cansam de criticar
a Justiça pela sua morosidade, mas, de forma alguma, se conformam
com a redução de instâncias recursais, em qualquer causa, com o que
concorrem para ela e perdem autoridade para criticá-la;
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12.'') o estudo comparativo da Justiça nos pafses mais adiantados
está a demonstrar que os Juizados de Conciliação vão ganhando destaque.
pela rapidez, infonnalismo e eficácia de sua atuação, e nesses países não
são todas as causas que chegam às instâncias superiores e suprema;

13.a) urge que se repensem as causas da morosidade da Justiça, ao
invés de simplesmente criticá-la;

14.a) e não se despreze a oportunidade para melhor tratamento da
autonomia orçamentária do Poder Judiciário, com a garantia de um per
centual mínimo de cinco por cento sobre toda a arrecadação da União e
dos Estados; s6 assim disporá dos meios necessários para se organizar ade
quadamente e funcionar com a rapidez e eficiência desejáveis, ou, ao
menos, aceitáveis.

11. Quanto aO Supremo Tribunal Federal, vai cumprindo sua missio
constitucional, com todo o empenho e desvelo.

Se é certo que sua sobrecarga ficou, de alguma forma, aliviada com
a criação do Eg. Superior Tribunal de Justiça, ao qual se atribuiu o
controle difuso e final da lei federal, por outro ela aumentou com a
democrática abertura do leque de legitimados ativos à ação direta de incons
titucionalidade, que, com suas medidas liminares, exigem pronta e ime·
diata decisão da Corte, nem sempre fácil, diante de todas as Constituições
Estaduais, de todas as leis e atos normativos federais e estaduais e de
Medidas Provisórias.

Estou certo de que, em momento algum este Tribunal desmerecerá
as nobilíssimas atribuições que lhe conferiu a Constituição, inclusive e
principalmente a de preservá-la, como seu guardião maior.

11. 1. Um ponto porém, segundo penso, já deve ser repensado pelo
Poder capaz de reformar a Constituição.

Para que haja uma certa coerência no sistema. os habeas corpus
contra atos de Tribunais Estaduais e Regionais devem ser atribuídos à
competência do Eg. Superior Tribunal de Justiça. Não mais ao Supremo
Tribunal Federal. que deveria ficar apenas com aqueles impetrados contra
atos de Tribunais Superiores (federais) além das outras hipóteses contem
pladas na Constituição (art. 102, I, d e i).

12. A administração interna do Tribunal sempre teve seus aperfeiçoa·
mentos em cada uma das gestões anteriores.

No plano da infonnática, porém, esse aperfeiçoamento gradativo, ini·
ciado em outros períodos, ganhou especial relevo na administração N~RI

DA SILVEIRA.

Urge aprimorar o serviço e adaptá-lo, cada vez mais, às necessidades
da própria Corte e do Poder Judiciário nacional.

12 R. In'. letill. lra.ília o. 28 n. 112 out.I"K. 1991
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1. Introdução

A proposição ora apresentada diz respeito ao exame das cláusulas
gerais como fatores de mobilidade do sistema jurídico do tipo codificado,
tais como se apresentam os sistemas integrantes do que REN~ DAVID
chamou de "família romano-germânica de direito" 1.

Por isto mesmo, ao abordar a problemática das cláusulas gerais é
preciso, desde logo, ter presente a noção de sistema juridico, e, bem assim,
a trajetória desta noção, pelo menos em seus traços mais largos.

Trata-se de versão, para o Idioma português, de conferência apresentada em
12-4-91 no 8eminário .Internacional "Critica de los paradigmas de la teoria deI
derecho" realizado em Valência, Espanha.

1 In Os Grandes Sistemas 40 Df.7'frlto Contempor4neo, trad. porto de Hennlnlo
A. Carvalho, Lisboa, 2" ed.

R. Inf. legisl. Brasília o. 28 n. 112 out./_E. 1991 13



Uma questão preliminar se impõe: como é sabido, a noção de sistema
não é, nem mesmo no interior da ciência jurídica. uma noção unívoca I,

derivando sua polissemia não só da ótica particular do estudioso 3. mas.
principalmente, das particularidades de cada um dos períodos históricos
da formação do ordenamento que se tem em vista examinar. Por isso,
a idéia que aqui se toma de "sistema" é, antes de mais nada. aquela
deduzida do método comparativista, de "grupos de ordenamentos jurídicos",
vale di.zer, sistema enquanto estrutura pattic.ulati7.ada pele emprew> de
determinado vocabulário correspondente a certos conceitos. pelo agrupa·
mento de regras em certas categorias, pela utilização de determinadas téc
nicas de interpretação. e por específicas concepções da ordem social que
determinam o modo de aplicação e a própria função do ordenamento
iurídico 4.

2 Por s!stema, rm [l'!ml, tem-se "la dlstribución de las diferentes partes de una
arte o de una ciencta. en 10 que se sustentan todas mutuamente y en l& cual
las últ1mu se expl1can por las prlmeras", cf. CONDILLAC, Tralté des systêmes,
clt. por A. Lalande, Vocabulário Técnico 11 Crftjco de la Filosofia, Buenos AIres,
1966, pp. 957 e 33, ou "orden de conociInientos sobre un punto de vtata unttarlo",
cf. como H., "Zur Geschichte des Privatrechtsystems" apud P'RADERA, Vera M.
o DireUo PrivadO como uma Geschlossenhelt; o Direito Privado como um 8tBtemcI
Aberto, Porto Alegre, 1988, p. 8. Veja~se também BOBBIO, N. Te0rf4~
del Derecho, que examina a questão especifica do sistema normativo em lIUa
relaçAo com o direito, seu sentido, condJções e llm1tes, anaIlsando as vir1u
acepções do término, em especial o que se tem por "sistema dedutivo ou lógico",
"class1flcação" - de onde surge a idéia de "relaç1o juridica" - e enquanto
"vaUdade do prtnciplo que exclui e. incompaUblUdade das normas", examinando
PoÜl a quest10 das antinomias, da coerência. e da totalidade do ordenamento
(pp. 175 a 20'7).

3 Evidentemente não se quer, com esta expressão, recair em uma espécie de
voIuntar1Bmo Ultrapassado, "A ótica pa.rticular do estudJoso" signitica tio-só a
concepção de "sistema" que ele mesmo adotou para seu estudo: pode ser, pois,
ou a noçAo de sistema do direito comparado, ou a comparação geral do D1reito,
ou, ainda, e. d1terencl&ção estrutural e funcional de um único sistema, dai deri
vando &li noções de sistema aberto e de sistema fechado.

" Veja-ae REN1: DAV1D, op. clt. n lfl a 26. Nesta perspecuva t&m'bêm se MOS
tra impossivel a separação entre as idéias de "sistema juridlco" e "sistema cultural",
intercambiáveis nos aspectos de sua organJcidade, possibllldade e atualidade, que
vio se refletir no conjunto de valores lOCiats em jogo: "la. re1azlone neceuaria
con una, soc1etA datta fa della cultUra positiva un l.ns1erne Struturatto orpnlcameDte;
la relazlone egualmente necessaria con 11 tipo di vista socIa]e fa de1l'1n81eme
organ1co della cultura positiva. un sistema di vaJorl", afirmou ANGELO P'ALZEA,
assinalando que, o que "forma una communitá gluridJca ê 11 commune tfpo di vita",
pois "é precise.mente un sIstema unltario dJ interessl clllche fa di una pIuraUtá
di uom1nl una communltà glurldlca.". ASsim, a idéia. de dJrelto como sistema de
interesses - interesses comuns, reais e rea1izé.vels. que agregam o conjunto de
indlviduos como um grupo orglnlco, caracterizado por seu tipo especifico de
existência - configura-se dado que há "una funzIone metodolog1ca impresclndJble
per la scfenza deI dlritto, e quindi un uftfelo no piiJ. scientltlco-fonnale e aclen
tlflco-ldeale, ma. sclent1tlco-sostanziale e aclentltlco-teale", na medida em que a
clêncla jurldlca é uma ciêncla principalmente hermenêutica que, em sua atuaçAo,

(CoRUnua)

14 R. Inf. 1..111. • ....lIIa a. 28 n. 112 aut.'du. '"'



Assim, frente ao sistema ou "família" jurídica que mais de perto
nos diz respeito - o sistema romano-germânico - caracterizado, entre
outros aspectos, por sua metodologia fundada na lei escrita, na separação
entre o Direito Público e o Direito Privado, entre o direito material e o
direito processual, e, no plano político, pela observância à tripartição dos
Poderes do Estado, têm evidente cabimento as inúmeras discussões travadas
há longo tempo pela doutrina acerca do seu caráter estrutural, se fechado
ou se aberto, isto é, se constitui uma totalidade expressa em um conjunto
de conceitos e proposições entre si logicamente concatenadas, "unidade
imanente. perfeita e acabada" 5 que se auto-referencia de modo absoluto
e cujo modo de expressão privilegiado é o Código. ou se, ao contrário.
nesse sistema, o Direito pode ser pensado, aplicado e interpretado como
ordem de referência apenas relativa, sensível à interpenetração de fatos e
valores externos, consubstanciando "permanente discussão de problemas
concretos" 6, para cuja resolução se mostra adequado não o pensamento
lógico, mas o problemático, onde a base do raciocínio está centrada na
compreensão axiológica ou teleológica dos princípios gerais do Direito 7.

Nesse sentido é possível afirmar que no início de sua formação, por
volta dos séculos XII e XIII, com a redescoberta, nas universidades então
nascentes, do Corpus Juris justinianeu, o sistema jurídico romano-germânico
se apresenta como um "sistema aberto", porquanto sensível à interpene
tração de inúmeros outros estatutos (ou, como diríamos hoje, microssiste
mas) e de valores (que em linguagem atual chamaríamos de metajurídicos)
justamente porque se assenta, como bem observou FRANZ WIEACKER,
em um tríplice fundamento: o imperium, a Igreja Romana e a tradição
escolar da Antigüidade tardia, "restos que os novos povos e tribos assentes
no antigo corpo do império e no centro da Europa receberam e acabaram
por se apropriar" ti.

O sistema assim inicialmente formado, onde teve relevantíssimo papel
a interpretação das regras do Corpus Juris a cargo dos dactares - e ope
rada em especial através da dialética entre os binômios mens-verba, verba-

(ContlnulIÇlo d. no'. 4)

opera necessariamente com "l'idea di sistema glurldico e in concretto presupone
sempre un'esperienza, sia pure intuitiva e slntetica, della totalltà deI sistema".
Mas é preciso não esquecer que esse sistema "comme ogn1 sistema culturale. ha
una struttura complessa", afastando-se, em conseqüência, por sua inserção no
universo do sistema cUltural, a idéia de "plenitude lógica", antinômica e a de
complexidade (Ver FALZEA, op. clt., pp. 14 a 26).

{) FRADERA, Vera. O Direito Privado como uma Geschossenhett; o Direito
Privado como Sistema Aberto, Porto Alegre, 1988, p. 9.

6 VIEHWEG, Theodor, Tópica 'Y Jurlsprudéncia. Taurus, Madrid, 1964.

7 Neste sentido, Clovis do Couto e 811va, "O Direito Civil Brasileiro em Pers
pectiva. Histórica e Visão do Futuro", clt, bfbllog.

8 WIEACKER, Franz, "História do Direito Privado Moderno", clt. bfblfog. p. 15.
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voluntas e mens-aequitas 1) vai. todavia. progressivamente se fechando. por·
quanto. em razão da necessidade de maior certeza e segurança, se mostra
conveniente privilegiar determinadas fontes de produção jurídica.

n que as imensas potencialidades operativas de tal interpretação aca·
bam por conduzir a um. "liberalismo jurídico", isto é, nas palavras de
MÁRIO REIS MARQUES. a "uma pluralidade de posições e de soluções
para uma mesma questão" 10. O recurso. já no séc. XIV. à "comum opi
nião dos doutores" 11 se mostra o meio hábil à fixação de um patamar de
regras e princípios que visam alcançar a certeza e a segurança na aplicaçlo
do Direito. valendo o pensamento dos doutos. na ausência de lei, como uma
verdadeira norma jurídica. Em contrapartida. tal recurso já importa em
uma relativa rigidez do sistema 12.

Não se pensava ainda. na idéia de codificação. que só surgirá quatro
séculos mais tarde com o apogeu da necessidade de certeza jurídica. Na
base dos códigos está. como sabemos. o pensamento jusracionalista pelo
qual o Direito é visto e formulado como um sistema fechado de verdades
da razão lll, derivando do conhecimento de verdades filosóficas, um sistema

9 Veja-se, em especial. Mario Reis Marques, op. cit., pp. 6 a 12. Assinala o
autor B "f1cção criada pela coexistência do direito romano, do direito can6nl.co,
dos costumes, da legislação geral dos diversos Estados e dos ium proprta 
verdadeiros microsistemas juridicos sustentados por uma nova vida econômico
social de feiçAo urbana - superada, em termos harmoniosos, pela atividade dos
doctores", peJa qual busca·se "face a uma realidade em permanente movimento",
a "manutençAo de uma relaçAo constante (identidade de soluç6es) entre o direito
e essa realidade". AlIslm, "a dinamlzaçio do conteúdo tendencialmente estático
dos preceitos é conseguida através de uma especifica dialétlca em que ressalta
a importAnc1a do binômio mem-verb/J", de maneira que a correspondência doi
verba legfB A. voluntas e da mem à aequft48 retornando à norma menoa rfa1da.
ampllou seu Ambito de apllcaçlo, "contribuindo para uma maior flez1bWdade
do ordenamento juridJco" (pp. 6 e 7, em especial nota 2).

10 Idem, p. 12. Como conseqüência das opiniones quotktfe mutclndur se origi~

nou, a partir do sée. XIV, o costume de apelar-se para a communis optnfo doctorum
através da qual a jW'isprudência vai desenvolver como um todo e, como tal, fator
de certeza e certlficaçlo do sisteDla.

11 Idem. ibidem.

13 Idem, p. 13, nota 14.

13 Veja-se KOSHACKER, Paul, Europa 11 Derecho Romano, clt., capo XIV.
WIEACKER, F., História do Dfreito Privado Mocrerno, cit., capo IV, VILLEY, M.
Lu FondateurB de l'.!cole <lu Droft Naturel Modeme au XVlI ScUcle, A. D. P.
1961. THOMAN, M. Histofre de l'Idéologle Junrlque du XVII SCi«le: ou le Droft
Prisfonnier des Motl. APD, 1974, e Un Modêle de Ratfonaltté Idéologifue: le
'ratlon41tBm8' dei LumUres, APD, 1978. MEREA, P. Escold8tiCa e JUB1l4tur41íamo
- o Problema da. OrfDem do Poder cwa em Suara e em PuJ/endorl BPDUC,
1943, e Dfreito Romano. Direito Comum e Boo RazIIo. BFOUC, ano XVI.
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de regras que são o resultado de uma rigorosa construção 16gico-matemática,
a qual parte de regras gerais, deduzidas pelo raciocínio 14.

Tal pensamento se consubstancia, já no séc. XVIII e, em especial no
seco XIX, nas grandes codificações européias. E embora no seu substrato
mais profundo o fenômeno da codificação guarde alguma similitude com
o ocorrido no séc. XIV - pois o que se visa obter, seja através da
sedimentação da communis opinio, seja através da consagração da lei em
um corpus específico é, na verdade, um parâmetro de certeza e segurança
jurídica - urna das grandes diferenças está que, no primeiro caso, o Direito
é ainda construído pelos juízes e juristas, envolvendo-se, em conseqüência,
intimamente com a prática, para no segundo ser elaborado pelos profes
sores de modo que, só através da legíslação, vale dizer, dos c6digos, vai
poder influenciar na prática 11\ •

Os Códigos representam a manifestação máxima de um sistema do
tipo fechado. Supõem, em especial na área do direito privado, uma socie
dade unitária e fonnaImente igualitária 16 para a regulação de cujos inte
resses seria suficiente a perspectiva de unidade, totalidade ou plenitude
que, filosófica e metodologicamente adotam.

14 o exemplo precursor deste tipo de eod1f1cação está na legIslação civil bávara
do século xvnI do Principe Eleitor Max Joseph m. Na mesma região surge,
em 1812, o Código Penal, "monumento do Jusnaturalismo critico pós-Kantiano",
na opinião de Wieacker. Também dIretlUllente conseqüente ao pensamento ilumi
nista, o Código da Prússia de 1786, já de caráter eminentemente "sistemático"
ass1m como o ABGB (Allgemeines Bflrgerl1ches Gesetzbuch fUr die deutschen
Erblande) de 1811. Nenhum deles, todavia. superou a grandiostdade do Código
Napoleônico, que, além de substituir OS partfcUla.rismos feudais por um direito
geral dos dtoyens franceses, baseado na razão e na crença jusnaturalista na
lei, teve, como seu maior mérito, seu "caráter revolucionâ.rio", caracterlstica que
assegurou ao dito Código, nas palavras de WIEACKER, "uma missão histórica
em todas as naç6es que começaram a modeIar-se de acordo com & fmagem da
fra.ncesa, especialmente naquelas que Viam ai uma. emancipaçli.o em relação a
formas de opressão interna ou externa" (pâg. 391). Diferentemente o Código
Civil AlemAo (BGB) teve criação pOSitivista na. plenitude e no rigor da
estrutura conceitual, afastando-se, pois, dos postulados jusracionalistas.

15 K08CHAKER, 011. cito

16 A idéia de "sociedade fonnalmente igualitária" pode ser observada sob uma
dupla perspectiva. lt impossivel a critica a este tipo de ficção sem o exame das
razões que conduziram à sua formulação. Na origem está, efetivamente, a preo
cupação dos pensadores dos séculos xvn e xvm, com origem em HOBBEB,
passando por MontesquJeu e Rousseau, em estabelecer na lei condiçio de igual
dade, o valor "segurança". antes 1mpreBl:lindJveJ como fator da l1mitação à vontade
arbitrária do soberano. Portanto, veja-ae, entre outros, BOBBIO, Estado, Governo
e Sociedade, São PaUlo. 1987, e SCARPELLI, "Dalla Lege ai Codice, daZ Codlee
ai Principi, cit. A segunda corrente, onde o eixo está na palavra "formalmente",
é a que se refere mais às conseqüências, a partir do século XIX, dessa idéia.
Veja-se, a propósito, também, RAYNAUD, PhilJppe, La Loí et la Juri8prudence,
des Lumibes à la Revolution FrançaíSe, APD nq 30, p. 61 e PRlEUR, Jean, JUTÍ8
prudence et Prindpe ele Séparation du POUt)Ofrl, APD nO 30, p. 117.
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Como conseqüência desta perspectiva. também a atividade interpre
tativa se ressente. restando a jurisprudência remetida à estrita aplicação
da lei. ou seja. à idéia de que ao juiz cabe apenas a tarefa de aplicar a
lei dentro da legalidade mais estrita: "que la loi soit claire. uniforme et
precise: l'interpréter. c'est presque toujours la corrompre'" afirmou
VOLTAIRE 17 expressando com vigor a idéia de plenitude do império da lei.

Como sabemos. tais concepções vão ser postas em causa já no final do
século XIX. lembrando WINIFRIED HASSEMER, KARL LARENZ e
JOSEPH ESSER. entre outros que. desde o início do século XX a 'Teoria
do Direito. em especial na Alemanha. vem sendo compreendida como "o
debate da polaridade da norma legal, de um lado, e da sentença judicial.
de outro 18.

Este debate introduz o que se convencionou chamar de ..a crise da
teoria das fontes". a qual resulta. basicamente. "da admissão de princípiOS
tradicionalmente considerados metajurídicos no campo da ciência do Di·
reito" 111 porquanto se passa a compreender que "um c6digo. por mais
amplo que seja. não esgota o Corpus luris vigente" 20.

Com efeito. na tarefa incessantemente exercida pela Ciência Jurídica
desde pelo menos o século XII, de adaptar O Direito ao dinamismo das
relações sociais. se leva em conta, agora. que o sistema jurídico deve
considerar também, ao lado da norma de direito escrito, princípios. má
ximas, regras da experiência. usos. diretivas reveladoras da cultura.

O sistema jurídico, assim considerado, volta a ser tido como um
"sistema aberto", porquanto a sujeição ao ordenamento já não mais se
revela como mera servidão à lei. formalmente caracterizada: "o direito
positivado é apenas uma parte do conjunto, a sua parcela mais visível, mas
nele convivem os princípios gerais do Direito, os postulados do Direito
Natural, o sentimento de justiça. a exigência de eqüidade, vivenciados e
sentidos pela sociedade na qual o juiz habita" 21. afastando-se, por canse
qüênda. a idéia de que o Direito possa ser aplicado, interpretado e desen
volvido 8 partir de si mesmo - seja através das representações do legis
lador, seja por intermédio de um suposto "sentido imanente" 22.

Por outro lado, é preciso atentar para o fato de que a extrema aber-
tura do sistema não conduza à sua própria desaparição, porquanto tal

17 WIEAcKER, História ... , p. 528.

18 Apu4 M. Reis Marques, op. cito
19 Cf. ENOISH, op. cft. AInda, HASSEMER. in O sistema do Direito e a Cedi·

1icaç40: A Vinculaçdo do JuUs à Lei, clt., p. 189. Pare. a eompreenaâo desse pro.
ceaao. vej ..-se. por todos, LARENZ, Metodologia, e ESSER. PrfnciJ'fo 11 Norma,
ambos cltados, bibIJor.

20 COUTO E SILVA. Clovis, A Obrlgaç4o como Procu80, cit., p. 74.

21 Idem, ibidem.
22 AGUIAR J'ONIOR. R. Interpretaç40, cU., p. 18.
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caminho levaria a um estado de incerteza jurídica inconciliável com os
próprios postulados da democracia: é preciso manter um determinado
patamar de segurança nas relações jurídicas, seja na relação dos privados
entre si, seja na relação entre estes e o Estado sob pena de ser instaurada
a lei do mais forte, assentado que o princípio da certeza jurídica é essencial
às funções de tutela e garantia às quais o Direito se opõe.

Quais serão, então, os mecanismos do que a ordem jurídica dispõe
para que o sistema, devidamente flexibilizado, possa continuamente ajus
tar.se às novas realidades, às novas idéias, em busca da efetivação de um
direito ;usto? Como atuar para que, frente à lei, não se permita o fetiche
da lei? Quais serão os pontos de referência a permitir tal necessária plasti
cidade?

A resposta a tais indagações pode talvez ser obtida através do estudo
das cláusulas gerais, que, em diferentes ordenamentos, têm se mostrado
os meios hábeis à flexibilização dos sistemas que as adotaram. Para tanto,
na primeira parte, se examinará, com o awn1io do método comparativista,
sua utilização e seu alcance no domínio do direito civil. Será preciso, to
davia, também examinar quais as soluções que têm sido encontradas em
sistemas jurídicos que carecem de tais mecanismos, para a obtenção de
uma função análoga.

2 . O perfil da cláusula geral

No exame das normas, técnicas e institutos integrantes de determinado
sistema jurídico, uma atitude metodologicamente adequada é a que se volta
ao exame de sua estrutura, para assim alcançar o perfil particularizado
do tema que se tem como objeto da pesquisa.

Integrando o corpo dos C6digos, as cláusulas gerais apresentam, como
primeira particularidade, o fato de não possuírem qualquer estrutura p~
pria que as diferenciem dos conceitos jurídicos indeterminados. Assim,
parece imperioso verificar quais são as suas especificidades, apurando-se
no que diferem das normas que traçam princípios gerais e daquelas que
contêm os chamados conceitos indefinidos.

2. 1. Cláusulas gerais e principios gerais de direito

Princípios jurídicos são os pensamentos diretores de uma regulação
jurídica existente ou possívet não constituindo, por si mesmos, regras sus
cetíveis de aplicação, embora possam transformar-se posteriormente em
regras jurídicas, por via de interpretação 21 •

Enquanto "pensamentos diretores" ou "f6rmulas gerais", os princípios
podem se encontrar expressamente manifestados na lei, e em especial, no

23 LARENZ. Metodologia, clt., p. 166.
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plano constitucional. nas normas que tutelam os direitos e garantias indi·
viduais. como são exemplos, no sistema brasileiro, o princípio da igual
dade perante a lei (art. 5.°, caput, da Constituição Federa1), o da liberdade
do exercício profissional (art. 5.°, XIII) e o da função social da propriedade
(art. 5.°, XXIII). Muitos outros encontram-se dispersos pelo corpus con&

titucional - como é o caso do princípio da moralidade administrativa
(art. 37, caput), ou ainda, pelos diversos estatutos infraconstitucionais, aí
se alinhando, por exemplo, o princípio da liberdade de forma dos atos
jurídicos de que trata o art. 129 do Código Civil.

No entanto, existem outros princípios que se situam no plano p~
positivo, vigindo "independentemente da existência de uma regra de direito
nesse sentido" u. porquanto pertencem à categoria dos princípios que se
colocam no ordenamento jurídico antes mesmo, ou independentemente, de
sua expressa adoção por uma regra de direito positivo.

g que se tem por assente, pelo menos desde a obra de JOSEPH ESSER
(Principio e Norma na Elaboração Jurisprudencial do Direito) que a apli
cação desses princípios, eficazes, como se viu, independentemente do texto
legal, encontra sua justificação na "natureza das coisas ou da instituição
respectiva" uma vez constituírem "uma peça funcionalmente necessárias de
toda a solução concreta"'~ que entre no círculo comum de problemas
passíveis de serem enfrentados mediante o recurso àquele pensamento.

g o que ocorre no direito civil brasileiro com o princípio da boa-fé.
Não temos, em nosso Código Civil, uma disposição que o adote expressa
mente, como ocorre no direito alemão com o parágrafo 242 do BGB, no
direito francês com o art. 1.135, no direito espanhol com o art. 7,° I, no
direito italiano com os arts, 1.337 e 1.366 ou ainda, no direito civil portu
guês, nos arts. 239 e 762, 2.°

Presente, todavia, sua indiscutível importância, conatural à própria
idéia de "Direito", a boa-fé é entre nós positivamente considerada, funcio·
nando como critério orientador para a solução judicial de casos concretos u,
dele derivando muitos outros "deveres anexos" ou "secundários", como o
dever de informar com correção na publicidade comercial, por exemplo, ou

2fo COUTO e SILVA, Clom. Prlncipe~ F0nd4mentaux .• " cito p. 29.

25 ESSER, 01'. cit., p. 7.

28 Veja-5e, em especial, CLOVIS DO COUTO E SILVA, in O Princfpio da
Boa-Fé no Direito Branldf'o e PortuflUb, cit., de onde afirma-se que, nAo obstante
nIo existir, no direito clv1l brasileiro, um dfsposiUvo que o consagre. "seria absurdo
conclUir que o aludido principlo nI.o Integra o ordenamento 3ur1d1eo, mormente
quando se tem presente 5U& função llm1taclora do exercicl0 abUBJvo dos d1re1tca
aubjeUv08", lsto ocorre, mesmo se nio h' um d1sposl.tlvo expreeso, também pela
razIo de lUa &pl1cação consUtu!r "o resultado d88 necessidades éticas easenc1&ia".
O autor reconhece, amda, que, quando nio ex1ste um& d1spoeI.çI.o 1egIs1atlva
exprea.sa, "a pereepçAo ou captação de sua apl1caçio torna-se dU1ctl, por nio
exiatlr \UnI, lei de refertnel.ll. a Que possam OI ju1zell nela relacionar 8U& dec18lo",
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o dever de atuar com lealdade no período anterior à efetiva contratação.
Recentemente, assim se posicionou a s.a Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul, interpretando um contrato de compra e
venda no qual a vendedora, após a entrega da loja e das mercadorias
- objeto da avença - cancelou pedidos de mercadorias anterior·
mente feitos, ferindo a justa expectativa do comprador. Decidiu o Tribunal,
por unanimidade, que "o princípio da boa-fé supõe deveres anexos, de
acordo com a natureza do neg6cio e a finalidade pretendida pelas partes''.
de modo que "entre eles, se encontra a obrigação da vendedora de pequena
loja de vestuários não cancelar pedidos já feitos, com o que inviabilizaria
o negócio e frustraria a justa expectativa do comprador", 'J:t baseando-se
pois a decisão no venire contra factum proprium, aplicável em razão do
dever de lealdade que decorre da boa-fé.

Todos os princípios, positivados ou não. necessitam de concreção. As
cláusulas gerais atuam instrumentalmente como meios para esta concreção
porquanto são elas elaboradas através da formulação de hipótese legal que,
em temos de grande generalidade, abrange e submete a tratamento jurídico
todo um domínio de casos 28. Por esta via, idéias genéricas e alheadas de
uma elaboração acabada e casuística - como as de boa-fé, bons costumes,
uso abusivo de direito, usos do tráfico jurídico e outras similares, que s6
produzem frutos quando animadas por problemas reais, passam a funcionar
como "pontos de partida para a formação concreta de normas jurídicas" 2f •

Tais cláusulas, pelas peculiaridades de sua formulação legislativa. não
apenas consubstanciam princípios, tnas permitem a sua efetiva inserção
nos casos concretos. Cláusula geral, portanto, não é princípio - é norma.
Mas é norma especial à medida em que, por seu intermédio, um sistema
jurídico fundado na tripartição dos poderes do Estado e no direito escrito
permite ao juiz Cfa conformação à norma, à luz de princípios de valor não
codificados, e com vinculação, controlada apenas pelos pr6prios tribunais, a
critérios extralegais - mas em todo o caso convencionais - de base e
de densidade empírica variáveis. Não são direito material posto pelo legis
lador, mas, simplesmente, standing points ou pontos de apoio para a forma
ção judicial da norma no caso concreto" 80.

A grande diferença entre princípio e cláusulas gerais, do ponto de
vista da atividade judicial, está, pois, em que estas permitem a formação

27 D. Ap. Civ. n'1 589073956, reI. Iles. Ruy Rosado de Aguia.r Júnior, 19-12-89.
Na tllnd&mentação do voto o DeB. Relator ezpressou que "o principio da boa-fé,
com alcance geral, vtgora no Brasil. apesar de nAo constar no nosso Código CivU
d1spos1tt.vo semelblUlte ao § 242 do BGB" (grifamos).

28 ENGI8H, 01'. cit., p. 188.

29 ESBER, OI'. cit., p. 195.

30 Idem, pp. 193 e 194.
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da norma não através da interpretação do princípio, mas pela criaçio.
atram da síntese judicial 81. onde encontram com.o elemento de atuação
fatos ou valores éticos. sociológicos. históricos. psicológicos, ou até mes
mo soluções advindas da análise comparativista, atuando tais critérios tra
dicionalmente tidos como extralegais através das verdadeiras "janelas"
consubstanciadas em tais cláusulas.

2.2. Cláusulas gerais e conceitos juridicos indeterminados

Bem mais complexo é o discrlme entre as cláusulas gerais e Oi cha·
mados conceitos jurídicos indeterminados porquanto ambos. como bem
assinalou KARL ENGISH, pertencem ao plano dos conceitos de direito
eqüitativo e não ao plano do direito estrito, contrllpond~se, pois, formal e
metodologicamente, à casuística 82 •

Os conceitos indeterminados podem se reportar tanto a realidades
valorativas quanto a realidades /6ticas. Por sua vaguidade e ambigüidade
são muitas vezes polissêmicos, daí permitindo razoável dose de liberdade
por parte do aplicador da lei no momento de sua aplicação.

Ocorre que tais conceitos integram. sempre l a descrição do "fato"
que a norma pretende abranger. Embora permitam. por sua fiuide7., um"
abertura às mudanças de valoração I a verdade é que, por integrarem a
descrição do fato, a liberdade do aplicador se exaure na fixação da pte
missa. Assim, "uma vez estabelecida, in concreto, a coincidência ou a não
coincidência entre o acontecimento real e o modelo normativo, a solução
estará, por assim dizer, predeterminada" 88 •

Poderíamos portanto afirmar que há uma diferença de grau no que
tange à abstração e à generalidade, distinção que ficará mais clara se
tomarmos, a título de comparação, as disposições do art. 395, inciso 111,
do Código Civil Brasileiro e a do parágrafo 826 do Código Civil Alemão.
Ambas referem a expressão "bons costumes", da seguinte fonna:

"Art. 395. Perderá o pátrio poder o pai ou a mãe:

111 - que praticar atos contrários à mora] e aos bons cos
tumes. (Código Civil Brasileiro.)

31 Idem. p. 195.

32 Casufatlca, segundo ENGISH, "é .. confIgUração da hipótese legal - tida
enquanto lIOD1at6rio dos pressupostos que condicionam à estatuJçio - que cir~

ClUDIICl'eve part1culares grupos de caaos na sua ellpeclal1dad.e própria" (ap. dto
p. 188). ABabn, no C6d1go ctvll Brasllelro, 08 arta. 1.122 (contrato de compra e
venda), 802 (extinção do penhor), 493 (es:tlnçlo da posse), 1.572 (a "sa1aIne") ,
936 (parentesco), entre outroll.

33 BARBOSA MOREIRA. J. C. Regras de E:rperlência e Conceitos Jurldlc4~

mente ln4etermin4dD" clt., p. 613.
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§ 826. Aquele que objetivou prejudicar alguém por meio
de atitudes contrárias aos bons costumes é obrigado a reparar o
dano." (Código Civil Alemão.)

Ora, no primeiro caso, está referendada a hipótese de perda do pátrio
poder do pai ou da mãe, por ato judicial. No caso concreto o juiz deverá
valorar o que a sociedade onde vive tem para si como "imoralidade" ou
"maus costumes". Esta valoração será sua premissa. Uma vez configu
rada, o caso é simplesmente de aplicar a nonna, havendo corno conse
qüência jurídica a perda do pátrio poder. A solução ao caso, pois, não é
"criada" pelo juiz, já estando prcconfigurada na lei. O que ocorrerá será
apenas um preenchimento do conceito pelo julgador. que, concretamente,
o determinará.

~o segundo exemplo, o Código Civil Alemão, ao referir que, aos
que objetivam causar prejuízo a outrem, "por comportamentos contrários
aos bons costumes", cabe o dever de reparar o dano, consigna, para além
de um conceito indetenninado. verdadeira cláusula geral de repar8ção de
danos. A regra posta no referido dispositivo menciona apenas as condições
necessárias ao nascimento do dever reparatório, sem definir com exatidão/
a noção de prejuízo. Evidentemente, se tem aí todo um domínio de casos
compreendidos pela cláusula, e não apenas uma única hipótese, como ocorre
no citado art. 395, IlI, do Código Civil Brasileiro. Por outro lado, ao
lado de valores, o juiz deverá, tendo em vista as soluções anteriormente
conferidas pela jurisprudência e/ou aquelas apontadas doutrinariamente,
criar a norma aplicável no caso concreto.

Em ambos - conceitos indetenninados e cláusulas gerais - haverá,
por parte do juiz. uma atitude valorativa; em ambos, é certo, o legislador
afastou a enumeração casuística dos "atos contrários aos bons costumes".
No primeiro, todavia. o grau de generalidade e abrangência é bem menor
do que no ~egundo; neste, a atitude de subsunção à hip6tese legaL que ainda
subsiste naquele, é substituída pela atividade de criação ~udicial, por meio
da síntese, de forma a constituir processo de verdadeira concreção.

3. A idéia do Código como "eixo centra!" do sistema ;urldico

A "idade da descodificação" 14 se apresenta há algum tempo como
urna fascinante tentação aos ;uristas. No entanto, é possível pensar na
possibilidade da convivência harmÔnica - e, por suposto. dialética 
entre a pennan!ncia dos códigos e um sistema jurídico "aberto". Tal
linha de raciodnio leva em conta o alerta da doutrina e mesmo os reclamos
da experiência prtítica, para o "efeito perverso" que consistiria, caso afas-.

S4 A expreuAo é de NATALINO IRTJ, W1 "Eili dena Decod1ficazionc", in
Direito e SC>Cietà, 1978, pp. 623 e aegujntell
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tados os códigos, na própria perda da noção de sistema enquanto mani
festação de uma linha de continuidade histórica definida, no Direito, tam
bém em seu niveZ interno.

3 . 1 . A flexibilização da Código através da emprego das cláusulas gerais

Como se sabe, num sistema jurídico do tipo fechado a atividade judi
cial não é complexa. Na gênese do espírito codificador está o mos geome
tricus, a pretensão da plenitude, a estrutura piramidal, coerente e completa
das leis, segundo ordem de escalonamento hierárquico onde os princípios
pré--positivados de nada contam, relegados que estão ao universo escuro
do "não·Direito".

Por muito tempo se acreditou na ilusão codificadora, mas neste século,
tal ilusão caiu por terra. Sob o influxo das experiências vividas em outros
sistemas jurídicos, em especial o da common law, a questão da rígida fide
lidade à lei e aos vínculos conceituais típicos ao modelo de interpretação
axiomática, é afastada, permitindo-se hoje a admissão, também nos siste
mas jurídicos integrantes da "faroma" romano-germânica, da possibilidade
da aplicação judicial do Direito por via da concreção ali •

:e assente que, nos ordenamentos do sistema romano-germânico. não
é função primária do juiz converter-se em fonte do direito. Todavia, bem
alertou HELMUT COING para a circunstância de que, inobstante "não
entre primariamente na missão do juiz converter·se em fonte do direito, esta
é uma coisa que em todos os tempos acaba acontecendo" 1,.

Tal modelo de aplicação judicial do Direito, nos mostra a experiência
de outros países, não é, por si 86, antagônico à idéia de codificação. Mais
do que isto, permite a visualização de uma nova noção de sistema juridico.
Se conseguirmos afastar de nosso raciocínio as armadilhas da ilusão cedi·
ficadora e admitirmos a possibilidade da convivência entre o código, as
variadas leis especiais e um modelo de interpretação judicial que não
dispense a utilização do raciocínio problemático de que tratou VIEWEG
em sua T6pica, poderão os códigos sobreviver como fleixos centrais" de
cada sistema e subsistema individualmente considerados, entendidos estes,
por 6bvio, não mais à base da concepção típica às ciências exatas, mas
de um modo aberto.

Sõ TaJB concepçl5es surgem da aceitação. no 81stema codificado. da Jdêia de
"leg1sle.çi.o JUd1clal" exposta por W. HOLMES na obra TlI.e Common Law (1938),
que foi aceita, prlncl.palmente. na Alemanha. Veja-se, a propósito, JOLOWICZ,
Jobn Antbouy. La JurUprudence en Droit Anglau: Aperçu 8UT la R~~ du
Précédent, APD 0 9 3D, p. 1015.

38 In Grun4zQ.ge der Rk1l.tspll.Uosophie, 1949, f 254, apud ESSER, op. cit.,
p.30.
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Neste sentido, o código, tido como "centro" do sistema, se apresen
tará como um modelo amplo e abrangente de valores metajurídicos, flexível
e sensível à dinâmica social, em razão, basicamente, de sua linguagem com·
preensiva das "cláusulas gerais". Estas têm, na verdade, papel decisivo a
desempenhar, sendo notável, neste sentido, a experiência alemã, de contínua
leitura do texto expresso no parágrafo 242 do Código Civil, notadamente
no que diz respeito à construção de um "direito justo em matéria con
tratual" 87.

A questão que se propõe é agora a de saber como a viabilização da
ética contratual, ou do "direito justo" dos contratos se tornou possível nos
sistemas de tipo codificado, construídos sobre o dogma supremo da auto
nomia da vontade.

Como se sabe, o estudo das cláusulas gerais nos ordenamentos inte
grantes da família romano-germânica se deve, basicamente, à existência
dos parágrafos 138, 242 e 826 do Código Civil Alemão, acentuando neste
sentido }OHN DAWSON que, em conseqüência dos citados textos, é a
Alemanha o país que, entre todos aqueles em que a lei reside em um
código compacto, o que teve a mais completa experiência com o sistema
de normas produzidas pelos juízes.

A história dos trabalhos preparatórios do BGB demonstra não ter esta
do na mens-legis de seus redatores conferir ao Poder Judiciário tais man
datos abertos de tantas e tão profundas potencialidades operativas. O fato
é que, existentes, tais cláusulas se colocaram, no direito privado alemão,

37 A idéia de "direito justo" é tratada desde Aristóteles que, na. Etica de Nw6
maca escreveu páginas todavIa atuais em nossos dias. Em Platão, igualmente,
o tema dos conteúdos da justIça ou ordenação "Justa" da convIvência humana
é também uma questão central da l!:tica. Modernamente, na ultrapassagem do
posItivismo legalista, o tema foi retomado com Vigor - é matéria recorrente dos
estudos de MICHEL VILLEY, na França, assinalando, na Alemanha, KARL
LARENZ que "concieme a los juristas, porque, si bien es cierto que los juristas
pueden l1mitarse a eumpllr las normas de un concreto Derecho positivo, o las
dec.ls1oneB JudIcJales que en ese derecho posJttvo Sl'1Ul l1nculantes, no pueden
evitar que se les coloque incesantemente ante el problema de saber sI lo que hacen
es o no 'justo', sobre todo cuando las relaciones vitales cambian y los casos no
se plantem ya de un modo igual" (In Derecho Justo - Fundamentos de Etica
Juridfcet, clt., Proêmio, )>. 19). Esaa noção não está restrita à civillstica. No direito
administrativo a boa-fé - princIpIo fundamental no tema de "direito justo" 
tem relevantfsslmas conseqUências, em especIal no que conceme aos efeItos da
nulidade de certos atos. O "direito justo", no dIreito constitucIonal, conduzirão
ls idéias de I.gualdade, proporcionalidade, razoablUdade e controle; no direIto
processual, levará ls noções de fnÍparclalidade do juiz. refletindo, ainda, no amplo
espaço reservado à tutela do contraditório; em matéria penal conduzirá à per
cepçAo de que a pena deve ser recebida como justa no caso concreto, lluminando,
pois, o antigo debate acerca da propore1onalidade das penas. Veja-se, ainda,
REHBINDER, M. "n Senso deI Giusto.., cit.
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como "faróis errantes alimentados por luzes que podem penetrar em
qualquer lei privada" •.

Seria possível duvidar que o BGB. assentado em seus postulados filo
sóficos. no caráter dominante dos interesses da sociedade burguesa. no
liberalismo à oulrance, na renúncia à ética material no que concerne aos
contratos. pudesse atuar como base à regulação dos interesses de uma socie
dade tão profundamente alterada, em seus dados infra-estruturais, como
foi. e é a sociedade alemã do pós-guerra até nossos dias? Isto foi possível.
no entanto, graças à concomitante presença de suas cláusulas gerais e à
percepção da jurisprudência civilista. Esta, particularmente. revelou·se, no
dizer de WIEACKER, "suficientemente adulta para satisfazer às exigências
que as cláusulas gerais adiram à 'obediência inteligente' do juiz", de modo
a preenchê-Ias, em face das modificações estruturais, "com uma nova ética
jurldica e social", adaptando-se a ordem jurídica aos novos tempos. em
especial no que conceme às hipóteses da culpa in contrahendo, à aplicação
do princípio venire contra factum proprium, à teoria da base objetiva do
negócio jurídico e à teoria do "adimplemento substancial" ou "substancial
perfonnance" 88 •

38 '''The General Clauses', viewed from a dlstance", No orlg;l.nal: "or a11
countrtes wbose law resides in comprehensive codes surely Germany haa bad
the tullest exper1ences w:Itb ls.w manufactured by JUdges under tbe ausplcea 01
general clauses. No outslder, especlaUy one tralned In Amerlcan Law, COUld bope
to .Y anything that would be new a German reader concernlnr the rreat
over)ay of pure case law that has been super1mposed on the codes", Veja....
ainda, WIEACKER, P" "H!st6r1a dD Direito PrIvado Moderno", clt. p. 548. Acerca
da hhlt6r1a dos trabalhoa preparatórios ao Código, veja-se o estudo introdutório
de RAOUL DE LA GRASSERIE a. traduçAo francesa do BOB. onde estio relatadu
u cn:tleaa IlOftldaa pelo projeto, no Pa.r1B.mento AlemAo em 1986, em n.z6o mlllD10
da e1aat1cldade de algumas de lIU8B dlsposio6es.

39 se, como afirmara HUGO OROTI08, a "lides é a forma de peDIU' Da
qual do pOBsIvels contratos", se alcança o Imenso valor da "d~" de
IheI1ng que ao formular o conceito da culpa In contrahendo ("CUlpa In Contra·
hendo oder 8cbadenssentats bel nlcbtlngen Oder Nlcht zur Perfettlon QeJancten
Verl1'agen", 1881), hipótese que no direito francês é tratada IIOb o nome de
respofl8G'tJfUtl precontractueUe. Veja-se JOANA SCHMIDT, L4 sancfoft ". la "",te
PrecontractueUe. clt. Através dessa noçIo é admitido que "o comportamento de
uma das partes na faae das tratativas. Indus1ndo a conflança da outra parte
))OSlIa decidir com relaclo ao neg6clo jurldlco a ser realizado, ou ainda deixando
de mencionar clreunstâneiu que acabariam. f~ente por produztr lo In......
lldade do contrs.to. dA ensejo ao dever de indenizar". Veja-se COUTO E BILVA.
AlmIro. In "Responsabilidade do Estado e Problemas Jur1dIcoa ResuJtantee do
Planejamento". RDP, v. 65. pp. 29 e lIS. Os deveres que se vioJam nAo do OI
deveres principais, mas os "seeundirlos". que se eoncreUzam em deVereI de prote.
çAo. In!ormaçlo e lealdade, 08 quais, ultrapassando 08 valores em jogo na contra
taç10 em si mesma cDD81derada, resultam. do "'imlMlrativo de &Ktr com boa-Itr.
Veja-se COUTO E SILVA, Clovis. "A ela. BlderOrglea MannIl8DlaD11 - Parecer",
In ReGIl 6 (13), Pp. 207 e 88. O mesmo imperativo estA reflettdo Da mildma
Nnire contra jacwm proprium pela Qual se concretiza a 1nadmisslbWdade de
contradlçAo com a própria conduta prévia, fundada "na mesma ex!dncia de ".,.

~)
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Inseridas em outros códigos, a exemplo do que se verifica no art. 7.°
da Lei Civil Espanhola, após a reforma de 1973, cujo preâmbulo alude ao
"expresso reconhecimento de alguns princípios gerais", como a boa-fé, a
proibição do abuso de direito e a sanção da fraude à lei 40, no Código Civil
Italiano que consigna, no art. 1.337, a boa-fé como regra de comporta
mento contratual 41 e mais recentemente, no art. 1. 198 do Código Civil
da República da Argentina 42, entre outros Códigos, as cláusulas gerais, além
de permitir a manutenção da linha de continuidade histórica de cada um
dos sistemas jurídicos acabam por expressá-la, à medida em que a história
do processo de formação dos códigos - desde o Código Napoleônico 
têm demonstrado hoje, com a iluminação proporcionada por um distan
ciamento crítico de quase duzentos anos, menos gestos de ruptura radical
do que a sedimentação, renovada, rejuvenescida, atualizada, dos inúmeros
valores culturais de cada sociedade 48 •

e certo, aliás, que, se se ausentasse da ciência jurídica este "senso
de história", os diversos ordenamentos não teriam como assegurar a sua
própria lógica interna. Ausente a coerência - ainda que entendida esta
palavra sem a rigidez que lhe procurou emprestar o positivismo -, estaria
aberta a perigosa via da casuística. das leis de ocasião, da interpretação
subjetivista, do arrivismo intelectual.

O desafio, tx>rtanto - já enfrentado pelos citados ordenamentos, mas
premente e atual no direito contratual brasileiro. onde inexistem "cláusulas
gerais" -, está, portanto, em "dotar a sociedade de uma técnica legislativa
e jurídica que possua uma unidade valorativa e conceitual. ao mesmo tem
po em que infunda nas leis especiais essas virtudes, permitindo à doutrina
poder integrá-las num sistema, entendida, entretanto, essa noção, de um

(ContrnU.910 d. nolti SI)
que, fUndamentalmente, impÕe aos contratantes a manutencão da palavra dada".
(Veja-se WIEACKER, El Princlpfo General de la Buena Fe", clt. p. 60). OUtra
hipótese em que &B cláusulas gerais têm permitido a concretização do "direito
justo" é a que confIgura a equivaléncla ob1etiva das prestaçlSes contratuais, penni
tlndo-se, no caso da desapar1ç1o da baile do negócio, a revislo judicial do contrato.
(Veja-se LARENZ, Karl, Base deZ Negocio JurltJíco, clt.. blbl1oln'áftca, e CLOVIS
DO COUTO E SILVA, "A Base do Neg6clo Juridlco", RT, vol. 653, clt., bfbno
grafia.).

40 WIEACKER, História •.. , clt.• p. 546.

41 Art. 1.337: ''La parti, neIlo svolg1mento deIle trattatlve e nella formBZ1one
deI contratto, devono comportarsi seeondo buona fede."

42 ''Los contratos debens celebrarse. tnterpretarse y ejecutarse de buena fe
y de acuerdo oon ]0 que verosfinelmente las partes entendleron o pudleron entender,
obrando con cuidado y previsión." Red. lUlt.: "Los contratos obllRan no BÓIo a lo
que esté fonnaImente expresado en ellos, sino a todas las consecuenclas que
puedan considerarse que hub1esen sfdo virtualmente comprendidas en ellos."

43 Assim o demonstra, no direito francês, ANDRJl:-.JEAN AMAUD. em sua
magnlflca tese Les Ortgines doctrlnalQ du Cotk Civil Français. Paris, 1969. No
mesmo sentido a observação de J. L. DE LOS MOroS, In Derecho Civil - Met0d03.
Sistemas y Categ0rfa8 Jurldica8, Madrid, 1988, p. 34.
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modo aberto" ", ·técnica esta que expressa preferencialmente através das
cláusulas gerais, constitui verdadeiro .,convite para uma atividade judicial
mais criadora" 4li e, todavia, sujeita a controles adequados.

4. Conclusão

O Direito Brasileiro. em especial o direito civil. tributário de uma
longa tradição cujo início, em termos de sistema específico, é demarcado
pelas Ordenações Afonsinas de 1446 ou 1441. peculiarizou-se, na com
paração com outros ordenamentos jurídicos da Europa Continental e da
América Latina, por um notável centralismo jurídico, uma vez que as
"Ordenações do Reino" de Portugal - onde está a sua base hist6rica 
consagraram, muito antes de colocaHe a idéia da codificação, a noção
de uma legislação "unitária e centralizada" 46 que acolheu ao longo de
quatro séculos - sem sistematização, é verdade - os principais modelos
que se mantiveram até nossos dias 41.

Infenso, em certa medida, aos fatores políticos que conduziram ao
acolhimento em Portugal, em 1867. da influência do C6digo Napoleônico,
o direito civil brasileiro aplicou até 1916 - data da entrada em vigor
do ainda vigente Código Civil - o direito posto nas Ordenações. Este
código, ainda que influenciado em inúmeros aspectos peJo direito comum
alemão - o que é uma peculiaridade no que se relaciona aos demais países
da América Latina, mais próximos, em sua legislação civil, do modelo fran
cês - manteve, em certa medida. 8 linha de continuidade hist6rica, sem
uma ruptura radical, traço que, agora, mais uma vez se manifesta com
o atual Projeto de Reforma, em tramitação na Câmara dos Deputados 48.

O grande valor do Projeto está na adoção de determinadas cláusulas
gerais, principalmente em matéria contratual e no que diz respeito a res
ponsabilidade civil. Foi pensamento expresso dos juristas que o elaboraram
transformá·lo em código central, revigorando, assim, processo tradicional
do ordenamento de linhagem portuguesa, qual seja, o de adotar determi
nado corpus como ponto de referência indispensável à preservação da uni
dade do direito, "exigência constante, no desenvolvimento do nosso direito,
desde o período do descobrimento até nossos dias" 4••

Ao mesmo tempo, a introdução das cláusulas gerais no citado Projeto
conduz à constatação do movimento pendu\ar onde oscilam, em düerentes

44 CLOVIS DO COUTO E SILVA, o Direito CivU BrasUdro em P"'~
Histórica e Vfs40 do Futuro, pp. 148 e 149. O mesmo trabalho foi publicado In
QulUfernf Fforen.tinl per la storfa del penmro Glurldfco, vol. 13.

46 Idem, p. 149.

48 Idem, p. 129.

4.7 Idem, p. 131.
48 Trata-se do "Projeto de Lei n5' 554-B".
4B CLOVIS DO COUTO E SILVA, 01'. c«..
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medidas, os diversos sistemas com raiz romano-germânica, entre polaridades
sempre presentes - de um lado, a necessidade de certeza jurídica, de outro,
a busca de soluções afinadas à mutabilidade do tempo e das circunstâncias.

Já no século XII a atividade jurídica buscou, na interpretatio, a fun
ção hoje atribuída às cláusulas gerais. Como bem observou MARIO REIS
MARQUES, os juristas daquela época, baseados "na compreensão da aequitas
enquanto elemento atuante do jus", longe de ficarem restritos à "compre
ensão de uma vontade através da sua expressão" - como ainda ocorre
atualmente - entendiam que a sua própria atividade era um "conhecer
para agir", e, por isto, "ao invés de ficarem hipnotizados pela vontade do
legislador, desenvolveram-na e a adaptaram, introduzindo no sistema jurí
dico novas idéias e novos conceitos" 110.

o que se quer, nos nossos dias, são soluções de plasticidade similar:
o Código central deve permitir a integração do que está em suas margens,
disperso em leis extravagantes ou "microssistemas", o que é possível através
das cláusulas gerais. Na perspectiva de um sistema aberto, a própria noção
de Código muda - uma vez que não mais se quer abarcar, em seu corpus,
a totalidade do direito - atuando aí as cláusulas gerais como elemento ao
mesmo tempo unificador e vivificador dos ordenamentos.

50 MARIO REIS MARQUES, op. clt., p. 8.
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detinjção. 3. Crítica ao presidencialismo. 4. Parlamen
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mentarismo n08 Estados-Membros. 7. Parlamentarismo
e Municípios. 8. Parlamentarismo e reforma eleitoral.
9. Concluslio.

1. Diferentemente da ditadura, em que o tirano se apossa do poder pela
força e nele se mantém, e das monarquias tradicionais, em que a autori~

dade dos reis se dizia derivar da própria divindade e se perpetuava here
ditariamente, o regime representativo é aquele que melhor viabiliza a
democracia, na medida em que o povo governa através dos agentes políticos
que escolhe e elege.

Há várias formas ou modalidades do governo representativo. A elas
chamamos sistemas de governo, que, na lição de JOSE AFONSO DA SILVA,
"são técnicas que regem as relações entre o Poder Legislativo e o Poder
Executivo no exercício das funções governamentais. O modo como se
estabelece esse relacionamento, de sorte a preponderar maior independência
ou maior colaboração entre eles, ou a combinação de ambos numa assem·
bléia, dá origem aos três sistemas básicos: o presidencial (presidencialismo,
que é o sistema de governo da União e do Brasil), o parlamentar (parla·
mentarismo) e o convencional (de assembléia)". 1

O sistema convencional foi utilizado, pioneiramente, na França, com
a Convenção, e por força da Constituição de 24 de junho de 1793. Nele,

1 JOBt: AFONSO DA alI.VA, CUra0 • Direito CMUtitue/lmal Positivo, 6' Bd..
RT,8. P., 199O, p. 436.
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o executivo é plural, daí ser chamado, também, sistema colegial, ou, como
queria BURDEAU, gouvenrement d'assemblée, sendo conhecido, ainda, como
si.atema diretorial. Caracteriza-se pelo exercício do Poder Executivo por
um grupo ou comissão de cidadãos. seguem este sistema a URSS, Polônia,
Hungria e Suíça. N«ta, o Poder Executivo é exercido \1elo Bundesrat (Con.
selho Federal). com sete membros, cujas decisões são tomadas por maioria
de votos, prestando contas ao Parlamento. que é competente para modi·
ficar ou desfazer as suas resoluções. Este sistema elimina o personalismo,
mas o executivo plural prejudica a administração, que fica dividida por
várias pessoas. Seu sucesso na República Helvétíca se deve a conhecidas
razões históricas, ponderando Machado Paupério que ele se tornou possível
na Suíça. sobretudo, dadas as condições peculiares desse país admirável,
onde um povo, ordeiro e trabalhador, devotado às atividades agrícolas e
industriais, não conhece a miséria nem o analfabetismo J. Observa
ADERSON DE MENEZES que o regime diretorial já foi empregado no
Uruguai, experimentado depois da guerra 1914·1918 e após a guerra
1939.1945. terminando com a Constituição de ]966~.

Não obstante. os sistemas de governo principais e predominantes são
o presidencialismo e o parlamentarismo.
2. O presidencialismo é uma criação do gênio político norte-americano.
Foi a opção que os congressistas de Filadélfia corporificaram na bicentenária
Constituição de 17 de setembro de 1787 e os estudiosos assinalam que
o sietema, em sua origem, pode ser encarado como uma adaptação da
monarquia ao regime republicano. apontando PAULO BONAVIDES que
é admissível situá-lo, historicamente, como desdobramento algo consciente
da experiencia constitucional britânica, já assentada sobre os moldes do
governo parlamentar, e que recebeu em terras do Novo Mundo retoques
e modificações básicas, impostas pela ambiência americana, até configurarA
se numa categoria nova e autÔnoma de organização do poder político·.

Podemos definir o presidencialismo como um sistema de governo,
típico das repúblicas, no qual prevalece o principio da divisão de poderes
independentes e autl:lnomos, embora hannônicos, em que o presidente é
eleito pelo povo, direta ou indiretamente, el{ercendo as funções de Chefe
de Governo e Chefe de Estado, concentrando-se todo o Poder Executivo na
sua pessoa, sem qualquer responsabilidade política perante o Congresso. de
cuja confiança não depende.

3 . Dentre as críticas que tem recebido o presidencialismo, pode-se desta·
car a de que ele enseja uma hipertrofia do Poder Executivo, impede a
formação de uma opinião pública independente e consciente, valoriza o

Z A. MACHADO PAUPmIO, ~iamo, PI1Twml;nfamma e G<weN&o
~loJ. Porenlle. Rio. 1966. p. 107.

S ADll:RSON DE MENEZES, T~ Geral lfo ~muJo, 3- ed.• Forenae, lUa,
18T.i1, p. m.

41 PAULO BONAVIOl!"B, C~~fa PolUka, 5' ed., Forense, Rio, 11m, p. BaB.
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homem - e nem sempre os melhores -. colocando em plano secundário
os programas ou as idéias, obstaculizando a formação e o desenvolvimento
de partidos políticos nacionais, com autêntica base ideológica, ou, ao menos,
doutrinária. Aí reside uma diferença notável entre os dois principais siste~

mas de governo: no presidencialismo prevalece o carisma pessoal, a escolha
plebiscitária e se vota nos homens; no parlamentarismo, predominam as
idéias e opiniões, votando-se em partidos.

Realmente, a contradição fundamental do presidencialismo é que ele
SÓ tem sentido se existir um executivo forte e estável, criando-se, em decor
rência das graves e extensas atribuições do cargo, uma liderança forte, con
centradora, personalizada, que pode descambar, mais facilmente, para o
autoritarismo, quando não para a ditadura, pura e simplesmente. Na
América Latina, lamentamos dizer, o presidencialismo tem sido uma forma
de "ditadura legal". Na lição de RUI BARBOSA, no Presidente se encarna
"o poder dos poderes, o grande eleitor, o grande nomeador, o poder da
bolsa, o poder dos negócios, o poder da força". Registre-se que as convicções
presidencialistas de RUI BARBOSA foram, com o tempo, abaladas, bastando
ler o excelente estudo do Ministro PAULO BROSSARD ("Presidencialismo
e Parlamentarismo na ideologia de RUI BARBOSA", 1949, in Revista da
Faculdade de Direito de Porto Alegre, v. 1). Ainda sobre o poder que
concentra e na mesma linha de racioclnio, PONTES DE MIRANDA àe
clarou que ..o Presidente da República no Brasil é um monarca a curta
duração" .

O famoso cientista político AREND LIJPHART, professor da Univer
sidade da Califórnia, no seu livro Democracies (New Haven, Yale Univer
sity Pcess., 1984), analisando países com governo democrático ininterrupto
após o fim da Segunda Guerra Mundial, encontrou só um caso bem claro
de presidencialismo, o dos Estados Unidos, e dois ambíguos: o da V Repú
blica francesa e o da Finlândia.

De fato, pela aglomeração e condensação de poderes que enseja, a
rigidez e o imobilismo que gera, é quase impossível conciliar o presiden
cialismo com a normalidade democrático-constitucional. Ninguém pode
negar que a instabilidade política é a marca constante da grande maioria
dos países presidencialistas, e todos eles - com a clássica exceção dos
Estados Unidos - têm sentido o peso de quebras institucionais, de inter·
venções militares, de crises constantes (especialmente nas épocas de sucessão
presidencial), de experiências antidemocráticas lastimáveis. Daí, a conc1u·
são isenta de MAURICE DUVERGER:

"En Amérique Latine, ou les régimes politiques imitent géné
relement le systeme des USA. le régime présidentiel tend à se
déformer: le Président domine le Parlement et l'on aboutit à une
semi-dictature (régime intermédiaire entre la dictature proprement
dite et le systeme démocratique)."lI

----::-=-:-:
5 MAUlUCE DUVERGER, Droit Co1Utttutítmnel et lrutitutfons Po/itiques,

3~ ed.• Parts, 19&8. p. 181.
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Falando nos Estados Unidos, quando se menciona o presidencialismo,
todos os olhos se voltam para aquela grande nação, enxergando a estabi·
lidade e excelência do sistema, naquele país. No entanto, é preciso pon
derar: WOODROW WILSON, não apenas Presidente dos Estados Unidos
por dois quadriênios, mas, também, com a autoridade de mesttC uni:veni~

tário em Princeton, afirmou que o presidencialismo norte-americano é um
"governo congressual". Isto sem falar no grande prestígio e na imensa
autoridade da Suprema Corte. que, interpretando e "construindo" a Cons·
tituição norte-americana, tem, nos dois últimos séculos, definido as questões
mais altas e significativas da sociedade, principalmente as que afetam os
direitos e a liberdade dos cidadãos.

No Brasil. o quadro é desolador. O sistema, entre nós, nem mesmo
tem sido presidencialista, mas hiperpresidencialista, e o que se vê. na prática,
é o caudilhismo incontrolável. Em décadas de histÓria. em um século de
experiência, o presidencialismo conseguiu produzir alguns hiatos de demo
cracia e longos períodos de autoritarismo, ciclos intermináveis de quebras
institucionais e ditaduras de triste memória. O Movimento Parlamentarista
Monárquico. que tem como arauto, na Câmara dos Deputados, o Deputado
CUNHA BUENO. embora querendo retratar e estigmatiur a República,
oferece uma avaliação que se aplica ao presidencialismo. Desde t 5 de
novembro de 1889, nossa história foi marcada - e maculada - por 12
estados de sítio, 17 atos institucionais, 6 dissoluções do Congresso Nacional.
19 rebeliões militares, 2 renúncias presidenciais, 3 presidentes impedidos
de tomar posse, 4 presidentes depostos, 7 Constituições diferentes, 2 longos
períodos ditatoriais. 9 governos autoritários, e um sem-número de cassações.
banimentos. exílios, intervenções nos sindicatos e Universidades, censura à
imprensa etc.

A primeira voz que se levantou contra o presidencialismo. no Brasil.
foi a de SYLVIO ROMERO. Na série de cartas que escreveu a RUI
BARBOSA, reunidas, depois, num pequeno-grande livro. reeditado pelo
Senado Federal em 1979. o lúcido pensador sergipano iniciou a campanha
parlamentarista no país. Isto em 1893. dizendo ele que a teoria do parla
mentarismo sentiu. por fim, força e estímulos para sair do retraimento a
que se condenara, "diante dos erros, dos quase irremediáveis desatinos do
governo presidencial, que nos tem desbaratado em três anos de terríveis
loucuras". Há quase cem anos, ROMERO apresentou o que consideta'Va
os defeitos principais do regime presidencial: "é chegado ao militarismo,
especialmente entre nós. e é muito jeitoso para o manter indefinidamente";
1'6 uma espécie de ditadura. nomeadamente entre os povos latinos da
América. tendo todos os vícios desta modalidade de moléstia política";
"por uma péssima compreensão da divisão e harmonia dos poderes públicos.
não tem a maleabilidade. o elastério indispensável ao jogo político da
democracia moderna, tornando-se um viveiro de revoluções armadas das
quais as repúblicas americanas oferecem exemplos diários. já inumeráveis.
e de que o nosso Brasil já conta tristíssimos casos"; "acumula abusos in·
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contrastáveis pela irresponsabilidade e indiscussão em que se acha abro
quelado"; "tira a força e o prestígio ao poder legislativo, e ao mesmo
tempo a respeitabilidade ao executivo"; "por falta de cenário, de discussão,
de luta de idéias, é um regime apropriado a elevar e manter no poder indi
víduos medíocres, apenas hábeis em curvar a espinha aos caprichos do
presidente"; "sofre de todos os vícios, e até mais agravados, dos manejos
eleitorais, sem as suas vantagens". 6

Estas e muitas outras objeções ao presidencialismo nem parece que fo
ram escritas em 1893. Podiam, muito bem, ser redigidas aqui e agora, no
limiar do terceiro milênio. Até porque SYLVIO ROMERO ferreteou, tam
bém, o desrespeito diário pela lei, o fato de a Constituição ser rasgada.
acintosamente, a toda hora, o desembaraço em intervir na vida interna dos
Estados, a corrupção, os escândalos eleitorais, e, atentem bem para isto:
"as reformas bancárias, extralegais, quando no parlamento discutia-se o
assunto", o que representa um "puxão de orelha", com um século de ante·
cedência, na ex-ministra da Economia, d. Z];:LIA. e no Plano Collor.

No início da República, o Brasil numa estrutura semi-feudal, social,
cultural e economicamente atrasado, sobreviYendo, a duras penas, com a
agricultura cafeeira, o Presidente era o imperador sem coroa, o patriarca.
mor, o feitor, o padrinho. O Brasil mudou, é uma das dez maiores econo
mias do mundo, passou, sem dúvida, por grandes transformações e o Presi
dente da República, em plena década de 90, continua sendo, neste nosso
pais, O feitor, o padrinho. o patriarca-mor, o monarca sem coroa, embora
pródigo em medalhas, faixas, condecorações. insígnias e outros mil pen
duricalhos que ele coloca no fraque como sinal exterior de seu babilônico
poder.

Nossos constituintes não conseguiram superar o velho encanto presi
dencialista, a tradição impregnada em nossos costumes, e a Constituição
de 1988 que, deliberadamente, pretendia limitar os poderes do Presidente
e acentuar a participação do Poder Legislativo na vida nacional. conferiu
tão amplas e importantes atribuições privativa!; ao chefe do Poder Executivo,
que ele emerge como o órgão supremo do Estado. Basta analisar a enume·
ração - que é exemplificativar - do art. 84 da Carta Magna em vigor.
O Professor INOC1?NCIO MARTIRES COELHO, com a autoridade de ex
Procurador-Geral da República e a responsabilidade de atual Consultor
Jurídico do Ministério da Justiça, em conferência pronunciada no dia
2'-6-91, na Assembléia Legislativa do Pará, observou que, se compararmos
os dois textos, o da anterior e o da atual Constituição, verificaremos que,
em termos de processo legislativo, alterações significativas foram introduzi
das na distribuição dos poderes entre o Congresso Nacional e o Presidente
da República, mas, "apesar disso, continua o Chefe do Executivo a ter
primazia na produção normativa".

6 SYLVIO ROMERO, Parlamerltlrtlmo e Pruf4encttJllsmo, BrasfIfa. senado
Federal, 19'19, p. 10.
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A exacerbação personalista tem sido a marca inconfundível do presi·
dencialismo brasileiro. A onipotência presidencial é, sem dúvida, um dos
principais males do sistema, e do qual decorrem anomalias, excessos, distor
ções. Mas não é atributo necessário, corolário inarredável dele. O cesaris
mo presidencial não é indicação de um modelo político, mas o multado
tenebroso de uma prática política equivocada, a deficiência e má utilização
do sistema de freios e contrapesos, o reflexo de um generalizado subdesen
volvimento cultural, o retrato de uma vocação plebiscitária e populista, o
efeito de um dissídio entre a sociedade e o poder. Embora adiantemos
nossa opinião pessoal de que o parlamentarismo é o sistema que pode
oferecer melhores opções para o desenvolvimento político, econômico e
social, para as reformas e mudanças de que tanto precisa o povo brasileiro,
não seria científico afirmar-se que o presidencialismo é, em si, mau, e
que o outro sistema é, por si, bom. Afastemos este ultrapassado mani
quelsmo, que é secretário, ilusório. NESTOR SAGÜES, professor de direito
constitucional da Universidade Nacional de Buenos Aires, em memorável
conferência que fez em outubro de 1989, na cidade de Porto Alegre,
acentuou que por trás de toda essa mitologia parlamentarista existe uma
importante dose de fantasia constitucional, que em última análise opera
como mecanismo de evasão da realidade política, concluindo: "Asf, se
supone que derrubando aI presidencialismo, todo. o lo principal, quedará
resuelto". Ademais, embora seja opinião comum a de que o presiden
cialismo latino-americano tem sido um caminho franco e aberto para a im
plantação de regimes fortes e despóticos, deste mal não está infenso o
parlamentarismo. Muitas ditaduras - e, talvez, as mais cruéis e desuma
nas deste século - nasceram em conseqüência da decomposição de sistemas
parlamentares, bastando lembrar as figuras medonhas de FRANCO. MUSSO
UNI, HITLER, e o pavoroso legado que deixaram. Quanto ao progtesso
social, bem-estar, desenvolvimento econômico. alguém incluiria no primeiro
mundo as repúblicas parlamentaristas da 'ndia ou de Bangladesh? ..
I

4. Enquanto o presidencialismo foi criado, como construção teórica, pelos
norte-americanos e introduzido na Constituição de t787• o parlamentarismo
~ o somatório de uma longa experiência política. Não foi inventado de
repente. Não surgiu em decorrência de determinado evento. Representa
uma lenta mas segura evolução das instituições britânicas, sendo o resultado
de um processo laborioso e profícuo da história da Inglaterra. GEORGES
BURDEAU, a este respeito, testemunha:

"te parlementarisme n'est pas le résultat d'une spéculation
théorique, c'est UD produit de l'histoire. n iJ:nporte clone de
rappeier les circonstances dans lesquelles i! s'est formé". T

O parlamentarismo é um. sistema de governo em que hã a mútua
dependência entre os poderes Legislativo e Executivo. O Governo é exer
cido por um Gabinete, um Conselho, à frente do qual está o Primeiro-

'1 GEORGES BtmOEAU, ManueZ de Drtnt Comtitutfonnel, 6' ed., ParIs,
19M, p. 99.
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Ministro. O Poder Executivo é responsável perante o Parlamento e pode
cair se receber um voto de desconfiança deste. Por sua vez, o Poder Exe
cutivo tem a faculdade de dissolver o Parlamento e convocar novas eleições.
O Chefe do Governo partilha a direção executiva com o Chefe de Estado
(Rei, Presidente da República), exercendo este, geralmente, um poder re.
flexivo e moderador e sendo politicamente irresponsável perante o Le
gislativo.

Temos, então, no parlamentarismo, a fusão e a combinação dos dois
poderes - o Executivo e o Legislativo -, ao passo que no presidencia
lismo estes poderes são separados e independentes. Para LEÚN DUGUlT,
o parlamentarismo:

"repose essentiellement sur l'egalité des deux organes de l'Etat,
le Parlement et ]e Gouvernement, sur leur intime collaboration
à toute l'activité de l'Etat et sur I'action qu'iIs exercent l'un sur
l'autre dans le but de se limiter réciproquement. '>8

Observe-se, entretanto, que não há um modelo único ou universal de
sistema parlamentar. O Governo de Gabinete oferece muitas variações
técnicas, fórmulas alternativas, subtipos diversos.

Para citar apenas algumas diferenças, há países em que o Chefe de
Estado é um rei, que recebe esta função hereditariamente. Noutros, o Chefe
de Estado é indicado pelo Parlamento. E em alguns, ainda, o Chefe de
Estado é eleito por sufrágio universal e direto (parlamentarismo misto).
Há casos em que o Presidente da República nomeia o Premier (França)
e, diferentemente, em que o Primeír(rMinistro é escolhido pelo próprio
Parlamento (Alemanha), dentro ou fora de suas fileiras, o que representa
nova distinção. Na Holanda e na Noruega, por exemplo, os ministros
podem ser recrutados fora do Parlamento.

Isto levou ADERSON DE MENEZES a observar que o parlamentaris
mo apresenta variantes em que nem sempre são mantidos os contornos
originais da concepção inglesa, contingência que levou a ciência política a
separar dois tipos: o parlamentarismo clássico e o parlamentarismo moder
no. 9 .Os princípios do sistema parlamentar, então, são flexlveis, suas re
gras são cambiantes, adaptáveis a cada povo, a cada momento histórico, o
que demonstra sua vitalidade.

Quanto ao exercício efetivo do poder e a divisão das quotas entre o
Chefe de Governo (Primeiro-Ministro, Premier, Chanceler) e o Chefe de
,Estado (Rei, Presidente da Rep1iblica), vamos utilizar as três opções que
,Sagües óferece: a) o Premier «grande", ou maxi.premier, ao estilo da Itália
ou Espanha, por exemplo. Do Poder Executivo, talvez lhe toquem uns
80%, ou mais, de suas competências. Os 20% restantes se deixam ao Che
fe de Estado; b) o Premier "m6dio", com atribuições cujo peso político
equivale, aproximadamente, às do Chefe de Estado (modelo francês de, 1958,

8 LltON DUGUlT, Manuel de Droft Constituttonnel, 3' 00., Paris, 1918, p. 192.
9 ADEROON DE MENEZES, ob. cit., p. 296'.
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da iidiarquia''). Neste caso, o Premier e o Presidente possuem. cada um,
em tomo de 50% do capital politico de um executivo presidencialista; c) o
Premiu pequeno, ou mini-premier, como o peruano, em que sua quota de
autoridade é reduzida (uns 20%) das competências do Poder Executivo.
O Presidente detém 80% delas.

Não tenhamos dúvida em afirmar que o parlamentarismo é o cami
nho da civilização. o modelo governamental do futuro. Mesmo agora. este
silitema é utilizado na imensa maioria das nações desenvolvidas do planeta:
Austrália. Áustria, Bélgica. Canadá, Dinamarca. Alemanha. Islândia, Irlan
da. Israel. Itália, Japão. Luxemburgo. Holanda. Nova Zelândia, Noruega,
Suécia, Reino-Unido, Portugal. Foi deixado de fora a França, cujo sistema,
a nosso ver. é semipresidencia1.

Nas democracias modernas. não há quem possa negar ou minimizar a
tendência da adoção do parlamentarismo. Fazendo o que chamou "valori
zação crítica do presidencialismo brasileiro", PINTO FERREIRA conclui:

"No coteio sociológico e jurídico dos sistemas politicos, deve
se reconhecer, alto e bom som, que o sistema presidencial tem
defeitos evidentes. sendo de fato preferível o governo parlamen
tar. Dizia a respeito Joaquim Nabuco que O regime parlamentaT
é um relógio que marca os minutos da opinião pública, enio
somente as horas, como o governo presidencial." 10

Cremos que as necessidades políticas, sociais e econômicas do país
serão melhor alcançadas pelo parlamentarismo, sem que com isto estejamos
admitindo que este sistema é uma panacéia, um remédio milagroso. a solu
ção mágica para todos os males. Achamos, todavia, que o sistema mais
compatível com a democracia, até porque enseje a formação de uma opiniio
pública independente e consciente; valoriza os programas e as idéias, não
apenas o homem. em si; proporciona a criação de quadros burocráticos
estáveis e estruturados profissionalmente; motiva a formação de partidos
políticos nacionais, fortes e representativos, com autêntica base ideo16gl.ca,
ou, ao menos, doutrinária. O parlamentarismo oferece maior flexibilidade
no processo de transição e consolidação do regime democnitico. E um
modelo político versátil, apresenta grande mobilidade, com mecanismos efi
cientes não só para resolver. como para prevenir crises. Aliú, neste siste
ma, consegue-se evitar que as crises de governo se transformem em criles
do regime. Isto tudo sem olvidar a sábia lição de Miguel Reate, no sen
tido de que a idéia parlamentar não é, apenas por si, uma soluçlo para
os nossos problemas fundamentais. O parlamentarismo, como todo sistema
de governo, é mero instrumento de ação. dependente da honestidade de pr0
pósitos dos que o empregam. 11

10 PINTO FERREIRA, TeorUz Geral do E:dado, 2' ed., Joeé Konfh1o. RJo.
1967. t. n, n. 227, p. 162.

11 xtGUEL RBALE, PuTlGme1ltorlamo BTtUileiro, ~ ed., 5Iloralft, B. P.. 1982,
p.X.
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Se chegarmos a adotar o parlamentarismo, o que se não pode admitir
é a importação, pura e simples, de um modelo, querendo aplicá-lo. 8 todo
o custo, no país. Nosso parlamentarismo tem de ser brasileiro, adaptado
ao espírito, à cultura. à índole de nosso povo, às condições de nossa civi
Hzação. Tendo o cuidado, a maturidade e o bom senso de evitar fórmulas
que misturem de tal maneira os elementos. que confundam de tal modo
os ingredientes que o resultado. para usar a imagem que utilizou AFONSO
ARINOS, será uma espécie de centauro ou de sereia, um ser misto e imo
possível, metade gente, metade bicho.

Há um mínimo, entretanto - a nosso ver -, a ser exigido: o ponto
capital do parlamentarismo é a responsabilidade do Ministério, individual
e coletivamente, perante a Câmara dos Deputados. Duverger assinala que,
de todos os elementos complexos que constituem o sistema parlamentar.
o essencial é a responsabilidade política coletiva do govemo perante o
Parlamento. 12 A isto deve corresponder, até por uma questão de equilíbrio,
a possibilidade de dissolução da Câmara, decidindo, afinal, o povo. Sem
a possibilidade de dissolução da Câmara não se pode falar de parlamen
tarismo. Seria uma contrafação.

5. Também pensamos - e muitos acharão que é uma audácia, não ser
possível a coexistência de um parlamentarismo bem estruturado e estável
com a eleição direta do Chefe de Estado. do Presidente da República. Sa·
bemos que a Constituição alemã de 1919 estabeleceu a eleição direta do
Presidente da República. Inspirada por dois professores universitários. HU
GO PREUSS e MAX WEBER. a Constituição de Weimar estabeleceu na
Alemanha um sistema presidencial-parlamentar. Nela abeberou-se a Consti·
tuição da V República, da França, de 1958, que, fugindo do parlamenta
rismo clássico, admite, também, a eleição direta do Presidente da Repúbli
ca. Também na Áustria e em Portugal o Presidente é eleito por sufrágio
universal e direto. Cremos, porém. que a experiência seria desastrosa no
Brasil, dadas as nossas peculiaridades e o longo hábito personalista de nos
sas instituições presidencialistas-imperiais e seus protagonistas. Comparti
lhamos do parecer de EDUARDO CARRJON, para quem

"Esta modalidade de indicação do Presidente representa uma
infração à lógica do regime parlamentarista, tendo como efeito
uma tendência ao fortalecimento do Executivo, agora também re
presentante da soberania popular. em detrimento do Legislativo,
e, dentro do Executivo, ao fortalecimento do Chefe de E5tado em
detrimento do Chefe de Governo. Os poderes formais do Presi·
dente passam assim a ser, com o voto popular, poderes reais, in
clusive a prerrogativa de dissolução do Parlamento, caract~:'istica

do parlamentarismo." 18

UI IlAURICE DUVERGER, ob. clt., p. 191.

18 I!:DUARDO K. M. CARRION, ''Pu1amentarlsmo ou democracia?", In Re
viBtG de ln!orm~ LegiBlatilHl, BruOIa, senado Federal, 198t, n. 82, p. 50.
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BOLtVAR LAMOt.J~IER anota que tanto a ComiSlio Afon80 Arinos
(1!J8~1986) quanto o Congresso Constituinte (1987·1988) apresentaram pro
poeta parlamentaristas mais próximas 80 modelo {rances, informando o au
tor que algumas dificuldades dease modelo t6m sido freqüentemente apon·
tadas. mencionando:

"Diluir ou despersonalizar a energia plebiscitária captada por
um presidente eleito diretamente pode não ser fácil. Um presi·
dente com muita vontade de poder será tentado a ular esae capi
tal políticc para competir com o Primeiro-Minfstro. Mesmo nia
~endo essa intenção, dificuldades econômicas podem Jevar o ~lei·

torado a canalizar suas apreensões ou o seu descontentam.eato CID
direção a ele. Se esse presidente for o Comandanto-em-Cbefe du
Forças Armados e, pior, se tiver um papel constitucional explicito
na formulação da política econômica, a natureza dupla do ailte
ma pode trall8fonnar-se em fator de instabilidade," U

Na realidade. como se admitir que um Chefe de Estado, um Preli·
dente da República eleito diretamente pelo povo, e que obteve de 40 a
.50 milhões de votos. aceite. wmente, representar o pars nas relaç6ea inter~

nacionais. simbolizar, apenas, a unidade social e política da nação, ou tcr
reduzidos poderes, escassas funções, limitada atuação executiva, enquanto
as tarefas de governo. o exercício real do poder, as grandes responsabili·
dades e ações administrativas ficam confiadas ao Chefe de Governo. m.
tegrante do G~blMte, e que. tpGt eu.mplo, pode set um deputado que
foi eleito com apenas 20. 30 ou 40 mil votos?

6. Outra questão temos de enfrentar:. muitos BPQntam uma natural cor·
respondência entre federalismo e presidencialismo e uma ;nluperáTel in·
compatibilidade entre o regime federatiyo e o sistema par]alJienw. Invoca·
se a imensa autoridade de RUI BARBOSA que, na sua campanha civilista.
com a "Plotaforrna". lida no Teatro Politeama, em 1910, reafirmava a
sua fé presidencialista, apesar dos percalços do sistema. porque nlo via
possibilidade de coexistência entre federa~ ·e par]amenta!ismo. A esta
tese aderiu AfONSO ARINOS que. em seu c~lebre parecer de 12 de Maio
de 1949. contra a emenda parlamentarista do deputado Rs.ut PlUa, con·
duiu:

"O parlamentarismo é incempat!\Iel com o federalismo, tal
como este é coocebido. praticado e necessário no Brasil." Ui

O mesmo entendimento foi externado por SAMPAIO DÓRIA.1I

16 BOL1VAR LAIIOUNIER. Ã e>po4o PGrlatnltntclrl.!t4. Ed. Sumari, 8. P.,
_1, p. MI.

15 APONSO ARINOS DE MELO PRANco. g..tudo& de D~retto COftI~tuclollCll,

P'oreJlaeo. R1o, 1116"1', p. 110.

16 A. DE sAMPAIO DóRIA, Direito Comtttueional, 3" ed.• ct&. J:d. Nacjonal,
a. P., 11163. t. r, p. "8.
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Registre·se que AFONSO ARINOS mudou, radicalmente, de opiniio.
Presidencialista ferrenho, tornou-se parlamentarista ardoroso e um dos maio
res defensores da implantação deste sistema no Brasil.

Na verdade, não há incompatibilidade ideológica ou histórica entre
parlamentarismo (forma de governo) e federação (forma de Estado). Miguel
Reale fornece-nos os argumentos definitivos em prol da possibilidade de
tal coexistência, explicitando o mestre que quando RUI BARBOSA profe
riu o tão explorado discurso, a situação do mundo era bem diversa da
atual, não havendo diante de seus olhos as estruturas políticas federativas
hoje em dia existentes,

"mas os presidencialistas inveterados, cegos e mudos ante as trans
formações ocorridas no cenário da política mundial, ruminam e
resmungam a velha e aborrecida tese," 17

De fato. para citar apenas alguns, Alemanha, Canadâ, Áustria, Aus
trália e fndia são Estados Federais que adotam sistema parlamentar de
governo.

Achamos que, estabelecido o parlamentarismo no Brasil, o modelo deve
ser estendido aos Estados-Membros. Isto não seria da natureza ou essência
do sistema. Não consideramos princípio constitucional sensível a simetria
de formas de governo (e a Constituição, se for o caso, pode ser emendada,
prevendo a circunstância). Mas impor o governo de gabinete nos Estados,
é um fator de segurança. Mantido o presidencialismo nos mesmos, todas
as mazelas do poder personalista, autoritário e concentrador convergiriam
para essas unidades federativas. Recrudesceria a nefasta "política dos go
vernadores" e a reunião (ou o conluio) de três deles apenas, monnente
se forem de Estadospopulosos, com a vocação de tiranetes de SUaS plagas,
a influência que teriam sobre os membros do Parlamento (de olho nas
nomeações estaduais e na próxima eleição), poderia representar um sério
risco para a manutenção do Gabinete e a estabilidade da própria instituição.
Conservar o presidencialismo nos Estados-Membros - insistimos nisto - é
perseverar no madonismo local, no c1ientelismo sem fronteiras, r-erma
necer no terreno pantanoso da barganha, continuar com o fisiologismo,
aplicar a máxima de que Ué dando que se recebe". Isto tudo, convivendo
com o parlamentarismo a nível federal, não pode dar certo. Só pode ser,
e fatalmente será, o caos.

O Governo parlamentar nos Estados será exercido pelo Secretariado,
à frente do qual estará o Primeiro-Secretário. O Secretariado terá de gozall
da confiança da Assembléia Legislativa. cujos Deputados são eleitos pelo
povo, em sufrágio universal e direto. A Assembléia escolherá, também, o
Governador, que exercerá o poder moderador. Em suma: o parlamenta
rismo nos Estados deve ser disciplinado de forma semelhante ao que for
instituído no âmbito federal. inclusive com as técnicas de atuação e recí
proca influência e ação do Secretariado e Assembléia Legislativa.

17 MIGUEL REALE, ob. clt., p. 71.
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7. NIo obetln•• embora tridimensional o DO!SO federaHamo. tendo OI

Municípios autonomia e competência bem nítidas e importantes. prevalece
neles as questões administrativas e não os debates sobre diretrizes polí
ti~as que agitam as correntes mais vivas da opinião pública, como pon
dera - e como o acerto de sempre - MIGUEL REALE. Não vislum
bramos a necessidade e conveniência de implantar·se o parlamentarismo
em nossas comunas. Este sistema, sem dúvida, é mais complexo, sofisti·
cado, poderia gerar perplexidade e confusão a nível municipal, em que
avultam as questões administtativas, como já ex.pusemos.

Entretanto. dada a grande autoridade do autor e nosso alto apreço
pelo debate. devemos lembrar a opinião de PAULINO JACQUES, de que
no Estado Federal - que é um "Estado de Estados", no conceito clássico
de BLUNTSCHLl - os Estados-Membros devem organizar-se à imagem
da União, não podendo deixar de existir, nas unidades territoriais, 08
Estados-Membros e os Municípios, um só regime de governo, concluindo:

"não se compreende que haja governo parlamentar. no âmbito esta
dual e não exista na esfera municipal. 18 A nosso ver, a descen·
tralização que trouxe a Constituição de 1988, com o natural for·
talecimento da autonomia dos Estados e dos Municípios, admite
que as entidades federativas de menor extensão deixem de se es
pelhar na União, não estando, portanto, obrigadas - salvo quan
to aos "princípios" - 8 copiar, servilmente, a sua imagem. A
observação de MIGUEL REALE. escrita há quase três décadas,
é de grande atualidade. e utilidade: Ué de esperar-se que se não
renove o erro. em que incorreu o próprio Supremo Tribunal, de
exigir-se sempre um paralelismo entre a União. 06 Estados e os
Municípios, nas estruturas político-administrativas. como se o cri·
tério de simetria fosse um principio constitucional implícito . .. "18

8. Finalmente. não basta instituir o parlamentarismo. e necessário, abso
lutamente necessário, que se faça uma profunda reforma eleitoral. Deve
ser adotado o sistema distrital misto, aplicando-se a votação proporcional
e majoritária para a Cimara Federal e Assemblêias Legislativas, sendo me
tade das cadeiras para cada tipo de votaÇão. Como, por sinal, constava
no Anteprojeto Constitucional da Comissão Afonso Arinos, art. 169:

"O sisterna eleitora! será misto, elegendo-se metade da repte
sentação pelo critério majoritário, em distrito!> uninominair., oon
correndo um candidato por partido. e metade através de lista'
partidhias!'

Temos de evitar. temos de coibir - com o máximo empenho, com
toda energia - esta desenfreada proliferação de partidos políticos e aca-

18 PAULINO JAC'QUE8, o GOOerno Parlamentar e a Crise BrtI8UefnJ, Braallla,
UnB, 1982. capo :XXV, p. 1'10.

19 MIGUEL REALE, 00. cU., p. 108.
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bar com as "legendas de aluguel". Os partidos políticos. no Brasil, são
meras siglas, junção de iniciais, "uma sopa de letras" (sem o sabor das
sopas de letras).

, MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO cita o depoimento de
Duverger, no sentido de que a multiplicidade partidária excessiva impede
o funcionamento de qualquer regime onde a predominância caiba ao le
gislativo. ou. ao menos, onde ao Legislativo caiba constituir e destituir o
governo, como no parlamentarismo, apontando o mestre paulista que sen
doa eleição presidencial necessariamente majoritária, impondo uma pola
rização das forças políticas, o presidencialismo sofre em grau menor os
males do pluripartidarismo sem peias. Quanto ao parlamentarismo, a pro
liferação dos partidos acarretou a instabilidade dos gabinetes e daí a 8ua
fraqueza, ponderando o autor:

OI.!! observação corriqueira a de que, havendo muitos parti
dos, estes tendem a tornar-se de dimensões equivalentes, de onde
decorre serem pequenos demais para governarem sozinhos. 56 as
coligações podem fundar o gabinete, mas são elas sempre frágeis,
porque reúnem programas e interesses disparatados. Gabinetes
instáveis, inseguros, são fracos, incapazes de enfrentar problemas
políticos sérios," 20

Permanece atual a lição de KELSEN, de que a democracia moderna
repousa inteiramente nos partidos políticos. Mas partidos políticos dignos
deste nome. Bem estruturados, com base ideológica ou doutrinária, com
programa efetivo, cujos integrantes sejam submetidos ao princípio da fide
lidade e que tenham representatividade. Na Alemanha, um partido para
alcançar representação no BundestQg (Parlamento Federal) precisa obter,
pelo menos, 5% dos votos, em âmbito nacional. Essa "cláusula de obs·
trução", ou "barreira", tem sido considerada alta pelos cientistas políticos.
E aceitável, para o Brasil, a proposta apresentada pela Comissão Afonso
Arinos: para acesso à representação na Câmara Federal, o partido precisa
alcançar. ao menos, 3% da votação, a nivel nacional, distribuídos em cinco
Estados, pejo menos, com um mínimo de 2% em cada um deles.

O fortalecimento de nossos partidos políticos depende dessa reforma.
O sistema distrital - confonne mostramos acima possibilita maior {isca·
lização, ligação mais direta do parlamentar com as bases eleitorais, difi
culta a atuação deletéria do poder econômico, do poder político, e é um
embaraço - a dizennos o minimo - para a corrupção eleitoral, que.
com fúria assassina, atuou, impunemente, no último pleito.

9. Na Assembléia Nacional Constituinte, todas as pesquisas sinalizavam
para a adoção do· sistema parlamentar de governo. Desde a Subcomissão
do Sistema de Governo, passando pela Comissão Temática, até a Siste·
matização, a idéia parlamentarista foi vencedora. Na fase de votação pelo

20 MANOEL OONÇALVES FERREIRA lI'ILHo. Curso ae Díreito Ccmatitucional,
17. ed., Saraiva, S. P. 1989, p. 129.
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Plenário a expectativa foi revertida, rapidamente, surpreendentemente. Em
22 de março de 1988, por 344 votos contra 212, a proposta parlamenta
rista foi rejeitada. BOUVAR LAMOUNlER explica o fato:

"Ao enviar ao Plenário um relatório recomendando o parla
mentarismo e, ao mesmo tempo, um mandato de quatro anos para
o presidente Sarney. a Comissão de Sistematização do Congresso
Constituinte talvez tenha cometido um grave erro tático. Candi·
datos presidenciais em potencial imediatamente arregaçaram as
mangas e transformaram-se num fator a mais de pressão a favor
do presidencialismo. Militares de alta patente publicamente ex
pressaram suas preferências pelo sistema existente. Temendo a ins
tabilidade, importantes lideres empresariais alegavam que o par
lamentarismo dificultaria o combate à inflação; por receio de per
derem poder sob um regime parlamentarista, os governadores esta·
duais trataram de mobilizar a opinião pública contra a mudança:
·fiéis à sua fé histórica na presidência plebiscitária, os brizolistas,
embora em frontal oposição a Sarney, engajaram-se na luta pelo
presidencialismo. Até o PT (Partido dos Trabalhadores), que pre·
tende encarnar a esquerda verdadeiramente moderna, apoiou o
presidencialismo, dando-lhe 15 de seus 16 votos." il

Mas a definição presidencialista foi considerada provisória, não defi·
nitiva ou final. Tanto que a Constituição, no art. 2.° do ADCT, marcou
a data de 7 de setembro de 1993 para que o povo, atravéi de plebiscito.
delibere sobre o sistema de governo: presidencialismo ou parlamentarismo.

O debate está aberto e todas as correntes de opinião pública do paÍ8
devem se manifestar. Poucos temas, como este, carecem de tanto escla
recimento, de tanta análise, estudo, ponderação.

De nossa parte, acabamos fazendo, aqui, uma profissão de fé no ais
tema de Gabinete. Precisamos, todavia, repisar em alguns pontos: nio cre
mos que a nossa crise social, econômica, ou mesmo política possa ser
superada por mera opção entre sistemas de governo. Temos de vencer esse
rio caudaloso, saltar esse abismo, superar esse hiato, essa distlncia Imensa
entte poder e sociedade civil com medidas de base, intensas, abrangente.
e radicais (no bom sentido do termo).

Nossa meta, nosso norte e nossa sorte, por qualquer via ou caminho.
tem de ser a democracia. Não a democracia ideal, apenas verbal, que se
retrata, por exemplo, nas fórmulas discursivas e na fachada liberal das
garantias individuais. Mas a democracia real, a democracia material e sub..
taneial, que, sob qualquer modelo político ou sistema govemamental, nlo
.pode conviver e nem compactuar com a fome, o analfabetismo, a falta de
moradia, o desemprego ou o salário vil, o desespero e. a desesperança que
se abatem sobre ex.tensas e cada vez mais numerosas camadas deste valo
roso povo brasileiro.

21 BOLfVAR LAMOUNIER, ob. dt., p. 49.
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Crise Política, Ingovernabilidade e
Revisão Constitucional
(Impedimentos Políticos ao Desenvolvimento Brasileiro)

SUMARIO

1. Antecedentes do estudo. 2. O problema da legW
midade. 3. A crise da legitimidade. 4. As Junções polí
ticas constitucionak 5. A revisão constitucional.

1. Antecedentes do esJlldu

As relações internacionais se intensificam e, cada vez mais, as solu
ções e os problemas de um país repercutem sobre os outros, de modo que
o estudo desses problemas e dessas soluções ~ de geral interesse nos blocos
existentes ou em formação, neste vertiginoso final de milt:nio.

O Centro Norte-Sul, da Universidade de Miami, Flórida. a Fundação
Getúlio Vargas e o Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) da Univer
sidade de São Paulo, com este sentido, co-patrocinaram um Seminário, na
Cidade do Rio de Janeiro, para examinar os impedimentos politicos opostos
ao desenvolvímento brasileiro 1 •

Não obstante a excelência das exposições e dos debates, este Seminário
acabou sendo uma experiência frustrante para muitos debatedores que a
ele acorreram. De um modo geral, expositores e. dcbatedorcs revelaram-se
mais preocupados em oferecer suas soluções, sob a forma de decisões ~I

serem tomadas para reverter a crise política, unanimemente reconhecida,
do que indicar quais os impedimentos politíc:os por ela responsáveis.

Com isso, embora o Seminário possa ter sido útil para desenvolver
utn receituário jurfdico, econômico e social para superar, ao modo de ver
dos especialistas, -os impedimentos atualmente existentes à retomada do

1. Os trabalhos do seminário se delleJlvolveram durante os dill.s 7 e B de
ou~ubro. na sede da FundiloÇão Getúlio Varaas, reunindo algumll.S àezenll.ll de
espec:lallBtas em poliUca. dJreJw, soclolot1& e economia, em sua gl'lWde malorl&
eseoUlldOll entre os mais llustres epilol1Ofl do pensamento i\Cad~mlco brasIleiro.
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desenvolvimento nacional. falhou redondamente em seu objetivo. que era
o diagnóstico daqueles impedimentos.

Ora. esse objetivo havia sido proposto porque. no Brasil. como em
vários países do mundo. embora alcançada a democracia. nem por isso as
decisões politicas lograram atingir um razoável grau de eficiência na satis
fação dos legítimos interesses das respectivas sociedades.

Em outros termos: é necessário se saber porque. apesar de uma saudá
vel legitimidade decisional dos atuais governos, se está verificando uma
baixa capacidade decisional dos governantes, para um satisfatório atendi·
mento dos mais elementares reclamos da sociedade. tais como as condições
de segurança pública, de educaçãO. de saúde, de estabilidade monetária,
de oportunidades de investimentos etc.

2. O problema da legitimidade

Esta paradoxal situação tem intrigado cientistas sociais desde a década
de setenta e, ultimamente, convocado a atenção dos políticos profissionais
prwcupados em melhOI conheceI esse fenômeno, iá consensualmente de~
minado de ingovernabilidade 2.

A guisa de resumo das posições assumidas a respeito da govertUlbili·
dade ou, como é mais comumente usada, no seu sentido oposto.
GIANFRANCO PASOUlNO, o ilustre mestre da Universidade de Bolonha,
apresenta teses geminadas da "crise da democracia" e da "crise da racio
nalidade" 11 •

Quanto à primeira, a crise da democracia, seu núcleo cenual é a
razão direta, que deve existir, entre democracw e organização, de modo
que, 80 crescímento da participaçAo política deve acompanhar pari passu
o aperfeiçoamento dos processos de organização política.

Com efeito, à medida em que se intensifica a vida democrática de uma
sociedade, multiplicando-se os institutos de participação política, é natural
que despontem. em maíor número e com maior nitidez e vigor, as suas

2 Poulve1D1ente II literatura do ~. ae 1niclou com J. HABB:RYAS (A C","
da Baciona1fdGt1e no Capitolfnno Jla4Kro, 18'13) e, de modo eapec1aJ, com • obra
caleUva de K. CROZIlIlR, 8. P. HUJn'INOTON e J. WATANUKI (A CTúc dei
DemocrackJ - Relatório sobre a GoVernGlJUfdade dos Democrac1G8 li Com".
TrilGterol. 1m).

S D"'arlo cU PolUfca, verbete GovemabUUIi, pp.... e _, Ild. trrJn',
TorIno, 1113.
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demandas e. por isso. é absolutamente imprescindível que a organização
política abra os canais de encaminhamento, de seleção e filtragem dessas
demandas aos níveis decisionais, normativos e executivos.

Somente assim esses órgãos decisórios do Governo poderão se encon
trar diante de um consenso, a eles politicamente elevado, do qual retirarão
as prioridades para a alocação dos cada vez mais escassos recursos pú
blicos. À falta deste consenso, os Governos. aturdidos, tenderão ou a
diluir os recursos orçamentários em múltiplas decisões que simulam um
atendimento amplo. mas precário, ou, como é mais comum, se desgastarão
num impasse decisional evitando agradar a alguns e a desagradar 8 outros.
Em ambos os casos, estamos diante de hipóteses de irracionalidade pública.

A organização política existe para imprimir racionalidade decisional,
apta a canalizar, a filtrar, a selecionar e a dar prioridades às últimas d~

mandas da sociedade, cristalizando o consenso necessário à tomada de de
cisão política legítima.

A segunda tese, a "crise da racionalidade", funda-se na teoria sistê
mica e no desenvolvimento que, ao tema da ingorvernabilidade, deu J.
HABERMAS, na linha da chamada Escola de Frankfurt. São destacadas
quatro características da crise: t.a - o sistema econômico falha na criação
da medida necessária de valores consumíveis; 2.& - o sistema adminis
trativo falha na geração da medida necessária de escolhas racionais; 3.a



o sistema político falha no oferecimento da medida necessária de motiva
ção consensual e 4.& - o sistema sócio-cultural falha na identificação da
medida necessária de nitidez; na motivação básica da sociedade.

Essas características se expressam como tendências, fechando um cír
culo vicioso, no qual as deficiências do sistema sócio-cultural acabam sendo,
simultaneamente, causa e efeito da ingovernabilidade.

Ambas as teses, como se pode apreciar, têm em comum o tema da
legitimidade. Apenas através dela se pode romper aquele círculo vicioso e
lograr que a organização política produza decisões eficientes, capazes de
levar à superação dos entraves econômicos, administrativos e sócio-culturais
ao atendimento das demandas da sociedade.

Em última análise: a crise de govemabilidade, onde ocorra, é sempre,
fundamentalmente, embora possa não sê·l0 totalmente, uma crise de legi
timidade.
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3 . A crise de legitimidade
Legitimidade é tema político por excelência. Nada mais político, no

mais puro sentido da expressço, que esse consenso básico, dimanado da
sociedade, sobre a validade da ordem que a governa 4 •

Trata-se, portanto, de examinar a legitimidade dessa ordem, ou seja,
basicamente, o modelo constitucional que a suporta e a conforma. Se a
tese que aponta a uma crise de legitimidade está certa, o problema político
é o determinante dos problemas econômicos, administrativos e sóci(Xul
turais. Mas há mais que isso: este é o tipo de problema que admite uma
solução a curto prazo, ao menos parcial.

Em suma, cumpria ao Seminário identificar os impedimentos políticos
à retomada do desenvolvimento brasileiro, no pr6prio modelo constitucio
nal inaugurado em 1988 e, assim, como preconizado por OCTAVIO PAZ
para os países da América Latina, "indagar pela legitimidade".

E se é de impedimentos que supostamente se deveria tratar, não po
deria passar despercebido que, não obstante a legitimidade do Governo
eleito - Presidente e Congresso, é manifesta a impossibilidade ou, pelo
menos, a dificuldade quase intransponível de aplicar grande parte da Cons
tituição de 1988 em favor de uma sociedade que não tem identificaç.ão
consensual com o seu modelo político.

E aqui se pode alcançar uma conclusão parcial: a Constituição, que
deveria funcionar como instrumento de canalização, filtragem e seleção de
demandas da sociedade para serem atendidas pelo Governo, deixou de cum
prir, se é que já o fez, este papel essencial.

4. As funções politicas constitucionois
Para explicar essa dis{uncionalidade da Constituição de 1988 é neces

sário definir-se o que se deve esperar de uma Carta Magna, ou seja, qual
o papel político que deve desempenhar na organização e regência de
uroa sociedade. Bem definidas essas funções, será mais fácil localizar os
gargalos decisionais.

Os estudos desenvolvidos por MAURICE HAURIOU, seguido de
PAUL RI!NARD sobre a teoria da instituição 6, permitem-nos distinguir
dois tipos institucionais bem definidos: formais e materiais. Os formais,

" Tal é o sentido weberiano da. expreS8io (v. MAX WEBER, Law in Economll
aM Societu, Ed. 8tmon & Shuster, N. York. 1954, pp. 3 8 10).

5 De PAUL Rl:NARD, Qu'est-ce qtul le c1roit constitutkmnel: Le droit cana·
ttWtkmnel et ltJ théorie de l'institution" (Mélanges li Carré de Marlberu, Paris,
1931n.
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que dizem respeito à estrutura e funcionamento de uma organização social
ou política, e os materiais, que dizem respeito ao conteúdo e à finalidade
das atividades sociais ou políticas desempenhadas.

Assim, as normas formais constitucionais organizam o Estado e dis
ciplinam seu funcionamento vis-à-vis à sociedade, tornam-se, por isso, o
instrumento juspolítico por excelência dos países democráticos. Essas nor
mas são, pois, a matéria-prima essencial das Constituições, desempenhando
o papel de canalizadoras, filtradoras e selecionadoras de demandas e, por
isso, de integradoras do consenso político.

As denominadas Constituições sintéticas enfatizam esse papel formal,
como a norte-americana, a japonesa e, em menor grau, a Lei Básica alemã.

De outro modo agem as normas materiais constitucionais, disciplinando
o conteúdo e a finalidade da ação do Estado, determinando o que deve fazer
e, por vezes, como e quando deve atuar, em prol da sociedade. Essas
normas, que conformam as chamadas "constituições econômicas", "cons
tituições sociais" ou "constituições culturais", representam novas dimen
sões acrescidas ao constitucionalismo durante o século vinte. Sua função
consiste em cristalizar pré-decisões substantivas sobre as demandas a se·
rem atendidas pelo Estado, independentemente de qualquer novo consenso
da sociedade ou da vontade governamental.

Essas pré.decisões de ação política, de início, se vazavam sob a forma
de princípios, dando lugar às normas programáticas, que caracterizaram
as Constituições surgidas na primeira metade deste século, a partir do
modelo weimariano. Com a hipertrofía estatal, o surto das ideologias e das
grandes confrontações da Segunda e Terceira Guerras Mundiais (a "Guer
ra Fria"), essas pré-decisões passaram a ser mais minudentes, expressadas
por preceitos, cobrindo praticamente todos os campos da atuação da socie
dade: ciência, tecnologia, desportes, lazer, comunicação social, artes etc.
Além dessa preocupação com o detalhe, desenvolveram-se técnicas jurídi
cas para dar exeqüibilidade imediata às nOrmas constitucionais que esta
belecessem certos direitos individuais e meta-individuais. Esses desenvolvi
mentos ulteriores passaram a caracterizar as Constituições promulgadas mais
recentemente, analíticas, quando não casuísticas, como a portuguesa, a
peruana, a espanhola, a iugoslava e a brasileira, de 1988, enfatizando, to
das, esse papel material de suas normas.

A inserção de grande número de preceitos na Constituição, garantidos
até mesmo com a cominação de inconstitucionalidade em caso de omissão
em seu cumprimento, se explica de duas maneiras: em primeiro lugar,
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pela preocupação ideo16gica, de estabelecer um programa de govemo acima
de qualquer ulterior escolha democrática; em segundo lugar, pela preo
cupação eUtista, de tomar decisões capazes de evitar os desacertos dos
Govemos constituídos, o que é, de certa maneira. um preconceito contra
o povo e, principalmente, quanto à validade dos procedimentos demo
cráticos.

As normas materiais atendem, assim, no contexto constitucional. como
um guia. um balizamento e até como decisões governamentais, desempe
nhando um papel cada vez mais desintegrador do consenso politico, na
medida em que passam a obstar a sua formação e, em última análise, a
impedir a satisfação das demandas legítimas da sociedade.

Na disputa entre o socialismo real e a democracia decisional o em
prego dessas normas materiais e a atribuição de um papel diretivo e con
dicionador das Constituições, desempenhou um importante papel para ga
rantir o predomínio da ideologia com o que se considerou "um mínimo"
de sacrifício da democracia.

Está claro que, afinal, o que se fez foi subverter o caráter democrático
das Constituições, na medida em que governar poderia dispensar o consen
so sobre as escolhas políticas; o que fazer, quando, como, onde e para
quem e, assim, a legitimidade corrente.

O caminho político do socialismo real foi, portanto, enxundiar as
Constituições dos países onde dominou e onde pôde influir com um
excesso de normas materiais, revelando, com isso, seu desprezo real ao
verdadeiro conteúdo decisional da democracia 8. Não se pode ignorar que
a abundante literatura dedicada à construção do socialismo alardeava que
as ideologias não deveriam se preocupar com a "juridicidade" da ação do
Estado. e sim com sua "justiça". Ao contrário. considerava que todo sis
tema de legalidade e. sobretudo, o seu controle judicial exercido sobre o
governo era um estorvo à "eficácia" das idéias "progressistas" ainda por·
que. acrescentava-se, os juízes têm, quase sempre, tradição "burguesa" e
"conservadora".

Assim é que, de cliché em cliché. a manipulação constitucional para
a condução ideologizada das sociedades ficou muito a dever ao socialismo
real, felizmente em vertiginoso declínio desde 8 última década. Teve até

8 Nem por outra razlo, NORBERTO BOBmO afirmou que "um regime que
seja, ao mesmo tempo, democrático e socialista, até agora nAo existiu" (Liberaltlmo
e Democracia, Ed. BrasiUense, S. Paulo, 11188, p. 83).
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seus teóricos, e dos mais brilhantes, como. próximo de n6s, brasileiros,
J. J. GOMES CANOTILHO, advogando a adoção de um programa polí
tico constitucional em tese intitulada, et pour cause, A Constituição Diri
gente 7. Incorporado um programa partidário à Constituição, ficam invia
bilizados quaisquer outros programas partidários possíveis e de nada ou
pouco vale, nesta ordem constituciona1. a legitimidade.

Em conclusão: uma Constituição pode ser o maior impedimento à
tomada de decisões políticas legítimas e, portanto, politicamente eficientes,
desde que seja formalmente ou materialmente inadequada.

Há inadequação formal, na medida em que ela não permita uma ca·
nalização, filtragem e seleção de demandas apropriadas para a tomada de
decisão (crise de input).

Hã uma inadequação material, na medida em que ela contenha um
excesso de normas pré-decisionais, que impeçam ou prejudiquem a tomada
de decisão legítima (crise de output) 8.

5. A revisão constitucional

Identificados os impedimentos no modelo constitucional, a solução
imediata está na sua reforma: ou como emenda ou como revisão.

A revisão constitucional se distingue da emenda por seu procedimento,
mais expedito, menos formal; pela soma de poderes dos constituintes revi·
sores para tudo rever, se necessário, e pela amplitude que dela se pretende.

° instituto da revisão constitucional não se confunde com o da emenda
não só por essas características, mas, sobretudo, por sua conexão política
com o conceito de constituição analítica e dirigente: ele assoma como um
instrumento de revisão programática. na medida em que a Constituição
passou a conter o programa partidário dominante quando de sua pro
mulgação.

7 J. J. GOMES CANOTILHO, Professor de Direito Constitucional da. Univer
sidade de Coimbra, orientador de ALVARO CUNHAL quando da feitura da
Constituição portuguesa de 1976, fortemente influenciado pelo conceito de alta
constitutividade do pUblicista sulço R. BAUMLIN (LebencUge od.er gebiindigte
Demo1çratte, Basel, 1978), publicou a tese Comf:ttutç40 Dirigente a Vinculação do
Legf&lador (Coimbra, 1982).

8 Aferida, esta legitimidade corrente, com a regularidade exigida para que
a participação polltica seja colhida permanentemente, por todos os canais demo
cráticos, e não apenas sob a forma de legftimidade originária de um corpo
constituinte.
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Com isso, toma-se, a Constituição dirigente, ou a que pretenda sê-lo,
provisória, e, exigindo o consenso da maioria absoluta dos constituintes
revisionais {I, tão rígida como uma simples lei complementar, que exige o
mesmo quorum 10.

No particular, o constituinte brasileiro de 1988. ao adotar muito do
modelo "dirigente" da Constituição portuguesa de 1976. fê-lo também
com a solução da revisão qüinqüenal 11 •

Em conclusão: são as inadequações formais e materiais. da Consti
tuição de 1988, que devem ser identificadas e eliminadas no processo de
revisão constitucional de 1993, para a superação das causas da ingover
nabilidade que hoje comprometem o modelo político brasileiro.

As inadequações formais a serem identificadas são aquelas que pre
judicam a fluência legítima do processo decisório democrático.

As inadequações materiais a serem identificadas são as pré·decisões
obsoleta% ou inconvenientes que impedem a ROOção da ded.%ão lq{u1't\a.

Mas. sobretudo. deve ser varrida da Constituição brasileira essa carac
terística de provisoriedade, que lhe priva da mais importante das qualida
des: a segurança jurídica.

O aprendizado político das nações, todavia, é lento e penoso. As ins
tituições dos países em desenvolvimento se aperfeiçoam muito mais por
cópia que por evolução autóctone.

O Seminário, cujo objeto era a crítica construtiva da política bra
sileira (politics). acabou ficando no debate de poUticas (policies), uma
confusão sempre recorrente e, até certo ponto, compreensível, mas que
revela um preocupante despreparo das elites brasileiras para responder aos
anseios da sociedade como um todo e fazer, da revisão de 1993, um mer
mento decisivo na vida nacional.

Será um momento de superação dos erros, herdados de confrontações
ideológicas da Guerra Fria. de estatismos exacerbados e de utopismos ge
nerosos, mas que não mais têm sentido num mundo cada vez mais inte
grado pela economia, pela ciência. pela tecnologia, pela cultura e pela
competição.

9 Art. 3"'. ADCT, constltu1çlo de 1988.
10 Art. 69, Constltu1~ de 1988.
11 Art. 287, Const1tUlçA,o pOrtuguesa de 19'16 (sem contar com a primeira

revisão. previSta no art. 286).
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Processo Legislativo: Relações entre
o Congresso NacionaJ e o Poder Executivo
na Constituição de 1988

INOcÊNCIO MÁRTIRES COELHO

Professor Titular da. UnB

No ano de 1983, portanto ainda sob o regime constitucional da Carta
de 1967-69, em artigo dedicado à memória do saudoso Ministro Raymundo
de Souza Moura, que acabara de falecer, expusemos algumas idéias a res
peito das relações entre o Executivo e o Legislativo como disciplinadas
naquela Constituição.

Agora, quando passados já oito anos da publicação daquele trabalho
- anos de profundas transformações na sociedade brasileira - experi
mentamos uma contraditória sensação de prazer e melancolia diante do
que antes escrevemos sobre aquele tema. A sensação de prazer ou de ale
gria deriva do fato de que. o despretensioso trabalho mantém-se relati
vamente atual, eis que, em suas linhas gerais, pelo menos do ponto de
vista teórico, ainda serve para explicar, com razoável pertinência, o meca
nismo das relações entre E:xecutivo e Congresso Nacional, no quadro polí
tico e institucional dos nossos dias.

Quanto ao estado de melancolia, confessamos senti-lo pela constata
ção de que, nesse já longo entretempo, as práticas constitucionais quase
não se modificaram, apesar do sopro liberalizante e democratizador que
arejou o País, desde as campanhas das diretas já e pela convocação da Cons
tituinte, até os dias que correm, quando se esgotou o chamado ciclo auto
ritário, promulgou-se uma nova Carta Política, restabeleceram-se as elei
ções diretas, em todos os níveis, inclusive para a Presidência da Repú
blica, e foram devolvidas à legalidade todas as correntes de opinião, na
mais ampla experiência de pluralismo político jamais vista no País.

Estranhamente, entretanto, no marco das relações entre o Congresso
Nacional e o Poder Executivo e, mais precisamente, no âmbito do cha-
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mado processo legislativo - que é o tema central desta palestra -. parece
que ainda vivemos sob o regime constitucional precedente. não obstante a
nova Constituição tenha ampliado, sobremaneira. a competência do Con
gresso Nacional e reduzido, significativamente. as atribuições legiferantes
do Presidente da República.

A propósito, en passant, não é demais lembrar - como todos sabe
mos - que a Constituição de 1988 foi talhada para um sistema de goverw
no parlamentarista, que não logrou ser adotado porque, sob pressões varia
das do então Presidente da República, à última hora fez-se opção presi
dencialista, sem a necessária adaptação do texto àquele atropelo palaciano,
que, para muitos. tem dificultado o funcionamento das instituições até nos
dias atuais.

Pois bem, apesar disso tudo, se compararmos os dois textos, o da
anterior e o da atual Constituição, verificaremos que, em tennos de pro.
cesso legislativo, alterações significativas foram introduzidas na distribuição
dos poderes entre o Congresso Nacional e o Presidente da República, mas,
apesar disso, continua o Chefe do Executivo a ter a primazia na produçio
normativa. sem que se possa atn'buir tal superioridade sequer à existência
de uma folgada maioria parlamentar governista, pois é de todos conhecida
a precária sustentação congressual de que dispõe o Presidente, para levar
adiante os projetos de sua iniciativa, nestes compreendidas as medidas
provis6rias submetidas ao exame do Congresso Nacional, sobre as quais
falaremos mais adiante.

Pois bem, se não obstante essas alterações textuais, ou jurídico-for
mais. no plano fático pennanece mais ou menos idêntico o quadro da~

quelas relações, parece que o exame da questão se desloca do &nbito da
Jurisprudência Nonnativa para o da Sociologia Jurídica e Política, enquan
to ciências que estudam e procuram explicar as relações sociais tal como
efetivamente se verificam, no plano da realidade, e não como deveriam
ocorrer, no mundo das idealidades ou da normatividade pura.

Colocada a questão nesses termos ou nesse plano, vejamos como os
estudiosos têm procurado analisar e explicar a chamada crise do Parla
mento, nas mais diversas latitudes ideol6gicas.

Essa discussão, que se amplia ou se restringe à medida em que oscila
o pêndulo do re~ime, ora no sentido da abertura política, ora no da res
trição às liberdades públicas, pode ser resumida na indagação, que 8 todo
instante se renova. com evidente caráter maniqueista, sobre os fundamentos
para uma opção segura entre 8 eficácia, que se considera apanáRio do
Executivo. e a legitimidade, que se proclama inerente ao Poder Legislativo,
abandonada, consciente ou inconscientemente, qualquer tentativa de encon·
trar um meio termo capaz de conciliar essas tendências, em busca de uma
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fórmula que, sem prejuízo da atuação, que se quer eficaz, do poder gover
namental, imponha a esse mesmo poder a satisfação de padrões mínimos de
legitimidade.

Os que propugnam pelo fortalecimento do poder governamental argu
mentam que, no Estado contemporâneo, tendo mudado as funções do go
verno - antes negativas, agora positivas - o que os indivíduos querem
e exigem do Estado é, antes, a satisfação dos novos direitos, caracteristica
mente chamados sociais, que se consubstanciam em serviços e bens, do
que o simples respeito ao direito de não serem incomodados pela burocracia
estatal, ou de poderem criticá-la livremente. Essa é a idéia central que
norteia a moderna democracia social, em cujo contexto o Executivo é apre
sentado como o Poder mais apto à imediata satisfação dessas necessidades,
que se consideram mais prementes. apresentando-se o Legislativo como um
Poder anacrônico, mais preocupado em defender ou resguardar interesses
políticos ou eleitorais, dos seus integrantes ou dos grupos que representam,
do que em resolver os graves problemas que afligem camadas cada vez
mais amplas da população.

Para ilustrar essa linha de pensamento, vale reler as palavras adiante
transcritas, de FRANCISCO CAMPOS, talvez o mais contundente e o mais
radical dos nossos críticos do Poder Legislativo, mas nem por isso o menos
lúcido dos seus analistas:

"Não há hoje nenhuma controvérsia relativa à incapacidade
do corpo legislativo para a legislação direta. ~ a sobrevivência
de um órgão às condições que o geraram. No século passado, o
papel do Estado era, antes de tudo, negativo: intervir o menos
possível. O Parlamento era um órgão eminentemente político,
cuja função não era uma função técnica, mas política: controlar
o governo e servir de órgão autorizado de expressão da opinião
pública. A legislação se limitava a regular questões gerais e sim
pIes. Ora, a atividade parlamentar sofreu duas modificações ra
dicais. A primeira delas no seu caráter representativo ou como
6rgão de expressão da opinião pública. Com o vertiginoso pro
gresso das técnicas de expressão e de comunicação do pensamento,
o Parlamento perdeu a sua importância como forum da opinião
pública. Esta hoje se manifesta por outros meios mais rápidos,
mais volumosos e mais eficazes. A opinião desertou os Parla
mentos, encontrando outros modos de expressão. Ela não só
deixou de exprimir-se pelos Parlamentos, como colocou a estes
sob o controle dos meios de formação e de expressão da opinião
pública. As salas das Assembléias Legislativas não comportam
mais a opinião pública de hoje: o volume desta exige outros
espaços mais amplos.
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Por sua vez, mudaram as funções do govemo; de negativas
passaram a positivas. A legislação é hoje uma imensa técnica de
controle da vida nacional em todas as suas manifestações. A
legislação perdeu o seu caráter exclusivamente político de quando
se cingia apenas às questões gerais ou de princípios, para assumir
um caráter eminentemente técnico.

Os processos parlamentares continuaram os mesmos e a função
dos parlamentares passou a ser infinitamente ma.is complexa e
mais difícil. Ora. um corpo constituído de acordo com os critérios
que presidem à constituição do Parlamento é inapto às novas
funções que pretende exercer. Capacidade política não implica
capacidade técnica, e a legislação é hoje uma técnica que exige o
concurso de vários conhecimentos e de várias técnicas. Da inca·
pacidade do Parlamento para a função legislativa resulta a falta de
rendimento do seu trabalho. Não só o Parlamento funciona a
maior parte do tempo no vazio, fugindo, assim, à execução de
tarefa acima das suas forças e que não pode ser realizada mediante
os defeituosos processos parlamentares, como, quando enfrenta
a tarefa, o faz, a maior parte das vezes, de pontos de vista estra
nhos aos interesses em jogo, considerando as questões mais no
plano do interesse político ou das exigências eleitorais do que no
seu plano próprio e adequado. Um corpo numeroso, constituido
de várias tendências de grupos e até de matizes individuais, não
reúne, evidentemente, os requisitos próprios a lima obra legis
lativa homogênea e consistente.

Daí o movimento geral em todo o mundo de retirar do Par
lamento a iniciativa da legislação e de estender cada vez mais o
campo da delegação de poderes. Não há hoje no mundo nenhu
ma obra legislativa importante que não tenha sido iniciativa do
governo ou que não seja o resultado de uma delegação do poder
legislativo." (Direito Constitucional. Rio, Forense, 1942, págs.
304/306).

Ressalvados, evidentemente, os excessos dessas criticas, explicáveis,
em larga medida, pela formação autoritária do notável jurista, e pela sua
estreita vinculação ao regime do Estado Novo, forçoso será reconhecer
a pertinência de muitas de suas observações, quando mais não seja pelo
menos no que respeita à crônica morosidade em que se desenrolam os traba
lhos parlamentares, via de regra prejudicados pela extensão e prolixidade
dos debates, nem sempre úteis ao aperfeiçoamento das propostas legislativas.

Nesse particular, há opinião quase unânime, entre os doutrinadores,
no sentido de que o Parlamento soberano do século XIX, que tudo regia.
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foi vítima de sua propna hipertrofia, como aconteceu na França, sob a
3.& República, que, no dizer de MALBERG, por investir o Parlamento não
só do poder legislativo, mas também do poder constituinte, fez dele, em
realidade, o órgão supremo do Estado (Contribution à la Théorie Génerale
de ['Etat. Paris, Sirey, 1920, tome premier, pág. 225).

Tendo chamado a si toda decisão política - observa M. G. FERREIRA
FILHO - o Parlamento acabou sufocado pelo acúmulo das questões a
debater, entrando em estado de apoplexia, e ficando virtualmente paralisado
(Do Processo Legislativo. São Paulo, Saraiva, 1968, pág. 99).

Descrevendo esse quadro de transformação e de crise. assim se expressa
o ilustre publicista:

"Os Parlamentos e seus métodos de trabalho não estavam, em
realidade, em condições de dar conta desse acréscimo de {unções
e desse novo mister completamente diferente daquele para o
qual foram imaginados, o controle político e, posteriormente, a
elaboração legislativa. Organizado como centro de discussão,
destinado a conciliar opiniões, a oposição radical das concepções
políticas levava ao alongamento infrutífero do debate entre corren
tes inconciliáveis. Ora, esse alongamento, que não podia ser
abreviado sem violência à liberdade de palavra dos parlamentares,
já servia de arma para as minorias evitarem decisões que lhes
parecessem inaceitáveis. A obstrução torna-se tática parlamentar
freqüente.

Por outro lado, as questões econômicas, que as Assembléias
passaram a ter de enfrentar à medida em que se desenvolvia o
intervencionismo, dificilmente se ajustam ao processo de debate
público, inerente aos Parlamentos. Em primeiro lugar, porque
certas medidas só poderão dar os frutos esperados se forem sigi
losamente decididas. Ora, não é possível conservar em sigilo uma
medida proposta e discutida, ainda que em sessão secreta, por
várias centenas de indivíduos, sobretudo, pertencendo esses indi
víduos a grupos por elas muitas vezes afetados, não raro preju
dicados.

Em segundo lugar, o debate parlamentar não permite que
certas decisões sejam tomadas com a presteza exigida pelas cir
cunstâncias. Na economia moderna, só a rapidez pode impedir
prejuízos irreparáveis, decorrentes não só de eventos imprevisíveis
como também de decisões de poderes políticos estrangeiros.
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Enfim, a identificação entre a vontade do Parlamento e a lei
acarreta nesse domínio problemas insolúveis. A economia é um
terreno movediço, sujeito a fatores dificilmente ponderáveis. e a
muitos impoderáveis. Assim, o que num determinado momento
é conveniente e mesmo necessário pode ser noutro instante incon
veniente e inútil. A intervenção do E.stado no domínio econÔmico,
pois, para ser eficaz, tem de ser flexível. Ora, essa flexibilidade
não se ajusta à rigidez da lei que s6 ela pode obrigar a quem
quer que seja, tanto a fazer como a deixar de fazer qualquer
coisa." (Do Processo Legislativo, cit., pág. 101).

Impossibilitado, assim, de agir ou reagir prontamente, com a rapidez
imposta pelas novas circunstâncias econômicas e sociais, o Parlamento aca·
bou se transformando em fator de inibição da atividade estatal, atraindo para
si toda a sorte de críticas e prevenções, profundamente nocivas ao prestígio
da instituição, ainda quando estudos sérios e desapaixonados evidenciem
que os preconceitos contra o Legislativo, quando submetidos ao crivo da
pesquisa empírica, revelam-se desprovidos de fundamento, assentando antes
em opiniões do que em fatos concretos. (no Parlamento: as incom\lreen·
sões. os mitos e a tese de seu declínio", Anais do Seminário sobre moder
nização legislativa e desenvolvimento político. Brasília·DF, Gráfica do
Senado Federal, 1976. pág. 28).

A repercussão desse fenômeno e dos preconceitos que os circundam
tem sido intensa também no Brasil, onde já se produziram vários estudos
sobre a chamada crise do Legislativo, não sendo pequeno o númeto de
juristas e cientistas políticos que preconizam a ur~ente reforma do Parla
mento brasileiro, para ajustá-lo às novas exigências do moderno Estado
Social, que, aqui como alhures, tem necessidades a atender em ritmo cada
vez mais acelerado, incompatível como o modo de ser e de agir das nossas
Casas Legislativas.

Dentre tais estudiosos, pelo elevado nível com que abordou o delkaoo
problema da nova correlação de forças entre o Parlamento e o Executivo.
no âmbito da elaboração legislativa, merece ser lembrado o ilustre MIGUEL
REAtE, que assim expôs o seu pensamento a esse respeito:

"Análise mesmo superficial da hist6ria política deste nosso
atormentado século XX demonstra, desde logo, que o problema
da competência legislativa e, mais particularmente. da técnica de
elaboração das leis, sofreu profunda alteração nos seus dados
iniciais, sobretudo em razão da gradual passagem de um tipo
de Estado de funções estritamente jurídicas para um "Estado de
Cultura", ou seja. concebido e reclamado como realidade cultural,
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e, por conseguinte, cada vez mais dotado de capacidade de inter·
ferência nos múltiplos círculos da atividade humana.

Já foi ponderado que até hoje ao "Estado intervencionista"
não corresponde plenamente uma nova Teoria Geral do Direito
Privado, que atenda às peculiaridades do mundo contemporâneo,
subsistindo ainda muitas categorias lógicas ou esquemas doutriná
rios plasmados em função do Estado Liberal, infenso por princípio
a quaisquer incursões no plano das iniciativas individuais ou gru
palistas.

A mesma observação me parece deva ser feita, e por maior
soma de motivos, nos domínios do Direito Público, a começar
pelo problema basilar da correlação do Poderes do Estado. E
notório que a rígida teoria da separação dos poderes já cedeu lugar
à tese da independência e harmonia dos Poderes, ao mesmo tempo
que veio prevalecendo a compreensão do exercício do poder
estatal como desempenho de um serviço público, num sistema
orgânico de atribuições, faculdades e deveres.

Foi esse novo entendimento que possibilitou mais correlação
entre o Governo e o Parlamento, de modo a diminuir a distância
entre o órgão que especificamente aprova as leis e aquele a quem
cabe executá-las. Para não sairmos dos quadros da experiência
nacional, bastaria lembrar que a Constituição de 1934. prevendo,
em seu artigo 59, a possibilidade de comparecimento dos Minis
tros de Estado à Câmara e ao Senado. já assinalava, de maneira
inequívoca. o abandono do presidencialismo clássico, visando a
melhor complementariedade de funções.

Pois bem, tudo indica ser necessário ir além dessas relações
intermitentes, cercadas de rígido cerimonial, a fim de que a
função de legislar não fique prejudicada por uma compreensão
demasiado formal e abstrata do princípio da independência dos
Poderes. Discordo, seja dito desde logo, daqueles que, imbuídos
de pragmatismo tecnológico, chegam a considerar obsoleto e su
perado o príncípío da independência dos Poderes. preferindo que
os projetos de lei sejam estudados por Comissões mistas do Go
verno e do Congresso em base paritária, sem caber aos parlamen
tares a palavra final e decisiva na feitura das leis.

Penso, ao contrário, ser essencial ao Estado de Direito o
reconhecimento de que, se as leis não são o resultado da com
petência e da função exclusivas do Legislativo, dada a participa-
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ção cada vez mais relevante do Governo no processo legiferante,
nem por isto deve deixar de caber 80 Parlamento a decisão final,
em se tratando de matéria de ordem legislativa.

Na concepção individualista do Estado, própria do século
XIX, quando diminuta era a ingerência do Poder Público nos
domínios da economia e das relações sociais, o apego ao princí
pio da separação dos Poderes teve como conseqüência converter,
às vezes, o ato de legislar em uma verdadeira competição de
competências, cada 6rgão estatal agindo com zelo e ciúme no
campo de suas prerrogativas.

Se as franquias democráticas exigem, pois, a distinção de
Poderes autônomos, tal princípio salutar não é incompatível com
uma política de cooperação, em função do bem da coletividade.

Dentro do novo espírito, que todos n6s sentimos ser essencial
à racionalização do sistema representativo. é que devemos refor
mular os modos de colaboração do Executivo no momento decisivo
da elaboração dos textos legais.

Tudo está, pois, não em negar a independência dos Poderes,
mas sim em reconhecer que em nada ficará atingido tal princfpio
com o estabelecimento de um conjunto de medidas que assegurem
a colaboração, ostensiva e permanente, dos 6rgãos executivo e
parlamentar durante toda a tramitação dos projetos de lei, até
a sua promulgação.

Desde que ao Legislativo fique assegurado o pronunciamento
final e decisivo, nada sofrerá a sua expressão soberana pelo fato
de receber, consoante sugestões que a seguir faremos, l:1 contr~bui

ção positiva dos órgãos técnicos governamentais.

S6 assim, penso eu, será possível atingir uma solução deveras
capaz de atender às mutaçócs súbitas e às exigências complexas
que marcam a fisionomia do Estado Intervencionist8. ou. por roCa
lhor dizer, de um Estado de Direito a serviço da civilização e Ja
cultura," ("A elaboração legislativa no Estado Contemporõr.eo·'.
in Política de Ontem e de Hoje, São Paulo, Saraiva, 1978, pág,
47/49).

Infelizmente, ao invés de conceber novos mecanismos de articulação
entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo, para modernizar e racio
nalizar o processo de produção das leis, preferiu o Constituinte de 1988
ampliar pura e simplesmente as competências do Poder Legislativo. indu·
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sive para dispor sobre matérias que, a toda evidência, deveriam ficar entr~

gues a regulamentação baixada pelo Poder Executivo.

Essa irrefletida ampliação de competências, paradoxalmente, não acar·
reta o fortalecimento do Poder Legislativo, antes provoca o seu enfraque
cimento, pela impossibilidade de responder, prontamente, aos reclamos da
sociedade, veiculados pelos órgãos de comunicação, habilmente utilizados
não apenas pelo Governo, como por corporações e grupos de pressão de
todos os tipos, em solertes campanhas de desmoralização da atividade par
lamentar, apontada como dispendiosa e, até certo ponto, dispensável para
atender às necessidades mais prementes da população.

Daí o uso reiterado, quase abusivo, das medidas provisórias, que todos
os oposicionistas criticam, a maioria combate, mas que ninguém imagina
suprimir do texto constitucional - nem mesmo seus mais ferrenhos adver
sários - pelo medo de paralisar as atividades governamentais e, por via de
conseqüência, colocar em risco o próprio funcionamento das instituiçõe~.

Por isso, invariavelmente, o que se nota são apenas clamores e críticas
à chamada hipertrofia do Poder Executivo, mas nenhuma ação eficaz, de
parte do legislativo, para ocupar efetivamente o espaço que a Constituição
lhe assegura, seja antecipando-se em providências legislativas, seja rejei
tando, em votações positivas, quer as medidas provisórias editadas pelo Pre
sidente da República, quer os projetos de lei de iniciativa governamental,
que os congressistas tenham por contrários ao interesse público.

Diversamente, o que se vê - e isso tem impedido, em larga medida,
a regulamentação do processo legislativo das medidas provisórias, o cha
mado Projeto Jobim - é a tentativa de inverter o ônus da inércia delibera
tiva, para considerar insuscetíveis de reedição as medidas provisórias não
aprovadas pelo Congresso Nacional, no prazo que a Constituição exige para
se converterem em lei, sob pena de perda da eficácia.

Em suma, ao invés de criar mecanismos para estimular sua própria
atuação, os congressistas ficam a imaginar fórmulas para inibir a atuação
do Poder Executivo, que pretendem coarctar, por exemplo, com a concei
tuação apriorística, em sede legislativa. do que seja relevante e urgente para,
a partir daí, impedir a própria decisão presidencial de adotar medidas pro
visórias consideradas necessárias pelo Chefe do Governo, segundo avaliação
que sempre se entendeu discricionária e insuscetível de contrasteação, mes
mo perante o Poder Judiciário, consoante antiga e não contestada jurispru
dência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 44/54; RTJ 62/819; RDA
125/89).
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Do lado do Executivo, não é menos preconceituoso o tratamento dis
pensado aos parlamentares - inclusive, paradoxalmente, até mesmo àqueles
que lhe dão sustentação política -, muitas vezes surpreendidos com mo
didas de impacto, freqüentemente apresentadas sob a forma de pacotes
Jechados, que melhor seriam assimilados pela Sociedade se, abertos. fossem
submetidos a prévia discussão com os representantes do povo, dos quais,
invariavelmente, o Governo recolhe preciosas lições. não raro assimiladas a
contragosto.

Com esses procedimentos, tais contendores só têm conseguido retardar,
entre n6s, a modernização e a racionalização nos procedimentos que devem
nortear as relações entre o Parlamento e o Executivo, do que resulta, nos
momentos de mais grave conflito, a necessidade de apelar·se para a media·
ção pacificadora do Poder Judiciário, chamado a arbitrar litígios que seriam
facilmente evitados se aquele relacionamento se pauta&se pelo princípio de.
Jidelidade à Constituição e não por uma equivocada e mal concebida 16gica
de resultados eleitorais.

Há que se vencer, portanto, essa prevenção histórica que tem marcado.
negativamente, as relações entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo
no Brasil.

A persistência dessa prevenção, que não é apenas nossa, traduz um
fenômeno que se observa na quase totalidade dos Estados contemporatleos.
independentemente de diferenças ideológicas, como evidenciado em estudos
e debates da maior amplitude. de que é exemplo o Inquérito promovido:
pelo Departamento de Ciências Sociais da UNESCO, em que se recolheram
estudos de especialistas de vários países, como Iugoslávia, Grã-Bretanha.
Canadá, União Soviética, França e Estados Unidos.

No último desses estudos - uma espécie de súmula das diferentes
contribuições - o professor francês JEAN MEYNAUD observa que os
relatórios nacionais são quase unânimes em reconhecer a expansão das
atribuições do Executivo, como decorrência da ampliação da missão do
Estado, a funcionar como fermento ativo de desequilíbrio entre os diferen
tes órgãos do sistema Governamental ("O papel do Executivo no Estado
Moderno". Revista Brasileira de Estudos PoUticos. Rio, Forense, 1959.
pág.150).

De fato, como já tivemos a oportunidade de salientar mais de uma vez,
a disponibilidade de dados em maior abundância e precisão, no âmbito do
Executivo. toma este Poder necessariamente mais habilitado à formulação
e execução da política, em qualquer dos setores de atividade do Estado
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contemporâneo, independentemente das ideologias abraçadas pelos diferen
tes regimes e governos.

Esta é uma questão que não deve dar margem a deformações ou dis
torções de perspectiva, porque não se trata de colocar numa balança, para
pesagem, a importância, o relevo e a capacidade dos poderes, mas sim de
analisar a diversidade das funções e dos papéis de cada um no contexto da
atividade estatal.

A propósito, quem se dedicar ao estudo comparativo da distribuição
de funções entre os Poderes do Estado, nas Constituições atuais, constatará.
sem maior esforço, que, no particular, é expressivo o predomínio do Exe
cutivo - entendido como Governo e Administração - reservando-se ao
Parlamento a função poütica de controle dos atos administrativos. Esta ten
dência, que se pode considerar universal, como acentuado no aludido In
quérito da UNESCO, decorre da nova concepção do papel do Estado. que
deixou de ser mero espectador da vida coletiva para ser o agente efetivo
de todo o processo de desenvolvimento político, econômico e social.

Nesse contexto, como assinalou GEORGES BURDEAU. tomou-se ca·
duca a concepção de Executivo que faz dos governantes agentes sem ima
ginação de uma lei que se elabora sem eles. ou que reduz as funções de
Governo à simples execução, sem criatividade, das ordens emanadas do
Parlamento (O Poder Executivo na França).

Tendo mudado as funções do Governo, que - já acentuamos ~. de
negativas passaram a positivas. não é mais a abstenção que os homens reque
rem do Estado. mas sim uma ação positiva. capaz de transformar a ordem
social, para que os indivíduos possam exercer os direitos que a ordem juri·
dico-politica liberal lhes reconhecia. mas não tinha meios para possibilitar
fossem efetivamente fruídos.

Sendo o Estado social do século XX cada vez mais intervencionísta e
cabendo ao Governo o papel de agente propulsor dessa intervenção, é íneví
tável a preponderância do Executivo sobre o Legislativo, em todos os Es
tados contemporâneos. S o que se constata em numerosos estudos de Ciên
cia Política e de Direito Público, a evidenciarem que, em todos os qua·
drantes ideológicos, nos países totalitários como nos países democráticos, nos
regimes parlamentares como nos regimes presidencialistas. nas monarquias
como nas repúblicas, o predomínio da função condutora está no âmbito
do Executivo. cabendo. sim, ao Legislativo a função insubstituível de con
trole, de fiscalização. de acompanhamento e de formulação das grandes
opções nacionais.

R. In'. IlIJill. BrolíliQ Q. 28 n. 112 o"'.I_z. 1991 65



De mero executor das leis, na doutrina clássica da separação dos
Poderes, o Executivo transformou·se, inicialmente, em co.legislador ao lado
do Parlamento e, agora, passa a assumir posição cada vez mais relevante
dentro do processo legislativo, do qual tem iniciativa livre e, em alguns
casos, até mesmo exclusiva, sem falar no poder do veto, através de cujo
exercício o Presidente da República pode, eventualmente, cercear ou impe
dir a produção legislativa do Parlamento. ~ de todos conhecido o problema
das relações, dos pesos e contrapesos, do uso abusivo do poder de veto
e dos impasses a que ele tem levado todos os regimes de processo legisla0
tivo complexo, em que a lei se elabora com a participação do Legislativo
e do Executivo.

Nesse panorama, é particularmente significativo o exemplo da França.
que, tendo servido de berço a Montesquieu - O mais famoso pregador
da separação dos Poderes - possui hoje uma Constituição que enumera.
para restringir. as matérias de competência legislativa do Parlamento. con
siderando todas as demais como de caráter regulamentar e. assim. entregues
à disciplinação pelo Poder Executivo.

No Brasil, a nossa Constituição atual, que, neste particular. está pre
cisando de uma revisão atualizadora. contém dispositivo que confere atri
buição ao Congresso Nacional para, com a sanção do Presidente da Repú~

blica, dispor sobre todas as matérias de competência legislativa da União.

Na prática, o que se verifica é que essa enumeração é meramente for
mal, enunciativa de uma previsão de comportamento que efetivamente não
se verifica, porque, se confrontarmos esse dispositivo com o que atribui
competência ao Presidente para adotar medidas provisórias e aquele que
lhe assegura iniciativa privativa para as leis que regulam determinadas
matérias. veremos que a participação do Executivo no processo legislativo
é substancialmente mais importante do que o papel desempenhado. no par
ticular, pelo Congresso Nacional.

Assim, no Brasil, como de resto ocorre na maioria dos Estados con
temporâneos, o quadro é o mesmo, e idêntica é a forma de condução
dos problemas de interesse nacional, com ampla prevalência do Poder
Executivo como formulador e executor da política de Governo em todos
os setores. Mesmo dispondo, até bem pouco tempo. de sólida maioria
parlamentar, que sempre lhe garantiu uma convivência tranqüila com o
Congresso, o Poder Executivo no Brasil sempre teve a primazia da processo
legislativo, de tal forma que, até hoje, tem sido reduzido o número de leis
originátias do próprio Legislativo em comparação com as patrocinadas pelo
Poder Executivo.
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Essa situação, que não constitui característica exclusiva do Estado
brasileiro, também se verifica na França, conforme narrado por PIERRE
LAROQUE, ao analisar a repartição das iniciativas e o exercício do Poder
Legislativo sob a atual Constituição, nos termos seguintes:

"Em primeiro lugar, no domínio legislativo, se o número
das proposições de leis devidas à iniciativa dos membros do Par
lamento é considerável, a proporção dessas proposições que se
concretizam e se transformam em leis é, pelo contrário, fraca.
Os projetos governamentais, muito menos numerosos, têm opor·
tunidades muito mais consideráveis de aprovação. Muitos fato
res concorrem para isso: primeiramente, os parlamentares nem
sempre dispõem de todos os elementos de informação, da com
petência técnica e jurídica que lhes permita estabelecer o texto
duma proposição viável; em segundo lugar e sobretudo porque o
governo. ainda que fraco. dispõe no plano parlamentar de meios
de pressão, em virtude de regulamentos de assembléias e da pos
sibilidade de por em jogo sua própria existência - ou. em
todo caso, o peso dessas responsabilidades políticas - seja para
o pôr obstáculo à discussão duma proposição que não lhe con
venha, seja para apressar a discussão e favorecer a adoção de
seus próprios projetos. E entretanto muito mais fácil opôr-se a
uma proposição do que fazer votar um de seus projetos, pois
que nas assembléias comp6sitas. as maiorias negativas se cons
tituem mais freqüente e facilmente dos que as maiorias positivas."
(O Papel do Executivo ..•• cit., págs. 94/95).

O quadro brasileiro, semelhante ao francês. não deve, entretanto, levar
o observador menos arguto a concluir. sem maior exame, que se tornou obso
leta ou até mesmo dispensável a participação do Poder Legislativo no
esforço pela emancipação econômica e social do País.

Sendo o Parlamento - pelas suas origens - o orgao mais apto a
legitimar as opções adotadas no cornbate ao subdesenvolvimento, ele ocupa
rá sempre uma posição de insubstituível relevo na condução do processo
desenvolvimentista, sobretudo porque o preço que se terá de pagar para
a consecução desse grande objetivo não poderá ser legitimamente imposto
à sociedade civil se não contar com a aquiescência de todos os seus sego
mentos.

Nesta perspectiva, pode-se dizer que, nos países em vias de desenvol
vimento, iguais ao Brasil. os Parlamentos não podem nem devem ser margi·
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nalizados. porque, como assinalou PAULO BONAVIDES. só existe uma
via segura para vencer o subdesenvolvimento sem sacrifício das liberdades
políticas: associar, em laços de consentimento e confiança mútua. a vontade
dos governantes e a vontade dos governados,

Diante desse quadro, cabe indagar qual seria o procedimento mais
apto a viabilizar essa participação do Legislativo, que todos entendem ne
cessária. embora poucos indiquem os caminhos capazes de levar ao resuLtado
pretendido,

A resposta, para nós, é de formulação simples', 13 Parlamento oontem
porâneo, já não dispondo de condições para exercer o papel de motor na
tomada das decisões - que hoje parece irreversivelrnente entregues ao
Executivo - pode e deve exercer uma função inibidora dessa mesma
tomada de decisões. negando a legitimidade de seu assentimento a tudo
quanto lhe pareça contrário aos interesses da sociedade civil, que ele en
cama e representa,

Dessa forma, o Executivo, se pretender legitimar as suas decisões. terá
de negociar com o Legislativo para, através dele, obter o apoio da opinião
pública, sem a qual o Governo tende a se isolar dos cidadãOS, abrindo um
fosso perigoso entre a Nação e o Estado,

Por isso, nesse contexto, cremos ser mais adequado falar-se em recon
quista do que em devolução das chamadas prerrogativas do Poder legis
lativo, porque a revalorização do Parlamento haverá de resultar de seu
próprio esforço e tenacidade, nunca de uma espontânea retração do Exe
cutivo, que, pela sua própria natureza. tende a se expandir sempre e a
ocupar espaços cada vez maiores,

O momento atual, em que se verificou a mais ampla renovação do
Congresso Nacional, parece propício a essa nova atitude, que esperamos
seja adotada em clima de liberdade, mas também de profunda responsa·
bilidade. .

Esse é novo tipo de relacionamento que entendemos deva ser desen·
volvido entre os Poderes Executivo e Legislativo, no atual momento
da vida política brasileira, se quisermos ver reconhecida 8 nossa demo
cracia como um regime de poder aberto, no qual os prós e os contras são
tidos por igualmente válidos, com a minoria de hoje podendo vir a ser a
maioria de amanhã,
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SUMARIO

1. Amplitude do tema. 2. Duas posições conflitantes.
3. Facta praeterita, direito adquirido e direito privado.
4. Coneticionamentos ao direito adquirido. 5. Constitui
ção e direito adquirido. 6. [rretroatividade e dtrrito ad
quirido nas ConstitUições brasileiras. 7. Poder constitu
inte e direito adquirido. 8. Principio da continuidade
das leis no tempo e direito adquirIdO. 9. Tratamento do
direito adquirido no ConstitucionaZismo brasileiro.

1. O tema é amplo e sujeito às posições doutrinárias que procuram escla~

reeê-lo, desde a antigüidade clássica, no tocante ao conflito das leis no tem
po e de época mais recente, a partir do século XVIII, no confronto entre
a Constituição e o direito adquirido. Esta exposição examinará a relação
entre constituição, irretroatividade da lei e direito adquirido, considerando
a genérica formulação do tema e a posição adotada pelo Direito Constitu~

cional Brasileiro.

2. A aceitação e a recusa do direito adquirido podem ser exemplifi
cadas nas colocações de dois publicistas que se aprofundaram na análise
jurídico-política dessa categoria.
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FERDINAND LASSALLE 1, autor da Théorie Systemg'ique des Droila
Acquis - Conciliation du Droit Positif et de la Philosophie du Droit, em
dois volumes, confonne a tradução francesa da segunda edição alemã, sem
prejuízo de sua identificação com o socialismo, sustentou que nos debates
em tomo do conceito de direitos adquiridos vibrava

"l'âme du monde modeme et d'ou découlent toutes les luttes poli
tiques et sociales de notre siêc1e" 2.

Le.ON DUGUIT, o luminar da Escola Francesa do Direito Público,
ao contrário, desconhecia" essa projeção quando negava, dogmaticamente.
a existência de direitos adquiridos, na famosa passagem das Leçons de
Dtoit Public Général 8

, afinnando, enfaticamente, que há mais de meio
século ensinava direito e, até então, ainda não sabia o que era direito adqui
rido. Concebia a idéia como fruto da oposição aos direitos inatos do jusna
turalismo, que vinham da natureza, enquanto os direitos adquiridos emer
giam da sociedade. De qualquer forma, dizia DUGUIT, a expressão deve
ser reieitada.

.3 . A elaboração da idéia de direito adquirido vincula--se a permanência
de facta praeterita, que a regra do Imperador Teodosio formulou no ano
440. em famoso enunciado romanístico, vedat6rio da revogação de facta
"praeterita pela lei:

"Leges et constitutiones futuris certum est dare formam De
gatiis, non ad faeta praeterita revocari, nisi nominatim et de prae
terho tempore et adhuc pendentibus negotiis cautum sit"·.

A situação preexistente e a lei posterior configuram ou nio a existência
do direito adquirido. A construção conceitual de direito adquirido impôs
a fixação do princípio da imutabilidade e da irrevogabilidade da situaçlo
anterior por ato contrário e sucessivo, capaz de desfazê..la com dano ou
prejuízo ao seu titular.

Como vantagem incorporada ao titular. a patrimonialização tomou-se
inerente ao direito adquirido. criando situação individual e concreta. A

1 TMorfe S~8temattque des Droits Acquf8 - ccmcatatlon til' Dtoft Poritil
et de la PkilosOfJki6 du Droit - 2 vais. - Paris - V. Glard - E. Bri6re - 19IK.

2 FenUnanll LassaUe - obra citada - p. S.

3 um. Dugult - Leço1U de Droft Publfc Génbta - Paris - B. de Boccard
- 1926 - p. 308.

4 Ferdiruznd Lassalle - obra c.ltada - p. 24.
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segurança jurídica do direito adquirido contra sua mudança e desfazimento
criou a regra técnica de defesa da posição vantajosa. Criação do direito
anterior, que o consolidou, o direito adquirido se antepunha ao direito novo
e às mudanças decorrentes do novo direito. Expressão do direito novo, a lei
como nonna abstrata dispunha da virtualidade de criar o direito adquirido
e, ao mesmo tempo, através da sucessão legislativa no tempo, anular esse
direito pela revogação do princípio que o constituíra no direito antigo. A
irretroatividade das leis tornou-se a barreira protetora do direito adquirido,
assegurando a permanência e a incompatibilidade entre o direito antigo e o
novo direito legislado. O direito adquirido representa a intangibilidade da
lei no tempo. A irrevogabilidade da lei é técnica de proteção desse direito,
assegurando a indevassabilidade da matéria regulada na lei antiga.

Colocado na confluência entre a lei ?ntiga e a lei nova, compreende-se
3 precedência que o tema mereceu no domínio do Direito Privado, atrain
do a atenção dos civilistas. O desconhecimento, durante largo período hist6
rico, da idéia material e documental da Constituição explica a e1aboração
do direito adquirido no domínio do Direito Civil, com o auxílio das cate
gorias do Direito Privado, para proteção de interesses privados. Por outro
lado, a concentração da matéria constitucional. especialmente na fase de
seu esplendor clássico, na organização dos Poderes do Estado, na campo.
sição e competência de seus órgãos e na declaração genérica de direito9
e garantias individuais, apartava o Direito Público do Direito Privndo. com
a decorrente impenetrabilidade das categorias privatísticas pelas nascentes
normas publicísticas.

O conceito de direito adquirido é definido no Direito Privado, e essa
definição precede e configura sua introdução na norma posterior do Direito
Público. ~ na doutrina dos civilistas que recolhemos a definição dos di
reitos adquiridos, seja entre os mais antigos, como MERLIN DE DOUAI'-

Hles droits acquis sont ceux qui sont entrés dans notre domaine,
qui en font partie, et que ne peut plus naus õter celui de qui nauS'
les tenons,"

CHABOT DE L'ALLIER 6, segundo o qual, os direitos adquiridos são os
que foram

"irrévocablement conférés et définitivement acquis avant te fait,
I'acte ou Ia loi que I'on veut opposer, paUl empêcher la pIeine
et entiere jouissance de ces droits."

5 Paul Boubier - Le Droit Tn:m"ttoiTe - ConjZits MS laia dans la temp8
- 2" edIção - Dalloz et Sfrey - 1980 - p. 96.

6 Paul RoubteT - obra citada - p. 96.
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MOURLON -

"Les droits acquis, a-toOn dit, sont ceux qui son entrés dans
notre patrimoine et qui ne peuvent pas naus être en1evés par te
fait d'uo tiers,"

ou entre os mais modernos civilistas, a exemplo de DEMOLOMBE T:

ule ciroit bien et dfiment devenu nõtre, dont nous sommes inves
tis, qu'un tiers De pourrait pu nous enlever:'

BAUDRY-LACANTINERIE 8:

Ul'avantage qui nous appartient, qui figure daDS notre patrimoine,
qui ne peut être ravi par 1e fait de celui de qui naus Ie tenons ou
par le fait d'un tiers"

HENRI DE PAGE:

"Le droit acquis est ceIui qui est entré dans notre domaine,
qui en fait partie, et que ne peut pIus nous enlever celui de qui
nous le tenons. Cest le droit pleinement et définitivement réa·
lisé."

e de C. F. GABBA t, que definiu o direito adquirido

"comme un droit qui a été crée sous l'empire d'une loi donnée,
et qui est devenu immédiatement partie du patrimoine du llujet,
encare que l'occasion de le faire valoir ne soit apparue qu· apres
l'entrée en vigueur d'une loi différente."

4. As soluções de acomodação entre a lei antiga e a lei nova, atenuando
a eficácia do direito adquirido, brotaram de formulações civilísticas. rene
tindo a primazia do direito privado na revelação de condicionamentos e de
limitações ao direito adquirido. Provieram de formulações civilísticas a
separação entre direitos adquiridos e simples expectativas ou esperanças 10,

a retroatividade das leis interpretativas, das leis de ordem pública, do leia
de competência e de processo, reduzindo a incidência do princípio da

7 Paul Boubfer - obra citada - p. 113.

8 Paul Roubier - obra citada - p. 113.

9 Paul Roubier - obra citada - p. 122.

10 Henn de Page - TraiU Elementaire de Droit Civil Belge - vol. I 
Bruxelas - 1933 - pp. 213 e 220.
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irretroatividade da lei e, conseqüentemente, do direito adquirido. PAUL
ROUBIER U qualificou de surpreendente o silêncio do Código Civil alemão
de 1900, o famoso Bürgerliches Gesetzbuch - BGB -, monumento do
Direito Privado, em relação ao princípio da não-retroatividade das leis.
Mutismo intencional, que a Exposição de Motivos justificou, sustentando
que toda lei pode, e mesmo deve, determinar os limites de sua ação nol
tempo. Na ausência de texto expresso, a Exposição de Motivos recomendava
ao intérprete buscar na lei a regra que dispusesse sobre os limites de seus
efeitos no tempo.

MARCEL PLANIOL e GEORGES RIPERT 12 adotam posição repre
sentativa dos condicionamentos privatísticos do direito adquirido e da ir·
retroatividade das leis, quando, embora doutrinariamente admitindo que
a lei antiga faça parte do contrato e a ele se aplica como estipulação im~

plícita das partes, reconhecem ao legislador a faculdade de impor a inci
dência da lei nova aos contratos anteriores à sua promulgação, fundada no
interesse superior da ordem pública.

CASTRO y BRAVO 13, reportando-se aos casos de aplicação da lei
nova com efeitos retroativos no Direito espanhol, ensina que a doutrina e
a jurisprudência de seu país autorizam as leis com efeitos retroativos, ainda
que não declarado em cláusula expressa, distinguindo os casos em que a
retroatividade poderá decorrer de cláusula especial ou da interpretação do
texto da lei. CASTRO Y BRAVO inclui nesta segunda categoria, deno
minado por ele de irretroatividade por declaração tãcita da lei, as dispo
sições de natureza interpretativa e as que repelem situações anteriormente
constituídas, por incompatíveis com os fins morais e sociais da lei.

No Brasil, CARLOS DE CARVALHO 14, ao promover a recopilação
do Direito vigente, a que deu o título - "Direito Civil Brasileiro Reco
pilado" ou "Nova Consolidação das Leis Civis", na redação do artigo 21
do referido texto, acolheu a doutrina limitadora do direito adquirido e
atenuadora da irretroatividade, admitindo a retroatividade da lei, em de
terminados casos, verbis:

"As leis não têm o efeito retroativo, salvo as que regulam
assunto de ordem ou de direito público, qual a abolição de uma

11 Paul Roubier - obra citada - p. 125.

la MareeI Planiol - Georges Rivert - Trafté Pratique de Droit Civil Français
- vaI. VI - Pms LGDJ - 1930 - pp. 14/35.

13 Federlro àe Castro 1/ Bravo - Derecho Civil de Espana - 2' edJçio 
vol. I - Madrid - 1949 - Pp. 651/652.

14 •.•
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instituição e o estado e a capacidade das pessoas, respeitadol OI

fatos consumados, isto é, que produziram todos os efeitos de que
eram suscetiveis."

o Supremo Tribunal Federal. antes da vigência do Código Civil, como
demonstram julgados citados por JOSb AFONSO MENDONÇA DE
AZEVEDO 16, em seu livro A Constituição Federal interpretada pelo Su
premo Tribunal Federar, sufragou a retroatividade das leis de ordem pú
blica, verbis:

"136 - As leis de ordem pública retroagem..." (4-12-1909),

"146 - Contra as leis de ordem pública não podem ser
invocados direitos adquiridos." (6-12-l916).

Identificando nas formulações privatísticas a sede e a fonte de limi
tações e de condicionamentos ao direito adquirido e à irretroatividade das
leis, não pretendo excluir a doutrina publicística de contribuição no mesmo
sentido. O que assinalo é a predominância e mesmo a primazia daquelas
formulações no domínio do Direito Privado.

No campo do Direito Público, destaco a posição de LEON DUGUIT
que, como vimos, negou a existência de direitos adquiridos e formulou.
doutrina atenuadora da irretroatividade das leis. com a limitação de seu
campo de incidência. Partindo da distinção entre situações jurfdicas subje
tivas e situações jurídicas objetivas. o notável mestre da Faculdade de
Direito de Bordeaux converteu esta segunda categoria na área das leis
retroativas. As situações jurídicas subjetivas. segundo DUGUIT 11S. são
especiais e individuais. O seu exemplo mais claro é O contrato. As situa·
ções jurídicas objetivas derivam diretamente da norma jurídica, da lei
positiva. São situações gerais e permanentes. A lei nova não pode modifi·
car uma situação )urídica subietiva. e se ela o fiz.et. a lei <s.erâ retroativa e
contrária ao direito superior. A lei nova se aplica, ao contrário, às situa·
ções objetivas ou legais 1T. Reconhecendo a intangibilidade das situações
jurídicas subjetivas e 8 inerente modificahilidade das situações objetivas
pela aplicação a elas da lei nono DUGUlT, meó\snte 'Uma dh\i~ cete
brina, reduziu O campo de incidSncia da irretroatividade das le;s e alargou
os CllSOS de aplicação da retroatividade. O mestre de Bordeaux ofereceu,

l' JOIé Afonso Afe1Ufonça de Auvtdo - A Cmmitu~ Fed.,."z lnt~
JJelo Supramo Tribunal Fed!f'al - R!o de Janen-o - 1925 - pp. 48-49.

16 L«m Duguil - Traité lf.e Droit Comt1tutronnel - V. I - P&ria - 1927
- pp. 308, 309, 312. 813.

J'1 Uon Duguft - obra citada - pp. 238/239.
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desta forma. a contribuição publicística à corrente privatística que preco.
niza limitações ao princípio da irretroatividade das leis.

5. O princípio do direito adquirido, que a doutrina civilística concebeu
como projeção da irretroatividade das leis, não ingressou direta e imediata
mente na Constituição. Tmnbém na ordem constitucional a primazia coube
ao princípio da irretroatividade, que se converteu em regra da Constituição,
enquanto o direito adquirido se comportava como princípio-reflexo daquele,
sem dispor da incorporação ao plano da norma constitucional.

No constitucionalismo ocidental, a Constituição norte-americana de
1787 exprime o momento inaugural da irretroatividade da lei com o alcance
hierárquico de norma suprema. O artigo 1.° - Seção 9 -, em sua cláu
sula 3. veda ao Congresso aprovar bílI of attainder ou lei ex post facto (No
bill of attainder or expost fact law shall be passed). Na lição dos intér
pretes da Constituição norte-americana, o bíll Df attaínder é o ato legisla
tivo que impõe uma pena sem processo judicial e a lei ex post facto a que
toma criminoso o ato realizado antes de sua sanção e que era reputado
inocente na época de sua prática. Proibindo a pena sem processo judicial
e a qualificação de criminoso a ato praticado anteriormente à vigência da
lei nova, a irtetroatividade da Constituição norte-americana é de natureza
criminal, vedando leis penais retroativas. Essa preferência pela irretroati
vidade das leis penais, como objeto e matéria da regra constitucional, repf(}
duziu-se no constitucionalismo francês do final do século XVIII, no período
da Revolução de 1789.

Com efeito, a proteção constitucional da irretroatividade da lei penal
firmou-se. originariamente, na Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão, de 1789, posteriormente convertida no texto inicial da Consti
tuição Francesa de 3 de setembro de 1791, cujo artigo 8.° dispunha, verbis:

"La loi ne doit établir que des peines strictement et évi
demment nécessaires. et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi
établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement
appliquée."

A Constituição Girondina de 1793, permanecendo no domínio da irre
troatividade da lei penal, inseria nos artigos 15 e 16 de sua Declaração de
Direitos duas regras protetoras, para dispor, na primeira, que ninguém
poderia ser punido senão pela lei estabelecida e promulgada antes do
crime e, na segunda regra. qualificar de ato arbitrário a lei que procedesse
de forma contrária, isto é, considerasse delito fato anterior à sua existência,
dando ao efeito retroativo da lei o caráter de crime. verbis:

"Nul ne doit être puni qu'en vertu d'une loi établie. promul
guée antérieurement au délít et légalement appliquée." (Art. 15.)
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"La loi qui punirait des délits commis avant qu'eUe existat
serait un acte arbitraire. Veffet rétroactif donné à la loi est un
crime." (Art. 16.)

A Declaração de Direitos, que precedeu o Ato Constitucional de 1793.
reproduziu, em seu artigo 14, as duas regras da Constituição Girondina, a
elas acrescentando o principio da defesa no processo.

A irretroatividade ampla, para abranger a lei criminal e a lei civil.
tomou-se regra da Declaração de Direitos da Constituição republicana de
1793, superando a restrita irretroatividade da lei penal, consagrada nos
textos anteriores. verbis:

"Aucune loi, ni criminelle, ni civile, ne peut avoir d'effet
rétroactif:' (Art. 14-.)

As Constituições Francesas de 1799 e 1814, a Carta Constitucional de
1830 e a Constituição da República de 1848 não inscreveram em seus
textos a regra da irretroatividade da lei penal, como nos documentos cons
titucionais de 1791 e 1793, nem a irretroatividade conjunta da lei penal
e da lei civil, consagrada na Constituição de 1793. Num e noutro sentido.
a irretroatividade perdeu a primazia de norma constitucional. Com a ex~

ção das Leis Constitucionais de 1873, que silenciaram quanto ao princi·
pio da irretroatividade, mantendo sua desconstitucionalizaçáo, as ConstI
tuições mais recentes de 1946 e 1958, prosseguindo na técnica iniciada
na Constituição de 1832 (art. 1.0), preferiram reafirmar os Direitos e as
Liberdades do Homem e do Cidadão de 1189, limitando-se a acrescentar
prlncfpios poHticos, econÔmicos e sociais particularmente necessários ao
nosso tempo, como fez a Constituição de 1946, em procedimento reiterado
pela Constituição de 1938. Tendo conservado em seu Preâmbulo a Deela
raçio de 1789 e deixando de a ela acrescentar outros princípios, verifica
se que a Constituição Francesa de 1958 manteve a irretroatividade de con
teíído penal. sem alcançar a irretroatividade da lei civil, que é. como 'Vi.
mos. posterior a Declaração de 1789 e à Constituição de 1791. Na França,
perdurando a irretroatividade da lei penal. em norma constitucional, tele
gou-se a irretroatividade da lei, em sentido amplo, ao plano da lei ordi
nária, sob o comando do artigo 2.0 do Código Civil de 1804. verbis:

"La loi ne dispose que paur I'avenir; elle o'a point d'effet
rétroaetif.U

DE PAGE 111 considera o artigo 2.° do C6digo Civil Franc!s um prin
cípio fundamental do direito, valendo como

rrun précepte pour le législateur. une obligation pour le juge et
une garantie paur les citoyens.U

18 Renrl de page - obra citada - p. 211.
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Situação idêntica. no tocante à irretroatividade restrita à lei penal. é
a que se contém na Constituição da República da Itália de 1947. O arti.
go 25, segundo inciso, da Constituição italiana limitou~se a dispor que

"Nessuno puõ essere punito se non in forza di una legge che
sia entrata in vigore prima deI fatto commesso,"

A irretroatividade ampla constitui regra das Disposições sobre Leis
em Geral, texto que precede ao Código Civil, cujo artigo 11, regulando
a eficácia da lei no tempo, reproduz o enunciado do Código Civil Fran
cês, verbis:

"La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto
retroattivo!'

Comentando a dupla categoria de normas sobre irretroatividade, uma
na Constituição, com alcance restrito à lei penal, e outra na legislação
ordinária, dotada de alcance genérico, Carlo Cereti 19 assinalou que a irre
troatividade prevista no texto introdutório do Código Civil encerra um
princípio geral do ordenamento jurídico, que deve ser observado por todos,
sem constituir, entretanto, limite jurídico para os órgãos legislativos. Estes
órgãos poderão atribuir efeito retroativo à lei formal, pois, em matéria
não penal, a irretroatividade é princípio de poUtica legislativa, que pode
ser ultrapassado pelo próprio legislador, quando necessário. Em matéria
penal, ao contrário, a irretroatividade constitui limite insuperável, imposto
pelo artigo 25 da Constituição.

Estendendo a comparação ao Direito latino-americano, registramos <l

posição correspondente do Direito argentino. A Constituição argentina de
1.° de maio de 1853 e as sucessivas reformas de 1860, 1866. 1898 e 1967
contemplam a irretroatividade da lei penal, dispondo que ninguém será
penalizado sem processo prévio fundado em lei anterior ao fato, nem jul·
gado por lei inexistente na época do fato (art. 18). A irretroatividade am
pla, para a legislação de caráter não penal, como na França e na Itália,
abrigou-se no artigo 3.0 do Código Civil da República Argentina, de 1.0
de janeiro de 1871, em redação de idêntico conteúdo à dos Códigos Civis
da França e da Itália, na sua primeira parte, verbis:

"Las leyes disponen para lo futuro; no tienen efecto retroae
tivo, oi pueden alterar los derechos ya adquiridos."

19 Carlo Ceretí - COT80 di Dif'itto Costituztonale Italiano - 5~ edlção 
Giapplchelli Editore - 1958 - p. 363.
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A irretroatividade da lei penal. como regra da Constituição, e a irre
troatividade da lei, de forma ampla, na legislação ordinária codificada,
torna invulnerável a primeira categoria de normas, acarretando a sançio
da inconstitucionalidade, em caso de sua transgressão. A irretroatividade
da lei na legislação ordinária, não obstante o seu caráter de princípio
fundamental do direito e de regra de política legislativa, fica submetida
ao juízo e conveniência do legislador. que poderá ultrapassá-la em outra
lei. Gerando o direito adquirido, que é princípio-reflexo da irretroativida
de. a intangibilidade desse direito fica comprometida quando a metro.
tividade ampla não constituir princípio constitucional.

O Código Civil Argentino. inovando a regra do Código Civil Francês.
reproduzida no Código I ta1iano. reforçou a segurança jurídica dos direitos
adquiridos, acrescentando à proibição do efeito retroativo a de que as leis
não podem alterar direitos já adquiridos. A lei posterior. que atingi-los,
violando princípios da lei geral. ensejará sempre a proteção jurisdicional
dos direitos adquiridos. Na França e na Itália, a noção de direitos adqui
ridos perdura na doutrina e na jurisprudência, sem a eficáciL e a energia
do princípio legal conferido pelo Direito argentino.

6. O constitucionalismo brasileiro, desde o seu texto inicial, em 1824
consagrou o princípio da irretroatividade ampla, desconhecendo a técnica
da irretroatividade parcial, preferida nas Constituições dos Estados Unidos
de 1787, da Argentina de 1853, da Itália de 1947 e da França de 1958.

O tratamento constitucional da matéria no Direito Brasileiro pode ser
destacado em dois períodos. No primeiro, a irreuoatividade ampla se loca·
liza na Constituição e a proteção do direito adquirido adviria, inicialmente,
daquela irretroatividade, como princípio-reflexo, para, posteriormente, de
correr de regra expressa do direito ordinário, convivendo com o princípio
constitucional da irretroatividade. No segundo período, a ittetroatividade
ampla foi absorvida pelo direito adquirido. que se tomou princípio cons·
titucional, invulnerável pela lei ordinária.

A Constituição do Império de 25 de março de 1824 e a Constituição
da República de 24 de fevereiro de 1891 pertencem ao primeiro período,
consagrando nos respectivos textos a irretroatividade ampla. da qual se pro
jetava o princípio do direito adquirido. corolário da irretroatividade e a
ela inerente, por relação congênita. Na Constituição do Império, a irre
troatividade. que ingressou no título final - Das Disposições GCY&a e
Garantias dos Direitos Civis e Políticos dos Cidadãos Brasileiros - se con·
densava na breve regra do artigo 179, § 3.". o qual, referindo-se à lei já
mencionada nos parágrafos 1." e 2.". dizia. simplesmente. verbis:

"A sua disposição não terá efeito retroativo'"
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PIMENTA BUENO '20, o melhor exegeta da Constituição do Império,
ponderava que

"o sagrado princípio da não-retroatividade da lei deve ser respei
tado ainda mesmo no caso de interpretação."

Na Constituição Federal de 1891, a irretroatividade ampla da lei des
locou-se da Declaração de Direitos, para tomar a forma de vedação de
leis retroativas, dirigida à União e aos Estados, como regra das Disposi·
ções Preliminares da Organização Federal, contida no artigo 11, § .3.0

, verbis:

"É vedado aos Estados, como à União, prescrever leis retroa·
tivas."

RUI BARBOSA 21, o maior intérprete da Constituição de 1891, não
{oi, enttetanto, seguido quando deu ao ~rincípio constitucional inteli.gênde.
restrita, para confiná·lo nos limites da irretroatividade da lei penal, a exem
plo da Constituição norte·americana, a qual, como se viu, adotou termi·
nologia adequada ao alcance da irretroatividade criminal, o que não se veri
ficou na Constituição Brasileira da La República. A Constituição de 1891,
na linha da Constituição do Império (art. 179 - 11), manteve na Decla
ração de Direitos, em regra autônoma, a proibição de retroatividade da
lei criminal, consagrando o princípio da exigibilidade da lei anterior, verbis:

"Ninguém será sentenciado senão pela autoridade competen·
te, em virtude de lei anterior e na forma por ela regulada" (art.
72, § 15).

Na vigência da Constituição de 1891, a promulgação do Código Civil,
pela Lei n.O 3.071, de 1.0 de janeiro de 1916, com vigência em igual data
do ano seguinte, incorporou ao ordenamento jurídico a def~nição de di·
reito adquirido, que se tornou principio legal autônomo, desprend.endo-.se
da condição anterior de princípio-reflexo da irretroatividade da lei. A In·
trodução ao Código Civil não só definiu (art. 3, § 1.0) como impôs à lei o
respeito ao direito adquirido (art. 3). verbis:

"A lei não prejudicará, em caso algum, o direito adquirido,
o ato jurídico perfeito, ou 8 coisa julgada.

Consideram-se adquiridos, assim, os direitos que o seu titu·
lar, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo

20 José Antônio Pimenta Bueno - Dtreito Público BrastZeiro e Análise da
ConsUtufção do Império - Rio de Janeiro - 1857 - p. 394.

21 Rui Barbosa - Comentários (} eonafltufç40 Federal Brasileira - Coligidos
e ordenados por Homero Pires - vaI. I - 1932 - p. 375.
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de exercício tenha termo prefixo, ou condição preestabelecida,
inalterável a arbítrio de outrem" (art. 3, § 1.0).

As Constituições Federais de 1934, 1946, 1967 e 1988 integram o se
gundo perlodo do constitucionalismo brasileiro, quando o direito adquirido
tomou-se princípio constitucional, absorvendo nele a irretroatividade da
lei, que deixou de figurar no enunciado da Constituição, por sua absorção
na regra do direito adquirido.

A Constituição de 1934 fixou o princípio constitucional do direito
adquirido na Declaração de Direitos, conforme formulação iterativamente
reproduzida Das Constituições de 1946 (art. 141. § 3.°), de 1967 (art. 150,
§ 3.°) e de 1988 (art. 5.° - XXXVI), verbis:

..A lei não prejudicará o direito adquirido. o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada."

A partir da Constituição de 1934, introduziu-se a inovação de ton·
templar a retroatividade da lei penal benéfica ao réu. verbis:

..A lei penal s6 retroagirá quando beneficiar o réu" (art. 113
-27).

A Carta de 1937. que instituiu regime autoritário, não manteve o
princípio da intangibilidade do direito adquirido, que experimentou pra.
cesso de desconstitucionalização. nem reiterou a retroatividade benéfica da
lei penal, que desapareceu da norma constitucional. Não prollCIeVeu as
leis retroativas. como vedação à União e aos Estados. e assim a ablação
constitucional do princípio foi completa. conferindo ao legislador ordinário
completa discricionariedade. A Carta de 1937 substituiu a retroatividade
benéfica por outro princípio. segundo o qual as penas estabelecidas ou agra
lvadas na lei nova não se aplicam aos fatos anteriores (art. 122 - 13). o
que não corresponde ao conteúdo mais liberal da retroatividade da lei
penal benéfica. Na vigência da Carta de 1937, a nova Lei de Introdução
do Código Civil (Decreto-Lei 0.° 4.657, de 4 de setembro de 1942). revo
gou o artigo 3.° da anterior ,Introdução ao Código Civil, que assegurava o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, deixando aber
ta a possibilidade de leis retroativas, se assim dispusesse a própria lei,
como facultava a ressalva - salvo disposição expressa em contrário -.
que figurava no artigo 6.° da Lei de Introdução de 1942, verbis:

"Alei em vigor terá efeito imediato e geral. Não atingirá.
entretanto. salvo disposição expressa em contrário, as situações
jurídicas definitivamente constituídas e a execução do ato jurídi
co perfeito,"
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A Lei n.O 3.238, de 1.0 de agosto de 1957, na vigência da Consti
tuição de 1946, restabeleceu na sua plenitude o princípio do direito adqui
rido, em obediência ao preceito que o consagrara na norma constitucional
superior.

7. Sendo pacífica no Direito Brasileiro a intangibilidade do direito adqui
rido, quando considerado em relação à lei ordinária, que uão pederá pre
judicá-lo, cabe, finalmente, apurar se a Constituição, que consagra o direito
adquirido, poderá dispor contrariamente a ele.

A questão se situa no campo da competência do poder constituinte
originário, se for o caso de nova Constituição, e na do poder constituinte
de revisão, de emenda ou de reforma, para os casos de alteração do texto
constitucional existente.

As grandes revoluções, determinando profundas alterações na estrutu
ra política, social e econômica, não se detiveram diante das situações con
solidadas anteriormente, deixando de reconhecer o direito adquirido.

No curso da Revolução Francesa de 1789, LASSALLE 22 cita como
representativas da negação do direito adquirido as leis da Convenção de
1793, dispondo sobre sucessões ocorridas desde 14 de julho de 1789, com
efeito retroativo. A abolição do regime feudal, de seus dirçitos e deveres, ~em
indenização, por ato da Assembléia Nacional, sepultou direitos adquiridos,
dentro do processo revolucionário francês de 1789. A Constituição Fran
cesa de 1791 legitimou e consagrou a derrocada do antigo regime, como
se lê em sua introdução, segundo a qual:

"11 n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions hérédi·
taires, ni distinctions d'ordres, ni régime féodal, ni justices pa
trimoniales, ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui
en dérivaient, ui aucun ordre de chevalerie, ni aucune des cor·
porations ou décorations, pour Iesquelles on exigeait des preuves
de noblesse, ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni
aucune autre supériorité. que ceIle des fonctionnaires publics dans
l'exercice de leurs fonctioos. II n'y a plus ni vénalité, ni hérédité
d'aucun office publico II n'y a plus, pour aucune partie de la
Nation, ni pour aueun individu, aueuo priviI~ge, ni exception
au droit commun de tous les Français. II n'y a plus ni jurandes,
oi corporation de professions. arts et métiers. La loi ne reconnait
plus ni voeux religieux, ui aueun autre engagement qui serait
contraire aux droits naturels ou à la Constitution."

22 Ferdinand Lassal!e - obra. citada - p. 476.
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Em outra manifestação radical do que LASSALLE chamou de mu
danças bruscas da história moderna, quando a consciência geral do direito
produz uma nova ordem de coisas - "les changements soudains et brus
ques que l'histoire moderne a enregistrés en si grand nombre et ou la cons
cience générale de droit engendre un nouvel ordre de choses" 23 -, à
Revolução Comunista de 1917, igualmente sucumbiram na voragem revo
lucionária o direito adquirido e as instituições do direito anterior. A De
claração dos Direitos dos Povos da Rússia, de 15 de novembro de 1917.
o primeiro documento político após a deflagração daquela Revolução, su
primiu a propriedade e proclamou a libertação dos camponeses do poder
dos proprietários da terra. A nova relação de forças projetou-se na Cons
tituição da República Socialista Federativa Soviética Russa, de 10 de julho
de 1918, a primeira Constituição Soviética Russa, responsável pela orga
nização da República dos Soviets dos operários, soldados e camponeses.
A nova ordem constitucional fundava-se na socialização da terra, na abo
lição da propriedade privada, com a transferência aos trabalhadores, sem
nenhuma indenização, de todas as terras, consideradas, doravante, patri
mÔnio do povo (art. 3.°, a - b). Converteu em propriedade do Estado
Soviético as fábricas, as oficinas, as ferrovias, outros meios de produção
e de transporte e os bancos (art. 3.° - c - e). Confirmou o repúdio aos
empréstimos contraídos pelo Governo Czarista (art. 3.° - d). Declarou
que a tarefa fundamental da Constituição consistiria na instauração da
ditadura do proletariado da cidade e do campo (art. 9). A Conlltituição
da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de 1936, que sucedeu à
de 1923, tornando-se a terceira Constituição Soviética, dentro da conl:ep·
ção marxista de Constituição balanço, registradora das conquistas já obti
das, estruturou o poder em função do sistema socialista e da propriedade
socialista dos instrumentos e dos meios de produção, que decorreram da
anterior liquidação do sistema econômico capitalista, da abolição da pro
priedade privada dos instrumentos e dos meios de produção, como recorda
o artigo 4.° da Constituição de 1936.

As Revoluções Francesa de 1789 e a Soviética de 1917 são modelos
das revoluções que estabeleceram nova ordem política e social, destruindo
a ordem anterior. A fratura, num e noutro caso, foi violenta e os direitos
adquiridos da nobreza feudal, da aristocracia territorial e das classes do
minantes receberam golpe mortal.

O Poder Constituinte, que implantou a República Burguesa na França
e a Ditadura do Proletariado, na União Soviética, não só liquidou direitos
adquiridos das classes dominantes, como não chegou sequer a conceber
a idéia da proteção do direito adquirido. antepondo esse direito a lei que
resultasse da atividade do legislador. A Revolução Soviética expropriou

23 Ferdinand Lassalle - obra citada - pp. 475/476.

82 R. Int. rvgil!. lro.ília a. 28 11. 112 0"• ./41.1:. 1991



a propriedade privada e socializou Os meios e instrumentos de produção.
A Revolução Francesa de 1789, criando as condições favoráveis à im
plantação e apropriação da propriedade privada pela burguesia, não esten
deu a esta instituição o amparo do princípio constitucional da irretroati
vidade das leis, que os textos constitucionais restringiram, como vimos,
a irretroatividade da lei criminal, protegendo a liberdade física. Na França,
a irretroatividade da lei civil surgiu mais tarde, para desaparecer, em se
guida, o que impediu a formulação do direito adquirido como princípio
constitucional, dotado de força inibidora da atividade contrária do legis
lador. O desdobramento verificado no sistema jurídico francês, a partir
do Código Civil de 1804, incorporando o princípio legal da irretroativi
dade ampla, permitiu o reconhecimento do direito adquirido como situa
ção decorrente da irretroatividade legal, sem alcançar, entretanto, a supre
macia de princípio constitucional.

8. As llludanças operadas na fisionomia do regime político brasileiro não
atingiram a profundidade das alterações que decorreram de processo revo
lucionário radical.

A passagem do regime monárquico ao regime presidencial não se fez
acompanhar de traumatismos sociais e econômicos. A vida pública republi
cana recebeu a colaboração de antigos monarquistas e a presença de anti
gos Conselheiros do Império nos cargos de relevo da administração repu
blicana justificou que se desse à Primeira República a qualificação de
República de Conselheiros. PocJe.se dizer que a medida mais drástica ficou
representada pelo trecho constitucional de J891 que, pondo ênfase na igual
dade de todos perante a lei, solenemente declarava:

"A República não admite privilégios de nascimento, desco
nhece foros de nobreza e extingue as ordens honoríficas existen~

tes e todas as suas prerrogativas e regalias, bem como os títulos
nobiliárquicos e de conselho" (art. 75, § 2.").

A Constituição de 1891 afirmou. a continuidade entre o direito antigo
e o direito novo, desde que compatível com a Constituição e os princí
pios nela consagrados, verbis:

"Continuam em vigor, enquanto não revogadas, as leis do
antigo regime no que expUcita ou implicitamente não forem con
trárias ao sistema de governo firmado pela Constituição e aos
princípios nela consagrados" (art. 83).

A ruptura que li Revolução de 1930 introduziu no ordenamento jurí
dico de 1891 não dispensou as cautelas compatibilizadoras entre o direito
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anterior e a ordem que emanava do exercicio de poderes discricionários
do Govemo Provisório. O Decreto n.O 19.398, de 11 de novembro de
1930, que institucionalizou a Revolução, de autoria de consagrado Jurista.
o Or. Levy Carneiro, se distingue pelo conjunto de limitações que traçava
ao emergente poder revolucionário, prescrevendo o exercício da atividade
judiciária consoante "as leis em vigor" (art. 3.°). assegurando a vigência
das Constituições federais e estaduais, as leis e decretos federais. as pos
turas, deliberações e outros atos municipais (art. 4.°), declarando em vigor
as obrigações e os direitos resultantes de contratos, de concessões ou outras
outorgas (art. 7.°), proclamando vigentes e obrigatórias todas as relações
jurídicas entre pessoas de direito privado e dando expressa garantia aos
respectivos direitos adquiridos (art. 6.°). A Constituição de 1934, que de
correu do processo revolucionário de 1930, manteve a regra da continui
dade do direito anterior compatível com as disposições constitucionais no
vas (art. 187) e erigiu o direito adquirido em garantia individual, que a
lei não prejudicará (art. 113·3). As Constituições de 1946, 1967 e 1988
não se afastaram dessa linha, que assegura a continuidade do direito ante
rior não incompatível com a Constituição nova, e a garantia individual
do direito adquirido. A Carta de 1937 distanciou-se desse procedimento
quando desconstitucionalizou o direito adquirido, que perdeu a natureza de
princípio constitucional no plano das garantias individuais. Não obstante
essa ruptura, para favorecer a liberdade normativa do legislador, que se
tornou prerrogativa exclusiva do Presidente da República, através da p1e
t6rica edição de decretos-leis, manteve a regra da continuidade das leis an
teriores compatíveis com a Constituição.

Em face desses fundamentos, que caracterizam o Direito Constitu
cional Brasileiro, é necessário analisar e aplicar com prudência a regra ju
risprudencial de que

"Não pode haver direito adquirido contra preceito expresso
da Constituição" (ROA - 24:57 - 54:215).:U

A inexistência do direito adquirido há de decorrer de incompatibili
dade entre ele e a Constituição, que é o caso extremo da inaplicabilidade
e descontinuidade do direito anterior. A Constituição, por decisão soberana
do constituinte originário, poderá revogar o direito adquirido, da mesma
forma que revoga as leis anteriores incompatíveis. Como a sucessão consti
tucional no Brasil não se opera por mudanças violentas e se faz acompanhar
da continuidade no tempo das leis anteriores, os casos de conflito entre a
Constituição e o direito adquirido serão reduzidos, quando não raros. Em

24 Pinto Fet'Tetra - Comentários d Constituição Brasileira - 1'1 volume 
1989 - Editora Baraiva - p. 148.
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nosso sistema, a Constituição é fonte protetora do direito adquirido, sobre
pondo-o à lei.

Não se recusa ao constituinte originário desfazer o direito adquirido.
O que se assinala é a ocorrência rara desse desfazimento pelo respeito do
constituinte brasileiro ao princípio da continuidade das leis, Esse princípio
pode ser expresso, quando assim consagrado na Constituição, ou poderá
decorrer do regime e de outros princípios adotados pela Constituição, para
integrar o conjunto inominado dos princípios decorrentes, como se dá na
Constituição da República de 1988 (art. 5.°, § 2.°). Nesta Constituição,
localizamos uma das raras e explícitas recusas de aplicação do direito adqui
rido, Trata-se do artigo 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias, que veda a invocação do direito adquirido nos casos de percepção
de vencimentos, remuneração, vantagens, adicionais e proventos em desa
cordo com a Constituição.

O Poder Constituinte de Revisão participa dos mesmos condiciona
mentos, que agem sobre o poder constituinte originário, em matéria de
direito adquirido, sobressaindo-se, nesse domínio, o princípio da continui·
dade das leis, salvo incompatibilidade com a norma constitucional.

Há diferença de grau e de intensidade entre o Poder Constituinte
originário e o Poder Constituinte de Revisão. A Constituição da República
de 1988 aprofundou essa distinção, ao ampliar as limitações materiais que
incidem no exercício do Poder Constituinte de Revisão, estabelecendo que
não poderá ser objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a
abolir: I - a forma federativa de Estado; li - o voto direto, secreto,
universal e periódico; 111 - a separação dos Poderes; IV - os direitos e
garantias individuais (art. 60, § 4.° - I - II - 111 - IV), Ao incluir
no rol da matéria vedada ao poder de constituinte de revisão a emenda
tendente a abolir os direitos e garantias individuais, a Constituição trans
formou o título 11 da Constituição, que abrange os Direitos e Deveres
Individuais e Coletivos (art. 5.° - I até LXXVII), os Direitos Sociais (arti
gos 6.°, 7.° - I até XXXIV, 8.°,9.°, 10, 11), a Nacionalidade (art. 12 
1-11- 111 - IV - V - VI, 13), os Direitos Políticos (arts. 14, 15, 16),
e os Partidos Políticos (art. 17 - I - 11 - 111 - IV) no seu núcleo irre
formável e, por isso, inatingível pelo Poder de Emenda, Dentro dessa
irreformabilidade, encontra-se o princípio de que a lei não prejudicará o
direito adquirido (art. 5,°, XXXVI). O Poder Constituinte originário poderá,
em tese, suprimir o direito adquirido, de modo geral, incluindo nessa su
pressão a regra que veda a lei prejudicial de direito adquirido, No caso
do Poder Constituinte de Revisão, será questionável a emenda que propuser
a supressão do direito adquirido assegurado pelo constituinte originário,
A emenda ficará exposta a argüição de inconstitucionalidade, Por outro
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lado. à emenda constitucional é vedado, por cláusula expressa da Cons
tituição. propor a abolição do prindpio que protege o direito adquirido
contra a lei prejudicial a ele. O mencionado princípio é direito individual,
integrando o título dos Direitos e Garantias Fundamentais, que a Cons
tituição deu por irreformável.

9. No Direito Constitucional Brasileiro. a relação entre Constituição e
direito adquirido conduz às seguintes conclusões:

1. A Constituição é fonte e protetora do direito adquirido.

2. S6 é recusável o direito adquirido incompatível com preceito da
Constituição.

3. O constituinte originário não tem exercitado, com freqüência, a
competência para negar e desfazer o direito adquirido.

4. A competência desconstitutiva do direito adquirido pelo consti
tuinte de revisão, se aquele resultou de decisão do constituinte originário
ou de sua compatibilidade com a Constituição, é passível de argüição de
inconstitucionalidade, por violação de decisão fundamental do constituinte
originário.

5. O princípio constitucional que protege o direito adquirido contra
lei prejudicial é irreformável, por se tratar de direito e garantia individual,
não podendo a sua abolição constituir objeto de proposta de emenda à
Constituição.

6. A proteção constitucional ao direito adquirido, que despontou,
de forma expressa, na Constituição Federal de 1934, carresponde a valor
incorporado à estrutura do regime político e do Estado Democrático Bra
sileiro.

7. As mudanças constitucionais operadas pelas sucessivas Constitui
ções Brasileiras, mesmo no período de ruptura com o regime antigo. como
na queda do Império, em 1889, e na interrupção da legalidade da Primeira
República, em 1930, se distanciaram das mudanças radicais comandadas por
Revoluções portadoras de nova ideologia e de novo ordenamento social.
político e econômico.

8. A evolução constitucional brasileira, ao invés de opor Constituição
e direito adquirido como valores antitéticos, vem promovendo a acomoda·
ção e o conVlvio entre Constituição e direito adquirido, que perdura até os
nossos dias.
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Inconstitucionalidade do Cômputo dos Votos
em Branco nas Eleições Proporcionais

XAVIER DE ALBUQUliliQUE

Ministro aposentado. Ex-Presidente do Su
premo Tribunal Federal

SUMÁR.IO

1. O sistema proporcional nas Constituições brasileiras.
Il. Proporcionalidade, quoctente eleitoral, voto em bran
co. 111. Inconstitucionalidade do cômputo questionado.
IV. Conclusão.

Com a Resolução n.O 16.640, de 26-6-90, o Tribunal Superior Eleito
ral expediu instruções para a apuração das eleições de 3 de outubro transato.
Em seu art. 47, esse ato normativo assim dispõe (destaques, em grifo,
acrescentados) :

"Art. 47. Quociente eleitoral é o resultado da divisão do nú
mero de votos válidos, inclusive os em branco, pelo número de
lugares a preencher, desprezada a fração, se igualou inferior a
meio, equivalente a um, se superior (Código Eleitoral, art. 106)."

O preceito regulamentar faz remissão expressa ao art. 106 do Código
Eleitoral, que define a forma de determinação do quociente eleitoral e cujo
parágrafo único, embasador da parte acima destacada, tem este teor:

"Contam-se como válidos os votos em branco para determi
nação do quociente eleitoral."

Questiona-se a legitimidade, à face da Constituição vigente, assim do
preceito legal, como do dispositivo regulamentar que nele buscou arrimo.

I. O sistema proporcional nas Constituições brasileiras

Sob fonna larvar, o sistema proporcional pode ser entrevisto no (Ir!. 28
da Constituição de 1891, que garantiu a "representação da minoria" na
eleição para a Câmara dos Deputados.

Sua efetiva consagração, todavia. em nosso Direito Constitu:::ional.
deve mais propriamente ser atribuída à Constituição de 1934 que, no aft 23,
lhe fez cabal alusão: "A Câmara dos Deputados compõe-se de represen·
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tanres do povo, eleitos mediante sistema proporcional e sufrágio universal,
igual e direto (...),"

Voltou a consagrá-lo, após o longo silêncio do Estado Novo e da vigên
cia da Constituição de 1937, antes e depois da Lei Constitucional n.O 9, de
28-245, a Constituição de 1946. Dispôs ela, no art. 56, que os represen
tantes do povo, integrantes da Câmara dos Deputados, elegiam-se "segundo
o sistema de representação proporcional". E explicitou, no art. 134, que
"fica assegurada a representação proporcional dos partidos políticos nacio
nais, na forma que a lei estabelecer".

Os termos lenientes da explicitação não passaram sem contradita nos
trabalhos constituintes. Profligou-os, posto sem êxito, PRADO KELLY. para
quem o sistema proporcional "é coisa mais matemática do que legislativa".
"O sistema proporcional" - advertiu o saudoso homem público, segundo
o relato de JOS~ DUARTE (A Constituição Brasileira de 1946, 2.° vo1.,
pág. 500) - "ou existe, ou não existe. Não há sistema proporcional que a
lei estabeleça, ou deixe de estabelecer, ou possa modificar. Há o sistema
proporcional puro, ou matemático, ou não há sistema proporcional, porque
sistema misto não é sistema proporcional". E mais adiante (oh. clt.,
pág. SOl): "Digamos na Constituição sistema proporcional e depois tenha
mos o cuidado de fazer uma lei ordinária que obedeça a esse princípio. Se
o legislador ordinário infringir o que determina o constituinte, a lei que se
votar com preterição da proporcionalidade da rellresentação será inconsti~

tucional."

Tinham fundamento as preocupações de PRADO KELLY. Revelaram
no. mais tarde, episódios e pronunciamentos engastados na prática da
Constituição promulgada.

"Não se esclareceu, na Constituição", - opinou BARBOSA LIMA SO
BRINHO ("O direito eleitoral e a Constituição de 1946", RF n.o 149/60-69,
67) - "qual o sistema de representação proporcional adotado. para que
a lei o fizesse e pudesse alterar como entendesse, sem as formalidades das
reformas constitucionais. Deixou-se aberto o caminho para o arrependi.
mento e para as experiências:'

Mal se inaugurara o império daquela Constituição, averbou-se de in·
compatível com seus preceitos o art. 48 do Decreto--Lei 0.0 7.586, de
28-545 - lei eleitoral sob a qual se operou a reconstitucionalização do
País -, que mandava atribuir ao partido mais votado os lugares nio
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preenchidos com a aplicação do quociente eleitoral e dos quocientes parti
dários. No questionamento desse preceito legal, JOÃO MANGABEIRA
assumiu posição de prol. Foi ele, contudo, mal sucedido, pois o rebateram
outras vozes autorizadas e decisões do próprio Tribunal Superior Eleitoral.

Para ROMÃO CORTES DE LACERDA, por exemplo, que replicou
à argumentação do baiano ilustre ("Representação Proporcional", Archivos
do Ministério da Justiça 21/ll-17, 11), o art. 134 da Constituição "contém
precisamente a permissão das formas mistas, na cláusula, que se não pode
negar, porque está à mostra: 'na forma que a lei estabelecer':' Menos
categórico, mas aquiescendo DO mesmo entendimento, escreveu VITOR NU
NES LEAL ("O regime representativo e a legislação eleitoral do Brasil",
RDA 9/419433, 433): "I? evidente que a atribuição de todos os restos ao
partido majoritário mutila o sistema de representação proporcional. Mas o
legislador constituinte parece ter admitido a possibilidade dessa desfiguração
parcial, quando expressamente impôs a cláusula restritiva - "na forma
que a lei estabelecer'."

A nossa mais alta Corte Eleitoral orientou·se no mesmo sentido. Disse
ela na Resolução n.<> 1.668, de 31-347 (apud CLÁUDIO PACHECO,
Tratado das Constituições Brasileiras, voI. IX, pág. 171): "O legislador
constituinte entretanto entendeu de melhor alvitre entregar ao legislador
ordinário a sua solução, tanto que disse: "na forma que a lei estabelecer".
Noutra decisão (Resolução n.O 1.669, de 11-447, apud autor e obra citados,
pág. 173), e fazendo expressa referência à objeção que PRADO KELLY
levantara na Assembléia Constituinte, sentenciou: "Assim, a Constituição
deixou, de propósito, de exigir pura e simplesmente a proporcionalidade,
senão a que fosse escolhida pelo legislador ordinário. E o fez deliberada
mente, cônscio da vigência do sistema de atribuição dos restos aos partidos
majoritários" .

Essa jurisprudência teve o apoio de CLÁUDIO PACHECO (oh. e vaI.
cits. pág. 78), para quem o Tribunal decidiu "com acerto, pois o sistema
proporcional comporta, como vimos, variados tipos e modalidades em que
a medida da proporção está sensivelmente graduada". Não no teve, contudo,
anos após, de NELSON DE SOUZA SAMPAIO ("Eleições e sistemas elei
torais", Revista de Informação Legislativa 18/173.192, 191), que assim
explicou a mudança operada no sistema pelo Código Eleitoral de 1950: "O
método de atribuir ao Partido mais votado as cadeiras não conquistadas
pela aplicação do quociente eleitoral pode ser tido como uma forma do
sistema misto. Foi o adotado, entre nós. no Código Eleitoral de 1945.
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Abandonou-se porque a Constituição de 1946 assegurava 'a representação
proporcional'. - Por conseguinte, a proporcionalidade devia ser aplicada
integralmente". Nem na abonaria, por seu turno, NESTOR MASSENA
("Sistema de representação proporcional - Distribuição de sobras", Ar·
chivos do Ministério da Justiça 48/1-18. tO), para quem a lei referida
no art. 134 da Constituição de 1946 "s6 pode e há de estabelecer a repre·
sentação proporcional sem desertar à Constituição, sem transformar as res
pectivas eleições em eleição que não seja pelo sistema proporcional (.. , ) .
Se a lei dispuser em contrário ao preceito constitucional (",) não poder!
prevalecer, no regime de supremacia dessa lei, sobre a legislação ordinária",

Cessada a vigência da Constituição de 1946. mas conservada, assim
na redação primitiva da de 1967 (art. 143), como na que lhe deu a Emenda
n,O 1, de 1969 (art. 143), a cláusula da representação proporcional "na for
ma que a lei estabelecer", não se modificou o quadro jurídico-constitucional
precedente. Sã<rlhes pertinentes, portanto, os subsídios doutrinários e juris.
prudenciais que vimos de mencionar (n,O& 4 e 5, retro).

Com a Constituição vigente, todavia, já não guardam pertinência posi
tiva esses elementos teóricos e pretorianos, porque ela, ao contrário das de
1946, 1967 e 1969, consagrou, tou! court, para as eleições legislativas, o
sistema proporcional (art. 45), sem timbrá·lo da flexibilidade permitida ao
legislador ordinário pela cláusula "na forma que a lei estabelecer", agora
claramente suprimida. Mas, embora não lhe sejam positivamente pertinen·
tes, eles o são, se assim se pode dizer, negativamente, porque servem de
mostrar o significado que há de ter, por força, a supressão dessa cláusula.

Deve concluir-se, portanto, que, no regime da Constituição de 1988, já
não se permite que o sistema proporcional experimente as mutilações e
desfigurações, no dizer de VITOR NUNES LEAL (n.o 4, retro, quarto
parágrafo), que lhe impôs - conquanto ao abrigo de preceito constitucional
sobremodo complacente, mas agora inexistente -, o legislador ordinário,

Postas essas premissas, havemos de prosseguir.

]I. Proporcionalidade, quociente eleitoral, voto em branco

"Caracterizam·se os sistemas proporcionais" - preleciona THEM1S
TOCLES CAVALCANTI (A Constituição Federal Comentada, vaI. lI, 1948.
pág. 83) - "pela fidelidade da proporção entre o número de representantes
e o número de adeptos dos partidos a que pertence o eleitorado."

A essa fiel proporção entre a composição do corpo representativo e a
força numérica das correntes de opinião que, por sua vez, compõem o corpo
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eleitoral, chega-se pela aplicação do chamado quociente eleitoral, cuja con
cepção se atribui a THOMAS HARE e que constitui, segundo SILVIO
FURLANI ("Elettorali Sístemi", Novissimo Digesto Italiano VI(437-444,
441), "L'elemento caralteristico, commune a tuti i sistemi proporzionali".
Concorda DUGUIT (Oroit Constitutionnel, voI. 11, 3.a ed.• pág. 737), em
que se trata de um dos elementos essenciais do sistema proporcional.

Refere·o KELSEN (Teoria General deI Estado, trad. esp., 1934, pági
na 443), nestes termos: "LIama-se a este mínimo 'cadente electoral', y la
determinación deI mismo, como clave para distribuir entre los partidos can
tendientes los puestos a ocupar, es el problema más importante de la repre
sentación proporcional. ( ... ) Es una aproximación muy relativa a la idea
de proporcionalidad, determinar el cociente electoral de tal forma que se
divida el número total de votos emitidos por el número de diputados a
elegir, y atribuir a cada partido tantos puestos cuantas vezes esté conte
nido dicho cociente en la suma de votos por êl alcanzada". Salienta o
sábio jurista que o problema capital da determinação do quociente eleitoral
é genuinamente matemático.

CARLOS MAXIMILIANO (Comentários à Constituição Brasileira,
vaI. 11, 5.a ed., pág. 83), resumindo a conciliação francesa de 1919 entre
os sistemas majoritário e proporcional, escreve sobre este: "Se ainda restam
lugares disponíveis, divide-se o número dos que às urnas compareceram,
deduzidos os votos nulos ou em branco, pelo de deputados a eleger; assim
se forma o QUOCIENTE ELEITORAL".

Proporcionalidade de representação é, pois, conceito a que adere, inte
grando-o e condicionando-o, o de quociente eleitoral. Dito de outro modo,
a aplicação do quociente eleitoral é que enseja a representação proporcional.

Sucede que o quociente é, por sua própria noção matemática, o resul
tado da divisão de uma quantidade por outra; em nosso caso, o resultado
da divisão do número das manifestações do eleitorado (dividendo), pelo
número dos lugares a serem preenchidos (divisor).

Ora, como o referido divisor, em eleição realizada pelo sistema pro
porcional, é pré.determinado e por isso conhecido de antemão, tem-se de
atentar com redobrado cuidado para a quantificação do dividendo, que
somente se apura por via do escrutínio. Com efeito, se se quantifica inexa
tamente o dividendo, deforma-se o quociente, que resulta de sua divisão
pelo divisor, e fratura-se o princípio constitucional da representação pro
porcional.
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Dito isso, ocorre perguntar-se o que efetivamente integra, para 08 fins
tidos em vista, o dividendo em questão.

Integramwno, responde KELSEN (n.o 8, retro, terceiro parágmfv), os
votos emitidos.

Que são, então, votos emitidos? São, retruca a lei francesa resumida
por CARLOS MAXIMILIANO (n.o 8, retro, quarto parágrafo), os dos que
às urnas compareceram, deduzidos os votos nulos ou: em branco. Coinci
dentemente opina PAOLO BISCARETTI DI RUFFIA (Derecho Constitu
cional, trad. esp., 1982, págs. 336--337): o número de votos validamente
emitidos( portanto, não o de eleitores e tampouco o de votantes, que inclui
também os que votam em branco ou cujas cédulas são anuladas). Para :sIL~

VIO FURLANI, já antes invocado (oh. cit.• pág. 439), o quorum dos votan
tes "non doveva comprendere De i voti dichiarati nulli ne le schede bianche".

Sufrágio, na concepção de MAURICE HAURIOU (Derecho Público
y Constitucional, trad. esp., 2.a 00., pág. 497), é assentimento: "Pero el
sufragio no deja de ser un asentimiento en el otro empleo de que es suscepti
ble: el de la elecci6n. (. .. ) Los elect<>res responden, votan a estos candi
datos o a los otros, asieDten o no asienten a la candidatura y aI programa".
Repete-a o filho ANDRl! HAURIOU (Derecho Constitucional y lnstitucio
nes Politicas, trad. esp., 2.a ed., pág. 281: "Sin lugar a dudas, el elector con
cede su asentimiento a una candidatura por medio de su sufragio". E com
ela concorda nosso DARCI AZAMBUJA (Teoria Geral do Estado, 4" ed.,
pág. 332).

De todo modo, mais como direito do que como função, o sufrágio
não implica, necessariamente, manifestação sob forma positiva. "L'elettore ~

anche libero" - explica SILVIO FURLANI em outro de seus estudos
("Elettorato Ativo", Novissimo Digesto Italiano VI/444-452, 451) - "dí
votare o non votare, di esprimere il proprio voto in senso positivo, per una
lista o per la persona di un candidato, o di deporre nelI'uma una schieda
bianca od una resa di proposito nulla".

A pr6pria obrigatoriedade do voto, como adverte PAOLO BISCA
RETTI DI RUFFIA (ob, cit., pág. 320). "no coareta la voluntad individual.
ya que obliga 8610 a participar de la votaci6n (si bien acaso con papeleta
en blanco)". Semelhantemente opina MORTATI, citado por SILVIO FUR·
LANI ("Elettorato ... ", cit., pág. 451), ao dizer que "oggetto deU'obbligo
ê Don l'effetivvo iDtervento dell'elettore DeUa scelta di un candidato (il che
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sarebbe impossibile aceertare, data la segretezza deI voto) bensi la parteci
pazione formale alla votazione, anche se inducentesi alla deposizione nell'ur·
na di una scheda bianca o nulla". E assim também entende JOSAPHAT MA
RINHO ("O cidadão e o direito de sufrágio", Revista de Informação Le~

gislativa 10/3-8, 5), para quem, mesmo obrigado a votar, o eleitor "não
é compelido, entretanto, ao ato de escolher. Pode comparecer à eleição,
obediente ao imperativo constitucional ou legal, e votar em branco, recusan·
do-se, legitimamente, à manifestação de preferência".

Daí a distinção, que alguns propõem, entre sufrágio e voto. Leia-se
novamente JOSAPHAT MARINHO (oh. cit., págs. 5-6): "Cumpre assina
lar, por isso mesmo, que, embora as duas expressões sejam empregadas,
de regra, como equivalentes, há, em rigor, na teoria e na prática, düerença
entre sufrágio e voto. Sufrágio é o direito; voto, a forma de exercê-lo. Um
é a garantia, o outro o instrumento que a efetiva".

Parece lícito dizer-se, ao cabo das considerações deste número, que
entre voto e sufrágio pode correr, posto não necessariamente, relação de
continente a conteúdo. O voto em cheio, que exprime escolha ou preferên.
cia, contém sufrágio. O voto em branco, ao invés, não no contém. Para
o direito constitucional-eleitoral, importa apenas o voto em cheio, aquele
que veicula sufrágio e, portanto, exprime escolha ou manifesta preferência;
não assim o voto em branco, cuja relevância não ultrapassa os confins da
sociologia politico-eleitoral.

Bem se compreende, dessarte, voltando-se ao tema da representação
proporcional e do quociente eleitoral, seu ferramental característico, que
a essência do sistema imponha a exclusão dos votos em branco, quando se
apuram os votos emitidos e, portanto, se quantifica o dividendo (n,O 10,
retro).

Aliás, não pode deixar de ser assim, salvo desvirtuando-se - como
o desvirtuaram as leis eleitorais brasileiras, abrigadas na complacência da
cláusula constitucional então impetrante, durante mais de meio século 
o sistema proporcional.

Visa ele, por definição, à distribuição dos lugares de certo corpo repre
sentativo. proporcionalmente à força numérica das diferentes correntes de
opinião identificadas na eleição. Para isso, divide pelo número desses luga
res, o total das manifestações recolhidas do corpo eleitoral, isto é, das ma
nifestações que se aglutinam nas correntes de opinião a serem aquinhoadas,
e encontra, como resultado dessa divisão, o quociente eleitoral.
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Como admitir-se, portanto, que sejam computados, nesse total de ma
nifestações, os votos em branco?

Voto em branco, já se viu, é não-sufrágio, ~ não-escolha, é não-prefe
rência, é em suma, nã(H)pinião.

Só se conceberia, em termos lógicos e matemáticos, o cômputo dos
votos em branco na quantificação do dividendo, se fossem eles tomados 
qual o faz, mas para outros fins, a sociologia político-eleitoral - como
formadores de mais uma corrente de opinião, a saber, a dos que opinam
que nenhum partido e nenhum candidato devem integrar o corpo represen
tativo. Só se conceberia, conseqüentemente, se o total de votos em branco
também "concorresse" à distribuição das cadeiras, não para ocupá-las, se
não para suprimi-las, de forma que a composição do corpo representativo
ficasse afinal reduzida de tantos lugares quantos fossem os "conquistados"
pela corrente negativista.

Somente nessa hipótese, de certo modo, caricatural, mas aqui acenada
para enfatização da incoerência que vimos salientando. haveria compatibi
lidade entre o cômputo dos votos em branco na determinação do dividendo,
e a operacionaJização do sistema proporcional.

Como sabido, o cômputo dos votos em branco na determinação do
dividendo, em matéria de eleições proporcionais, foi entre nós determinada,
pela primeira vez, pela lei eleitoral de 1935. Repetiram-lhe a regra a de
1945 e os Códigos Eleitorais de 1950 e 1965.

Quando isso se deu. fez-lhe oposição o acatado DOMINGOS VElo
LASCO (Direito Eleitoral, 1935, pág. 50), nestes termos: "Esse artigo traz
duas inovações. A primeira se refere ao cômputo da fração superior a meio,
e a segunda, à contagem dos votos em branco..~ sofrível a primeira e des
cabida a segunda, em face da doutrina eleitoral. :e sabido que o Tribunal
Superior. ao aprovar as eleições dos representantes das profissões à Câ·
mara dos Deputados, realizadas em janeiro de 1935, mandou computar
os votos em branco. sob o fundamento de que votar em branco é um meio
do eleitor manifestar sua vontade contrária aos candidatos apresentados.
Preferimos, entretanto, seguir a opinião de E. Pierre (Oroit Politique, Electo
ral et Parlamentairel, para quem as cédulas em branco não devem ser con
tadas para o cálculo do quociente eleitoral". Logo adiante, após transcre
ver tópico do autor que citou, assim externou sua opinião: "Para nós, o
voto em branco equivale a uma abstenção. O eleitor não quis exteriorizar
sua preferência. E. como se não tivesse votado. E, desde que ninguém aceita
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a inclusão, no dividendo eleitoral, dos eleitores que se abstêm de votar,
parece-nos mais justo que também não se computem os votos em branco.
A inovação é má".

Tinha razão o escritor, pois a equiparação entre abstenção e voto em
branco resulta da própria natureza das coisas. Valem, ambos, o mesmo, isto
é, nada. Exprimem, como ensina BISCARETTI DI RUFFIA (ob. cit., pág.
374), o mesmo sentido negativo de oposição a qualquer proposição, se se
trata de deliberação congressual, ou a todos os candidatos, se se cuida de
pleito eleitoral. Se se quiser entrever diferença entre uma e outro, quiçá
possa ser procurada na motivação subjetiva de quem os pratica. Se o voto
não for obrigatório, como geralmente ocorre nos Parlamentos, pode o par
lamentar valer-se da pura abstenção. Se ele for compulsório, todavia, como
acontece no Brasil em relação às eleições, fica ao eleitor a alternativa de
praticar abstenção, deixando simplesmente de comparecer à mesa eleitoral
e sujeitando-se às sanções cominadas, ou de fazer de conta que cumpre o
dever de votar, isto é, comparecer à mesa e introduzir na urna o voto em
branco. A uma figura, como a outra, é comum a mesma rigorosa desvalia.

A propósito de votos em branco ou ilegíveis, ensina A. CHANTE
GRELLET (Traité des Élections, tomo I, pág. 631): "La nullité radicale de
pareils bulletins s'explique d'elle-même: il n'y a pas de désignation de cano
didats, pourtant pas de vote émis. ( ... ) Le bulletins blancs n'ont aucune
valeur, ils doivent être absolument négligés dans le calcul de voix et mis
de côté pour être joints au proces-verbal". Em passagem anterior (ob. cit ..
pág. 611), este autor afirma que as cédulas eleitorais devem ser "une ma
nífestatíon sérieuse et réelle de la volonté de l'électeur. c'est-à-dire, porter
des noms pouvant être attribués à des candidats", Explica ainda que, em
toda eleição, há eleitores que não se conformam às prescrições legais e de
positam cédulas de diversos tipos, entre outros, os irregulares por sua forma
exterior ou sua cor, e os que "sont nets de toute inscription, c'est-à-dire
blancs". E pergunta, para logo responder. "Ces bulletins doivent-ils avoir
la même valeur que les bulletins ordinaires et réguliers? Evidemment non;
mais doivent-ils être tous annulés complement et au même titre? Non en
care; il y en a qui sont nuls d'une façon absolue parce qu'ils ne contiennent
l'expression d'aucun vote ou ils constituent une infraction trop grave (. , .)".
Há pois, para este doutrinador, nulidade igual, isto é, absoluta, assim no
voto em branco como no voto gravemente irregular por sua força ou
sua cor.
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Ainda que se releve ou abstraia a desvalia do voto em branco, não
há como computá-lo, em sã aplicação da doutrina praporcionalista, no divi·
dendo eleitoral Veja-se a lição do clássico MAURICE DUVERGER (Imti
tuliom Poliliques et Droit Constitutionel, vaI. I, 15.. ed., pág. 132): "Dans
le systeme du "quotient électoral" on divise, dans ehaque circonseription, le
nambre total des suffrages exprimés (ne pas confondre les I suffrages expri
més' avee les 'votants' et les électeurs'; tous les électeurs ne sont pas des
votants, car il y a des abstentions; et certains votants mettent dans l'ume
un bulletin blane ou nuI. qui ne compte pas comme suffrage exprimé) par
le nombre de députés à élire". ~ coincidente o ensinamento de ESMEIN
(Droit Constitutionel, voI. lI, 8", pág. 363): "Sont seuls comptés paur le
caleulles suffrages réellement et valablement exprimés: les bulletins blancs,
le bulletins nuls ( ... ) n'entrent pas en ligne de compre".

Há hipótese, certamente e por fim. em que o voto em branco, tanto
quanto a pura abstenção, pode ter valor, e valor negativo. Explica-o
ANTOINE SANTSCHY (Le Droit Parlementaire en Suisse et en Allemagne,
1982. pág. 92) em lição que, posto relacionada com o direito parlamentar.
também é prestante em matéria constitucional-eleitoral: "A chaque fois que
la constitution, la loi ou le reglement prennent pour base de calcul de la
majorité non pIus les voix, mais les membres ou les présents. les abstentions
sont cependant valorisées. La plupart des dispositions dérogeant au principe
de la majorité des votants assimilent en effet l'abstention à un non et lui
donnent la nature d'un droit de veto". Trata-se, é bem de ver, de hipótese
inteiramente estranha à questão aqui versada.

lU. Inconstitucionalidade da regra questionada

De quanto foi exposto, deve concluir-se pela incompatibilidade entre
a cláusula "inclusive os em branco''. inserida no art. 47 da Resolução
n.O 16.640, de 26-6-90, do Tribunal Superior Eleitoral, e o art. 45 da
Constituição em vigor, que impõe a adoção do sistema proporcional, toul
court, nas eleições para a Câmara dos Deputados. A mesma incompati
bilidade existe. obviamente, entre o dispositivo constitucional e o parágrafo
único do art. 106 do Código Eleitoral, o qual serviu de embasamento para
a inserção, na norma regulamentar, da cláusula em questão.

Relativamente à regra legal. dir-se.á, se se adotar determinada posição
teórica, haver ela sido revogada pela Constituição, ou se dirá, adotando-se
posição teórica diferente. ter.se ela tomado inconstitucional. Trata-se de
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questão controvertida que tem maior relevo no âmbito do controle concen
trado e abstrato de constitucionalidade, vale dizer, para os fins da chamada
ação direta de inconstitucionalidade.

Quanto à norma regulamentar, vale também a alternativa. Quem admi
te a inconstitucionalidade superveniente, pode averbá·la de inconstitucional,
tanto quanto a própria regra legal regulamentada. Os que não na admitem,
hão de deslocar o enfoque para o plano da ilegalidade, consistente na
adoção, como reprodução ou desdobramento, de regra legal revogada.

Poder-sc-ia objetar que, não falando a Constituição senão em sistema
proporcional, sem lhe fixar o conteúdo nem traçar os contornos, sua com
preensão à outrance inviabilizaría toda tarefa legislativa de regula.ção do
respectivo mecanismo.

A objeção, a que nos antecipamos, teria relevo e seriedade. E mister,
pois, consignar que a norma constitucional comporta leitura cum grano salis
e enseja distinções inelutáveis.

Haverá temas, relacionados com a representação proporcional mas
não consubstanciais a ela, para os quais não se poderá negar ao legislador
ordinário a reserva da opção política. Dê-se corno exemplo, o relativo à
distribuição dos restos, que é, porventura, o mais aflitivo e espinhoso dos
problemas da proporcionalidade.

Em matéria, porém, que diga com a essência mesma do sistema pro
porcional- como certamente é, e ficou pontualmente demonstrado, a deter
minação do dividendo eleitoral e a exclusão, dele, dos votos em branco
-, já não se poderá reconhecer liberdade ao legislador infraconstitucionaI.
Para inibi·lo, basta a nua consagração, pela Constituição, sem qualquer res
salva de lei regulamentadora, da representação proporcional.

Merece ponderada, finalmente, a norma do art. 77, § 2.°, da Cons
tituição, que trata da maioria absoluta necessária à eleição, em primeiro
tumo, do Presidente da República, e manda excluir do cômputo geral, para
apuração daquela, os votos em branco e os nulos. Essa norma é extensiva
à eleição dos Governadores dos Estados (art. 28) e do Distrito Federal
(art. 32, § 2.°), bem assim à dos Prefeitos (art. 29. inciso 11).

Trata-se de regra que, relativa à eleição, pelo sistema majoritário, para
os cargos executivos, permitiria ao legislador constituinte a livre opção pelo
cômputo ou, inversamente, pela exclusão dos votos em branco. sem que se
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lhe exigisse, como ocorreria se se tratasse do sistema proporcional, qual
quer dever de coerência intrínseca. Como ele mandou excluir os votos em
branco, é visível que consagrou o princípio da maioria absoluta dos votantes;
se, ao contrário, houvesse mandado computá-los, seria igualmente patente
haver consagrado o da maioria absoluta dos presentes (n.o 13, retro, último
parágrafo) .

Em nossa evolução constitucional, o princípio da maioria absoluta
foi adotado pela Constituição de 1891 (art. 47), deixando-se o pormenor
para o âmbito da lei ordinária (id., § 3.°). Foi reportando-se a esse regime,
mas adiantando-se na disciplina específica, que EDGARD COSTA advogou
a permissibilidade de uma reeleição do Presidente da República, com a
simultânea exigência da maioria absoluta de votos, calculada "sobre a tota
lidade dos sufrágios válidos adicionados aos votos em branco" (A Legis
lação Eleitoral Brasileira, 1964, pág. 313).

Muitos anos depois, voltou ele a ser abrigado, duas vezes, na Cons
tituição, embora nenhuma delas contasse com a oportunidade de efetiva
aplicação. Deu-se a primeira, com a redação atribuída ao art. 81 da
Constituição de 1946, pelo art. t,D da Emenda Constitucional n.O 9, de
22-7-64; e a segunda, com a reformulação, pelo art. 1.0 da Emenda Cons
titucional n.O 25, de 15-5-85, do art. 75 da Constituição de 1967, na versão
que lhe dera a Emenda Constitucional n.O 1, de 1969.

Tanto numa, quanto noutra, determinou-se a exclusão, para apuração
da maioria absoluta, dos votos em branco, contrariamente ao que propug~

nara EDGARD COSTA, mas precisamente na linha que viria a retomar
o constituinte de 1987-1988. Pura opção política, pois, do elaborador do
estatuto constitucional.

Ora. se o constituinte optou pela exclusão dos votos em branco, onde
e quando poderia ter livremente optado por sua inclusão, não seria curlal
entender-se haver ele contemporizado com a inclusão, por obra de lei ordi
nária ou de ato regulamentar, desses mesmos votos, onde e quando a pró
pria essência do sistema adotado haveria de impor sua exclusão.

IV. Conclusão

Ex positis, opinamos pela ilegitimidade, à face da Constituição vi
gente, assim do parágrafo único, do art. 106, do Código Eleitoral, como da
cláusula "inclusive os em branco", encartada no art. 47 da Resolução
n.O 16.640, de 26-6-90, do Tribunal Superior Eleitoral.
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à finalidade do mandado de injunção. 3. Implicações.
4. Propo8ição de um entendimento. 5. Causas da cria
ção do mandado de injunção. 6. Destinação e utilidade.
7. Inseparab!lidade dos Poderes constituídos no cumpri
mento dos objetivos constitucionais. 8. Essência da de
cisão de injunção. 9. Conceito de mandado de injunção
e identijicação do ente sobre o qual recaL 10. Conclusão.

1 - Apresentação

Instituído com a Carta de Direitos de 1988, ainda não se consolidou
o entendimento idôneo a respeito da destinação e da utilidade do mandado
de injunção como garantia fundamental, seja porque o texto constitucional
do inciso LXXI do artigo 5.0 é impreciso, seja porque não há lei específica
sobre a matéria, seja porque a doutrina e os Tribunais, aos quais cabe
edificar os princípios norteadores para a sua compreensão, até agora não
alvitraram a solução perficiente, quiçá dada a sua novidade na ordem
jurídica brasileira.

o mandado de injunção é instrumento jurídico-processual incontinenti
aplicável. Impende integrá·lo à ordem jurídica, dando-lhe eficácia de
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garantia de direitos, assegurados abstratamente pela Constituição, mas que,
na prática, dependem de providência do Estado para se efetivar.

Prescreve o seu dispositivo constitucional instituidor: "conceder-se-á
mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora tome
inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerroga·
tivas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania".

Pergunta.se: que providência jurisdicional tutelar aqui se suscita?

O intento deste trabalho é analisar e criticar as decisões do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que sob diferentes
prismas compreendem esta questão. e aventar uma solução lidima ~ sua
destinação e utilidade como garantia de direitos. liberdades e prerrogativas
dos cidadãos.

2 - Decisões do STF e do STJ quanto à finalidade do mandado de in
junção

O STF entende que o mandado de injunção é "ação outorgada ao
titular de direito, garantia ou prerrogativa, a que alude o artigo 5.", LXXI,
dos quais o exercício está inviabilizado pela falta de norma regulamentadora.
e ação que visa obter do Poder Judiciário a declaração de inconstitucionali
dade dessa omissão se estiver caracterizada a mora em regulamentar por
parte do Poder. órgão, entidade ou autoridade de que ela dependa, com a
finalidade de que se lhe dê ciência dessa declaração, para que adote as
providências necessárias. à semelhança do que ocorre com a ação direta
de inconstitucionalidade por omissão (artigo 103, § 2.0

, da Carta Magna)" 1.

E mais: "nem autoriza o Judiciário a suprir a omissão legislativa ou regu
lamentar. editando o ato normativo omitido, nem, menos ainda. lhe permite
ordenar, de imediato, ato concreto de satisfação do direito reclamado" 2.

Düerentemente, os 5T) assevera que o mandado de injunção "destina
se a suprir. via judicial. lacunas legislativas na estrutura normativa" a.

1 Supremo Tribunal Federal. MI 107-S-DF (Medida L1m1nar). Dfdrlo dei
JwtiçfJ, seçio I, sem-feira, 21 set. 1990, p. 9.782.

2 SUpremo Tribunal Federal. MI 168~5-RB. Diário da Justiça, 8eOAo I, auta
feJra, 20 abro 1m, p. 3.047.

3 SUperIor Tribunal de Justiça. Mandado de InjUDçAo n.9 11i~DP. Dfdrlo d4
Jwtiçd, 8eçIo 1. segunda-feira, 4 set. 1989, p. 14.029.
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3 - Implicações

Implica. das decisões dos citados Tribunais. o esvaziamento da pres
tabilidade do mandado de injunção como garantia fundamental.

Primeiramente, porque o STF confunde a sua finalidade com a da
ação direta de inconstitucionalidade por omissão, dualidade instrumental
que a boa sistemática constitucional deve repugnar. Para que dois remédios
com o mesmo efeito?

o âmbito de atuação da inconstitucionalidade por omissão cinge-se à
manutenção da ordem jurídica; coibir a inércia do Poder Público, figurada
no descumprimento in abstracto (pois não há lesão a direito individual ou
coletivo) de regra constitucional de proceder. Declarada a inconstitucio
nalidade por omissão de medida para tomar efetiva a norma constitucional,
será dada ciência ao Poder competente para que adote as providências ne·
cessárias. Tem. por conseguinte. efeito erga ommes, Ou seja, não se restrin
ge às partes que compõem a relação jurídica processual.

O âmbito de atuação do mandado de injunção circunscreve-se à pre
teção de direitos individuais ou coletivos. Por ele, o titular de uma situação
jurídica concreta tem viabilizado o exercício de direito, liberdade ou prerro
gativa que lhe fora obstado. Já que há lesão, tem efeito inter partes.
Incidente somente sobre as partes.

O STJ. por sua vez, transmuta em Legislativo o Judiciário. ao legi.
timá·lo a suprir lacunas normativas, hipótese incompatível com a indepen
dência funcional dos Poderes.

Este entendimento cria a inadmissível figura do judge made law, o
que gera a supremacia do Judiciário. ao imiscuir-se na atribuição de outro
Poder e valorar, em seu lugar, mérito político, quando seu múnus é apre
ciar lesão ou ameaça a direito e decidir nos estritos limites do ordenamento
jurídico.

Deste modo, as soluções experimentadas pelos preditos tribunais toro
nam o mandado de injunção simples expectativa de direitos, de sorte a
subtrair a proteção jurisdicional efetiva a direitos cujo exercício fora tolhido
pela omissão de providências do Estado. Desarrazoadas e ilfdimas são.
Preconceituam. a finalidade do mandado de injunção sem fundamento lógico.

O princípio institucional regente das garantias fundamentais é a sa
tisfação de direitos, e, não, a expectativa deles.
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Suponha, por exemplo, o habeas corpus sem a satisfação do direito A
liberdade de locomoção. A violência ou a coação persistiriam. Mu, ao
revés, para garantir este direito, a autoridade judiciária ordena, mediante
ofício à autoridade coatora, a soltura do paciente, constrangido ilegalmente.
Eis, então, a satisfação do direito à liberdade de locomoção, assegurado
abstratamente no inciso XV do artigo 5.0 da Constituição.

Da mesma forma: se a falta de norma regulamentadora toma inviável
O exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas ine.
rentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, o mandado de injunção
deve torná-lo viável, efetivamente. Senão, qual a sua prestabilidade como
garantia?

Até 5 de outubro de 1988, só havia garantias contra ações ilegais ou
abusivas do Estado. Agora - com o mandado de injunção -, instituiu-se
garantia destinada a proscrever, também, as suas omissões, que, como as
ações, produzem lesões.

4 - Proposição de um entendimento

O entendimento acertado da destinação e da utilidade do mandado de
injunção se constrói ao se perscrutarem, inicialmente, as causas de sua
criação. para se conhecer a realidade social; política e econômica que mo
tivou a sua instituição, de modo a se determinar, com exatidão, que pro
vidência jurisdicional tutelar o dispositivo constitucional do inciso LXXI
do artigo 5.° suscita.

Tentar estabelecer a prestabilidade de uma garantia sem auscultar os
seus fatores determinantes é divagar em vão caminho. Por isso, torna-se
imprescindível firmar os fatos - precedentes necessários do Direito 
para se entender a norma do mandado de injunção e dar-lhe a devida efi·
cácia, da qual ainda carece.

Desde a primeira Constituição Republicana. de 1891, as ordens cons·
titucionais diretoras do Brasil se preocuparam, precipuamente, com a limi·
tação do poder. A nova Constituição, ao contrário, prima pela ordem social
e pelos direitos e garantias fundamentais, consolidando o regime demo
crático.

Destarte, toda interpretação constitucional que se erlja, deve sê-lo sobre
os pilares da ordem jurídica social.
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Em virtude desse novo norte tomado, o exegeta deve liar o trinômio
motivo-fato-norma, objetivando conhecer o lastro social, não mais o político,
das normas constitucionais.

5 - Causas da criação do mandado de injunção

o constituinte de 1987-1988, atento à inefetividade de certas normas
constitucionais (principalmente as de ordem social) provocada pela inope
rância dos Poderes Públicos em completar-lhes a eficácia para que produ
zissem os efeitos colimados pela Constituição, idealizou um instrumento
processual voltado à realização dos direitos públicos criados genericamente
pela Carta Jurídica'.

Dimanou desse desígnio o mandado de injunção, meio de viabilizar
O exercício de direitos e liberdades constitucionais e de prerrogativas ine
rentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, postergado pela omissão
das autoridades p6blicas.

6 - Destinação e utilidade

A que se destina o mandado de injunção7

Decerto se afirma: viabilizar o exercício de direitos (lato sensu consi.
derados).

Para se saber da sua utilidade, urge investigar tão-somente o sentido
da palavra cardeal do seu dispositivo constitucional instituidor: exercício.

Exercício é ação mecânica, movimento. Consiste, juridicamente, na
atividade de o indivíduo pedir e ser atendido em algo (exercício de direito
subjetivo público). Enfim, significa o movimento dentro da extensão que
o proprio Direito faculta ao indivíduo.

Daí que a noção de inviabilidade do exercício se manifesta por uma
situação jurídica concreta de recusa pelos entes estatais do dever de obser
var e cumprir o que determina a Constituição e, conseqüentemente, de
denegação e restrição dos direitos públicos outorgados aos seus titulares.

4. SUGEST6ES DE NORMA CONSTITUCIONAL n5's 155-4 e 156-2, publi
cadas no Dfário da Assembléia Netclo11al Constituinte (Suplemento), em 29-4-8'1,
respectivamente às páginas 99 e 99-100. SUGESTAO DE NORMA CONSTITU
CIONAL n.Q 367-1, apresentada. na. SaIa das sessões da Assembléia Nacional
Constituinte em 3 de abril de 1987 pelo Constituinte, Senador Ruy Bacelar.
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Assim. tem-se que a utilidade do mandado de injunção estA em in~

tir concretamente o indivíduo em seus direitos.

7 - Inseparabilidade dos Poderes Constitufdos no cumprimento dos obj..
tivos constitucionais

Compete aos Poderes Constituídos, inseparavelmente, a efetivação, no
mundo fático, das normas constitucionais. A todos eles incumt:e este dever.
E o cumprem integrados em objetivo (fim), mas independentes em sua
consecução (meio). Todavia, a independência dos Poderes Constituldos nlo
permite que um ou mais deles se abstenham de fazer o que estão consti
tucionalmente adstritos. Na falta de atuação destes, principalmente do Le
gislativo e do Executivo (aos quais cabe ditar o destino social, polltico
e eeonômieo do Pais), <> Judiciário, mediante a <>tdem de iniunção. tie"feri.
cumprir o objetivo estabelecido pela norma constitucional e atuar como
Poder Integrado de objetivação dos fins, e, não, como Poder Indepen
dente de consecução dos meios.

8 - Essincia da decisão de injunção

A essência da decisão de injunção reside na efetivação, no mundo
fático. das normas constitucionais, ou melhor, o valor da decisão de injun~

çáo se expressa na vontade concreta da Constituição.

Mas como o Judiciário poderá atender a este mister sem ofender o
princípio da tripartição funcional do Poder?

Insta, para tanto, conceituar mandado de injunção segundo os juízos
fixados (fatos e fatores detenninantes de sua criação) e identificar o ente
sobre o qual recai, porque, como visto, o que incita correção por sua via
é a denegação de direito constitucionalmente assegurado. que deve ser san.
feito, evidentemente, por determinado ente.

9 - Conceito de mandado de injunção e identificação do ente sobre o
qual recai

Injunção significa imposição que recai sobre certo ente sob presslo
de circunstâncias (sentido léxico).

Mandado de injunção é a ordem imperativa, emanada de órgão judi
ciário, que determina uma obrigação que incide sobre um ente por ter
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se omitido em seu dever de observar e cUtP?íir as normas constitucio
nais que outorgam direitos, liberdades e prerrogativas aos cidadãos.

O ente público, ou privado, sobre o qual recai a injunção nem sem
pre será o que omite providências normativas. Impetrado será o ente de
execução concreta do comando jurídico-constitucional. isto é, aquele a quem
a Constituição/Lei impõe um dever de prestar os serviços públicos neces
sários à satisfação do direito solicitado (ente de direito público), pois
estes são o meio de execução e de efetivação das normas pelo Estado; ou
aquele a quem a Constituição/Lei impõe uma obrigação de dar, fazer ou
não fazer algo (ente de direito privado), com o mesmo intento (satisfação
do direito), como, por exemplo, uma instituição financeira, que não pode
cobrar taxas de juros reais acima de doze por cento ao ano, ou uma em
presa, que tem de partilhar os seus lucros ou resultados com seus tra
balhadores.

Admita·se a suposição: uma trabalhadora rural, de cinqüenta e cinco
anos de idade, exercita o seu direito à aposentadoria por motivo de velhice
e requer ao serviço de previdência social o pagamento de prestações men·
sais no valor de um salário mínimo, segundo o que lhe assegura o art.
201, § 5.°, da Constituição. O INSS, ente público competente para exe
cutar concretamente o que determina o citado dispositivo, denega o pedido
sob a justificativa de inexistir lei relativa aos planos de custeio e de bene
fício da previdência social, o que impede o exercício do direito à. aposen
tadoria da trabalhadora rural.

Presentes os pressupostos específicos à admissibilidade do mandado
de injunção - a falta de norma regulamentadora (causa) e a inviabilidade
do exercício do direito (efeito) -, como concedê-lo?

A lacuna normativa é legal, do Poder Legislativo, que ainda não
promulgou a devida lei. Contudo, quem deveria cumpri-la, se editada fosse.
seria o INSS. Destarte, a ordem de injunção incidirá sobre este, determi
nando-lhe o cumprimento dos ditames constitucionais que conferem o direi·
to à aposentadoria (art. 7/', XXIV) e à participação nos benefícios da
previdência social (art. 201, § 1.0). com a percepção de prestações mensais
no valor de um salário mínimo (art. 201, § 5.°), até que sobrevenha outro
valor mensal superior, estabelecido por lei.

Somente assim - dando efetividade concreta às prescrições da C0ns
tituição - o mandado de injunção terá utilidade de garantia de direitos.
Afinal, a viabilidade do exercício de direito se traduz pela capacidade
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-Ge movimento dentro da extensão que o próprio Direito faculta lOS seus
destinatários. E é a isto que o mandado de injunção se presta.

10 - Conclusão

O mandado de injunção representa uma garantia de realização dai
promessas constitucionais.

O fundamento de sua instituição se encontra na falta de provtd~.ias

'(ações) dos Poderes Constituídos, que importa na inefetividade das normas
"e, por conseqüência, dos direitos nelas contidos. Se aqueles não cumprem
-os mandamentos constitucionais, manüestam·se inertes, sendo a injunção
o meio apto a viabilizar o ex.ercício do direito, liberdade ou prerrogativa~

mediante a imposição, ao ente estatal, ou privado, competente para exe·
cutar, de um dever ou uma obrigação já existentes na Cana de Direito8t

mas que, por inobservância e indolência, não foram realizados.

.Não se quer dizer com isso que o Poder Judiciário se transforme
em poder jurigeno. Não cria direito novo. Apenas integra a norma ao
mundo fático, emprestando-lhe eficácia e concreção.

O mandado de injunção tem o fito de quebrar o estado de hibema
ção em que habitualmente vivem as autoridades públicas ao longo da In.
tória constitucional brasileira. Revela-se como forma pela qual ee proce&
.sará a mudança da tradição das relações de direitos e deveres entre o
Estado e os cidadãos, e entre estes mesmos. A ordem jurldica finalmente
proveu o indivíduo de garantia frente às omissões do Poder Público.

Uma Constituição Dio deve ser uma engambelação. Deve dispor de
instrumentos para a realização de suas promessas. De que adianta a Repú
bIíca Federativa do Brasil aUfodenomiUl~r·se Estado DemOCr4tico de Di:reito~

regulada por uma Carta provida de boas intenções, se não tem meios
que encerrem a tão proclamada eqüidade social?

Ao legislador ordinário competirá dar ao mandado de injunçlo vigor
de garantia fundamental, quando da legislação específica, principalmente
elucidando a sua destinação e a sua utilidade e definindo o ente sobre
o qual recairá. extirpando as controv~l'Sias e as perplexidades hoje ~
sentes.

O caminho para integrá-lo li ordem jurídica só se fará ínvio se inte
resses singulares e retrógrados se sobrepU8Crem aos interesses universais
democráticos.
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A Questão Ambiental e as
Relações Internacionais

SmGUENOU MIYAMOTO

Doutor em Ciência Polftica pela USP.
Professor do Departamento de CIência Po
lltica da Universidade de Campinas -

ONICAMP

Ao contrário do ocorrido em 1972, em Estocolmo, quando compare·
ram representantes de pouco mais de uma centena de países, à Conferência
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD),
a ser realizada no Rio de Janeiro em 1992, deverão estar presentes dele·
gações de pelo menos 160 Estados 1.

A quantidade de pessoas previstas, de Estados representados e a cober
tura dada pela mídia mostram a importância assumida pela questão am
biental nos últimos anos, principalmente na década de 80 2.

1 A bIbliografia sobre a questão do meio ambiente é extremamente vasta. e
acessivel a qualquer interessado, principalmente em virtude do grande número de
instituições que tem se dedIcado ao tema. Para efeito deste texto são feitas apenas
algumas referências que dizem respeito diretamente ao seu conteúdo, mesmo assim
sem qualquer preocupação em listar bibliografias, ademais bastante conhecidas.
Embora ciente da distinção que se deve fazer entre ambientalismo e ecologia, os
mesmos são aqui utUizados indistintamente, com significados idênticos. SObre
esta diferença conceitual ver, por exemplo. Héctor R. LEIS (org.) - Ecologia e
polftU:a mundial, RIo de Janeiro: VozesIFASE/AIRI/PUC, 1991, pp. 11-12.

2 Nos anos 80, as publicações sobre ecologia se multiplicaram rapidamente.
Especificamente sobre o tema em apreço consultar: Bernardo PERICAS NETO
- "Melo ambiente e relações internacionais", Contexto Internacional (9): 9-1'7,
jan.ljun. 1989; Elmar ALTVATER - "Palêncla e destruição: ou de como a crise
financeira internacional e a destruiçAo da floresta tropical estão interligadas".
Contexto Internacional <lO): 7-42, Jul./dez. 1989; Márcia JABOR CANIZIO 
''Ecologia e ordem internacional: uma d1scussão sobre os paradigmas de análise".
Contexto Internacional (12): 29-52, Jul./ciez. 1990.
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A concorrência pelo locaI de realização também é outro indicador: a
Noruega e o Canadá, que disputaram com o Brasil o privilégio de sediar
o encontro, tinham consciência da dimensão que o assunto representa no
contexto intemacional.

O interesse e os debates sobre o meio ambiente que se têm verificado
nos últimos anos não são gratuitos: as chuvas ácidas sobre os Estados
Unidos e o Canadá, a destruição da camada de ozônio, a derrubada das
florestas tropicais, a poluição dos ares, dos rios e dos mares têm·se con·
vertido na ordem do dia.

Minai de contas, todos são direta ou indiretamente afetados, sem
exceção, pela queda de qualidade ambiental.

Se as relações internacionais se encontram, ainda, em grande parte,
estruturadas e amparadas nas teorias de poder, onde as fronteiras são con·
sideradas invioláveis e a soberania alardeada como absoluta, o mesmo não
pode ser dito sobre as implicações de políticas públicas mal conduzidas,
sem 08 devidos cuidados com o meio ambiente, fazendo com que as conse
qüências se verifiquem não só no âmbito regional, mas podendo apresentar
implicações mundiais.

Desta forma, como resultado da utilização maciça de sprays, a ca
mada de ozônio tem sido progressivamente afetada. Um vazamento de
petróleo, ainda que involuntário, acaba destruindo tudo ao seu redor, ao
largo de centenas de quilômetros quadrados, sem respeitar as fronteiras
de qualquer país, e com conseqüências ecol6gicas desastrosas.

Como exemplo deste último caso podem ser citados inúmeros aci·
dentes ocorridos recentemente: em 24 de março de 1989, o Exxon Valdez
deixou escapar 42 mil toneladas de 6leo na entrada do Canal Príncipe
William, na porção sul do Alaska, tendo a empresa responsável sido coo·
denada a pagar US$ t bilhão de indenização por danos à natureza; 8 em
8 de fevereiro de 1990, o petroleiro USA American Trader derramou um
milhão de litros de petróleo na costa da Califórnia. em frente à cidade de
Huntington Beach; 4 e do superpetroleiro Haven escoaram pelo menos 30
mil toneladas de petróleo no MediterrAneo, próximo ao porto de Gênova,
em 11 de abril de 1991 11

•

Na Eurásia, Mikhail Gorbachev. por exemplo, assume que somente
nos anos mais próximos a União Soviética começou a se preocupar com
a questão ecológica, considerando o tema de vital importincia.

Para o dirigente soviético, o medo do confronto nuclear sempre res
tringiu a visão governamental que priorizou outros assuntos, motivo pelo

a Cf. Vetu.. 5-4-89; rol1ul de 8. PcIu1o, 14-3-91, :1-1.

, o 6,tG40 ele 8. Pculo, 9~2·90. p. 12.

I Jornal da TMde. 18-4-91, p. 12.
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qual os investimentos obedeciam "prioridades mais relevantes". Isto é,
desde o início da industrialização do país, a URSS não se preocupara em
prestar atenção para assuntos considerados, naqueles momentos, "secun
dários", como o meio ambiente. Além do mais, justifica Gorbachev, as
dimensões do país e suas riquezas também encorajaram uma falta de cuida
dos ecológicos li .

Por estes motivos, a poluição do lago Baikal e do mar Báltico, a
contaminação do solo e do ar com resíduos de usinas petroquímicas nos
Urais, além da própria desertificação do mar de Aral, devido à retirada de
água para irrigação, nunca tinham sido objeto de maiores cuidados. 'l'

O vazamento de gás tóxico da empresa norte-americana Union Carbide
em Bophal, na 1ndia, em 1984, ocasionando 1800 vítimas fatais, a bomba
de hidrogênio "esquecida" pelos Estados Unidos no fundo do mar, ao
Sul do rapão, o acidente da usina nuclear de Chernobyl, a poluição do
ar na cidade do México, a contaminação do mar Adriático através de
fosfato e outros poluentes, a erosão da bacia hidrográfica do Himalaia. a
chuva ácida na Polônia, Alemanha e Checoslováquia, a cianida afetando
95% dos corais filipinos são outros exemplos que podem ser arrolados
para demonstrar que em todo o mundo o pouco zelo para com a natureza
é visível B.

Como se vê, as grandes potências, independentemente de ideologias,
sempre tiveram atitudes discutíveis perante o problema ambiental, ainda
que críticas cerradas sejam feitas apenas às nações do Terceiro Mundo.
Estes, por sua vez, nada mais têm feito do que repetir os mesmos erros
cometidos pelos Estados Unidos, pela URSS.

Em função do desgaste progressivo da natureza, chegando a níveis
alarmantes, e com possibilidade de converter-se em situações irreversíveis,
a questão ambiental tornou·se alvo de atenção cada vez maior nos últimos
anos.

Assim, a ecologia passou a fazer parte da agenda cotidiana de di~

cussões dos mais diferentes Estados e entidades internacionais, servindo

6 Mlkha.11 GORBACHEV - "Natureza. <Ureito do homem". O B'nmIo cIe
S. Paulo, 21-4-90, p. 2.

7 Jornal da Tarde, 14-1-89. caderno de Sábado, p. 8. Folha 4B S. Paulo,
14-3-90, 2-1.

8 8egundo denúncias, a. mEU1Dha norte-amerieana, durante a guerra do
Vietnã em 1965, deixou ca.1r uma bomba. de b1drogênlo a 110 qullômetroa das Uba8
RYUkiu, ao sul do Japão, próximo de Okfnawa. Naquela ocs.sIão o caça Bt;vhawk
A-4 baseado no parta-aviões Ticonderoga, annado com bomba de hidrogêDfo de
um megaton, escorregou e caiu no mar, a quatro quilômetros de profUndidade
sendo que nenhuma providência foi tomada para. resolver o problema. Cf. 18to •
Senhor (1026): '18, 1'1-6-89; Jornal da Tarde, 1'-1-89, C8.l1erno de Sébado, p. &
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inclusive como ponto de referência para concessão ou não de fundos para
os países que negligenciam a qualidade de vida ambiental.

Pode-se mencionar aqui instituições como o Banco Mundial, que ape
nas libera recursos quando obtém promessas de que o ecossistema será
preservado, ou então que cuidados serão tomados para minimizar os danos,
através de relatórios de impacto ambiental.

As agências internacionais de financiamento e as grandes potências
- aqui entendidas como os países altamente industrializados - ao agirem
desta maneira obviamente entendem o concerto das relações internacionais
com ótica distinta dos países do Terceiro Mundo, operando com o conceito
de soberania restrita, ou compartilhada, relegando a idéia de inviolabili
dade territorial e de não ingerência em assuntos internos de outros Estados.

Uma análise ainda que superficial do funcionamento do sistema inter
nacional é suficiente para confirmar que esse comportamento é rotineira
piente adotado pelas grandes potências quando seus interesses são coloca
dos em jogo. Mas estes mesmos países jamais aceitam que princípio idên·
tico se lhes aplique.

Como detentores de poder econômico e militar, e possuindo tecnolo
gia mais avançada, controlam todas as instituições importantes, fazendo
com que a ordem internacional seia ditada de acordo com a sua vontade e
conveniência.

Se, ao nível retórico, discursos se fazem presentes em todos os mo
mentos, na defesa da soberania deste ou daquele país, conclamando à inte
gração e repudiando o conflito, a prática das grandes nações desmente este
comportamento, comprovando que a igualdade existe apenas no plano das
palavras.

A década de 1980 presenciou muitas atitudes contrariando as normas
que deveriam reger a ordem internacional em busca de paz, e onde o
temor da guerra fosse deixado de lado. Os Estados Unidos, por exemplo,
desembarcaram em Granada e no Panamá; a União Soviética continuou
no Afeganistão, e a Grã·Bretanha guerreou no Atlântico Sul, em defesa das
terras geladas de sua Majestade, ainda que as ilhas objeto de disputa este
jam próximas ao território argentino, cujo governo reivindica sua posse.

Verifica-se, concretamente, uma distância enorme entre o que se diz e
aquilo que se faz. O que, realisticamente falando, não deve ser motivo de
assombros maiores, porque as relações intemacionais não se apóiam apenas
em concepções sonhadoras de paz universal, mas moldam-se, em grande
parte, pela ótica do conflito.

Nio custa lembrar que a própria expressão Nações Unidas. utilizada
pela primeira vez por Franklin D. Roosevelt, em 1.0 de janeiro de 1942,
etn plena guerra, na "Declaração das Nações Unidas", constitufa-se em
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um compromisso de guerra quando representantes de 26 países se dispu·
seram a lutar contra as potências do Eixo. {I

Enquanto se fala na necessidade de entendimento para a manutenção
da paz mundial e para colocar fim às desigualdades s6cia.econômícas, paí
ses como os Estados Unidos agem atendendo exclusivamente seus inte
resses e impondo condições à própria Organização das Nações Unidas,
como de fato ocorreu na guerra movida contra o Iraque, à frente de uma
aliança. 10

A instrumentalização das entidades como a Organização das Nações
Unidas (ONU), ou a Organização dos Estados Americanos (OEA), pelas
grandes potências faz com que as intervenções destas em assuntos domés
ticos de outros países sejam até mesmo legitimadas em detrimento .dos
objetivos fixados pelas próprias organizações. Ou seja, as relações de for
ça, de poder, ainda são determinantes DO contexto internacional.

Se este modo de agir faz parte do cotidiano das políticas desenvolvi·
das pelas potências na defesa de seus interesses políticos, ideológicos, eco
nômicos ou estratégico-militares, buscando resguardar suas soberanias, neste
caso percebidas como invioláveis, idêntica postura é reproduzida no âm
bito da questão ambiental.

Na verdade sempre houve grandes obstáculos para que a questão am
biental fosse tratada a contento, e visando apenas o bem comum. -e um
problema antigo, embora s6 nas últimas três décadas tenha adquirido uma
dimensão verdadeiramente universal. .

Defende·se a necessidade urgente de melhorar a qualidade de vida e
de manter a paz, mas países como os Estados Unidos e a União Soviética
(hoje abalada em seu império), mantêm seus arsenais atômicos; assinam
tratados restringindo os mísseis nucleares, mas não os eliminam definitiva
mente. Nem mesmo diminuem sua capacidade destrutiva, visto que a
redução quantitativa de mísseis de curto e médio alcance não implica na
perda qualitativa de poder.

Como diz Henry Kissinger, ao comentar a ordem internacional, logo
depois do acordo START (Acordo para redução de armas estratégicas),
"após as reduções estipuladas, o número de ogivas ficou apenas ligeira.

9. Tais palavras foram postel1ormente incorporadas à própria. ONU, entidade
maior de toda. a história. da Humanidade, que estabeleoou como fim. em seu
art. 1'" "mll.Ilter a. paz e a. seguran~ internacionais, e. para. isso, tomar coletiva
mente medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão",
Antônio José FERNANDES - Organblaçóe8 polítioas fntemacionafs. Lisboa: Edi
torial Presença, 1980.

10 A1gumas coIl41derações sobre este confi1to podem ser encontradas em
Chrlstian G. CAUBET - As verdades da (fUBfTa. contra o lraque. Sio Paulo:
Acadêmica., 1991.
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mente menor que o da época do início das negociações. Mas o aumento
do grau de precisão dos mísseis compensa a pequena redução nómerica".lI

As desconfianças mútuas reinantes entre as duas superpotências, t0
davia, sempre fizeram. com que a política de equilíbrio de poder prevale
cesse. 12 Mesmo as providências tomadas com a distensão iniciada nos
anos 70. primeiro com os acordos SALT, seguidos de outros, oomG o
assinado por Gorbachev e Reagan, em Washington, em 1987, restringindo
os mísseis de médio alcance instalados na Europa. até O START, nunca
foram. suficientes para colocar ponto final ao equilíbrio do terror.

Tanto é assim que o overkill de ambos os Estados permanece inal
terado. ainda que medidas sejam periodicamente tomadas, como em setem
bro de 1991, quando os Estados Unidos anunciaram a redução unilateral
de mísseis nucleues táticos, seguidos pela URSS que prometeu~
idêntica posição poucos dias depois, no início de outubro.

E também. não abrem mão de sua condição de dominadores da ordem
mundial (pelo controle do Conselho de Segurança e demais setores da
própria ONU), se bem que estes gestos recentes de Washington e Moscou
podem ser um novo marco no relacionamento internacional, culminando
com eventual liquidação, até mesmo das armas nucleares de longo alcance.

Durante anos o tema do inverno nuclear se converteu, inclusive, em
uma das grandes bandeiras levantadas contra a possibilidade de uma guer
ra atômica. mas que nunca sensibilizou significativamente os governantes
das grandes potências. O projeto norte-americano "Guerra nas Estrelas"
é um dado constatável da defasagem entre intenção e ação, pois, enquanto
negociam a paz, investimentos em tecnologia militar são realizados envol·
vendo cüras de bilhões de dólares.

Assim, o próprio deputado Les Aspin. presidente da Comissão das
Forças Armadas da Câmara dos Deputados norte·americana denunciou
que o orçamento de defesa para 1991. estimado em 291 bilhões de dólares,
sofreria uma redução de apenas 500 milhões de dólares. 18

A ameaça de um conflito nuclear se constituiu, até recentemente. no
perigo maior à destruição do meio ambiente, incluindo a própria Huma·
nidade.

A longa noite da guerra fria finalmente terminou, sepultando. pelo
menos em princípio. o confronto ideológico reinante desde a Segunda Guer-

11 a. Henry KISSINOER - "As superpotências na nova ordem interna.
clona1". O EIttJ40 cfe S. PlIulo, 13-8-91, p. 2.

12 A blbllograffla que trata do 8BSunto é ampla, motivo pelo que.l eaeuso-me
de menclOllll·la aqui.

13 a. Vejll, 2' «(O): 37, 2-10-91.
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ta Mundial. Todavia, os armamentos nucleares acumulados são ainda p1'C?
va suficientemente forte para colocar em dúvida as reais intenções das
grandes potênciais em desfazer-se um dia de seu poder atômico.

Os inúmeros escritos de Henry Kissinger, que nunca considerou a União
Soviética completamente insuspeita, sempre deixam margem a incertezas
sobre as manifestações pacifistas de seu país pois ao ponderar a consti
tuição dos grandes blocos. alertava para a necessidade de a Organização
do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), pensar a defesa da Europa ligada
diretamente à dos Estados Unidos. Certamente contra seu único opositor em
termos estratégico-militares, o poder soviético. 14

As transformações do império soviético, com a glasnot e a perestroika
comandadas por Gorbachev, também tem-se demonstrado insuficientes para
convencer o governo americano de que não há mais nenhum perigo a
temer.

A ascensão de Boris Yeltsin, ao cenário internacional, face aos acon·
tecimentos de agosto de 1991, com a redistribuição do poder soviético.
também indica claramente que a questão nuclear não é algo resolvido. Não
são gratuitas as divergências apresentadas entre as repúblicas para esta·
belecer quem ficaria com os arsenais atômicos espalhados por toda a União
Soviética.

Apesar de não se falar em conflitos com outras potências. os arma
mentos nucleares continuam sendo elementos imprescindíveis no jogo de
cena do poder mundial, tanto por parte de Washington quanto de Moscou.
Dessa forma, o perigo de destruição do meio ambiente permanece e, na
prática, os acordos até agora realizados pouco representam, ao nível estra
tégico-militar. já que se mantém inalterada a capacidade militar de amo
bos os países.

Prevalecendo no cenário mundial as relações de poder, é óbvio que o
domínio da tecnologia nuclear é de vital importância para se ocupar papel
de realce no mundo.

Por isso, aqueles que não fazem parte do clube atômico igualmente
buscam alcançar O domínio da tecnologia nuclear. visando, com isso, à pos
sibilidade de possuir sua própria bomba, como é o caso do Brasil e de
outros países. ainda que se ressalva sempre que o objetivo dos programas
nucleares visa a fins pacíficos.

Inúmeras são as nações que sempre se posicionaram contrárias ao
Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP), como é o caso da França

14 Cf. Henry KlSSINGER - "WA buscam um papel na nova. arAN".
o i'~t4do de S. Paulo, :H-12-89. p. 42.
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e da China. Mais próximos. o Brasil e a Argentina adotam posição seme·
Ihante. ainda que recentemente tenham se manifestado favoráveis à assi·
natura do tratado de 1968, dependendo, óbvio, de outras negociações.

No caso brasileilo há uma dubiedade de cemportamento~ enquanto Q

Presidente Fernando Collor em 1990 lançava uma pá de cal nas instalações
da base de Cachimbo, a Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) utili·
zava. no primeiro semestre de 1991, 65 milhões de dólares em projetos
.secretos , de conteúdo militar, evidentemente.

Não se deve esquecer, também, que quando se propôs, por iniciativa
de Brasília, a criação de uma "Zona de paz e de Cooperação no Atlântico
Sul". as Forças Armadas exigiram que ficasse nitidamente caracterizada
a diferença entre desmilitarização e não-militarização. 1G

A corrida armamentista, com investimentos da ordem de bilhões de
dólares, efetuados por vários países, em nada ccntribui para recuperar ou
melhorar as condições ambientais do mundo. Os governantes declaram-se
política e economicamente contrários à degradação do meio ambiente, mas
ao nível estratégic~militar tomam decisões que contrariam frontalmente
seus discursos. Tal afinnação é verdadeira tanto para ospaises desenvol·
vidos. quanto para aqueles outros que almejam fazer parte do clube atÔmi·
ca.

o armamento nuclear é, sem dúvida alguma, o tópico· que mais preo
cupações tem causlldo à sociedade internacional, motivo pelo qual emergi·
ram, a partir dos anos 60, movimentos pacifistas em grande quantidade,
mormente na Europa, palro e espólio dos dois grandes conm\o~.

Aliado à questão da guerra, as chuvas ácidas. a camada de ozônio.
o extermínio das populações indígenas. c a destruição principabnente ·das
florestas tropicais, converteram·se nos grandes (emas que têm mobilizado
e sensibUizado a opinião p6bHca mundial.

A própria exploração da Antártica tem sido igualmente objeto de aten
ção e alvo de cobiça. tanto por parteclo.s grandes países, quanto de outros
que, procurando garantir .seu quinhão, instalaram bases e realizaram pes
quisas para provar que têm direito adquirido sobre a região. 11

15 Cf. Ruenha de PolUica Exterior do Brua. u1Únero especial sobre "zona
de Pu e de Cooperação no AtlAnUco Sul", edição suplementar. dezembro de I••

]8 APen&ll pera efeito de ilustração consultar: Carlos J. IolONRTA "Antártida.
América Latina. e o Sistema. Internacional na década. de ojtenta: para uma DO'f&
ordem Antártida? Fatores econool1c08, estratégicos e tecnológtcos". Re11Úf4 Bru
sUetro 'de PoI,tlca lntMnoctonal. XXIIl (89-92): l29-174, 19fI() e os eDUJoa de
H, R. LEIS e Clóvis Br~8.iao, in Héctor LEIS (OI'i.J, 01',. clt.
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Considerada a última fronteira, com riquezas inexploradas, pelo me
nos à Antártica foi proibida toda atividade de mineração ou prospecção
petrolífera até 2041, conforme estipulou a Conferência Antártica reali
zada em Madrid, em abril de 1991, e que contou com a presença de 26
países.

No cômputo geral, todavia, as recomendações feitas no encontro de
Estocolmo, em 1972, não têm sido levadas a sério pelos países que lá
compareceram. 11

A queda acentuada da qualidade de vida, fundamentalmente dos países
subdesenvolvidos, e mesmo dos industrializados, parece ter alertado os g0
vernos de que providências precisam ser tomadas para reduzir conseqüên
cias de políticas incompetentes.

:t:. certo que nos anos 70 algumas demonstrações de boa vontade sur·
giram, como o próprio relatório Brandt. 18

As divergências sobre como resolver os problemas, entretanto, têm
sido maiores que as soluçõcs, impedindo que medidas eficazes sejam ado
tadas.

o obstáculo maior e que normalmente bloqueia os entendimentos é
justamente quando se vão estabelecer os custos e benefícios das resolu
ções a serem tomadas, e sobre quem vai cair a responsabilidade de arcar
com os prejuízos. Ou seja. como nenhuma das partes se dispõe a exercer
tal papel, as negociações prolongam-se durante largo tempo, enquanto a
situação interna dos países pobres vai se tomando cada vez mais aguda,
seja pelas suas próprias contradições internas, com quadro 'poIítico-insti
tucional pouco consistente, falta de planejamento adequado, até o endivi·
damento externo. l&

As tentativas de resolver os problemas globais, com resultados pouco
favoráveis aos países do Terceiro Mundo, tornam visíveis as razões por
que as políticas a serem implantadas caminham a passos vagarosos.

17 Para uma observação rápida sobre a Conferência de F.8tocolmo e parti
cipação bra:silelra consultar Mãrcla Jabor CANtZIO - O Brasil e a questão
ambiental: um estudo da poUtic4 e:tterna bra&ilefra. DIssertação de mestrado em
Relações Internacionais. apresentada. ao IRIIPUC/RJ, 1991, mimeo. Anexos a este
trabalho encontram-se, ainda. a DedaraçAo de Estocolmo, o Plano de Ação de
Estocolmo e a. Declaração de Na1robi.

18 Wllly BRANDT - Norte-Sur - un programa para la superviveneta. Bo
gotá.: Editorial Pluma Ltda., 1980.

19 Sobre o funcionamento do sistema Internaciona.l. os mecanIsmos de nego
ciação. ver por exemplo, Celso LAFER. Paradozos e possibilidades, Rio de Janeiro.
Nova Fronteira, 1982.
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Os culpados também são facilmente identificados, pelo menos na ótica
dos países pobres. Segundo estes, são os países industrializados os respon
sáveis pela aceleração da queda de nível de vida. Ou seja, os países riCOlB
que já alcançaram apreciável desenvolvimento científico e tecnológico, à
custa da destruição de seu meio ambiente, tentam agora impor soluções aos
outros. Assim, o alerta é para que não imitem seu próprio modelo de
desenvolvimento, o que acarretaria conseqüências desastrosas para as gera
ções futuras.

Para os países subdesenvolvidos, reduzir a destruição do meio amo
biente implica na necessidade de os demais apresentarem contrapartida.
isto é, transferência de tecnologia e fundos que compensem a utilização
menor de seus recursos naturais. E que os países ricos também abram
mão de seu elevado consumo, utilizando menos elementos comprometedo
res da natureza como o clorofluorcarbono (CFC).

Sobre este comportamento adotado pelos países pobres, é interessante
anotar aqui, observação feita por Lord WAYLAND KENNET, no mesmo
ano da Conferência de Estocolmo. Ao refutar as solicitações dos países
industrializados para que se preocupassem com o meio ambiente, os países
pobres utilizavam-se dos seguintes argumentos: "Compreendemos as suas
preocupações econômicas. Não há dúvida de que estragaram os seus pafses.
Também apreciamos a sua preocupação para que não repitamos os seus
erros. Contudo. é precisamente o que pensamos fazer. Vocês desenvolve
ram os seus países e os poluíram, visto que o seu povo era pobre. Agora
o seu povo é rico e Vocês querem limpar o ambiente. Os nossos povos
são pobres. muitos estão de fato morrendo de fome, e pensamos fazer como
Vocês fizeram, e pagar mais tarde. Naturalmente se Vocês estiverem di&
postos a nos pagar agora para nos desenvolvermos de maneira limpa e
ecológica, aí a questão seria outra". 20

Pode-se lembrar aqui também frase atribuída ao então ministro do
Planejamento brasileiro. João Paulo dos Reis Velloso, que teria dito qua
tro meses antes da conferência de Estocolmo, em 1972, que. se progresso
é poluição, então vamos poluir. Tal afirmação, como se sabe, causou dissa
bores enormes, tendo os membros da comitiva brasileira utilizado depois,
todo O tempo da conferência para desfazer o equívoco da frase do ex·
ministro, sobre as reais intenções do governo acerca do assunto. 21

20 WaylaDd Kennet - "The Stoekholm Conference on the Human Bnvl
ronment", lnternatfonal ConcilUltlon. j&l1./1992. p. 37. Apud O. E. NASCIKENTO
E SILVA - "O melo ambiente e a política exterior". Revista Brcuuma de PoUtü:4
IntemczcfonGl. XXX (117-118). 1987/1, p. M.

21 Cf. O Entufo de S. Paulo, 19-6-91, p. 19.
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Pelo que se viu nos anos posteriores, as considerações de Lord KENNET
aplicavam.se não SÓ aos países em desenvolvimento, mas a todo o resto
da comunidade internacional, principalmente aos Estados industrializados.

A questão ambiental, contudo, não pode ser pensada, pelo menos ao
nível das relações internacionais, amparada apenas na idéia de que se tem
que eliminar as queimadas, a chuva ácida ou o CFC para resolver os pro
blemas do mundo.

O problema tem uma dimensão mais abrangente e deve ser remetido
à forma como a ordem internacional se encontra constituída. Se são os
países do Terceiro Mundo os alvos maiores de críticas, devido à má im
plementação de suas políticas públicas, esses assim agem precisamente por
não disporem de condições técnícas e recursos financeiros suficientes para
sanar suas dificuldades, além, é claro, da própria incompetência gover
namentaL

Às voltas com seus inúmeros problemas como o desemprego e a infla
ção, os países pobres sempre relegaram a questão ambiental. Por outro
lado, providências são tomadas apenas quando impactos políticos favorá
veis são capitalizados pelos governantes, interna ou externamente. Tal fato
pode ser apreciado no exemplo brasileiro quando a explosão das pistas
utilizadas pelos garimpeiros, a demarcação das terras indígenas ou a di
minuição dos índices de queimadas das florestas, são utilizadas para efeito
publicitário e largamente divulgadas pelo governo. 22

Para os países do Hemisfério Sul, a ecologia diz respeito à própria
deterioração das condições de vida dos grandes centros urbanos, aí incluin
do os serviços públicos, como os meios de transportes insuficientes, o pre
cário serviço de saneamento básico, a deficiência do sistema educacional
e da assistência médica, a carência de moradias, além do esvaziamento do
setor rural (decorrente da falta de políticas agrícolas satisfatórias) etc.

Essas dificuldades que afetam a sociedade estão intrinsecamente liga~

das ao modelo econômico adotado. O pagamento dos pesados serviços da
dívida, a dificuldade para captação de novos recursos, aliados à malver
sação e incompetência na gestão dos recursos públicos, bloqueiam a pos
sibilidade desses países adotarem políticas saudaveis para a melhoria das
condições de vida da população. e que em sentido amplo constituem a
questão ambiental.

A inserção no sistema internacional, como subdesenvolvidos e com
poucas chances de alterar o quadro a seu favor, se tem convertido na ques
tão crucial para os países pobres. Além de apresentarem elevadas dívidas
externas e serem contemplados com processo inflacionário, dependentes de
tecnologia. não possuem conseqüentemente capacidade de impor condições

2::1 Cf. Folha de S. Paulo, 29-6-91, 1-4.
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ou de exercer influência nos foros mundiais, no que tange às decisões poU
ticas, econômicas e, muito menos, no âmbito estratégico-militar.

Até porque os grandes países não raciocinam em termos de ordem
justa ou injusta, mas sim considerando interesses. Como diz o embaixador
RUBENS RICÚPERO, atual representante brasileiro junto ao governo
norte-americano, Ué nesse mundo áspero, sem compaixão, nem filantropia,
que teremos de operar nossa inserção, não a desejável, ou ideal que reque
reria um mundo ideal e um país ideal, mas a necessária, a inevitável. a
resultante do ponto de encontro entre as oportunidades e limitações do
sistema internacional e as do Brasil.:l3

Convém lembrar que a própria legitimidade da ordem internacional não
é estabelecida levando em conta os interesses de todos os Estados, mas o
sistema internacional é considerado legítimo quando as grandes potências
chegam a um consenso sobre como ele deve funcionar.

° exercício do poder pelas potências, e a distribuição de influências
entre elas mesmas, faz com que a ordem internacional assemelhe-se a um
jogo com cartas viciadas, restringindo a ação de outros membros da comu
nidade e tornando difícH romper com esse arranjo pré-estabelecido.

Concretamente verifica-se uma distância insuperável entre o discurso
e a prática das grandes nações frente aos demais países, interferindo em
qualquer lugar do mundo e advogando a tese de soberania compartilhada
quando seus interesses forem de alguma forma afetados.:l4

A impossibidade de influenciar decisões mundiais tem levado, por
tanto, à polarização de comportamentos: de um lado os países desenvolvi
dos que ditam as normas que regem o comportamento do sistema inter
nacional, e, de outro, os que, apresentando limitada capacidade de bar
ganha, mantêm-se ignorados mesmo nas decisões que os afetam direta·
mente, inserindo-se em um quadro pré-estabelecido francamente desfavo
rável, restando-Ihes pequenas margens de manobra, mas que são insufi·
cientes para alterar os rumos do vento a seu favor.

Destarte, a perenização da ordem mundial contribui para que os pro
blemas ambientais se agudizem nesses países, uma vez que apenas detendo
posse de seus recursos naturais, a sua má utilização é ainda mais prejudi~

cada em função da carência de fundos e de tecnologia. O que contribui
para que a distância entre ambos os lados vá aumentando gradativamente,

23 Cf. Rubens RICúPERO - "A inserção internacional deseja,da e a ()088ivel
pare. o Bra&I.l". Coleç40 Documentos, n(l 12, do IEA/USP. março de 1991, p. 11.

24 SObre a estntl!icação do sistema. Internacional ver, por ex., BeUo JAGtTA
RIBE - "Autonomia. periférica e hegemonia cêntrlca" Relações lnterruzcf0ft4i1
(UnB). 3 (5): 8-24, junho de 1980.
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tomando cada vez mais difícil romper esta barreira quase intransponível,
resultante da diferença de capacitação tecnológica.

Enquanto as nações industrializadas acumulam supera"lts - se bem
que às vezes também apresentem suas próprias adversidades políticas ou
econômicas -, investindo em pesquisa e desenvolvimento, o mesmo não
se verifica no outro lado. Devedores aos primeiros, com inflação rOTa de
controle c baixas expectativas de vida, a uma grande maioria dos países
do Hemisfério Sul não sobram recursos suficientes para aplicações que
precisariam ser feitas em escala maciça, em ciência e tecnologia, para
superar suas dificuldades.

A própria formação dos megablocos é outro indicador de que a
ordem internacional sofre reajustes, redividindo influências políticas, ec0

nômicas e militares entre os principais atores. Porém seIn transferência
substancial aos países pobres que compõem a outra face da moeda, muito
menos alterando () status quo de poder vigente.

Apenas a cOllsciência de que a queda sem limites da qualidade de
vida dos países pobres acabe colocando em risco seus próprios interesses
tem feito com que as potências se preocupem com as dificuldades do
Terceiro Mundo.

Exatamente por não obedecer fronteiras, a degradação do meio am
biente, corno a derrubada das florestas tropicais, pode leI: conseqüências
globais, o que não é de interesse para nenhum país, onde quer que se
situe.

A preocupação é percebida não 110 sentido de eliminar os problemas
dos países pobres, mas sim em procurar evitar que a má gerência adotada
por esses acabe apresentando efeitos nocivos sobre outros Estados.

Por isso a ecologia tem sido colocada como um tema internacional,
um assunto que diz respeüo a toda <1 HUnIsrrcdsdc. Pélrtiado deste (1rill·

cípio a soberania deve. pois, ser colocada de lado, já que se trata de reso
lução de problemas comuns a todos Os países, e não referidas especifica
mente a este ou aquele outro. Como são os países pobres os que mais
críticas têm recebido. porque menos cuidados teriam com a poluição am
bientaI, .são esses que devem arcar com os custos da soberania compar
tilhada.

A bem da verdade, a culpa é de ambos os lados: dos países indus
trializados que não desejam abdicar das vantagens adquiridas; e dos países
pobres. cujos governantes têm-se pautado pela má utilização dos parcos
recursos públicos, executando políticas na maior parte das vezes desas
t~osas para a sociedade, apenas exercitando o jogo do poder e distribuin
do as benesscs para seus grupos.
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As acusações dos pafses industrializados têm, por outro lado, produ
zido efeitos contraproducentes, despertando a vertente nacionalista dos
governos daqueles Estados que se julgam feridos em seus brios, motivo
pelo qual o deputado federal Fábio Feldman, em visita aos Estados Uni·
dos, pedia moderação nas criticas ao Brasil. 2Ii

A reação do ex-presidente José Sarney, ao final de seu govento, 6
esclarecedora sobre esse ponto, ao bradar que o Brasil jamais venderia
um metro quadrado de seu território, e que não haveria no mundo dinhei
ro capaz de tal. Esta declaração, aliás, surpeendeu a todos, desde o Depar
tamento de Estado norte-americano ao Banco Mundial, que consideranIU
a notícia de venda da Amazônia como uma novidade. 28

Em parte, posturas como essa têm razão de ser. Acuados, os IOvet
nantes sentem-&e obrigados a dar alguma satisfação para consumo do públi
co interno.

Assim, o governo cria fatos para justificar sua importância na defesa
dos interesses nacionais, ressaltando que o país é soberano, que não admite
ingerências externas, que não aceita a idéia de ter que discutir seus assun
tes internos com outros pllfses, nem submetê-los a foros internacionais, e
outros argumentos semelhantes. 27

Ainda que se observe uma polarização Norte-Sul na questão ecol~
gica, os interesses envolvidos são tão acentuados que mesmo entre os
pafses industrializados desacertos são percebidos para se tentar chegar a
um denominador comum.

Para o governo norte-americano, por exemplo, os acordos sobre polui
ção são pouco interessantes, e freqüentemente se convertem em objeto de
contestação nos foros adequados. Ao dar primazia às negociações bilate
rais, que são mais flexíveis, Washington dá mostras de preferir jogar nesse
campo onde pode propor, com maior desenvoltura, barganhas separadas
com seus parceiros.

As posturas norte-americanas têm-se caracterizado por se apresenta
rem no mínimo dúbias. Apoiando inicialmente a redução de CO2 , a Casa
Branca recuava nesta decisão quando George Bush, ao participar de um
painel intergovemamental sobre mudança de clima, na Universidade de
Georgetown (patrocinado pela ONU e pela Organização Meteorológica
Mundial), em fevereiro de ]990, insistia para que os cientistas aprofun·

Z Cf. Folh4 de S. Paulo, 16-3-89. C-f.

28 Cf, Fol/l.a de 8. Paulo, 11-2-89, A-5.

2'7 SObre a questão ver Márela JABOR CANtZIO - O Brull e a queatlo
&tnblenta:t .•.• op. cito
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dassem mais em estudos específicos e econômicos, antes de adotar medi
das que pudessem prejudicar as grandes indústrias. 28

Posição idêntica seria repetida em 17 de abril do mesmo ano perante
representantes de 17 países reunidos na Conferência sobre Alterações Cli·
máticas, na própria Casa Branca. 20

As discordâncias entre norte-americanos e europeus se fazem notar
principalmente quando a pauta de discussões tenta fixar prazos para elí
minar as emissões de carbono. Embora contribua com cerca de 26% para
O efeito estufa e a Europa com 13%. os Estados Unidos se mantêm equi
distantes da proposta européia de reduzir drasticamente a emissão de car
bono até o final do século.

Para justificar este comportamento a Casa Branca alega - aí tendo
como aliados a Grã-Bretanha. o Canadá e o Japão - que alterar os padrões
de consumo de combustíveis fósseis é uma tarefa muito difícil para os
países jndustrializados.

Segundo esses governos, a necessidade de mais experiências é impres
cindível, inclusive para se ter certeza de que o efeito estufa de fato é uma
realidade incontestável, se está se agravando, em que níveis isto ocorreria,
e Sf este provém da emissão de C02.

Esta forma de agir de Washington. ao defender tal posição, prova
velmente encontra respaldo nos estudos realizados pela própria NASA.
Nesses, afirma-se, embora sem assumir caráter definitivo, que o efeito
estufa ainda não afetou o planeta, não tendo este se aquecido no período
compreendido entre 1979 e 1989. De acordo com os cientistas da NASA,
Roy Spencer e John Christy, em artigo publicado na revista Science, de
março de 1990, "a composição da atmosfera foi afetada, o desmatamento
está acontecendo, e a qualidade da água está caindo, mas não há qualquer
sinal de que a temperatura da Terra esteja subindo. 1IO

Por outro lado, ao encerrar a mesma conferência sobre clima, em
fevereiro de 1990, Bush fazia um mea culpa, afirmando que a ação amo
biental não pode esperar a ciência. 81

Em anos anteriores, o governo norte·americano também se manteve
hesitante, quando se trata de adotar medidas drásticas. O próprio encon
tro em Londres. realizado em junho de 1989, para fortalecer o Protocolo
de Montreal existente desde 1987 é outrQ exemplo da conduta daquele
país. Como se sabe, aquele protocolo fixava a obrigação de reduzir em

28 Cf. o Estado de S. Paulo, 6-2-90, p. 12.

29 Cf. O EBtado de S. Paulo, 18-4-90. p. 10.

SO Cf. Folha de S. Paulo, 31-3-90, C-4; O E'tado de S. Paulo, 3-4-90. p. 10.

31 Cf. O Estado de S. Pllulo, 19-4-90. p. 12.
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50% a produção dos CfCs. ainda na década de 90, conforme compro
misso firmado por 56 países.

Os Estados Unjdos além de sempre rejeitar proposta nesta direção,
recusavam-se igualmente a contribuir para a constitulção de um fundo
especial no montante de 160 milhões de d6lares, destinado aos países sub
desenvolvidos, com a finalidade de auxiliá-los a utilizar c desenvolver tec
nologias que não coloquem em risco a camada de ozônio.

Mas em junho de 1989, em Londres, o governo norte-americano assu
mia estratégia de atuação diferente da adotada até então. Ao invés de
negar-se a cumprir o prolocolo, o que mostraria sua face intransigente c
pouco afeita a obedecer acordos, Washington decidiu aceitá·lo. Mas pro
punha, em contrapartida, que o dinheiro fosse administrado por um ·comi
tê executivo com peso proporcional à contribuição de cada país, ou seja,
assegurando aos Estados Unidos, como maior contribuinte, o controle deS$a
pr6pria instância. 3~

Na ótica dos países subdesenvolvidos, a proposta americana não só
deveria ser desconsiderada, como também alvo de protesto por parte deles.
Assim. luan Matcos. representante mexicano no Programa do Meio Am·
biente das Nações Unidas (PNlJMA) considerava inaceitável a idéia de
que um país pudesse tcr uma participação passível de prejudicar os de
mais. a:~ E defendia a necessidade de existir um comitê executivo forte.
com competência para agir independentemente, como era o desejo dos
delegados dos países ali presentes. .

Com gestos cambiantes, George Bush em um momento afirmava uma
coisa e na próxima oportunidade defendia postura diametralmente oposta à
anterior. Orientado por lohn Sununu, chefe de gabinete, em outra ocasião
Bush se negava a acatar compromisso anteriormente assumido de destinar
25 milhões de dólares para um fundo de ajuda às nações pobr~s, com a
finalidade de criar condições para que esses palses fossem capazes óe
arcar com os custos visando substituir os CFCs por outros produtos
químicos. II~

Em junho de ]990. porém, o presidente norte-americano mudaria de
pOSição. considerando princípios estritamente econômicos. Considerando
que a China e a 1ndia detêm juntas cerca de 40% da população mundial,
o abandono dos CFCs por esses significaria a possibilidade de se criar um
novo mercado para os Estados Unidos. Isto é, aqueles dois países teriam
que encontrar produtos alternativos, por eKemplo. para seus sistemas de
refrigeração, momento em que os Estados Unidos aproveitariam para au-

32 Cf. O Estado de S. paulo, 22-6-90, p. 13.

33 IMm.

3~ Cf. O Eatado de S. paulo. 22-6-90, p. 13.
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mentar suas vendas nesses laceis, oferecendo produtos manufaturados, ob
tendo, conseqüentemente, lucros altamente significativos. M

Como se vê, a questão ambienlal não ~Ó para os Estados Unidos,
como para as grandes potências é. acima de tudo, um grande negócio.

A resbtência em tran::;fcrir reeur.iOS c tecnologia para 05 países sub
desenvolvidos é percebida nitidamente por al!;uns dus representantes dos
países industrializados como Co canadense Maurice Strong, Secretário-Geral
da Eco 92.

Para ele. esle comportamento dos países industrializados .: um dos
obstáculos que bloqueiam a plls~ibilidadc de fe alterar a ordem ccon6mica
c ambiental do planeta. 3e

De acordo cam Strong, um des obje:ivcs da Eco 92 será justamente
o de colocar à mesa de negociações a cria·~âo de 11m impo::;to internacional
que incidirá sobre a poluição do ar. Esta taxa dcverü se constituir em
elemento-chave para a sustentação de \:ma Convenção Mundial de Atmos
fera, destinada a fazer com que o crc~cimcnto do efeito estufa seja restrin..
Rido. da mesma forma que a deterioração da camada de o7.ónio. e as ccns
tantes chuvas ácidas. A existência de recursos desta natureza poderia.
assim. possibilitar o repasse de tecnologias dcstinada~ j melhoria de pro·
dutividade C de lucros. orientadas não só para a própria conservação ue
energia, como também para limpeza ambientaL 51

Nisl\), aliás. tinha o <l1'0io do atual Ministr\.) da Educac,:iio lü~é Gol·
úenberg. para quem "somente com tal transferência de lccnologiH pagll por
11I:l fundo internacional custeado pelos países poluidores JXlderemos avan
çar rumo ao equilíbrio ambiental com prosperidade e justiça social". 38

A ex-primeira Ministra norueguesa Gro Barlem Brundtland. 4.10 de
fender a mesma idéia de Strong. acredita que debates desse porte pode
riam amadurecer a idéia e efetivamente resultar na criação de um fundo
mundial, quando os países ricos contribuiriam com 0.1 % de seu PTB.
Esses recursos. por sua vez, ~eriam obrigatoriarnt:nte rcpllssados para pro
wamas de desenvolvimento sustentável, e utilizados peles países que atual·
mente se descuidam de seu patrimônio f1orcs!al por falta de caminhos
alternativos. 811

Ao propor a fomlação do fundo, Gro Brundtland critica"a. simulta
neamente, o argumento de que a interação entre Estados para se tentar
resolver problemas comuns que afetam a todos. pudesse fer)" a soberania

35 Cf. O ~.!Iúldo d~ S. Paulo, 22-6-SIO, p. 13.

36 Cf. Folha de S. Paulo. 2'5-4-91, 4:-3.

31 Cf. Jemal 00 Tarde, 9-6-90, p. 10.
38 Idem.
39 Cf. Jornal d~ Tarde. 3-2-90, p. 10.
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dos povos. Ou seja, aludia à necessidade de se implementar diálogos onde
pudessem imperar maior interdependência e cooperação internacional.

E explicava o que deveria ser entendido por soberania no atual con
texto das relações internacionais: "A verdadeira soberania, num mundo
que se assemelha a um condomínio, onde todos precisam estabelecer enten
dimento e acordos recíprocos sob pena de a casa comum perecer na
desordem, consiste na integração de esforços em prol de um desenvolvi
mento sustentado da Humanidade". 40

A falta de unanimidade no trato de questões ambientais não só é
patente no eixo Estados Unidos-Europa, mas também no próprio con
tinente europeu, onde divergências cotidianas são observadas.

Para o eterno herdeiro do trono britânico, príncipe Ch8t\es, o pro
blema não se resume apenas em colocar a culpa nos países em desenvol
vimento pela deterioração do meio ambiente. Segundo ele, os países in·
dustrializados deveriam perguntar-se primeiro em quantos casos o processo
de deterioração foi iniciado pela ação de indivíduos e companhias das
nações hoie desenvolvídas. U

Mas, por outro lado. a Holanda pode ser considerada um bom exem
plo de país que leva a sério o meio ambiente. E ainda que por motivos
estritamente particulares. mantém-se francamente favorável a redução de
C02. Jogando com a ]XIssibilidade de existência do efeito estufa, o que
significaria elevação da temperatura, o derretimento do gelo das calotas
polares elevaria o nível dos mares, ocasionado um desastre sem prece
dentes inundando os Países Baixos. 42

Mas se essas posturas diferenciadas se sucedem. propostas também
são apresentadas. Conforme Lauren J. Brinkshorts, responsável pela ]XIlí
tica ambiental da comunidade européia. um plano de ação necessitaria
contemplar a conversão da dívida por investimentos e conservação am
biental. Ao mesmo tempo deveriam estabelecer-se códigos de conduta
para indústrias dos países ricos, importadores de madeira, e facilitar a
liberação de recursos adicionais para os países do Terceiro Mundo, visando
à preservação da floresta e sua ex.ploração econômica de forma racional
e sustentável. "

Para resolver, pelo menos em parte, os problemas ambientais que
afligem os países do Terceiro Mundo, o Parlamento alemão elaborou inclu
sive um projeto de conservação que tomará possível, a partir de 1994, a
transferência de cerca de 6 bilhões de dólares anuais para a preservação

40 Idem.

41 Cf. o Estado de S. Pa.ulo, 8-2-90, p. 4.

42 Cf. o EBt4do de S. Pa.ulo, 7-11-89, p. 14.

43 Cf. O g,tado de S. Paulo. 11·7·90, p. 16.
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de florestas tropicais, sendo o Brasil considerado um dos países prioritários
para recepção de parte desses recursos. ,H

Essas verbas poderão ser utilizadas a partir de um fundo especial a
ser criado e administrado pela própria ONU, sendo que o projeto deverá
ser ratificado na reunião da Eco 92. Quer dizer, leva-se em consideração
que se os países desistem voluntariamente da exploração predatória de
seus recursos naturais, principalmente as florestas, nada mais justo de que
os mesmos devam ser recompensados por esta atitude.

Deve-se observar que estas propostas, além de ofertas da Itália, da
Grã-Bretanha, da França etc., para a resolução de problemas dos países
subdesenvolvidos não se constituem em gestos de caridade. Ao agirem
desta forma, procurando auxiliar países como o Brasil a implementar polí
ticas que visem ao desenvolvimento, sem a necessidade de destruição do
meio ambiente, estão simultaneamente cuidando de seus próprios interesses.
Isto é, a conservação da Amazônia, por exemplo, implicaria em ter, como
acentua José Goldenberg, uma usina biológica retentora de carbono, neutra·
lizando as ameaças climáticas, que poderiam afetar o mundo inteiro. <llI

Segundo tais interpretações, os países ricos conscientizaram-se de que
a Terra forma um ecossistema frágil, fechado, e que as políticas adotadas
no Terceiro Mundo, despreocupadas com a conservação do meio ambiente,
acabam afetando globalmente todas as nações, indistintamente, ricas ou
pobres, independente de fronteiras e soberanias.

O combate à destruição da natureza, por parte dos países industria
lizados, não significa que estejam comportando-se como bons samaritanos,
mas o fazem movidos por extrema necessidade de preservar um bem
comum. o meio ambiente, de que todos dependem em igual proporção.
Quer dizer, o Terceiro Mundo. ao evitar sua política de destruição do
meio ambiente, fará com que o mundo inteiro se beneficie com tal atitude.
Então, diz Strong. a solução para se resolver o problema encontra-se jus
tamente na necessidade de que todos ajudem. ~8

Este. aliás, é o mesmo veredito da Comissão Mundial sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, criada pela Assembléia Geral das Nações
Unidas, em 1983, em relatório apresentado quatro anos depois, sobre o
futuro comum da Humanidade, onde se afirma que o meio ambiente é
limitador da natureza, e não o contrário.

De acordo com o relat6rio, a adoção de políticas viáveis, para o meio
ambiente ê necessária e faz sentido, não a curto, mas a longo prazo, eco-

44 Cf. Jornal da Tarde, 2-6-90, p. 10.

45 ltlem.

46 Cf. Veja, 24 (22): 7-9, 29-5-91.
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nomicamente falando. Por outto lado, também se vislumbra, igualmente,
a possibilidade de "a curto prazo serem necessários grandes gastos finan·
ceiros em campos como o do ,desenvolvimento da energia renovável, equi
pamento de controle de poluição e desenvolvimento rural integrado", sendo
que, "para tanto, os países em desenvolvimento precisarão de assistência
maciça, e mais generalizada, para reduzir a pobreza. Atender a essa neces
sidade financeira significa fazer um investimento coletivo no futuro", 7~

Mas para Maurice Strong não são medidas isoladas que resolverão a
degradação ambiental. Deve-se partir de um entendimento de que o
componente ambiental está incorporado definitivamente ao processo pro
dutivo. E isso exige que os países pobres tenham que ser ajudados pelos
países ricos. Os primeiros, por sua vez, têm que se conscientizar de que
se torna impossível insistir em formas de desenvolvimento que não tenham
retorno para a natureza, ou seja, políticas irresponsáveis para com a própria
natureza. Isto porque a economia poluidora é mais pesada, gera produtos
caros e se torna pouco competitiva no mercado intemacional. 48

O próprio GATT também foi envolvido. nas discussões sobre meio
ambiente, ao perceber a relação direta entre ecologia e comércio mundial.
Ouando se reuniu em 30 de maio de 1991, a agenda do GATT apontava
a necessidade de se aprofundar as análises para determinar as interferências
do meio ambiente na expansão do próprio comércio internacional.

A onda ecológica que varre o mundo há algum tempo pressionava
não s6 governos, mas inclusive o GATT. exigindo providências de enti
dade, no sentido de proibir a importação de qualquer produto considerado
nocivo à natureza. 49

Tal preocupação tinha fundamento. visto que os países ricos ao sub
sidiarem produtos agrícolas incentivam a utilização em massa de agrotóxicos,
aumentando a produção. porém dificultando a comercialização dos pro
dulos oriundos dos países pobres que se tornam pouco competitivos no
mercado mundial.

Polêmica onde este caráter é ressaltado pode ser verificada, por exem
plo, no primeiro semestre de 1991. Apesar de estar em vigência acordo
entre Brasília e Buenos Aires, dentro do marco de integração regional. o
governo brasileiro mostrou-se disposto a importar trigo norte-americano
em virtude da diferença de preços do produto. deixando de privilegiar o
similar portenho. O trigo americano, subsidiado pelo governo, sairia a
um custo sensivelmente inferior ao produto argentino, criando desconten-

47 Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - Nosso futuro
comum. Rio de Janeiro: Fundação Getúllo Vargas, 1988, pp. 37...375.

48 Cf. Veja, 24 (22): 7-9. 29-5-91.

49 Cf. Folha de S. Paulo. 31-5-91, 2-5.
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tamento dos empresários daquele país, que viam o processo de integração
ser relegado em favor de uma grande potência .

. Partindo do princípio de que o controle do meio ambiente ê bell~fico

para todos, os países ricos sempre se arvoraram em defensores da ordem
mundial, ditando normas para os demais, considerando-os imaturos etc.

o presidente François Mitcrrand chegou a apontar. em Londres, que
a posição dos 7 grandes países sempre {oi arrogante. tomando ares de um
pequeno grupo que quer influenciar o futuro do mundo. Para ele. o
Grupo dos 7 não pode ter vocação para ser o diretório do mundo. E dizia
que o grupo anterior surgido por iniciativa de Valéry Giscard D'Estaing,
quando ainda eram 6 membros (sem o Canadá), se reunia discretamente,
sem a presença da imprensa, e nem sequer elaboravam qualquer documen
to final. Hojel verifica-se uma completa alteração dos objetivos iniciais,
com a arrogância medida pelo PNB, ~o

O problema, contudo, não pode ser visto estritamente pela ótica dc
que os países desenvolvidos querem impor uma ordem mundial segundo
sua exclusiva vontade. Se islO ê uma realidade amparada na idéia de que
as influências mundiais são distribuídas através de relações de poder assi
métricas, entre os diversos Estados. do mundo, é fato. também, que grande
parte da culpa cabe aos próprios governantes dos países criticados.

;..reste caso, sem dúvida alguma, o Brasil tem-se destacado como "vilão
mundial", em virtude da depredação da Amazônia, abarcando aspectos
variados como as queimadas, as populações indígenas e <J contaminação
dos rios pelo merctirio. aI

Alvo de atenção internacional nos anos 80, o Brasil víu-sc cercado
por todos os lados, tanto por setores ligados à Igreja. como o Conselho
lndigcnista Missionário (CIMI). como por grupos ecológicos que criti
cnvam o governo não s6 pelas grandes queimadas verificadas na segunda
metade da década passada. mas também pela exploração dos garimpos.
com o avanço da fronteira econômica, colocando em risco a existência dos
yanomamis. As preocupações governamentais foram de tal ordem que
acabaram culminando no Projeto Calha Norte, de inspiração militar. a

Aliás, a questão ambiental, no país, sempre foi tratada sob o viés
militar, pelas próprias características do regime no período anterior a
1g85. A permanência dessa concepção. onde os interlocutores governa
mentais da questão ambiental se apóiam em conceitos de segurança na·

50 Cf. O EstaOO de S. Paulo, 18-'1-91,· p. 8.

51 Esse tó~co ~tá m~lhor desenvolvido em meu texto ...Am.azônla: poUtlca
e ecologia" (em fase !Inai de elabor9.ÇI.o).

52 Cf. meu texto: "Diplomacia e. mWtarismo: o Projeto Calha Norte e a
ocupaçio do espaçO amazónico". RilVUta BrtUlldra de C'iincta pollttca, 1 (1):
146-163. março de 1989.
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cional. pode ser observada através de relat6rios elaborados pela Secretaria
de Assessoramento de Defesa Nacional·SADEN (atual Secretaria de Assun
tos Estratégicos-SAE) • 80 Presidente Sarney, alertando sobre a atuação
dos movimentos ecológicos. que desejariam transformar a Amazônia em
patrimônio da Humanidade. 63

O próprio "Programa Nossa Natureza", de abril de 1989. caminha
nesta direção. adotando critérios embasados na perspectiva castrense."

A incapacidade que os países subdesenvolvidos têm demonstrado na
formulação e implementação de suas políticas públicas pode. em grande
parte, ser responsabilizada pelos danos à causa ambiental.

Se bem que haja recursos internacionais à disposição, os mesmos não
são devidamente aproveitados pelos países pobres. O que é conHrmado
pelo próprio coordenador da Rede de Formação Ambiental para a Am6rica
Latina e Caribe. Enrique Le!! Zimmerman. para quem os países subdesen
volvidos têm perdido muitas oportunidades de financiamento para preser·
vação do meio ambiente por falta de projetos bem elaborados."

O Tropical Forest Protection Plan, por exemplo, aprovado pela Ale
manha em 1989 para contemplar nações do Terceiro Mundo. destinou ao
Brasil cerca de 250 milhões de marcos. Todavia. o governo brasileiro pe'"
deu em 1991 cerca de 60 milhões de marcos, exclusivamente por culpa
própria, pois elaborou planos. mas não cumpriu outras exigências ante
riormente assumidas de pagamento da dívida. 116

A falta de ações concretas de governos, como o de Brasfiia. fizeram
também com que bancos internacionais suspendessem financiamentos a
serem aplicados em áreas da região amazônica. visando à construção de
usinas elétricas, condicionando a liberação dos recursos a medidas efetivas
de proteção ambiental por parte do governo brasileiro.

O Brasil é. certamente, o país que mais tem sido alvo das pressões
internacionais para cuidar de seu meio ambiente. As atitudes reticentes
do governo brasileiro em aceitar "ingerências" em seus negócios internos
têm levado freqüentemente a desacordos com os países ricos.

Considerando o assunto como elemento da soberania nacional, o ex
Presidente Sarney recusou-se até o final de seu governo a acatar qualquer
sugestão para a preservação da Amazônia.

63 Cf. o Estado d~ S. Paulo, 9-2~89, p. 13.

M Ver, por exemplo, a entreviata do General ~a Dema coueedIda. -.o
Jornal O E.tado de S. Paulo, 6-4-91, p. 72 e .R~lenha de PoUtlccI B~erIor elo BrMfl
(61): 11-24, Ilbr.ljun. 1989.

56 Cf. Folha de S. Paulo. :il9-3-88. C-a.

68 Cf. Folha de S. Paulo. 29-3-91. 4-3.
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Essa atitude brasileira de evocar a soberania não é sequer recente.
Ao final dos anos 60, o país divulgou memorando criticando os países
detentores de tecnologia nuclear pelo fato de desejarem que o Brasil
assinasse o TNT. 117

Ao recusar tal acordo, o Brasil considerou importante a obtenção de
tecnologia nuclear porque só com a sua posse seria possível um salto qua
litativo no desenvolvimento nacional. Naqueles anos. o relacionamento
internacional não era visto sob a perspectiva adotada por Castello Branco.
Sob Costa e Silva se pensou na segurança econômica coletiva, com o tema
do desenvolvimento/subdesenvolvimento permeando as discussões brasi
leiras, orientadas segundo a perspectiva Norte-Sul.

Refutando as tentativas de fazer com que o país aderisse ao TNP,
ainda que tivesse concordado com o Tratado de Prescrição de Armas Nu
cleares na América Latina, o Embaixador Araujo Castro discorreu sobre
o "congelamento do poder mundial". Nesta ótica, o mundo estaria pola
rizado em dois grupos: de um lado os países detentores da tecnologia
nuclear. considerados adultos, maduros; e de outro lado, aqueles que deve
riam subordinar-se a este fato, visto serem imaturos, irresponsáveis. 118

Esta postura brasileira de referir-se a quase todos os assuntos evocando
a soberania e a segurança nacional foi constantemente reproduzida pelo
governo nas últimas décadas. Desde o Tratado de Cooperação Amazônica
(TCA), firmado em 1978 com mais sete países da região, o meio ambiente
foi convertido em tema de segurança nacional.

Comportamento idêntico era também repetido por outros chefes de
Estado regionais. Na IH Reunião de Chanceleres do Tratado de Coope
ração Amazônica, em março de 1989, em Quito, o Presidente equatoriano
Rodrigo Barja realçava que 8 "defesa da Amazônia é tarefa que compete
somente aos países amazônicos sem intervenções estrangeiras". lIIl

A Declaração da Amazônia assinada pelos presidentes do TCA reu
nidos em Brasília. dois meses depois, reproduz o discurso de defesa da
soberania. 410

Após a morte de Chico Mendes, em dezembro de 1988, as críticas
estrangeiras, tanto pela mídia, quanto pela visita de políticos e artistas ao
país, começaram a se tornar mais aguda, fazendo com que José Sarney

57 Sobre o assunto ver celso SOUZA E SILVA - "ProliferaçAo nuclear e
tratado de não-prollferação". Bevfst4 BnuQefra de Polftic4 InternllcfonCll. XXX
(117-118): 5-8, 1987/l.

58 Cf. J. A. ARAUJO CASTRO - "O congelamento do poder mundIal".
Revista Brasileira de Estudos Polítfco$ (33): '1-30, jan. 1972.

59 Cf. O Estado de s. Paulo, '1-3-89, p. 18.

60 Cf. R.esenha de Politfca E:Eterlor do Brtufl (61): 25-34, abr./jUD. 1989.
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passasse a assumir um discurso nacionalista e agressivo frente às acusa·
ções de pouco cuidado dispensado à natureza e aos povos da floresta.

O governo brasileiro nunca viu com bons olhos essas visitas, cada
vez mais constantes, tendo como objetivo principal a questão amazônica.
Ainda que tolerasse, não admitia que opiniões fossem manifestadas por
essas pessoas.

Quando o país recebeu 5 congressistas norte-americanos, acompa
nhados de jornalistas, em janeiro de 1989, em viagem de duas semanas à
América do Sul. para tratar a dívida externa e a proteção ambiental., Q

Secretúio-Geral do Itamaraty Paulo Tarso Flecha de Lima reagiu afirmando
que "a maior responsabilidade pela poluição ambiental do mundo era dos
países industrializados, com destaque para a Europa". 81

No mesmo diapasão Sarney reafirmava mais uma vez que são os ricos
que agridem o meio ambiente. a

O final da década de 80 foi um período que muito trabalho deu ao
Itamaraty, face às fortes críticas internacionais. Entre os motivos que
deram margem à agressividade do discurso brasileiro pode ser mencionada
a própria querela em tomo da rodovia BR-364. Segundo o governo bra
sileiro, o presidente Bush teria solicitado ao Japão llara que não liberasse
recursos para aquele projeto, tido como prejudicial ao meio ambiente. O
Japão, por sua vez, negava tal intenção em 18 de março de 1989. e poucos
dias depois publicava no The New York Times carta afirmando que não
estava envolvido no projeto."

A afirmação de François Miterrand de que os países deveriam abrir
mão de sua soberania também foi alvo de irada resposta do governo brasi
leiro. M Houve mesmo reclamação contra o anúncio da Declaração de
Haia, mandado publicar pelo governo francês. 80 final da Conferência
Internacional sobre a Proteção da Atmosfera do Globo, realizada em
março de 1989, na Holanda, e que contou com a presença de 26 países. li
Conforme o teor da declaração, os signatários se dispunham a abrir mio
de sua soberania em favor do combate à poluição.

Para fazer frente a todas essas críticas o Ministério das Relações
Exteriores chegou mesmo a criar um departamento especial para tratar a
questão ambiental, assumindo a diplomacia do verde.

Sob uma avalanche de críticas, o país inclusive sentiu que poderia
ser isolado internacionalmente, convertendo-se em uma nova África do

61 Cf. J0T1I41 lf4 Tarde, 14-1-&9, p. 11.
62 Cf. Jornal da Tarde, 27-2-89, p. 5; Folha de S. Paulo, 4.-3-89, A4.
6S Cf. Folha. de S. P4ulo, 2.4-2-89, B-l', FotJ\.u. de S. Paulo, 21>-2.... A-l~

JOTf14Z da Tarde, 26-2-89, p. 7; O Estado de S. Paulo, 9-3-89, p. 19 e 19-3-89, p. 29.
M Cf. Folha de S. Paulo, 12-3-89, C-3.
6õ Cf. Folha de S. Paulo, 6-4.-89, C-6.
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Sul. como se manifestava Fernando Cesar Mesquita, então Presidente do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. H

o governo sequer cogitou de discutir a conversão da dívida em pro
jetos ambientais - já em negociação em outros países como a Bolívia, o
Paraguai, a Costa Rica e as Filipinas - considerando que propostas deste
gênero, além de ferir a soberania nacional, não resolviam, nem os proble
mas do meio ambiente, nem solucionavam a questão da dívida. motivo
pelo qual, nos anos Sarney, este tema se converteu em verdadeiro tabu. 81

Mas ao mesmo tempo, o país prometia colaborar com 20 mil dólares
para criação de uma rede mundial de informações sobre meio ambiente. 8S

Em parte, o governo brasileiro tinha motivos para tratar com cautela
as visitas estrangeiras porque os congressistas americanos em janeiro de
1989 afirmavam através de Peter Benclev, que a ecologia não era mais
uma questão local. Pouco tempo depois, O chefe da comitiva, Senador
Timothy Wirth, manifestava receio de que o prolongamento da BR-364
pudesse representar um aumento das relações comerciais entre o Brasil
e o Japão, com nova saída para o Pacífico. 89

A carência de recursos deixou claro, todavia, que, embora áspero nas
críticas às tentativas de ingerências externas, o governo brasileiro passou
a considerar que a questão ambiental deveria ser tratada de forma compa
tível com as necessidades do país. Assim, o Ministro Clodoaldo Hugney
Filho comparecia a Washington na sede do Banco Interamericano de De
senvolvimento (BID) para apresentar o novo Plano de Proteção do Meio
Ambiente e às Comunidades Indígenas (PMACI). 10

No decorrer do tempo, as posturas do governo brasileiro tomaram·se
mais flexíveis. O chanceler Francisco Rezek chegou a admitir que o
Brasil estava inclinado a assinar o TNP, justificando que o Secretário de
Estado norte-americano James Baker considerava a possibilidade de os
países desenvolverem tecnologia nuclear com objetivos não militares. 71

E se a conversão da dívida era tabu no governo Sarney, o atual Mi
nistro das Relações Exteriores declarava ao ex-Primeiro Ministro francês
Michel Rocard que esse assunto era perfeitamente discutível, desde Que
não houvesse afronta ao direito internacional e à soberania nacional. 12

66 Cf. o Estada ae S. Paulo, 25-4-.89, p. 12.

67 Cf. O Estado de S. Paulo, 23-12-89. p. 4.

68 Cf. Folha de S. paulo, 27-3-89, C-S.

69 Cf. Veja (1073): 32-33, 29-3-89.

70 Cf. O Estado ae S. Paulo, 21-9-88, p. 11.

71 Cf. Folh.a de S. Paulo, 12-5-90. A-i.

72 Cf. Jornal da Tarde, 30-6-90, p. 8.
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Como se verificou depois, o próprio Banco Central regulamentou a
conversão da dívida externa em projetos ambientais estabelecendo teto de
100 milhões de dólares. 78

Apesar de crítica, a imprensa internacional às vezes reconhecia que
a questão ambiental não era tratada a contento. Em editorial de 24 de
julho de 1990 o jornal The New York Times considerava hipocrisia dos
Estados Unidos criticarem o Brasil por devastar suas florestas, quando
aquele país destruiu as florestas de Porto Rico e do Havaí, sendo que neste
último, 75% da flora foram. por eles devastados. orf,

Mesmo na Suécia, que costumeiramente é vista como modelo de pre
servação do meio ambiente, críticas também são observadas. Pelos dados
estatísticos, na Lapônia calcula-se que apenas 5% de florestas naturais
sobraram, ainda que o resto tenha sido replantado devido à obrigatorieda
de de reflorestamento. Por outro lado, constitui-se no terceiro maior ex
portador mundial de papel e madeiras, sendo que 49% das florestas encon
tram-se em mãos de pessoas físicas, 25% em mãos do Estado e 26% são
posse de pessoas jurídicas. 711

Esta política desenvolvida pelo governo sueco é objeto de críticas
por parte de seus próprios habitantes. Ake Aronsson, naturalista da Agên.
cia Nacional de Proteção Ambiental, em Gallivare, diz o seguinte sobre
as florestas suecas: "Nunca paramos de derrubá-las. Florestas antigas
abrigam espécies únicas e enraizam a identidade escandinava. Florestas
cultivadas são um desastre cultural e biológico; árvores iguais, mesma idade,
mesmas cores, menos espécies e menos animais". ore

Como se pode constatar, tanto os países subdesenvolvidos como de
senvolvidos igualmente depredaram e continuam devastando a natureza.
Deve-se admitir, porém, que uma das causas do estrago da natureza no
Terceiro Mundo é, sem dúvida alguma, a pressão para o pagamento da
dívida externa, que induz o países pobres a adotarem políticas derrubando
florestas e aumentando o consumo de recursos naturais de forma pre·
datória. 'l7

A preservação através de desenvolvimento de tecnologias adequadas
de menor consumo energético e o uso racional de fontes de energia ainda
não se converteram em realidade para os países pobres. Mesmo porque
não dispondo desses recursos também não os recebem dos países indus
trializados sem exigências que lhes parecem completamente descabidas.
O que também não é totalmente verdadeiro.

73 Cf. o Estado de S. Paulo, 17·7·91, p. 9.

74 Cf. Folha de S. Pa.ulo, 25-7·90. C·S. A integra. do editorial do "he Neto
York Times foi publicada por O Estado ele S. Pauw, 25-7-90, p. 11.

75 Cf. Ricardo ARNT - "Suecos cortam floresta da 'Amazona fria·... Fol1uJ
de S. Paulo, 24-6-91, 2-1.

76 Idem.
77 Cf. llOr exemplo. Elmar ALTVATER, op. cito
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Um dos principais obstáculos à elaboração e à implementação de nor
mas jurídicas internacionais relativas à proteção da biodiversidade reside
no fato de que estas deverão definir um direito que regule comporta
mentos sociais e valores ainda não-dominantes. Elas seriam destinadas a
permitir, proibir e exigir condutas precisas da maioria da população do
minante do mundo, em nome das convicções de uma minoria ("ecologista").
O fato de que essa minoria tenha um grande número de argumentos obje
tivos ou racionais à sua disposição, para sustentar suas teses, ainda não
constitui um elemento de pressão para alterar os comportamentos econômi·
co-socialmente dominantes da cultura ocidental atual.

Em outras palavras, deve-se enfrentar uma questão de legitimidade.
Os valores dos movimentos ecológicos e as provas cientificas de que dispõem
já surtiram o efeito de criar uma tomada de consciência incipiente, em
relação às conseqüências da devastação ambiental. Os profissionais da

Estudo para a International Enl'1ronmental Law conterence; Há.!& (PaIses
Ba1xos), 12 a 16/8/1991.
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poUtica, sejam eles das democracias norte-ocidentais, dos paises de capi
talismo de Estado ou até de países considerados não-democráticos, não
podem mais ignorar esses valores, nem as provas científicas. No entanto
esses profissionais fazem um aproveitamento muito mais retórico do que
real, dos diversos aspectos da problemática ambiental. Continuam, na
prática, acobertando a ação expansionista e predatória das sociedades ..de.
senvolvidas", em nome de uma visão implicitamente economicista das
condições de vida. Rejeitam, explicitamente, as tentativas e pressões, no
sentido de alterar os rumos das economias dominantes. Deixam um min
guado espaço, ainda assim com severo controle, aos movimentos alterna
tivos e ecológicos. Afinal, a repressão aos protestos dos ecologistas, pelo
governo da democrática Noruega, durante a Conferência de Bergen (maio
de 1990), inclusive com o uso de cães adestrados. não se diferencia muito
da repressão às manifestações ecol6gicas que ocorrem em outras partes do
mundo. A sabotagem de pesquisas tecnológicas alternativas, no intuito de
preservar a tecnologia nuclear (Jim Jeffery, 1990). ou o automóvel-indio

vidual-à.gasolina para finalidade de transporte, revela a distância que se
para a grande maioria dos discursos oficiais das imperiosas necessidades
de mudança.

Essas considerações lembram o contexto, no qual se situam a Inter
national Environmental Law Conference e a Conferência Eco 92 (BrasU.
junho de 1992).

A IELC poderá ter a utilidade, muito significativa. de nortear a ação
das pessoas envolvidas na proteção ambiental. Da mesma maneira como
um farol, no meio da tempestade, serve de ponto de referência para as trio
pulações dos navios conhecerem sua pr6pria posição e fornecer pelo menos
uma informação segura, a Conferência poderá ser uma luz e guiar indivíduos
e associações desamparados. Porém, da mesma maneira como o farol nio
é um recurso para enfrentar as condições da pr6pria tempestade, a Con
ferência não poderá ser, no contexto atual e por muito tempo ainda. um
instrumento efetivo para exigir o respeito a nonnas socialmente necessárias.
Para retomar uma distinção cara aos juristas (nOOo) positivistas, ela. perten.
cerá à área do sollen e não do sein. Essas afirmações são amplamente res
paldadas pelos exemplos de esforços empreendidos para codificar o Direito
Internacional Público, quer se trate dos resultados da lU Conferência
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar ou do estatuto jurídico inter
minavelmente esboçado pela Comissão do Direito lntetnacional da ONU,
sobre o "Uso das Águas dos Rios Internacionais para Fins Distintos da
Navegação".

E por essas razões que o presente estudo coloca ênfase sobre questões
poHticas, a partir da observação de fatos cuja conotação essencial ê consi
derada econômica. Sem descurar-se da necessidade da elaboração de uma
Convenção Internacional para resguardar o biodiversidade do planeta, pre·
tende·se enfocar outros meios e vias de defender esse objetivo. Inclusive
porque uma nova convenção deverá ter um aspecto estritamente tópico ou
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pontual, deixando de contemplar aspectos fundamentais de uma mudança
nas mentalidades e nos comportamentos. Um desses aspectos fundamen
tais é a questão da estrutura internacional da criação, transmissão, estoca
gem e divulgação da informação. O presente estudo cita fontes de infor
mações "marginais" de imprensa "nanica" ("underground", na terminologia
norte-Us dos anos 60) ou de informes com pequena divulgação. São
justamente as fontes que apresentam os problemas vividos pelas popula.
ções, em seu próprio habitat. Porém niío são as fontes que embasam os
relatórios do GATT, BIRD, UNCTADjCNUCED e outros relatórios como
o Our Common Future.

Por outro lado, deve--se colocar dimensões concretas no lema: "Pensar
globalmente, agir localmente". Com efeito, os que pensam globalmente,
raramente se envolvem em ações locais e pontuais, que são o indispensável
primeiro passo para induzir mudanças. Os que agem localmente estão
carentes de informações e recursos para otimizar seus empreendimentos.
O presente estudo intenta mostrar diversos níveis (conceituais e espaciais)
de ação, bem como a necessidade de organizar articulações entre esses
níveis, no intuito de aumentar o grau de eficácia das ações em prol do
meio ambiente.

Serão usados diversos exemplos para mostrar que, na grande maioria
dos casos, verificam-se fenômenos de transferência, cujos efeitos acumu
lam-se, no sentido de: 1) provocar cada vez mais danos às populações e
ao meio ambiente, nos países do Terceiro Mundo provedores de matérias
primas; 2) garantir e promover o bem-estar das populações dos países pre.
dadores, beneficiários dos saldos das transferências; J) concentrar o poder
de decisão, sobre o uso dos recursos naturais, nas mãos de pessoas e
instituições situadas no hemisfério norte ou controladas pelo conjunto dos
países desenvolvidos. Isso inclui as instituições especializadas do sistema
da ONU.

Na primeira parte do estudo, serão evocados diversos casos de explo
ração de recursos naturais, renováveis ou não, em países do Terceiro Mun
do. A intenção é de mostrar que a noção de biodiversidade não possui
apenas um fundamento biológico, mas também tem conotações industriais,
comerciais, tecnológicas etc. Na segunda parte, chama-se a atenção sobre
a precariedade das convenções internacionais ou do Direito Internacional
em geral, quando se trata de promover comportamentos que não desper
tam o interesse dos representantes oficiais dos Estados. A terceira parte
pretende evidenciar, através de dois exemplos, que a aplicação do Direito,
seja este formal ou não, pode ser procurada por engajamentos efetivos,
que nada mais expressam do que as dimensões da própria cidadania, dentro
e fora das fronteiras nacionais. Afinal, se o comércio, a indústria e as
finanças já se tomaram multi ou transnacionais, é indispensável que adqui
ramos uma percepção multi ou tr8Dsoacional de nossa cidadania, sob
pena de nos condenarmos à ineficiência.
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1. Devastação ambiental e empobrecimento genético: o Terceiro Mundo
a serviço do Primeiro

Os diversos exemplos citados, nesta parte do estudo, parecem ilustrar
o esquema global que caracteriz.a a exploração madeireira praticada na
Malásia, que exporta 40% de sua produção para o Japão. As citações
seguintes são recolhidas no infonne Ponchor Penemu (Sarawak, Malásia),
que denuncia a política iniciada pela ITTO - Internacional Tropical
Timber Organization.

"A 1rTO. amplamente subsidiada pelo Japão, foi instituída
faz quatro anos como grupo de promoção de matérias-primas, de
36 nações que importam ou exportam madeira.

Um relatório da ITTO estima que todas as florestas primá·
rias do Estado de Sarawak, em Borneo, desaparecerão em 11
ano!!, à taxa atual de desflorestamento. Um outro estudo estima em
sete anos.

Sarawak produziu 54.38 milhões de pés cúbicos de toras
em 1989, em aumento em relação aos 45.5 milhões de pés
cúbicos de 1988. [ ... ]

Mas em relação ao tema do desflorestamento, que tem sido li·
gado ao efeito estufa, a ação política da indústria de importação de
madeira japonesa conseguiu impedir que o governo se dobrasse
à pressão internacional para regulamentar as práticas ultramari
nas das companhias madeireiras japonesas.

A ITTO fixou-se como meta, no início de 1990, chegar
ao "manejo sustentado" das florestas tropicais no ano 2000.

Até recentemente, o Japão havia assumido a posição de
que suas companhias madeireiras e de comércio não podem {azer
nada mais, para evitar o desflorestamento, do que é exigido delas
pelos governos nos países produtores de madeira."

A ITTO apresentou um plano, em parceria com outros países im
portadores, no sentido de financiar medidas conservacionistas, a serem imo
plementadas pelo governo da Malásia. Porém nella-se a monitorar dito
plano... , que inclui a demarcação de áreas territoriais para alguns grupos
tribais. Segundo Yoichi Kuroda, Coordenador do Tapao Tropical Forest
Action Network, o plano não passa de uma "cortina de fumaça'", (Panchat
Penemu, March 1991, pp. 6 a 8).

Outro exemplo resulta do balanço mais do que cauteloso que deve ser
feito a respeito da Revolução Verde. Em primeiro lugar. o balanço oficial
da Revolução Verde exagera os aumentos de colheitas que podem ser
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observados com a aplicação das técnicas utilizadas. Além disso, e ainda
que esse aumento seja verdadeiro, a população local produtora dispõe de
quantidades menores de alimentos.

Houve aumento na produção de certos cereais (um grande volume dos
quais serve para alimentar o gado dos países desenvolvidos), em prejuízo
dos legumes e outras colheitas.

O aumento da dependência dos agricultores e países do Terceiro Mun
do, em insumos básicos, conduziu ao endividamento e à quebra da auto
suficiência. A maior parte do aumento da produção está exportada, o que
diminui as possibilidades de alimentação da população local.

Muitas das áreas plantadas com variedades altamente produtivas estão
agora passando por experiências de rendimentos decrescentes. Com o usu
dos fertilizantes e pesticidas, também surgiu a degradação ecológica dessas
áreas e o abandono de terras agricultáveis. Finalmente, também cresceram
muito as perdas de produtos, em razão das condições de estocagem.

Essas são algumas das constatações que constam da Dec1aration of the
Intemational Movement for Ecological Agriculture: From Global Crisis
Towards Ecological Agriculture, resumindo a posição dos representantes de
23 entidades, de 15 países, em Penang (13-1-1990).

Outra conseqüência da aplicação das teorias de escala encontra-se na
promoção da construção de grandes barragens, de preferência em países
do Terceiro Mundo. Sobre esse assunto, pode-se selecionar alguns trechos
do estudo: "Of dams, damage and secrecy" (Ann Danaiya Usher, 1990).
O contexto é um emaranhado de informações constantemente sonegadas ou
falsificadas e de decisões tomadas à revelia das populações diretamente
implicadas.

"Os mais imponentes obstáculos para sanar a política am
biental nos países da Ásia/Pacífico são possivelmente o segredo,
o controle da informação e a supressão da discussão pública de
megaprojetos - particularmente por aqueles que seriam direta
mente afetados. l . .. ]

l! duvidoso que a barragem de Kaeng Krung [Sul da Tailân
dia] vá para frente, por causa da oposição pública maciça no
Sul, embora a decisão final dependa, de alguma maneira, do
desfecho de um estudo ambiental que está sendo empreendido
pelo Banco Mundial - e que os ambientalistas têm a esperança
de ver publicado."

Entretanto, a barragem Kaeng Krung é pequena (80 megawatts), perto
de outros projetos gigantescos, espalhados ?ela Ásia. O maior projeto do
mundo é o de Three Gorges, na China. Deveria criar um lago de repre-
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sarnento a 600 km a montante do rio Yang Tse; deslocaria cerca de um
milhão de pessoas e geraria de 15000 a 20000 MW's. A seu respeito,
A. D.Usher observa que:

"O mais recente conjunto de estudos de viabilidade, sub·
siado pelo governo canadense, foi mantido secreto até O final do
ano passado quando, com base no Access lo lnformation Acl,
uma ONG canadense teve comunicação do estudo de 13 volumes.

A revisão feita em seguida por um grupo internacional de
cientistas, [penníte] argumentar que o transtorno social e as con
siderações ambientais têm sido omitidos, no intuito de facilitar
a aprovação do projeto."

O complexo hidroelétrico de Nannada, na {ndia, deverá deslocar
300.000 pessoas. Sob a pressão de movimentos ecol6gicos da India, o
governo japonês retirou sua proposta de financiamento. Mas o Banco Mun
dial aceitou emprestar dinheiro para duas das maiores obras do complexo,
as de Gujarat e Madhya Pradesh.

Existe outro possível projeto de 2.400 MW's: o de Kalabagh, no
Paquistão; com apoio do Banco Mundial e do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento. Deslocaria 120.000 pessoas.

O pequeno Estado de Santa Catarina, situado no Sul da Federação
brasileira, oferece exemplos numerosos e dramáticos da superexploração
caótica de recursos naturais, renováveis ou não. O cruzamento das infor
mações produzidas pela FIESC (Federação das Indústrias do Estado de
SC) e pela Superintendência regional do IBAMA (Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais não-Renováveis) produz inte~

santes matérias para reflexão.

Segundo a revista Expressão (Ano I, 0.° 1, fev. 1990), a indústria
catarinense destaca·se, no cenário nacional, por virtudes que incluem a
"consciência do meio ambiente". Entre suas características, essa ind6s
tria inclui a de ser exportadora de enormes quantidades de sua produção.
A revista não menciona, todavia, os estragos provocados pela procura e
transporte da matéria.prima que serve para fabricar certos produtos.

No entanto, podem ser considerados impressionantes. O registro de
autuações do IBAMA fornece algumas indicações sobre o suprimento ener
gético das indústrias exportadoras, no Estado. A 20-11-90, a Sadia foi mul
tada em 1.200.000 BTN (cerca de US$ 36.600, pelo câmbio da época),
por armazenar madeira sem autorização. Sofreu outra multa, de igual
valor, por transporte não-autorizado de madeira. Pelos mesmos motivos,
foram multadas outras grandes indústrias catarinenses: a Cerâmica Cecrisa,
a 20-9-90, em 33.600 BTN; a Ceval Agro-Indústria, a 19·10-90, em 2.000
BTN; e a 20-9-90, em 50.000 BTN; a Cerâmica Eldorado, a 20-9-90, em
87.150 BTN; a Gerber, por "desmatar sem autorização", em um milhão
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de BTN. A lista de autuações, em poder do IBAMA/se, à data de
4-4-1991, incluía mais de 1. 100 infrações à legislação ambiental, que tinham
ensejado multas não pagas pelos seus autores.

Entre as atividades autuadas, constavam indústrias de: madeira, ser
raria, esquadrias, cerâmicas, alimentos, pescados, pesca, erva-mate, agro
industriais, frigoríficos, metalúrgicas, olarias; sem contar um certo número
de Prefeituras municipais.

Entre os motivos das infrações, encontram-se muitas atividades de
exploração da madeira: desmatar, explorar, transportar, armazenar. c0
mercializar, beneficiar toras, madeira, carvão vegetal ou lenha. Também
são registrados outros comportamentos prejudiciais ao meio ambiente (e
à conservação da biodiversidade), como: pescar em área proibida ou em
período defeso, ou sem licença ou registro: manter animais em cativeiro;
despejar detritos poluentes.

Quando se considera que poucos, entre os cerca de 200 funcionários
do IBAMA/Se, são fiscais e podem, conseqüentemente, autuar infrações
durante o seu serviço, e que, por outro lado, eles flagram esse número
considerável de infrações, chega-se à conclusão de que parte relevante da
economia catarinense processa-se à margem de qualquer respeito à lei e
à "consciência do meio ambiente". Nessas condições, não faz muito sentido
a Sadia queixar-se do dumping promovido pelos Estados Unidos, para ex
portarem seus produtos avícolas. Segundo o vice-presidente-executivo do
Grupo Sadia, os EUA estão vendendo a tonelada de frangos para o Oriente
Médio com preços US$ 200 abaixo do mercado internacional. Lé., por
US$ 1,200 ou 1,300/t., enquanto que o preço real da tonelada do frango
norte-americano seria de US$ 1.600/t. (Folha de S. Paulo, 18-6-91,
pp. 3-6).

A rigor, também não faz muito sentido insistir tanto sobre a expor
tação de produtos alimentícios em um país como o Brasil, onde tantas
pessoas vivem abaixo do nível da pobreza absoluta.

Outros efeitos ambientais negativos e não assinalados nos balanços
estabelecidos pela FIESe são os que dizem respeito à produção de dejetos
animais ou os que são induzidos pelo tipo de agricultura organizado para
a criação de frangos e de suínos. Os 200.000 suínos criados em se para
abastecer a Sadia, e cujos dejetos são lançados às águas dos rios, "repre
sentam diariamente o equivalente aos dejetos de 2 milhões de pessoas" (Zero
Hora, Porto Alegre-RS, 12-'-91, p. 36).

No contexto internacional atual, tal como foi parcialmente esboçado,
qual pode ser a função de convenções internacionais globais ou planetárias?
Esboçar normas e definir obrigações para proteger a biodiversidade poderá
ser mais eficaz do que as convenções relativas a assuntos ou áreas espe
cíficas que já foram proclamadas ou estão sendo estudadas para tratar
de outros problemas específicos?
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2. As convenções planetárias e a efetividade do Direito Internacional
Público

Pode parecer que a maneira de encaminhar essa questão já prejulga
das conclusões que podem ser tiradas. E não há dúvida de que isso seja
verdadeiro. Porém a base de estudos que servem para escorar o raciocínio
não permite ser nem moderadamente otimista. Aliás, as noções de "oti
mismo", "pessimismo" ou "realismo" não são categorias científicas. Para
explicar o mundo real, é necessário lidar com critérios de coerênda. abran
gência, não-contradição, suficiência ou necessidade. Nesse sentido, a obra
O Principe, de Maquiavel, não é "otimista", porém explica muito mais o
mundo da política do que o Manual de Comportamento do Movimento
Escoteiro Internacional. Se as convenções internacionais globais são comi·
deradas com desconfiança, não é em razão de preconceito a priori desfa
vorável, e sim porque a experiência demonstra que quanto mais abrangente
uma convenção, e quanto mais multilateral em relação ao número de seus
signatários, menos efeitos tem e mais mistificador o seu conteúdo.

Os dois exemplos escolhidos neste estudo são relativos ao Direito do
Mar e ao Direito Fluvial.

A 17 de dezembro de 1970, a Assembléia Geral da ONU adotou a
sua Resolução n.O 2.749 (XXV): "Declaração de princípio sobre o fundo
dos mares e dos oceanos, e de seu subsolo. além dos limites da jurisdição
nacional". No seu art. 1!', afirmava que: "o fundo dos mares e dos oceanos,
bem como seu subsolo, além dos limites da jurisdição nacional (doravante
chamados a zona), assim como os recursos da zona, são o patrimônio c0

mum da humanidade". Segundo o art. 2.0
: li A zona não pode, seia de

que maneira for, ser objeto de apropriação pelos Estados ou por pessoas
físicas ou jurídicas, e nenhum Estado pode exercer soberania ou direitos
soberanos sobre nenhuma de suas partes".

A 10 de dezembro de 1982, assinava-se a Convenção de Montego
Bay, fruto de mais de dez anos de esforços, principalmente concentrados
nas obras da 111 Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar.
A expectativa engendrada pela Declaração n.D 2.749 (XXV) fora dupla:
1) colocar um ponto final à corrida para as apropriações e 2) definir a
exploração do patrimônio comum, de maneira a promover uma repartição
eqüitativa de suas riquezas. Portanto, a imagem que se impõe, com. o
conceito de patrimônio comum da humanidade, é a de uma harmonia pla
netária na qual todos os povos do mundo deverão unir suas forças para
alcançar um objetivo generoso.

Assim nasceu um mito. A função real do conceito de patrimônio c0

mum foi a de uma alquimia retórica, que dissolveu os verdadeiros termos
do problema, para restituí-los em um produto novo e inofensivo. :e por
isso que estão reunidas as condições necessárias à gênese de um mito.
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explicação fraudulenta de uma realidade confiscada. ~ bom lembrar aqui
as palavras de Roland Barthes:

"O mito ê uma palavra roubada e devolvida. Freqüentemen
te. a palavra entregue já não é mais exatamente a que foi rou
bada. Ao devolvê-la, não foi recolocada exatamente no seu lugar.
E esse breve furto. esse momento escondido de uma manipula~

ção, que constitui a conotação negativa da palavra mítica."

O conceito de patrimônio comum sugere, com muita densidade. que
leva em conta, de maneira prioritária, o interesse geral; considerado, este,
como um ideal acima de qualquer suspeita. Dessa sugestão. nasceu a cren
ça, muito bem aceita, de que resultariam vantagens substanciais para a
comunidade internacional. A força do mito também resulta do fato de que
a crença vale como explicação da realidade à qual se aplica. O valor ope
racional do mito depende do grau de adesão que ele provoca, Lê., de
sua legitimidade, e não de sua coerência em função de critérios l6gicos.
Porém, a noção de legitimidade coloca simultaneamente a questão da fun
ção de controle que se exerce através do mito. Na medida em que o mito
não é um produto natural, nem está concebido, por todos, de maneira
idêntica. é preciso observar que o processo de rnitificação está acompa
nhado por um processo de mistificação. Pejo viés da criação do mito. a
manipulação da realidade objetiva institucionalizar relações determinadas.

O que realmente sobrou do conceito em pauta, vinte anos depois de
ter aparecido no vocabulário efetivo das relações internacionaís? Sobrou
o que era de se prever, ao reler a análise que foi feita por dois especia
listas, já em 1972. A gestão do patrimônio resume-se a uma "coordenação
das apropriações pata evitar os conflitos de soberania; a própria gestão
em prol da humanidade representando apenas o "subproduto", incessante
mente evocado, de uma situação de força, típica da sociedade relaciona!"
(R-J. Dupuy e A. Piquemal, 1972). Invoca-se a humanidade para melhor
revogá-Ia. A invocação funciona como um exorcismo, que pretende extir
par as relações hegemônicas, quando sua função real consiste em legiti
má-las.

Que a "coordenação das apropriações" tenha sido realizada sob a
égide da Corte Intemacional de Justiça. constitui-se em ponto positivo.
para a dinâmica das relações internacionais. Procurar-se-ia em vão. porém,
nas sentenças baixadas pela Corte, alguma alusão ao patrimônio comum
da bumanidilde. O que não impediu que o conceito prosperasse e se di
vulgasse na doutrina e pela doutrina. Foram. e continuam sendo inúmeras
as propostas de se considerar patrimônio comum da humanidade, espaços
tão diversos como a Antártica ou o espaço extraterrestre. Os grandes mitos
nunca morrem, eles apenas definham com o passar do tempo...

Um segundo exemplo constitui-se nos trabalhos realizados. a partir
de 1974, pela Comissão do Direito Internacional - CDI da ONU. Na
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realidade, é a Resolução 1901 (XIV). da Assembléia Geral da ONU. que
pediu, a 21-11-1959. que a CDI estudasse a questão das utilizações dos
cursos de água internacionais para fins diversos da navegação. De 1914
até hoje, sucederam·se quatro Rapporteurs Spéciaux, no âmbito da COI,
para apresentar seus estudos. O vai-e-vem entre a CO! e a VI Comissão
da Assembléia Geral ainda não foi interrompido e não permitiu, portanto,
que o assunto passasse a ser examinado por uma conferência intel'Ilacional
especial, como foi o caso para o Direito dos Tratados (Conferência de
Viena) ou o Direito do Mar. Não é que. em quase vinte anos de pesquisa
e estudos, os temas do Direito Fluvial Internacional não tenham sido
suficientemente amadurecidos. Ao contrário, praticamente tudo já foi exa
minado. Porém, os trabalhos realizados evidenciam muito claramente que
as soluções dos muitos problemas de uso das águas requerem iniciativas
e comportamentos incompatíveis com as conseqüências drásticas do tradi
cional conceito de soberania dos Estados.

O primeiro Rapporteur da CDI sintetizou os aspectos mais relevantes
do problema:

"Um sistema de cursos de água é formado por elementos
hidrográficos tais como riachos e rios, lagos, canais, geleiras e
águas subterrâneas constituindo. por causa de sua relação flsica,
um conjunto unitário; qualquer utilização que tenha U1Jl efeito
sobre as águas de uma parte do sistema pode, pois, ter UDl efeito
sobre as águas de outra parte."

Em seguida, o Relator ameniza um pouco essa visão holística do pro
blema e afmna:

"Na medida que certas partes das águas que se encontram
dentro de um Estado não são afetadas pelas utilizações das que
se encontram em outro Estado e não têm efeito sobre essas uti
lizações, elas não são consideradas como fazendo parte do siste
ma de cursos de água internacional. Assim é unicamente na me
dida que as utilizações das águas do sistema têm um efeito umas
sobre as outras que o sistema é internacional; o caráter inter
nacional do curso de água não é \lortanto absoluto) mas tela·
tivo." (Stephen M. Schwebel, 3.0 Relatório, 1981, p. 12.)

O que está em jogo são concepções düerentes e eventualmente incom
patíveis nas relações interestatais. Para resumir os termos da questão. duas
visões se opõem. A primeira, tradicional desde o Congresso de Viena
(1815), considera a questão a partir da existência de diversas soberanias.
cujas esferas de influência determinam direitos, os mais absolutos possí
veis> e justüicam o fato consumado como método preferencial de açio:
os outros que se adaptem às minhas necessidades. A segunda concepção,
nascida apenas após 1945, preconiza que se leve primeiro em considera
ção O conjunto das possibilidades de uso da totalidade das águas de uma
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bacia hidrográfica, para determinar a utilização ótima e uma divisão eqüi
tativa dos benefícios entre todos os ribeirinhos dos rios de uma mesma
bacia. A noção do rio-tronco ou rio-segmento opoo-se, portanto, a de rio
rede (Coubet. 1991).

:e. óbvio que, em se tratando de preservar a biodiversidade, a segunda
concepção é muito mais adaptada ao objetivo. Mas os interesses e egoís
mos estatais não querem abrir mão de sua soberania, o que emperra a
discussão do assunto. sem sequer mencionar a possibilidade de negociar
uma convenção internacional relativa ao estatuto e aos usos das águas dos
rios internacionais.

Isso significa que, durante 17 anos, dezenas de pessoas, peritas em
Direito Internacional, trabalharam milhares de horas para não produzír um
texto básico relativo a um dos assuntos mais fundamentais das relações
internacionais. O único consenso que se manifesta, neste particular, é no
sentido de uma omissão caracterizada. Só alguns poucos interessados con
seguem acompanhar os trabalhos da SDI e ninguém tem condições de alte
rar esse processo de não-decisão.

Nesse contexto de inércia, não se deve nutrir muitas expectativas em
torno da Conferência ECO-92, a reunir-se no Brasil em junho de 1992.
Duas razões essenciais podem ser apontadas para justificar a descrença
nos propósitos dos organizadores. Em primeiro lugar, os patrocinadores
são exclusivamente os (representantes dos) Estados. Em segundo lugar,
o máximo está sendo feito para que as ONG's não perturbem o desen
rolar da Conferência do Establishment; seu papel foi determinado pela
própria AG da ONU. Esse papel é o seguinte:

"O documento da Assembléia Geral que fixa o papel das
ONG's, contudo, o determina preto no branco: a "forma e a
maneira da participação (das ONG's) no processo preparatório
e na Conferência .. , podem ser determinadas à luz dos arranjos
preparatórios a serem aprovados pelo Comitê (Preparatório da
Conferência)". A comUnidade das ONG's deverá ser autorizada,
no máximo, a "enriquecer e fortalecer as decisões da Comerên
cia" e a "servir como canal importante de disseminação de seus
resultados, bem como para mobilizar o apoio público". Nem pre
cisa de tradução. São os governos que decidem quem está auto
rizado a dizer o quê, do mesmo jeito que são os governos que
estarão assinando acordos em 1992. Espera-se da ONG's que elas
levem a mensagem dos governos ao povo e que os ajudem s
ficar no poder. (Larry Lohmann. 1990, p. 84.)

Esse tipo de análise pode levar ao desânimo ou, ao contrário, a uma
atitude de tomada de consciência mais aguda dos problemas e de sua im
plicação; no sentido de enxergar melhor o que deve e pode ser o papel
das ONG's.
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3. O papel das ONG's na implementação do Direito Internacional Am
biental

Em primeiro lugar, deve-se evitar um equívoco importante. Como o
próprio nome indica, as ONG's não são governamentais. Portanto não faz
muito sentido pretender que elas tenham um papel de líderes na elabora
ção de nonnas jurídicas. Sua tarefa essencial é de conscientizar a todos,
o que inclui os profissionais da política, cuja ignorância em matéria am
biental é das mais imponentes. As possibilidades das ONG's situam.-se em
outras esferas de atuação: denúncias e propostas alternativas; educação;
mobilização. Eventualmente, e dependendo de seus recursos e credibilidade,
elas também podem empreender atividades de pesquisa científica ou reali·
zar atividades "espetaculares, que chamam a atenção para os problemas
ambientais. Entretanto, não é comum que se disponha de recursos em tal
quantidade, que grandes campanhas ou ações possam ser conduzidas. Em
outras palavras, nem todas as ONG's podem ser King ONG's. Porém todas
estão em condições de desenvolver ações relevantes e de impacto.

Dois exemplos de atividades relevantes serão citados agora: o Finnish
Forest Action Group e o Tribunal Internacional da Agua. São dois C8B08

extremamente diferentes, que oferecem idéias para alterar o rumo dos ac0n
tecimentos.

o Finnish Forest Action Group começou suas atividades neste ano
de 1991; pelo menos em termos de divulgação de suas intenções. Fez con
tato com dezenas de ONG's, através de uma simples carta, assinada por
Thomas Wallgren. Explicava os propósitos do Grupo e fazia muitas su
gestões e pedidos, para tomar operacional sua ação.

O ponto de partida da FFAG é a decisão finlandesa de produzir um
Forestry Sector Master Plan (MP) para a Tailândia.

As laakko Poyry Corporations (lP) é um consultor finlandês para
pasta e papel, que trabalha em dezenas de países e possui uma influência
internacional considerável. A / P fez lobby para o MP tailandês a partir de
1986 e recebeu concessão para realizar o trabalho em 1988. Suas ativida
des na Tailândia são financiadas pelo Finnish Development Aid Money.
O parceiro tailandês de IP é o Royal Forestry Board. A ação de JP e o con
junto do MP foram criticados, com detalhes e uma boa sustentação, desde
o seu início. O caso tomou-se público, na Finlândia, quando as denúncias
feitas pelos ecologistas taílandeses foram publicadas na imprensa (pelo Hei·
singin Sanomat, a 26-1-1991). Esse fato já levou /P a declarar que iria
adotar uma nova posição em relação ao MP. Para garantir que essa retó
rica seja seguida de providências concretas, o FFAG planeja diversas ações.

Pretendiam organizar um seminário internacional para examinar o
MP. E fariam-no na Finlândia, no sentido de conseguir um impacto má--
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ximo sobre /P e o FINNIDA. Esta é a Agência de Desenvolvimento Fin·
landesa; faz parte do Ministério das Relações Exteriores e possui um orça
mento anual de ajuda de cerca de um bilhão de US$. O objetivo era
de responder a perguntas do tipo: /P e FINNIDA podem permanecer na
Tailândia, ou devem ser jogados fora? O MP pode ser revisto, ou deve
ser abandonado? Como influenciar o Royal Forest Board?

Em seguida, tratar-se-á de saber em que outros países /P está presente
e em que consistem o debate internacional e os trabalhos relativos ao
Plano de Ação da Floresta Tropical.

A ação do FFAG é das mais interessantes, por diversas razões. Pri·
meiro, porque se trata de uma ação possível; Lê.: uma ação empreendida
a partir de relações concretas, que podem ser alteradas com um empe
nho individual e coletivo organizados, no próprio lugar onde vivem as
pessoas envolvidas. Além disso, essa ação aplica-se nos diversos pontos
geográficos, onde ocorrem os diversos fatos que, correlacionados, caracte
rizam o tipo de relações em cadeia que se tornaram corriqueiras no mundo
contemporâneo. Com efeito, o responsável pelo desflorestamento não é ape
nas o lenhador que corta as árvores. O responsável ê um conjunto de cum
plicidades que une o lenhador tailandês ao consumidor finlandês, passan
do por IP, FINNIDA, o Roya1 Board e alguns outros. Finalmente, deve-se
enfatizar o fato de que o autor da carta esteve pessoalmente na Tailândia
e constatou, com os próprios olhos, uma série de fatos, comportamentos,
situações, que ele nunca poderia entender, se deles tomasse conhecimen
to através de textos ou mesmo de imagens filmadas. Essa atitude. de via
jar até a outra ponta do eixo da relação em foco, deveria tomar-se uma
rotina de atuação das ONG's do hemisfério norte. Muitas vezes. seus inte
grantes têm uma visão indireta e, portanto, distorcida das pessoas que
pretendem ajudar ou das situações que devem ser alteradas.

Outras atitudes relevantes consistem em coordenar e federar os esfor
ços de diversas ONG's, em tomo de objetivos concretos comuns; bem
como auxiliar diretamente as ONG's do terceiro Mundo, para que possam
profissionalizar-se. Neste caso, pode-se financiar entidades que não conse·
guem ter muito êxito nas suas ações, por falta de pessoas que possam
dedicar-se jull time às atividades de proteção ou preservação ambiental,
muito embora tenham conhecimentos técnicos ou outras competências ne
cessárias.

o Tribunal Internacional da Água - TIA - representa uma inicia
tiva de outro tipo e quem tem a particularidade de pretender aplicar dire
tamente as normas jurídicas, consideradas necessárias para obter compor.
tamentos sociais desejáveis. No início dos anos 80, diversas organizações
neerlandesas constataram que seus esforços, no sentido de despoluir o Reno,
estavam colhendo poucos resultadoi concretos. O TIA nasceu como uma
nova estratégia para alterar essa situação. Foi então decidido oferecer
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aos queixosos a possibilidade de apresentar casos de poluição das águas.
na Europa Ocidental. e aos acusados, a oportunidade de se defenderem.
em condições eqüitativas.

Nesse intuito. foi organizada uma entidade independente. a Fund.
ção do TIA. com as seguintes tarefas:

- a formação de um Tribunal, que funcionasse segundo os padrõea
normais da Justiça comum. com um. processo imparcial e todas as garan
tias para os queixosos e acusados;

- a formação de um júri independente. integrado por personalidades
científicas e políticas conhecidas;

- a supervisão e a coordenação do mérito dos casos apresentados ao
Tribunal;

- a elaboração de uma base processual eqüitativa.

O Tribunal reuniu-se de 3 a 8-10-1983 para examinar 19 casoa~ 6
relacionados a poluições por metais pesados. 9 ligados a hidrocarbonos
clorados, 2 a dejetos radioativos e 2 reunindo diversas causas. Os acusa·
dos não levaram as queixas a sério e tiveram. em seguida. boas razões de
se arrependerem por não terem apresentado sua defesa. Um total de 125
jornalistas e um amplo público assistiram às audiências (públicas) e a
repercussão dos julgamentos. na imprensa. foi notável. Milhões de pessoas,
em toda a Europa. mas também em outras regi5es. aprenderam muito sobre
a poluição da água, suas causas e o papel de muitas atividades econômicas
e industriais que costumam ser apresentadas como fator de progresso. sem
que se diga nunca o quanto esse "progresso" traz de inconvenientes para
a saúde humana e a qualidade da vida em geral.

Como conseqüência da ação do TIA. a maioria das empresas COJlde.
nadas adotou providências concretas para diminuir ou até suprimir as p0
luições que provocavam. Em alguns casos, são as autoridades p6blicas e
administrativas que tomaram essas providências.

O 11 Tribunal Internacional da Água deverá reunir-se. em Amsterdam J

de 17 a 21-2·1992. Diversos casos já estão sendo instruídos. oriundos de
diversos países do Terceiro Mundo. A idéia geral, para essa segunda
sessão, é de sublinhar que a qualidade da água é de interesse de todos:
pessoas ({sicas e jurídicas. tenham essas um estatuto jurídico e a qualidade
para agir em juízo. ou não. Isso é da maior importância para resguardar
os direitos das populações cuja organização é tribal e que podem ter um
estatuto jurídico discriminatório, nos Estados dos quais dependem nomi·
nalniente; inclusive sob o pretexto. muitas vezes falacioso. de que este
estatuto serve para "protegê-las".

Dentro desse enfoque, o TIA pretende privilegiar o exame de casos
em que a poluição resulta de uma ação internacional concertada. quando,
por exemplo. uma instituição financeira nacional ou internacional financia
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um projeto em um país do Terceiro Mundo c que os efeitos da poluição
se fazem sentir nesse país, enquanto os bens ou produtos que resultam da
atividade financiada são geraJmente exportados para os países "desen~

volvidos",

Um dossiê potencial para o II TIA é o do já citado caso da barragem
das Três Gargantas (Three Georges), na China. A população envolvida p0
deria dirigir sua ação contra o Banco Mundial, o governo do Canadá e o con
s6rcio canadense de sociedade de engenharia que planejou, com. muita le
viandade e imperícia (a não ser Clue tenha sido simplesmente para maximizar
os seus lucros), a destruição das condições de vida de 1.200.000·pessoas,
cujo deslocamento seria tomado necessário pela construção da barragem.

Nesse caso e em muitos outros, será possível denunciar comporta
mentos anti-sociais e antiecol6gicos de governos e de entidades privadas.
desde que a instrução dos dossiês seja feita de maneira objetiva e que as
provas sejam suficientes. A secretaria do TIA distribui documentos de
orientação aos interessados e indica especialistas que ajudam a preparar os
processos. Portanto, é possível trazer a público as violações cometidas e
informar a todos, como primeiro passo para tentar reverter situações graves,
a respeito das quais pouco se poderia fazer nos países onde as ocorrências
se produzem.

4. Considerações Jinais

De maneira um pouco esquemática, este estudo tentou mostrar a gra
vidade dos desrespeitos ao meio ambiente, em diversos pa(ses. Elaborar
um projeto de convenção internacional é uma providência insuficiente e
eventualmente contraproducente. B insuficiente, porque não há mais razões
de as autoridades respeitarem maís o Direito Internacional do que' o
Direito interno de seu pr6prio país. Ora, o Direito interno pode até· ser
suficiente, como é o caso no Brasil, cujas autoridades públicas não se
cansam de afirmar que possuem a Constituição mais avançada do mundo.
em relação à proteção ambiental. e a pura verdade. porém as obrigações,
definidas pela Constituição não são respeitadas, nem fiscalizadas e muito
menos implementadas por essas mesmas autoridades; ... a menos de um
ano da empolgante retórica que será usada para receber delegados de todo
o planeta. em uma conferência ambiental mundial.

Não se trata apenas, pois, de dispor de normas bem redigidas;· O
essencial do problema reside na implementação do Direito. Para isso pa
rece mais producente enfrentar os problemas no lugar da vida quotidIana,
porém com o apoio de pessoas situadas além-fronteiras e que vivem as
conseqüências desses mesmos problemas ou se dispõem a conhecer, in .loco.
as complexidades das situações locais. Da federação dos esforços, pode
resultar o respeito ao Direito, inclusive 80 Direito Internacional, existente.
e a ser criado.
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Homenagem a Nelson Hungria

ProfllSlOr Titular de D1relto PeDBl, Ad1'OPdo

Os advogados brasiEeiros comparecem a esta solene audiência para
prestar também o seu depoimento de apreço e admiração pela vida e obra
de NELSOK HUNGRIA HOFFBAUER. Não porém, na condição de sim
ples testemunh8S ou meros espectadores deste processo de restauração par
dal da memória jurídico-penaL Comparecem como qualificados e antigos
habitantes das moradias da sensibilidade. do talento, do vigor e da esperança
que ao longo de sua vida construiu NELSON HUNGRIA através de Seus
iluminados e antológicos textos.

A teoria e a prática do direito criminal em nosso país não conheceram
eJl:pressão mais fulgurante de mestre e humanista. Nos mais diversos e
longÍquos mundos da realidade e da imaginação dos casos criminais, ele
foi - e continua sendo pela obra imortal - o personagem, o ator e o
espectador da divina comédia da exist~ncia. Infernos, purgatórios e parafsos.
lodos os cenários dantescos da ...ida cotidiana foram esculpidos e interpre
tados em suas lições.

• Parte do d1Bcurso protendo na aeado lO1ene de homenagem ao centenâno do
nascimento de NELSON HUNGRIA (SUpremo Tdbunal Pederal. 4 de Junho de 19fm
e ao qual se acrellCeram notai;.
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A imensa obra de NELSON HUNGRIA é um dos modelos ambulantes
da vida, da paixão, da morte e da ressurreição da palavra como sagração
e canto da condição humana.

Se existem duas grandes classes de escritores geniais - os que pensam
e os que fazem pensar -, NELSON HUNGRIA foi o exemplo pennanente
e aliciante de ambas as categorias, Ele não somente pensava o universo do
ser humano, como protagonista da tragicomédia do delito, como também
fazia pensar 8 grande multidão de lIeUl leitorell: os profissionais e os estu·
diasos do Direito Penal.

Os seus Comentários ao Códi80 Penol constituem a reencenaçio da
aventura da..existência, as5im como o fizeram as sagradas escrituras, Com
uma diferença, porém: os profetas que falam através das páginas de
NÊL50N HU~GRIA não são os místicos que flutuam sobre a realidade.
São as crituras de carne e osso que escrevem, dirigem, interpr:.:lam e
montam a representação da vida. Os profetas do incomensurável espólio
intelectual de NELSON HUI'GRIA são os réus, as vítimas, as testemunhas,
os juízes, os advogados, os promotores, os peritos, todos, enfim, que fazem e
reconstituem a história do delito e do delinqüente e decidem em nDIlle da
consciência e da lei.

Os .profissionais do Direito Criminal, especialmente os professores e
alunos. sabem que as lições de NELSON HUNGRIA constituem a melhor
e a mais informada sfntese dos estágios do Direito Penal brasileiro ao longo
de. ~ua. formação histórica, a partir do tempo da colonização.

Delde o ano de 1933, quando obteve a livre-docência na antiga Facul
dade Nacional de Direito, com a sua primeira obra publicada (Fraude
Penal J), e até os dias presentes, NELSON HUNGRIA é o combativo adva.
gado, o aauerrido acusador e o empolgado árbitro das doutrinas em tran
sição, principalmente aquelas já desgastadas no Velho Mundo - como o
positivismo criminológico do final do século passado - mas aqui assumidas

1 BerUndo refve cm P'LAQUER SCARTEZlNI. em tezto bioIráflco. li
imenaa obra jurld1e& de NELSON HUNGRIA alcança. "sem qua1q.uu eueco" <)

nl1mero !uperJar a 20.000 (v1nte mUI escr1to11 entre art!gOl Jomal1lltiOOl, diacurIoe.
monosrat'.u. eDII&1Ol1, confermc.1u, aentençu, voto!. acórdãos. arruoIM!OI, pareceres
e 'uWDÍ' <Nébon Hu~: o homem e o funatG, d1lctmo de PQlllIe! na Academia
PauJilta de D1ntto. em 23 de letembro de 1974, homenageando Q patrono da
cadeira 0 9 18).
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pelos novos cristãos. Aqueles tradutores de idéias superadas, como pintores
de naturezas mortas, NELSON HUNGRIA destinava a imagem crítica muito
sugestiva: "Enquanto a Europa faz fogo, o Brasil arde em fumaça" 2.

Ele foi o líder intelectual da comissão encarregada de redigir o Código
Penal de 1940 3 e o seu grande arquiteto, não obstante o crédito concedido
a Alcântara Machado, autor do projeto que serviu de base aos trabalhos
da Comissão 4. Declarou que o projeto Alcântara Machado estava para o
Código Penal assim como o projeto Clóvis Bevilaqua esteve para o Código
Civil 5 •

E na defesa do Código Penal, NELSON HUNGRIA proferiu confe
rências e redigiu textos, no início dos anos 40, que iluminaram o roteiro
histórico das idéias e dos movimentos difundidos nos vinte e cinco anos
anteriores. Referindo-se à bibliografia daquele tempo, NELSON HUNGRIA
afirmou ser "escassa, enfezada e carrasquenha. Apenas arranhava a epi~

derme da lídima ciência penal cujo estudo, por isso mesmo, tornava-se desin
teressante e tedioso" li •

2 Esta comparação foi também apresentada sob outra forma: "Já. não emi
tiamos :rumaça quando e. Europa acendia fogo" ("A evolução do Direito Penal
brasileiro nos últimos 25 anos", em Novas q~stões jurfd.ico-penais. Editora
Nacional de Direito Ltda., Rio de Janeiro, 1945, p. ,25). Outra saborosa cr1t1ca
à importaçAo servil de idéias e teorias, se contém no trecho do artigo "OrtotaDásia
ou eutanásIa por omissão", .!lOS segul.ntes termos: "Mercê de Deus que lIO Brasil,
à parte uma irriquieta e in:fima minoria de camelots a apregoar o súbito mérito
de idéias extravagantes, só porque trazem o cacnet de novidade e da procedência
européia, não há clima para O ceticismo que avassala a mentalidade do Velho
Mundo" <Comentários ao Código Penal, (Apêndice), ed. Forense, IUo de Janeiro,
1977, vol. l, tomo l, p. 349).

3 Decreto-Lei n'1 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Além de NELSON
HUNGRIA, integraram a Comissão VIEIRA BRAGA, ROBERTO LYRA e
NARCELIQ DE QUEIROZ. Colaborou na redação final do projeto, ABGAR
RENAULT. No epílogo da Exposição de Motivos do projeto, assinada pelo Ministro
FRANCISCO CAMPOS, é :reita a recomendação especial dos mencionados membros
da. Com1ssão e também de ALCANTARA MACHADO e ANTONIO JOS1: DA
COSTA E SILVA.

4 Projeto do Código Criminal Brasileiro, ed. Revista dos Tribunais, São
PaUlo, 1938. Em 15 de maio de 1938, estava pronta a parte geral, contendo 131
artigos. A parte especial, com 259 artigos, foi publicada em 11 de a.gosto daquele
ano.

5 "A autoria intelectual do Código de 1940", em Comentários ao Código
Penal (Apêndice), ed. Forense, Rio de Janeiro, 1958, voI. l, tomo l, p. :110. Este
artigo :roi reproduzido na 5. edição dos Comentários, 1977, pp. 350 e s.

6 "A evoluçlo do Direito Penal brasileiro nos últimos 25 anos", conferência
realJzada na Pacu1dade de Direito de BAo PaUlo e pubUcada em Novas questões
;urfdreo-penais, cit., pp. 17, 18.
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R.essalvando exceções marcantes como as contribuições de Galdino
Siqueira 7, Antonio José da Costa e Silva 8, José Hygino Duarte Perei
ra 9 e outros mais 10, referia-se à época dos anotadores do Código
Penal em tomo dos quais Emeraldino Bandeira escrevia, "molhando a pena
em vinagte", que não faziam avançar um passo na evolução da ciência
jurídica e estavam para esta como certos indivíduoll para a indústria na
cional: "Mandam vir do estrangeiro um por um dos elementos que compõem

7 A propósito do Direito Penal Brasileiro, de GALDINO SIQUEIRA, cuJa
primeira parte foI publlcada em 1921. NELSON HUNGRIA dIrlglu .. IeIU1DteI
palavras: "lI'ol um acontecimento verdadeiramente noté.vel. TtnhlUZl08, afln&l,
eacrlta com mio de mestre, uma exposlçAo clara e reconstrutiva do J1OIIIlO d1reJto
penal poaltivo, interPretado dentro do racJoclnJo lógico-jurídico, retraçado nas
luas fontes e no seU desenvolvimento histórico, coordenado nos seus pnnclpl08
e corolArios, exaustivamente comentado à luz da doutrina e jurlaprudência moder
nu. Pol como se tivéssemos subido li. um alcantll, deacol'tiuando a. "ft&tidAo da
paisagem circundante, divisando sitios nunca dantes percebidos, perscrutando toda
a dfIatada sucessAo dos addentes geográficos. Através do livro de Galdlno, o
CódJIo de 90, Que tio InjU8tamente fora chamado 'o pior CódJgo Penal do mundo',
aparecia-nos sob aspectos nilVOS. reabil1tado de muitas acusações que lhe faziam,
expll.cado nos seus pontos obscuros ou incompreendidos, reintegrado no verdadeiro
sentldo doa seus disposltlvos, elentineamen~ reajustado ao seu sistema orPnico
e hab1lmente remoçado pOr uma exegese adaptativa" (... ) ("A evoluçAo do Direito
Penal braaUe1ro", clt. pp. 18, un. A segunda parte do Direito Penal, tratando
da parte especial do Código Penal de 1890. veio a lume em 1924, edlçAo de Jacl.ntho
Ribeiro dos Santos, RIo de Janeiro.

8 Cddlgo Penal do3 Estados Unúlos do BTas", Companhia. Editora Naclon&1,
S6.o Paulo, "foi. 1 1)\lbll.e9.do em 19~ e '101. n ~1twdG em 19". A ~ta,~
HUNGRIA: "Pai por essa época que Antonio José da Costa e anva, entio Mmlatro
do Tribunal de Justlça de SAo Paulo, publlcou, para glória e arrulho da noasa
cUltura jUridIca, o primeiro volume do seu 'Código Penal' (1930). Dir-ae-ia que
atingiramos o ponto culminante de gradativa ueensAo. Pela fiel lnformaçAo
doutrinérla, pela. rl,quez. e soUdês de ensinamentos, pertelçAo técnica, concJdo li
clareza de est1lo, esse llvro foi. e continua sendo. a obra máldma do d1re1to penal
brasileiro. Atualizou conhecimentos, devlJ.Ssou distAneJas, retificou caminhos, fiXou
certelras diretrizes" ( ... ) ("A evolução do Direito Penal brasileiro", clt., p. 24),

9 Existe unanimidade entre os estudiosos no sentido de que a traduçAo e OI
comentárl08 de JOB11: RYGJNO DUARTE PEREIRA ao Tratado tI« Direito Pena!
Alem40, de l"RANZ VON LIaZT (F. Br1guiet O & C Editores, Rio de Janeiro,
1899), constitui uma das mais importantes obras da literatura juridlco-pen&l
brasileira. O prefácio do tradutor é, sem sombra de dúvida, um. dos maia ldcldos
e eruditos textos onde a qualidade da forma e a riqueza do conteMo completam-se
maamtralmente.

10 NAo sendo Injusto para com seUs eontempotAneos, ~SON HUNGRIA
refere-se a "sérios estudos, consubstanc1&dos em livros e monografias. Toda uma
plfiade de autores novos, em concorrência com OI já consagrados, .surgia na Uça",
E destaca alguns nomes como: LEl'dOB SOBRINHO, OSMAN LOuRElRO, PEDRO
VERGARA, LEMOS BRITO, MONIZ SOOR!:, RAUL MACHADO, VICENTJl: DE
AZJ:VEDO, ARY FRANCO, ROBERTO LYRA, BASILEO GARC!A. NOlt AZE
VEDO, SOARES DE MELLO, CANDTOO MOTI'A FILHO, ATALIBA NOGt7EIKA.
ALOtsIO DE CARVALHO, NARCELrO DE QUEIROZ, DEM08'tENEB MADU
REmA DE PINHO, JORGE SEVERIANO, MAGALHAES DRt7MOND, JOSIt
DUARTE, ANIBAL BRUNO, OSCAR STEVENSON e outros ("A evoluçAo do
Direito Penal brasileiro nos últimos 25 anos", clt., p. 26).
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determinado produto, inclusive o invólucro. Reúnem e colam estes ele·
mentos e, metendo-os no invólucro referido, os expõem à venda como pro
duto nacional. Mutatis mutandis, é o que praticam aqueles anotadores.
Apanham aqui e recortam ali as lições de uns juristas e as decisões de uns
tribunais, reúnem e colam tudo isso e metem depois num livro, que fazem
publicar, Põe na lombada o seu nome de autor, e nesse nome circula e é
citado o livro" 11 .

Ainda analisando a produção jurídico-penal daqueles "últimos vinte
e cinco anos", isto é, de 1918 a 1943, o príncipe dos criminalistas brasi
leiros mandou chumbo grosso contra a jurisprudência que "não voava mais
longe que um curiango. Salvo um ou outro julgado de maior fôlego. limi·
tava-se à obsedante enunciação de algumas regrinhas, de contestável acerto,
mas que, à força de se repetirem, haviam adquirido o cunho de verdades
axiomáticas" 12 .

As expressões e as imagens com as quais NELSON HUNGRIA cunha
va pessoas, atitudes e situações. compõem um repertório saboroso da lite·
ratura brasileira e justificariam, por si s6s, o seu assento na mais importante
Academia de Letras.

Com efeito, a propósito da Consolidação das Leis Penais, que o De
sembargador Vicente Piragibe editou em 1932, disse tratar-se de obra
feita com "paciência beneditina e habilidade de um mosaísta" 13. Sobre
a Antropologia, que na formação e desenvolvimento do positivismo crimi
nológico assumiu a condição de grande estrela a partir do universo desven
dado por Lombroso, Ferri e Garófalo, o nosso feroz crítico afirmou ser ela
"o ramo seco da ciência" a.

Não era de se estranhar tal adjetivação partindo de quem já aos
sete anos de idade. uma criança portanto, fundou o semanário A vespa,
com o qual, certamente, ferreteava os dissidentes e antagonistas de seus
pensamentos e seus desejos.

A virtude e o talento de crítico acompanharam-no durante toda a
vida intelectual. Advogou a causa da validade científica do Código Penal

11 .A evolução do Direito PenCll no.f últimos 25 anos, cit., p. 18.
12 Idem. ibidem.
13 Idem, p, 24.
14 "Acontece, entretanto, que com estes meus 'ngulos de vi!lta não se con

forma o conhecido professor e meu parUcular amigo Dr. LEONIDIO RIBEIRO,
que se especial.1zou, entre nós, no estudo de.ae ramo seco da ciência que se chama
antropolog1a cl1m1llal" ("O CÓ(j1go Penal e &I novas teorias crlmJnológfeas", em
Novas questões jurldico-pena.is. cit., p. 81).
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de 1890, "o caluniado Código de 90" (que) "fora metamorfoseado pela
espetacular e profusa oratória criminal. desorientadora da justiça ministrada
pelos juízes de fato, num espantalho ridiculamente desacreditado" 111,

Possuído da "ira santa" vituperou contra o passionaliBmo sanguinário
que andava à solta, licenciado sob a estapafúrdia rubrica da privação dos
sentidos" (, .. ) U A literatura psiquiátrica a lobrigar o patologismo nas mais
fugidias discordâncias de conduta, era piamente acreditada e abria 8 porta
da prisão a wna privilegiada chUSb18 de sicários e rapinantes" 18,

Ninguém melhor que HUNGRIA definiu o homicídio como "0 ponto
culminante na orografia dos crimes" 17. Comentando O delito de sedução.
disse que "a promessa feita no momento erótico, com a voz empll8tada da
libido estuante", ia muito além da promessa do anel de casamento. Se a

ofendida pedisse. o agente lhe prometeria o "anel ... de Saturno" u.

A alguns jovens penalistas que divergiam de aspectos de seu Antepro
jeto de Código Penal, editado em 1963. disse que a crítica nada mais
refletia "que sua adesão aos 'aranh6is' em que se compraz o doutrina
rismo jurídico-penal dos mais recentes autores alemães" te,

15 A evolU900 do Direito Penal ln'~o nos tUti1rIo& 25 llno.t, clt., p. 1'1.
E pl'088efUe com veem&ncla: "11'01 o período Aureo do pcs.iomJUImo .temQtdndrlo,
que andava ~ aolta, lJcenclado 80b a estapa1\1rd1a. robrlca de 'privaçAo doe ItDtidoII'.
As teorias revoluc1onárlaa de. chBmadB 'no... eecola pena.l' difuncUdaa to 14 cUab1e,
mal compreendidas ou tendenciosamente utwzada.s, eram a moeda que, embora
sem autortzaçlo lega.I, mas sob o pretexto de deplodvel atraso (,fc) da DOII&
lei eBC1'1ta, Unemente circulava nos rectntos do tribunal de Jurados".

16 A evolUÇlfo 40 Direito Penal ln'a.rlleiro no. último. 25 ano., clt., p. 1'1.

1'1 comentários ao Códfgo Penal, 00. Revista Forense. Rio de Janeiro. 1••
vol. V. p. 21.

18 ComentárloB ao CódfDo penal, ed. Revista Forense, Rio de Janeiro, 196&,
vol. VIII, P. 1'13. A lroma foI também uma das virtudea com as qua1a nLSQN
HUNGRIA desarmava opositores, persuadia eaplrl.tos em d1hida ou comentava os
caaoa de rotina. Após examinar 08 aspectos da violêncIa e da grave ameaça no
eat11Pl'o e concIUir que, de modo geral "um IÓ homem, sem outro recurso que
as própr1aa fol'ÇB8, nAo COJUlegu1rá. ao JDeID10 tempo, tolher 08 movimentoa defeQ
81vos da vft1ma <.sendo esta mulher adulta, normal e IA) e possui-la sena1meDte",
arrematou com esta pérola d.e humor: "Conta-se de um Jull!I que, ao oum de
\Un& pseudoeatuprada que o BCU&8.do, para conter-lhe 08 movlmentol de detua,
se servira, durante todo o tempo, de ambas as mAos, indagou: 'Mas quem foi
que condUldu o cegufnho?' E a queixosa nAo soube como responder ..... (Comen
tdrloB ao CMIgo Penal, 'rol. VIII, clt., p. 123).

19 "Bm torno ao anteprojeto do C6<Ugo PenaI", em BeviBt4 BreuUefra tle
Crbnfnolog(u e Di"eito Penal, nQ 5 (abril-Junho, de 1963>. p. 7.
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NELSON HUNGRIA sempre advogou a c[\usa da dignidade do Di
reito Penal como ciência a salvo do que ele chamava de "capilarismo de
conceitos e critérios, numa infindável, miúda e árdua análise dos versículos
da lei" 20.

A guerra decretada no início dos anos 40 contra o extravio de método
diante da confusão de conceitos e objetivos entre o Direito Penal e as
ciências afins, não teve trégua nas décadas seguintes. A legislação nova
tinha "mandado para o limbo as denominadas ciências criminológicas", 21

razão pela qual não mais poderiam ser reconhecidas como ciências penais.

Em célebre conferência no ano de 1942, concitou os juízes, promoto
res, advogados, professores e demais estudiosos da ciência penal a pugna·
rem pela "nossa doutrina de Monroe; o direito penal é para os juristas.
exclusivamente para os juristas. A qualquer indébita intromissão em nosso
lebensraum, em nosso indeclinável espaço vital, façamos ressoar, em toque
de rebate, os nossos tambores e clarins" 22.

Continuam fortes em nossa memória e em nossos coravões de enamora·
dos do direito e da justiça criminais, as suas adamantinas palavras: "Ciên
cia penal não é só a interpretação histórica da lei, mas, antes de tudo e
acima de tudo, a revelação do seu espirito e a compreensão de seu escopo~

20 "Direito Penal e Criminologia", em Revista Brasileira de Criminologia e
Direito Penal, nl' 1 (abril-junho. de 1963), p. 5. Do mesmo artigo é esta eloqüente
declaração de amor à verdadeira c1êncJa do Dire1to Penal: "Precisamos de defender
a ciência penal debruçada sobre o agitado cená.rio da vida, a identificar 06 fatos
na sua flagrAncia. na sua. caleidOllCÓpia reallda.de, e não adstrita aos ápices de
acrisolado jur1smo, que, por amor a si mesmo, procura entestar com as estrelas.
Precisamos de reivincilcar o direito penal como direito que deriva de almas pua.
almas, de consciências para consciências, de homens para homens. Precisamos
de rastrear o direIto penal como dire1to destinado, não a um homem convencional,
mas ao homem de carne e esplrito, ao homem nascido da mulher, ao homem
tal qual é, por vezes com o demônio no sangue, mas, afinal, sempre homem, e
sempre com a possivel recuperaçio de si mesmo, na plasticidade da sua natureza
e na virtude prodigiosa de seu autodeterminismo (... ). O direIto penal que deve
ser aprendido e aplicado não é o que se contenta com o eruditismo e impecável
elegâncIa da construção teórica, mas o que, de preferência, bU8ca encontrar-se com
a vida e com o homem, para o conhecimento de todas as fraquezas e misérias.
de todas as infã.mias e putrilagens, de todas as cóleras e nega.çÕeB, e para a
tentativa, jamais desesperada, de contê-las e corrigi-las na medida. da. jU8t1ça e
assistência. sociais" (p. 7).

21 "Introdução à ciência penal", em NOf)as questões jurídico-penais, cit..
p. 15. No mesmo rumo o texto da conferência "O Código Penal e as novas teorias
crlminológlca.s", em Novas questões, cit., p. 49 e s.

22 "Introdução à ciência penal", em NovtU questões, clt., p. 15.
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para ajustá-la a fatos humanos, a almas humanas. a episódios do
espeUculo dram4tico da vida. O .crime nio é IODlente uma abstrata
noçio jurídica, mas um fato do mundo sensível e o crimin080 não é um.
"modelo de fábrica", mas um trecho flagrante de humanidade. A ci8ncia
que estuda e sistematiza o direito penal não pode fazer-se cega à realidade.
sob pena de degradar-se num formalismo vazio, numa platitude obsedante
de mapa mural de geometria, Ao invés de librat-se aos pináculos da dog
mática, tem de vir para o chão do átrio onde ecoa o rumor das ruas, o
vozerio da multidão, o estrépito da vida, o fragor do mundo, o bravido
da tragédia humana. Não pode alçar-se às nuvens, no rumo do céu. poi&
tem de estar presente ao entrevero dos homens, ao dantesco tumulto hu
mano de diverse lingua I orribm Javelle / Parole di dolore. accenti d'ira /
Voei al,e, e Jioche, e suon de man con elle"".

Esta marcante passagem lembra os caminhos da esperança e da angú.a.
tia sintetizados de forma lapidar na poesia de Oscar Wilde: "Lancei mi
nh 'alma ao espaço / A procura de um bem sempiterno I E quando ela a
mim tomou I Trouxe um pouco do céu e um pouco de infemo".

A causa da autonomia do Direito Penal relativamente aos institutos
e métodos de Direito Civil nos proporcionou outro inesquecível texto.
pronunciado em 1949: "Os pandectistas do Direito Penal". E salienta que
na sua demasiada reação contra a escola antropológica ou positiva, o movi
mento vitorioso do tecnicismo jurídico-penaI não vacilou em tomar de em·
préstimo 08 processos e os critérios da dogmática do Direito Civil. As
teorias penais foram assimiladas aos institutos civilísticos como a teoria
das obrigações. Ele proclamou que "o direito penal contemporâneo perdeu
a luminosidade de sol mediterrâneo com o que ensinava Carrara, o excelso
e imortal professor da Universidade de Pisa" ( ... ) "Foi deplorável a trans
fusão de sangue que o direito penal recebeu, sem necessidade alguma, do
direito civil" 2'.

A inflação de leis penais dos últimos anos, e em especial no campo
econômico-financeiro. caracteriza um novo direito petuz1 do ',"oro Nio po-

23 "Introduçlo i\ ciência penaJ", em NOtItU Iluatclu, clt., pp. 8 e 7.

~ ConferéDcia pronunciada nA Paculdade de Direito da Unlveral.dado do
Minas aeram o publicada nos comentdrlos ao CócUDo Penal (Apêndice). ed.
PoreDle. Rio de Janeiro. 1968. vol. l. tomo n, pp. 443 e I. e. eapecia1meDte, p. :M.
O tato toi republlcado na a' edlçio (1978) da mesma obra, atuallz&da por
HELENO CLAUDIO PRAOOSO, pp. 443 e 8.
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dendo mais recair contra os hereges e os dessidentes políticos como antiga
mente. dirige-se agora contra os intérpretes e aplicadores da lei. Reagindo
a essa habélica produção. o pranteado HUNGRIA certamente iria repetir
que: "o prurido legiferante no Brasil é coceira de urticária" 25.

No final dos anos 50, NELSON HUNGRIA liderou uma histórica
campanha contra a pena de morte, concJamando à revisão da sentença q1J.C

condenara Caryl Chessman a morrer na câmara de gás. no Estado da
CalüÓmia.

o movimento abolicionista não impediu a consumação do homicúlio
legal. Mas reafirmou as virtudes de humanidade e esperança do grande cri
minalista que sempre foi contrário à pena capital. A propósito. merecem.
releitura seus trabalhos editados no Brasil 2$ e em Portugal, este referente
ao colóquio do centenário da abolição da pena capital naquele país 27.

No momento em que um projeto de lei flagrantemente inconstitucional
tramita no Congresso Nacional visando implantar a pena de morte em
tempo de paz e aguardando contar com a cumplicidade de um plebiscito
alimentado pelo discurso político do crime, o exemplo do Mestre deve ser
retomado.

Nos seus últimos anos de vida física. o nosso homenageado retomou
ao exercício viril da advocacia. Recebeu inúmeras homenagens de apreço.

25 "'" nova lei de imprensa", em Comentári08 ao Código Penal (Apêndice),
ed. Revista Forense, Rio de Janeiro, 1955, valo VI, p. 269.

26 "Sobre fi, pena de morte", Conferência. pronW1ciada na Faculdade de
Dlreito de Belo Horizonte, em 26 de m&1o de 1951, publica.da nos Comentários ao
Código Penal (Apêndice), ed. Forense, :EUo de Janeiro, 1958, vaI. l, tomo n,
pp. 459 e s. e republ1cada. no vol. III. edição de 1959 e no vaI. I, tomo n, de
1978, atuallzada por HELENO CLAUDIO FRAGOSO, pp. 459 e li.; "A pena de
morte e as medidas de segurança", MUitas outras conferências, teses e artigos
foram dIvulgados nos apêndices dos Comentúrios ao Código Penal. Vale referir,
pela ordem, os textos que ainda nlo foram mencionados. Vol. I, tomo 1 (1968):
"Direito Penal comparado: blstórico, objeto e finalidade" e "As1l0 pol1tlco", repu
bl1cadall na mesma. obra, ed1çAo de 191'1. Vol. I, tomo 11 (1958): "Um novo conceito
de culpabilidade", republ1cado na mesma obra, edição de 1978. Vol. 111 (1959):
"'" crlminalidade dos homens de cor no Brasil"; "A emasculaç10 como medida
de segurança"; "C1imÚlOSOS habitulJa": ''Métodos e critérios para avaUaçAo da
cessação <te per1culos1dade"; "O acaao e o crime" e "Classificação dos crimlD(lfIOII",
VoZ. V (!9a5): "O arbítrio judicial na medida da pena" e "Ainda sobre a apl1caçAo
ela pena", Vol. VI (1951): "A legitima defesa putativa em face do novo C6d1go
Penal"; "Da responsabilidade penal"; "Ainda 80bre a aplicação da pena - Carta
a um. maatstrado" e "O crime de lenocld1o",

27 "A, pena de morte no BraaU.., em p.,.. de 1IUJTte, edJçAo Pacu.Jdade de
Direito da Universidade de Coimbra, lBn, '901. n, pp. 173 e S.
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inclusive a láurea de uma coletânea em aeu D(lme e com a doutrina de no
tiveis escritores 28.

Foi o tempo de várias reconciliações. Com a Criminol(lgia - por
exemplo e em termos - porquanto os criminólogos "afinal se deixaram
possuir da dúvida metódica ou dúvida cartesiana e, com renovado espfrito.
reviram suas pr6prias idéias programáticas 29. Revisou, parcialmente, 8

28 61tudo& de Direito e Processo Peno.l em homenGQ'em a NélMm Hungrltl,
ed. ll'orenae, Rio de Janeiro, 1962. &lcreveram para a coletAnea: LUIS JDIBNBZ
DE ASUA. "La 'ceguera Jur:ld1ca' y el remanente Imputable en el error de probl
blclón"; OSCAR STEVENSON, "Concurso ..parente de normas penais"; ANIBAL
BRUNO, "SObre o tipo DO Direito Penal"; J~ BELEZA DOS SANTOS, "O coo
ceito ~t1oo-Jur1dico da responsabWdade penal - Valor deste conceito- Deveri
manter-Be OU pOr-se de parte?" OlUSBPPE BB:'TTIOL. "Em. tema de re1aç&ls entre
• poUtica e o Direito Penar'; REINHART MAl1RACH, "O. Caminha. do Direito
Penal alemlo ao projeto de llM1O"; PRANCISCO P. LAPLAZA. "Beocarta y la
CUltura ttallana deI setec1entos"; .1081 PREDDICO !4ARQUBB, "BacerrameD.kl
da formllÇl.o da culpa no pt'(IC-.o penal do .Jl\rl,"; N~ AZBVKDO, OCA repreu&o
pe-nal da u.sura"; HELENO CLAUDIO PRAOOSO, "Pre&lUpostoe do crime e COD

d.Iç6eI obJettvu de punibilidade"; JORGE ALBERTO ROMEIRO, "A noite no
DIreito e no Processo Penal"; DARCI ARRUDA MIRANDA. "O crime de aborto";
B. MAOALHAES NORONHA, ''Queat6es acerca da. tentat1.."; .1OAO Bl:RNAB
DINO GONZAGA, "crimes c:oml.ss1v08 por om1Ildo"; BENJAMIM MORAIS, "O
dento de eDntrabando"; ROBERTO LYRA PILHO, "A claaafficaçl,o dai InfraQ&l
penam pela auton\'hde l)OUcltl.l"; 'P. lL' XA'V,IER. D'K A1.B~UZ, ,,~to

de mérito no Direito ProceuuaJ Penal"; ROMEU PIRES DE CAMPOS, ''0 inter
roptór1o do acusado e o prlnelplo da verdade real"; oDIN AKBRICANO, "'D&
euJpabWdade normativa."; ALIPIO SILVEIRA, "A sentença indeterminada DOlI
Estados Unidos"; E"V'ERARDO DA CUNHA LUNA, NA pe-l"IlOnalldade do crtmlnolo
e a ca.racteroJori. de HeymaDl! e WierIma"; LAERTES 14. MONBOZ, NA imputa
bilidade e o princfp!o ps1quJ'trlco-palcoJ6gico JurflUco"; OEBER MORBIRA, "A
pena de morte nas lei181aç6es antigas e madernaa"; AN'I'ENOR BOO&A, "Do
oonCU1'110 de agentes na suposta cr1mlDal1dade animal" e J. A. CB8AR SALGADO,
"A .oorevt.rincia do D1re1to".

21 "DtreJto Penal e C1'1minoJotr1a", cit., p. 14. Vale tran.crever o contexto
de seu pensamento: "Abolido, entim, da. parte doa Juristas e cr1m1n6IOCOl, o faDa
tim:lo que impedia quaisquer entendimentoe, arrefeceu 8 reciproca tntoJer&nc1& ou
ldlou1ncrasfa entre o direito penal e a cr1mft1.o1cl1a. A clencl& do direito penal,
que por tanto tempO recalcltra.r& em nio reconhecer o alc&nce du J1O'f'U blda
gaç6es ezper1mentab no campo da crtmJnolocta. acabou por enw.ar as menoe
Incertaa oU men03 conte8tl\.veJs, no memno .puso que & erlmlnoIOIfa. por IU& ...
acedeu e, admitiu, até certo lJm.1te, o fUndamento b6alco do d1re1to peuI. que
~ a culpabfUd.ade moral. DesApareceram 08 dormatllmoe e 8pric)r'1Sm(J1 de ambu
aa pe.rtee. Ore cJ1mlnóloros afinal se delnram (JQISUir da elurMa tut6dlca: ou
dút'i4G CGrlaitJna e, com renomo espfrtto, reViram 5U&ll pt'Ópriaa tdétu PJ'OII'&.
mAtfcas, pua lLdm1ttrem um.e. ~~1 m1". d~ oont1nU1~mtn tII5f~
ps1co1ótr!col. pela presença e açIo de fatora QU~ rompem o bfn&nlo "c&_ e
deito", De lua banda, os JurllItaIl conVieram em aceftar mUitu das CODClUl6es
e auaeetGes dos crfmU16]OfJ'Oll, sobrevindo um direIto penal em que, eDtroado com
o fl'bo ele culpabfll@de mord, adqulrlu subido e renovado re1e'f'O o estudo ou
conhecimento da penonaUdade do del1nqüente, em cuja eIItru~ H reconhec:e
Que coopera. de par com OI fatores ordD1coI e ambfenta.1a a TODtade Uue e
..Uva, n.I.o a1hei&d& e.oa \'alares morala como "m<JttVOll de cODICItu.cI.&". <.ReI:tW1I
Br4lUdra de Crlmfnolog(cJ e Direito Pl!Ml, D9 1, cit. pp. 16 e lG).
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sentença de maldição lançada contra o Júri 30, admitindo a grandeza dos
debates do tribunal popular 31. Mudou o eixo de rotação de seu pens8men~

to sobre a pena retributiva, reconhecendo expressamente em seu antepro

jeto a necessidade da função ressocializadora do delinqüente 92. Em mag-

30 Em inúmeras ocasiões, NELSON HUNGRIA se rebelou contra a instltuição
do Júri, basicamente pela sujelção dos jurados ao poder do coronelismo como fenô
meno poUtico e social das cidades menores. No artigo "A justiça dos jura.dos"
(Revista Forense, 1956, vaI. 166) qualifica o tribunal popular como "o culto da
incompetência", e que pratica uma "Justiça de vlspora, justiça. de roleta, justiça.
de loteria".

31 Apesar do vigor da critica, nunca porém o sensivel e talentoso penalista
deiXou de admirar o torneio de inteligéncia em que se envolvem acusadores e
defensores. Na carta-prefácio ao livro editado POI' CARLOS DE ARAúJO LIMA,
08 grandes proce,$OS do Júri, essa admiração é confessada: "Talento, erudição,
habilidade de expressQo, tudo se conjuga para o realce dos debates de que V. nos
dá noticia. Há alf cinUlações de esplrlto que obrigam a gente a reler, uma e outra
vez, os trechos que as contêm... O seu livro vem desvelar o segredo da encruóri
Ulada de d:úvtdas a. que sio comumente levados os JuIzes de fato ( ... ). E como
vocês do barreau conseguem tirar de VUlgares pedras no meio do caminho sonori

dade e refiexos de cristall SInto-me tão envaidecido com isso que quase chego
a me reconc1llar com o tribunal do povo ... " (Ed. Livraria Freitas Bastos, Rio de
Janeiro, 1955, voI. U p. 7) .

32 Durante os debates relativos ao tema. "Orientações contemporâneas sobre
a reforma dos códigos penais", constante da pauta das Jornadas de Derecho Pencü

(Buenos Aires, agosto de 1960), NELSON HUNGRIA admitiu: "Também fui parti

dá.r1o convencido da pena-retribu1çAo. Tenho sido, como tal, um doa autores de
um Código eminentemente retribuc!ontsta, que é o Código Penal brasileiro. Mas
a llção, a experiência dos acontecimentos do mundo atual, levaram-me a uma
revisio do pensamento, a uma revisAo de raclocln1o, para renegar, para repudiar,
uma vez para sempre, a pena-cast1go, a pena-retribuição, que de nada vale, que
é de resultado ineficaz..... (Jornadas tk Derecho penal, Buenos Aires, 1962, p. 88).
E ao redigir o art. 35 de seu anteprojeto de Código Penal (1963), NELSON

HUNGRIA expressamente conslgnou na rubrica a "Função finalÍ8t1ca das penas
privativas de liberdade". O texto do qlenclonado dJspositivo é o segunlte: "A pena
de reclUllão e a de ,detenção, aquela sob regime mais rigoroso que esta, são cum
pridas em estabelecimentos separados ou em seções especiais do mesmo estabele
cimento, e devem ser executadas de modo que exerçam sobre o condenado uma
Individualizada ação educaclona.l, DO sentido de sua gradativa reeuperaçAo social".
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níficos artigos doutrinários repensou dogmas e convicções 88 e demonstrou:
grandes preocupações com a tragédia carcerária 84..

A esse notável e imortal defensor de grandes causas humanitárias, •
esse inquebrantável patrono de idéias, os advogados brasileiros, sob a lóci·
da e sensível orientação do Battonier Marcello Lavenêre Machado prestam
a homenagem de sua perene gratidão. Esta homenagem é extensiva à sua
digníssima família, neste ato representada pelo ilustre colega Doutor Cle·
mente Hungria.

NELSON HUNGRIA viveu com dignidade soberana as provações da
dúvida e o processo de contradição do ser humano.

Valem, para ele, as palavras de Franz Von Liszt:

"Há pessoas que s6 conhecem tese e antítese, corpo e alma,
natureza e espírito, realidade e valor. poder e dever. ou como
quer que lhe chamem. Elas podem gabar-se do seu m'todo puro.
dos seus conceitos claros. da sua argumentação segura. Pelo con·
trário, aquele que, para além das antinomias procura. tateando. a
unidade superior, não tem nenhum guia a protegê-lo contra p8S808
errados. Mas só ele pode esperar 'que uma hora feliz lhe abra
caminho para o ponto alto. do qual, na síntese criadora de uma
concepção unitária do mundo se superem todas as antínomias" 11.

Afinal, como disse muito bem a sabedoria romântica de Alvaro Mo
reyra:

"Há o determinismo. Há o livre arbítrio. Não há nada e há
de tudo. A questão é não ter pressa"".

83 Entre os teztos através dos quala o llutre homenageado revela srande
aens1bWdade - e também a humildade doi grandes upfntos - para rever lIelI
pensamento, pode-se lncllear o artigo "Novos rum08 de Direito Penal" e a conte
r6nc1& "NOftS teoriall e dJretrble8 de Direito PeDal". pubUcad08. reapecüvamente,
Da ~tc1 Foreme, vot. 188, de 1962, p. 21 e 1.; VOl. 222, de 11188, p. 28 ••. e D08
Comatelrlolllo Cód4g0 Penal, clt., ecllçio de 19'1'l, vot. I, tomo I. pp. 21M e I. e 2'rl e I.

M Ao invés da pena limitada ao seu aentlclo etimolól1CO, ou da pena-eutlao.
ou como exclWllvo mandamento de jWltiça ou como imperativo eatqórlco, OU com
fundmunto em transcendentes rulleB f1lofI6flcu, o que presentemente 18 precoDJIa
6 a pena como melo e lDstrumento de ut1Udade aoclal, atendendo, acima de tudo.
ao fim pritico de tentar. na mecllda do poufvel. a re88OC1aJl'ac;Io do dellnqUente.
peIoe me10a educativos 1nd1cados pela ezperlêncla. A recuperaçlo 1OCla1 do crfm1
DOlO, de Ibnplea eplfeOOm8Do, passa a ser o preponderante, o prec(puo eICOPO da
pena. Rio maia, entre as paredea da prldo, o drama de sofrimento de um ClIIlpado.
por anteclpa,çAo do Inferno. mas o ed1f1cante eapeté.culo de reliate e aalvaçlo de
um lei' hUlll&DO" ("Novos rumos do Direito Penal". clt., p. ,21).

35 PRANZ VON LI8ZT. citado por EDUARDO CORREIA em A in/Zuhtcf4
tk ,..,..,.. V. Lfnt IObre a reforma penal portugw.em, Coimbra. 1971, p. 8'7, nota n~ 5.

38 b 1ImGr{1tU, Mo... Lembrc&nÇOl'. ed. IDltltuto Eetadual do Livro, Porto
A1ep'e, 1_. p. 312.
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1. Introdução

A gênese dos crimes hediondos pode ser rastreada, ao longo da histó
ria das ciências penais, a partir da Escola Positiva, criada por Lombroso e
desenvolvida por Ferri, durante a segunda metade do século XIX. A teoria
do criminoso nato, ideada por LOMBROSO, no seu L'uomo Delinquen
te, destaca tendências para a prática do crime, que seriam inatas no indi
víduo, as quais se manifestariam em caracteres formais e substanciais do
chamado criminoso nato. As características externas compreenderiam o
tamanho do cérebro, a estrutura do crânio, a conformação do esqueleto, e
quejando; as de natureza substancial: resistência à dor, secreção, odor,
paladar, gestos, postura, tatuagem. O criminoso nato caracterizar-se-ia, tam
bém, pela prática de crimes os mais execráveis, com requintes de perversi
dade, que poderiam ser adjetivados como hediondos.

Numa de suas obras fundamentais, LOMBROSO assinala que "le dé
linquent.né ( ... ) est poussé au crime par une force intérieure, acquise ou
innée, d'ou lui vient l'étrange plaisir qu'il goOte à mal faire" ( in L'Antra.
pologie Criminelle et ses Récents Progrés, Félix Alcan, ~diteur, Paris, 1891,
2.eme édition, págs. 92/3).

Outro cientista penal que pode ser evocado, ao tratar-se dos crimes
hediondos, é Carlos Davi Augusto Roeder, professor da Universidade de
Heidelberg, Alemanha. Roeder considerava o crime uma distorção psíquica
do homem normal, preconizando que a pena deveria ter por fim corrigir
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o crunmoso. Daí a Escola que viria a criar, o Correcionalismo, segundo a
qual a pena deveria durar enquanto o criminoso não se corrigisse. Como
conseqüência, ter-se-ia a pena indeterminada: absolutamente, sem tempo
para terminar; e relativamente indeterminada, quando o legislador fixasse
um máximo de aplicação e cumprimento dessa pena (vide, a propósito,
BASILEU GARCIA, in Instituições de Direito Penal, volume I, tomo I.
Editora Max Limonad, 5. ed., págs. 75 usque 78).

Mais recentemente, coube a ERNST KRETSCHMER estabelecer estrei·
ta relação entre os caracteres corporais e os temperamentos, dando emba·
samento científico à helênica teoria dos humores (vide Constituci6n y Ca
ráeter, trad. José Solé Sagarra, Editorial Labor, Barcelona, 2 ed.).

Entre n6s, a figura do criminoso que revela tendência para a prática
do crime surgiu, em documento pré-Iegislativo, no Anteprojeto Hungria.
de 1963, elaborado pelo saudoso Ministro Nelson Hungria, cujo art. 60,
§ 2.°, assim dispunha:

"Art. 60 - (Omissis)

"§ 1.0 - (Omissis)

"§ 2.0
- Considera-se criminoso por tendência aquele que

comete homicídio, tentativa de homicidio ou lesão corporal grave,
e, pelos motivos determinantes e meios ou modo de execução, re
vela extraordinária torpeza, perversão ou malvadez." (Grifou-se.)

No art. 60, caput, o Anteprojeto Hungria estabelecia que, "em se tra
tando de criminoso habitual ou por tendência. a pena ou soma de penas,
pode ser aumentada até o dobro" (grifou-se).

Com o advento do natimorto Código Penal de 1969, o instituto do
criminoso por tendência foi cristalizado no art. 64:

"Em se tratando de criminoso habitual ou por tendência,
a pena a ser imposta será por tempo indeterminado (Omissis).

§ 1.° - A duração de pena indeterminada não poderá ex
ceder a dez anos, após o cumprimento da pena imposta." (Gri
fou-se.)

Tomava·se, de Roeder, a figura da pena indeterminada, limitando-a,
contudo, a dez anos - "ap6s o cumprimento da pena imposta", ou seja,
além da pena normalmente aplicada ao criminoso comum, aplicar-se-ia a
pena relativamente indeterminada, cujo quantum não poderia exceder de
dez anos à pena que teria de cumprir, se se tratasse de criminoso comum.

O Código Penal de 1969, contudo, jamais entrou em vigor.

Com a reforma introduzida no Código Penal de 1940, pela Lei núme
ro 6.416, de 1967; e, mais recentemente, pela Lei n.O 7.209, de 11 de
julho de 1984 (que alterou toda a Parte Geral de referido Código Penal).
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1940), e de genocídio (arts. 1.0, 2.° e 3.Q da Lei n.o 2.889, de 1.0 de outu·
bro de 1956), tentados ou consumados" (grifou-se).

Não foram, assim, incluídas no elenco dos chamados crimes hediondos,
as várias hipóteses de homicídio qualificado, de que trata o art. 121, § 2.°,
do Código Penal de 1940 (Dec.-Lei n.o 2.848, <ie 7·12·40), quais sejam:

I) mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo
torpe;

lI) por motivo ft1ti1;

111) com emprego de fogo, explosivo, asfiXia ou outro meio insidioso
ou cruel;

IV) à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro re·
curso que dificulte ou tome impossível a defesa do ofendido;

V) para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem
de outro crime.

Ainda no que tange ao homicídio qualificado, somente foram incluídas
entre os crimes hediondos as hipóteses de tortúra e as condutas ,.de ql.1e
possa resultar perigo comum" (art. 121, § 2.°, inc. IH. c/c os arts. 267 e
210 do Código Penal de 1940).

O homicídio somente é considerado crime hediondo, pela Lei nÚllle
ro 8.072/90, quando o agente matar, "com a intenção de destruir, no todo
ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso", ex vi do art. 1.0

,

letra a, da Lei n.O2,889, de 1.0 .10.56, clc o art, 1.0 in fine, da Lei número
8.072/90; ou seja, crime de genocídio.

Fora dessas hipóteses. o homicídio simples, qualificado, ou preterin·
tenciona!, não é definido como crime hediondo.

4. Crimes assemelluldos

O art. 5.", inc. XLIII. da Constituição Federal de 1988, enuncia os
crimes assemelhados aos crimes hediondos: tortura, tráfico ilícito de entor
pecentes e drogas afins, terrorismo, como tais, elencados no art. 2.°. caput,
da Lei n.O 8.072, de 1990.

Curioso é que o constituinte de 1988 não tenha, também. incluído
entre os crimes hediondos a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, o terrorismo, embora lhes haja dado tratamento idêntico
(art. 5.°, inc. XLIII, da CF), considerando-os inafiançáveis e insuscetil1eis
de graça e anistia; e que tenha considerado o racismo crime imprescritível<
(portanto, mais grave que os crimes hediondos), ex vi do art. 5.... inc. XLII,
da Constituição Federal.
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5. Peculiaridades da nova lei

A lei dos crimes hediondos tem algumas peculiaridades que a singula
rizam. Com efeito, o legislador de 1990, na esteira do constituinte de 1988,
evidenciou algumas particularidades inerentes aos crimes hediondos.

5. 1 . Benefldos interditados

Pela Constituição Federal de 1988, os crimes hediondos e assemelhados
são insuscetíveis de fiança. de graça e de anistia.

A fiança é instituto essencialmente processual, eis que sua finalidade
consiste em permitir que o indiciado ou o acusado se defenda em liberdade.
Como tal. está regulada nos arts. 322 e seguintes do Código de Processo
Penal.

Com autoridade incontrastável pontifica. a propósito. ROG~RIO
LAURIA TUCCI:

"e a fiança criminal. induvidosamente, instituto de Direito
Processual Penal, em cujas regras encontra sua regulamentação
e a disciplina do seu procedimento" (in Persecução Penal, Prisão
e Liberdade. Editora Saraiva. S. Paulo. 1980. pág. 272).

E mais adiante:

"Trata-se ( ... ) de uma caução, a um s6 tempo assecuratória
da liberdade provisória do interessado, e garante. outrossim, do
compromisso de se fazer ele presente em todos os atos do pro
cesso, aos quais deva comparecer pessoalmente. bem como do
pagamento das custas processuais, do valor correspondente à
indenização do dano causado pelo crime e da pena pecuniária,
afinal, e eventualmente, imposta por órgão jurisdicional pronun·
ciante da condenação" (in op. cit., pág. 274).

A graça é a Indu/gentia principis, reminiscência do antigo poder que
o monarca detinha de perdoar o condenado que houvesse praticado uma
infração penal. Na Constituição Imperial de 25 de março de 1824, essa
indulgentia era inerente ao Poder Moderador, exercido ~\o lm}>t-t~t.

e estava cristalizada no art. 101, 8.°:

"Art. 101 - O Imperador exerce o poder moderador:

(Omissis)

"8.0
- Perdoando ou moderando as penas impostas aos réus

condenados por sentença,"

E um instituto essencialmente de natureza substantiva, no âmbito da
ciência penal.
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ALOYSIO DE CARVALHO FILHO, o grande penalista baiano, defi
ne, assim, o instituto:

"A graça é favor individual, quer dizer, a pessoa agraciada
é determinada. Pode ser uma só pessoa, ou mais de uma (in Co
mentários ao Código Penal, atualizados por Jorge Alberto Romeiro,
Editora Forense, Rio de Janeiro, VaI. IV, págs. 163/163, 5. 00.).

No governo republicano, é atribuição do Presidente da República, se
o sistema é o presidencialismo; ou do "Premier", se o parlamentarismo.

Na Constituição de 10 de novembro de 1937, "exercer o direito de
graça" era uma das "prerrogativas do Presídente da República", ex vi
do art. 75, letra f. As demais Constituições republicanas, anteriores e poste
riores à de 1937, não cuidaram, nominalmente, deste benefício, dentre as
atribuições do Presidente da República.

O indulto muito se assemelha à graça. Como esta, é, também, insti
tuto de natureza penal, material. Mas se distingue de graça por ser, em
princípio, de natureza coletíva.

A Constituição Federal de 1988 estabelece, no art. 84, inc. XII, como
competência privativa do Presidente da República, "conceder indulto e
comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em
lei" (grifou-se).

Ao propor, como presidente do Conselho Penitenciário do Estado de
Goiás, o Indulto da Abolição, na justificativa a Anteprojeto de Decreto
encaminhado ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária,
em fevereiro de 1988, assinalamos:

"O indulto é um gesto de clemência, oriundo do monarca, do chefe
de Estado ou do chefe do governo, consoante a organização política e admi~

nistrativa de um povo."
"Pode ser genérico ou específico: genérico, quando se destina a um

número indiscriminado de beneficiários; específico, quando seu destinatá·
rio é um determinado delinqüente."

"Causa extintiva da punibilidade, a sua abrangência pode ser total
ou parcial. Total, se a pena, por inteiro, é perdoada a quem aproveitar;
parcial, se opera tãcrsó a redução da sanctio imposta."

Na Lei das Execuções Penais (Lei n.O 7.210, de 11 de julho de 1984),
o indulto está disciplinado nos arts. 188 usque 193, como desdobramento
do novo C6digo Penal, art. 107, inc. II com a redação que lhe deu a Lei
n.o 7.209/84. Para a concessão do benefício, o Conselho Penitenciário do
Estado onde o condenado esteja cumprindo a pena deve-se manifestar, con
clusivamente, de acordo com o art. 70, inc. 1. da referida Lei n.O 7.210/84.

Diferentemente da graça e do indulto, a anistia tem alcance bem mais
amplo, porquanto vai à raiz da infração penal. eliminando-lhe a erimino
sidade. Erradicando a figura típica, extingue, por conseqüência, a sanctio.
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Também dissentindo daqueles institutos. a anistia é atribuição do Congresso
Nacional. pois que não pode ser concedida por decreto, mas tão-só me
diante lei. Dai por que a Constituição Federal de 1988, nas atribuições do
Congresso Nacional, insere, art. 48, inc. VIII, a "concessão de anistia."

Autêntica abolitio criminis, "a anistia é lei penal de efeito retroativo,
constituindo verdadeira revogação parcial da lei anterior. Tratando« d~

lei. é interpretada e aplicada pelo Poder Judiciário, como uma lei comum,
podendo o interessado recorrer a ele quando é mal executada pelo Poder
Executivo" ("Damásio E. de Jesus, in Comentários ao C6digo Penal, Parte
Geral, 1.0 volume, pág. 818, Editora Saraiva, SP, 1985).

Liberdade provisória, no entendimento de Rogério Lauria Tucci, é
"medida preventiva, contracautelar, concedida pela legislação processual
penal ao suposto ou imputado agente de atuação ou omissão tida como
infringente de preceito do Direito material, ou seja, enquadrada no modelo
legal (fato típico), é assecurat6ria de sua liberdade pessoal em todo o trans
correr do procedimento instaurado para apurá·la" (in Persecução Penal. Pri·
são e Liberdade, Ed. Saraiva. 1980, págs. 260/261).

Por sua vez. José Armando da Costa conceitua a liberdade provisória
como "uma medida contracautelar que, tomando por pressuposto uma das
modalidades de prisão provis6ria e tendo por escopo elidir os efeitos dele
térios defluentes de um trancafiamento precipitado e desnecessário. é COD
cedida ao indiciado ou réu com a imposição de deveres processuais, os
quais, uma vez descumpridos, provocam a sua revogação e o emprisiona
mento do seu beneficiário" (in Estrutura Jurídica da Liberdade Provis6ria.
Editora Saraiva, São Paulo. SP, 1989, pág. 21).

Vej~se. também, Liberdade Provis6ria, de Weber Martins Batista,
Forense, 1981, Rio (RJ), págs. 35 usque 42.

Pelo seu caráter de provisoriedade, a qualquer momento pode ser
revogada através do 6rgão jurisdicional. que a concedeu.

Em se tratando de benefícios concedíveis ao condenado, o art. 2.",
caput, da Lei n.O 8.072/90, interdita a concessão da anistia, da graça,
do indulto, da fiança e da liberdade provis6ria, desde que o apenado tenha
sido condenado por crime hediondo ou assemelhado.

S .2 . Regime penitenciário
O art. 33, caput. do Código Penal, com a redação que lhe deu a Lei

n.O 7.209/84, prevê três regimes, nos quais a pena privativa da liberdade
pode ser cumprida: a) o regime fechado, no qual a pena é executada "em
estabelecimento de segurança máxima ou média" (art. 33, caput, clc o
§ 1.0. a); b) o regime semi-aberto, cumprido nem colônia agrícola, industrial,
ou estabelecimento similar" (art. 33, caput c/c o § 1.0. b); c) o regime
aberto, em que "a execução da pena (é operacionalizada) em casa de alber
gado ou estabelecimento adequado" (art. 33, caput, clc o § 1.0, c).
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o art. 33, caput, do Código Penal, estabelece, ainda, que somente
o condenado a pena de reclusão cumpre, em princípio. essa pena em regi
me fechado; o condenado a pena de detenção cumpri-Ia-á. desde o início,
no regime semi-aberto, ou no aberto, "salvo necessidade de transferência
a regime fechado" (art. 33. caput, in fine).

Doutra parte, mesmo o condenado a reclusão somente a cumprirá, des
de o inicio, em regime fechado, se superior a 8 (oito) anos (art. 33, § 2.0

,

a); o condenado. primário, à pena de reclusão superior a 4 (quatro anos
e de até 8 (oito) anos, poderá cumpri-la, desde o início, em regime semi·
aberto (art. 33, § 2'<', b); e o condenado à reclusão de até .1\ (quatro) anoo,
não reincidente, poderá cumpri-la, desde o início. em regime aberto (art.
33, § 2.°, e).

Estabelece, a propósito, o art. 2.°, § 1.0, da Lei n.O 8.072/90, em
foco, que "a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inte
gralmente em regime fechado". Qualquer que haja sido o seu quantum,
fixado pelo titular do órgão jurisdicional. Assim, a Lei dos crimes hediondos
revoga, tacitamente, as disposições concernentes aos regimes semi-aberto
e aberto, previstas no Código Penal, quando as infrações penais se situas·
sem no âmbito da hediondez.

5 .3 . Recursos

Em princípio, se o condenado for primário e de bons antecedentes,
poderá recorrer à instância ad quem sem ter que se recolher à prisão,
ex vi do art. 594 do Código de Processo Penal.

Todavia, se o criminoso houver sido condenado por crime hediondt)
ou assemelhado, somente poderá recerrer em liberdade, após madura de
cisão do juiz, em sentença fundamentada.

f o que dispõe o art. 2.°, § 2.°, da Lei n.O 8.072/90:

"Art. 2.° § 1.0 - (Ornissis)

§ 2.° - No caso de sentença condenatória, o juiz decidirá
fundamentadamente se o réu pode apelar em liberdade."

5 .4 . Prisão temporária

A Lei dos crimes hediondos faz expressa referência, no § 3.° de
seu art. 2.°, à prisão temporária, remetendo à Lei n.° 7.960, de 21 de
dezembro de 1989.

Já o Código de Processo Penal, de 1941, contemplava, Da sua estru·
tura, o instituto da prisão provisória, no Livro I (Dos Processos em Geral),
ao disciplinar, no título IX, a prisão e a liberdade provisórias.

Pode-se conceituar a prisão telllporária como toda constrição da liber
dade, determinada pelo órgão jurisdicional, antes de transitar em julgado

R. Inf. legisl. BrasíliCl o. 28 n. 112 out'/":&. 1991 169



a sentença penal, condenatória ou absolutória. Pode ser de quatro ordens:
em flagrante, preventiva, voluntária (quando o indiciado se apresenta es
pontaneamente) e administrativa. Uma quinta espécie. a prisão para ave
riguações, de que o aparelho policial usava e abusava. até há pouco, antes
de promulgada a Constituição Federal de 1988 - eis que pode ser carac
terizada como abuso de autoridade (Lei n,O 4-.898. de 9-12-65), insere-se,
ainda, no elenco da prisão provis6ria, de fato, mas não de direito.

O Código de Processo Penal prevê a prisão em flagrante nos arts. 301
usque 310; a prisão preventiva, nos arts. 311 usque 316; a apresentação
espontânea do acusado, nos arts. 317 e 318; e a prisão administrativa,
nos arts. 319 e 320.

No antigo Distrito Federal, ainda na vigência da Carta Magna de 18
de setembro de 1946, o instituto da prisão provisória foi disciplinado pelo
Decreto n.o 26.401, de 24 de fevereiro de 1949, no seu art. 16. determi
nando o encaminhamento "ao Presídio do Distrito Federal, o mais cedo
possível, todo aquele que for preso provisoriamente" (grifou-se). No pará
grafo único deste dispositivo, o decreto enumera as pessoas objeto da pri
são provisória, as quais deveriam ser recolhidas "a quartéis ou a prisão
especial".

Questiona-se a justeza da prisão provisória. eis que, como constrição
da liberdade, toda prisão é um mal. Principalmente, antes de o órgão jl1
risdicional manifestar seu juízo de censura ou de absolvição, a propósito
do acusado.

TORNAGHI, por isso mesmo, é categórico, acentuando que

(Ia prisão provisória é certamente um mal, como também é um
mal a privação de dinheiro (impostos), do tempo (gasto por quem
depõe como testemunha), da vida (soldado), como também é um
mal a lesão feita pelo cirurgião. :e um mal para o indivíduo e
deve ser evitado tanto quanto possível. Mas a questão está em
saber se é injusto ou justo que o Estado exija do indivIduo
(ainda que inocente) esse sofrimento. A resposta somente pode
ser afinnativa: é justo: cada um de nós, cada indivíduo, terá de
tolerar certas privações, algumas dores, algumas causas que ~m

si mesmas não são boas, se forem necessárias para o bem comum..
São males, mas o não sofrê-las seria mal maior. E entre dois
males, o justo, o correto, o direito é que ocorra o mal menor"
(in Curso de Processo Penal, volume 2, págs. 6 e 7, Editora Sa
raiva, S. Paulo, 6. ed., 1989) (grifou-se).

Como os agentes dos crimes hediondos são, em princípio, indivíduos
dotados de maior periculosidade, a Lei n.O 8,072/90 estabelece que "a
prisão temporária ( .. ,) terá o prazo de trinta dias, prorrogável por igual
período em caso de extrema e comprovada necessidade". Essa ampliação
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do prazo de constrição da liberdade deve ser justificada pelo juiz. na
sentença que a decrete - diante da prova de sua extrema necessidade.
V.g., a probabilidade de fuga do indiciado ou acusado ou de voltar a praticar
novas infrações penais, ou sua resistência a ordem judicial ou convocação
policial.

Daí por que, no § 3.° do art. 2.°, a Lei dos crimes hediondos disci
plina, minudentemente, a duração máxima da prisão provisória, estabele·
cendo:

"Art. 2.° e §§ 1.° e 2.° - (Omissis)

§ 3.° - A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei n.O

7.960. de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste
artigo, terá o prazo de trinta dias, prorrogável por igual período
em caso de extrema e comprovada necessidade" (grifou-se),

5.5 Estabelecimentos de segurança máxima

Embora as leis penal, processual penal e executório-penal sejam fede
rais, as prisões são estaduais e municipais: estaduais, os presídios, para
cumprimento da pena imposta, mediante sentença definitiva, de mérito;
municipais, as prisões para acolhimento dos presos destinatários de prisão
provisória. Nada impede, contudo, que o Estado-Membro construa, tam·
bém, nos municípios, cadeias para abrigo dos presos provisórios.

o que o art. 3." prevê, sabiamente, é que a União tome a seu cargo
a construção de "estabelecimentos penais de segurança máxima" (grifou-se),
que se não confundem com os estabelecimentos para cumprimento da pena
privativa da liberdade em regime fechado. Certo que os condenados a
pena privativa da liberdade, no regime fechado (se superior a oito anos),
devem cumprir essa pena em estabelecimento de segurança máxima; po
dendo, entretanto, cumpri-la em estabelecimento de segurunça média (art. 33,
§ 1.0, letra a, in fine, do Código Penal).

O que caracteriza o estabelecimento de segurança máxima, onde cum
prem pena os condenados ao regime fechado, é todo um aparato de obs
táculos visando a dificultar-lhes a fuga. Daí, devem nele ser presos os
condenados dotados de maior periculosidade.

No que tange a esse aparato, a ilustre penóloga ARMIDA BERGA
MINI MIOTTO resume-o em "precauções materiais e físicas contra a fuga:
grades, muralhas ou fossos; portões (de ferro) reforçados; guarda militar
(annada); sistema de alanne (aperfeiçoando.se, para a sua eficiência, con
forme o progresso da ciência e da técnica); outras precauções, quer reais
ou objetivas, integradas ou não na arquitetura, quer pessoais".

E acrescenta que o estabelecimento de segurança máxima se caracte
riza, ainda, pelo "regime celular, destina-se a sentenciados perigosos, a
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disciplina é garantida por imposição (e) por coerção" (in Curso de Direito
Penitenciário. Ed. Saraiva, SP, 1975, 2." vaI. pág. 623).

Como exigem investimento mais volumoso, a União tomou a si pro
mover sua construção. E não somente agora, com a Lei dos crimes hedion
dos, cujo art. 3." recomenda que a União deva edificá·los. O legislador
de 1984, com a edição da Lei 7.210 (Lei de Execução Penal), já esta
belecia, no seu art. 86, § 1.°:

"A União federal poderá construir estabelecimento penal em
local distante da condenação para recolher, mediante decisão ju
dicial, os condenados à pena superior a quinze anos, quando a
medida se justifique no interesse da segurança pública ou do p~
prio condenado" (grifou.se).

O dispositivo diz poderá, quando o correto seria deverá, até porque
o recolhimento do condenado a pena superior a 15 anos foi determinado
por decisão judicial, a que o Poder Executivo não pode resistir.

Agora, com o art. 3.° da Lei n.O 8.072/90, a eventual dúvida sobre
a obrigatoriedade de a União, através do Poder Executivo, constroir presi
dios de segurança máxima, cessa de vez; porquanto o legislador de no
venta empregou o verbo manter (no futuro, manterá) de forma a inferir
obrigatoriedade.

Diz, com efeito, o art. 3.0 da Lei n.O 8.072/90:

"Art. 3.0
- A União manterá estabelecimentos penais, de

segurança máxima, destinados ao cumprimento de penas impos
tas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em
presídios estaduais ponha em risco a ordem ou incolumidade pú
blica" (grifou-se).

l! preciso, porém, que "a ordem ou incolumidade pública" nos "pre
sídios estaduais", justifiquem o aprisionamento do condenado de alta peri·
culosidade no estabelecimento de segurança máxima, o que o magistrado
verificará, mediante os exames que promoverá, no curso do processo de
conhecimento.

5.6 Livramento condicional

O beneficio do livramento condicional, quando se tratar de crime he·
diondo ou assemelhado, foi dificultado, com O advento da Lei n.O 8.072/90.

Quando a hipótese for de crime comum. -, e os crimes hediondos são
uma espécie de crimes sui generis, dentro do Código Penal -, basta que
o "condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois)
anos" tenha cumprido "mais de um terço da pena se o condenado não
for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes"; ou tiver cum·
prido "mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso",
ex vi do art. 83, ines. I e II do Código Penal (grifou-se).
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Se se cuidar de condenado pela prática de crime hediondo ou asse
melhado, necessário será que tenba "cumprido mais de dois terços da pe
na" (art. 5.° da Lei n.O 8.072/90, que acrescentou ao art. 83 do Código
Penal o inc. V). Isto, mesmo "se o apenado não for reincidente especifico
em crime dessa natureza", ou seja, em crime hediondo ou assemelhado.
Se o for, a contrario sensu, terá direito, o condenado por crime hediondo
ou assemelhado, ao benefício do livramento condicional.

E o que se infere do art. 5.0 da Lei n.O 8.072/90, que deu nova
redação ao art. 83 do Código Penal, acrescentando-lhe o inc. V, assim:

"Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional
ao condenado a pena privativa de liberdade igualou superior
a 2 (dois) anos, desde que:

(Omissis)
"V - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de

condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo. se o apenado não
for reincidente específico em crimes dessa natureza".

5.7. Aumento da pena privativa da liberdade

A Lei dos crimes hediondos não se limitou a cercear a concessão dos
benefícios aludidos: também enrijeceu dispositivos da Parte Especial do
Código Penal de 1940 para elevar-lhes as sanções dos crimes que rotulou
como hediondos. Assim é que o art. 6.° da Lei n.O 8.072/90 deu nova
redação aos arts. 157, § 3.°; 159, §§ V', 2.° e 3.; 213, caput; 214, caput;
223, parágrafo único; 267, caput; e art. 270, caput. E, pelo art. 7.°, acres
centou ao art. 159 ("extorsão mediante seqüestro"), um dispositivo, (o
§ 4.°) - causa específica de diminuição de pena. Esta, uma exceção.

Essas figuras típicas passam a ter a seguinte redação:

a) - roubo qualificado pelo resultado (art. 157, § 3.°):

A segunda parte do § 3.° foi alterada, elevando-se a pena privativa
da liberdade de 15 para 20 anos, no seu limite inferior, mantido o limite
superior de 30 anos, "sem prejuízo da multa". As penas, contudo, são
acrescidas de metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do art. 224 do
Código Penal, ou seja. havendo violência presumida, o que se verificaria
nas seguintes circunstâncias: a) se a vítima não é maior de 14 (quatorze)
anos; b) "se a vítima é alienada ou débil mental, e o agente conhecia
esta circunstância"; c) "se a vítima não pode, por qualquer outra causa,
oferecer resistência". Em qualquer dessas hipóteses, o roubo qualificado
pelo resultado, ou, como díz a lei, na hip6tese de latrocínio, tentado ou
consumado, passa a ser punido com as seguintes penas: "se da violência
resulta lesão corporal de natureza grave", a pena é de reclusão de 7 anos
e seis meses a 22 anos e seis meses; se resulta morte, a reclusão é de
30 (trinta) anos: "Sem prejuízo da multa". Assim, no latrocínio consu-
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mado, a pena ê de reclusão de, no mínimo, 30 (trinta) anos, o máximo
da pena privativa da liberdade (art. 75 do CP).

b) - extorsão mediante seqüestro (art. 159, caput, e §§ 1.0, 2.",
3.° e 4.°):

A extorsão mediante seqüestro, simples - art. 159, caput, passa a
ser punida com reclusão de 8 (oito) a 15 (quinze) anos, elevando-se o
mínimo da pena privativa da liberdade, que era de 6 (seis) anos; e elimi·
nando-se a multa, o que nos parece um equívoco.

Se, contudo, ocorre a presunção de violência, a pena privativa da
liberdade passa a ser reclusão de 12 (doze) a 22 (vinte e dois) anos e
seis meses.

Se se cuida do crime de extorsão mediante seqüestro qualificado
pela duração ("mais de 24 horas"), e pela faixa etária da vítima ("menor
de 18 anos"), ou pela condição do agente ("se o crime é cometido por
bando ou quadrilha"), a pena privativa da liberdade eleva-se para 12
(doze) anos (no mínimo) e 20 (vinte) anos, (no máximo), eliminada a
multa. E se ocorre violência presumida, as penas serão de 18 a 30 anos
(art. 9.° da Lei n.O 8.072/90).

Se da extorsão mediante seqüestro "resulta lesão corporal de natureza
grave" (§ 2.° do art. 159 - CP), a pena de reclusão eleva-se para 16
(dezesseis) anos. no mínimo, e 24 (vinte e quatro) anos, no máximo, eli
minada a multa. E se há violência presumida (art. 9.° da Lei n.o 8.072/90),
essas penas se elevam para 24 (vinte e quatro) anos, no mínimo, e 30
(trinta) anos. no máximo.

Se a extorsão mediante seqüestro ê qualificada pelo resultado morte
(§ 3.°, art. 159, CP), a reclusão eleva-se para 24 (vinte e quatro) anos.
no mínimo; e, no máximo, 30 (trinta) anos, eliminada a multa. A pena,
contudo, será de 30 (trinta) anos, no mínimo, se ocorre a presunção de
violência (art. 224!CP, c/c o art. 9.° da Lei n.O 8.072/90).

O art. 7,° da Lei dos crimes hediondos prevê para a extorsão median
te seqüestro (art. 159, coput, e §§/CP) uma causa de diminuição de pena
- quando o crime "é cometido por quadrilha ou bando" (art. 288/CP).
Nesta hipótese. o co-autor que delatar o crime à autoridade (policial,
judicial etc.) será beneficiado com redução da pena, no quantum de um
a dois terços - desde que, com essa delação, o agente propicie ou hci
lite "a libertação do seqüestrado".

c) estupro (art. 213jCP):

O crime de estupro passa li ser punido com o mínimo de 6 (seis) e o
máximo de 10 (dez) anos de reclusão, quando os limites anteriores eram,
respectivamente, de três a oito anos. Se, contudo, da violência resulta le
são corporal de natureza grave, a pena se eleva para, no mínimo, 8 (oito)
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anos; e. no maXima, 12 (doze) anos de reclusão. E se resulta morte, a
reclusão passa a ser de, no mínimo, 12 (doze) anos; e, no máximo, de
25 (vinte e cinco) anos. Se ocorre qualquer das hipóteses do art. 224
("presunção de violência"), o mínimo da reclusão será de 12 (doze) anos,
e o máximo de 18 (dezoito) anos, para o estupro, "se da violência resulta
lesão corporal de natureza grave"; e será de 18 (dezoito) a 30 (trinta)
anos, "se da violência" empregada "resulta morte",

d} atentado violento ao pudor (art. 214/CP) :

O crime de atentado violento aO pudor, com a sua rotulação de
crime hediondo, passa a ser punido com o mínimo de 6 (seis) e o máximo
de 10 (dez) anos de reclusão.

Se, contudo, da violência resulta lesão corporal de natureza grave
(art. 223, caput, CP), a pena será de 8 (oito) a 12 (doze) anos de re
clusão. Se resulta morte, como conseqüência da violência empregada, a
pena será, no mínimo, de 12 (doze) anos; e, no máximo, de 25 (vinte e
cinco) anoS de reclusão.

Essas penas, porém, se elevam de metade (art. 9.0 da Lei n.O 8.072/90)
se ocorre qualquer das hipóteses de presunção de violência. Assim, o aten·
tado violento ao pudor, simples (art. 214jCP), será punido com reclusão
de 9 (nove) a 15 (quinze) anos; o atentado violento ao pudor qualificado
pela lesão corporal de natureza grave (art. 223/CP) passa a ser punido
com reclusão de 12 (doze) a 18 (dezoito) anos; e o crime qualificado
pelo resultado morte (art. 213 c/c o art. 223, parágrafo único/CP) será
punido com reclusão de 18 (dezoito) a 30 (trinta) anos.

e) epidemia (art. 267, caput, e §§/CP):

O crime de epidemia, simples, passa a ser punido com reclusão de
10 (dez) a 15 (quinze) anos.

Não houve alteração quanto à hipótese do § L": "Se do fato resulta
morte, a pena é aplicada em dobro".

Igualmente, no que concerne ao § 2.0
: No caso de culpa, a pena é

de detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, ou, se resulta morte, de 2 (dois)
a 4 (quatro) anos",

E que, no caso do § 1.°, a elevação da pena cominac1a à conduta
típica do caput se reflete na hipótese qualificada pela morte; e no caso
previsto no § 2.0

, a apenação branda se justifica pela ausência de dolo;
bem assim, de preterdolo.

f} envenenamento de água potável ou de substância alimentícia
ou medicinal (art. 270, caput. e §§/CP):

Esta figura típica, na sua forma simples (art. 270, caput), teve a pena
mínima elevada de 5 para 10 (dez) anos; e a máxima mantida em 15
(quinze) anos de reclusão.
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A conduta típica prevista no § 1.0 - entrega da água potável ou
de substância afimenticia ou medicinal, envenenadas, para consumo; ou
para quem as tenha em depósito, para serem distribuídas - não experi
mentou nenhuma alteração, com a Lei dos crimes hediondos. Pois que a
elevação prevista para o caput do art. 270 se reflete no seu § t .o~ A pena
é a mesma.

E no que tange à modalidade culposa do delito (§ 2.° do art. 270/CP).
não se justificaria qualquer elevação da pena; porquanto, a maior cen·
sura somente se justifica quando o agente procede dolosamente, ou pre
terintencionalmente.

O crime previsto na art. 270 deve ser visto em sua combinação com
os arts. 258 e 285 do Código Penal. se não bastasse a sistemática do
estatuto penal standard, o art. 1.0 da Lei n.O 8.072/90, in fine, faz ex·
pressa remissão a esse inter-relacionamento.

Com efeito, o art. 285 manda aplicar "o disposto no art. 258 aos
crimes previstos" no capítulo concernente aos "crimes contra a saúde pú
blica", exceto "quanto ao definido no art. 267" ("epidemia"). Por sua
vez, o art. 258 do Código Penal dispõe:

"Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão c0rpo
ral de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumenta
da de metade; se resulta morte, é aplicada em dobro. No caso
de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se
de metade; se resulta morte, aplica-se a pena cominada ao homi
cídio culposo, aumentada de um terço:'

Este dispositivo se aplica, pois, aos crimes, ou às hipóteses crimin~

sas previstas no art. 270 do Código Penal, ora examinado - "envene~

mento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal", nas
suas condutas dolosas (art. 270, caput, e § 1.0); e na sua hipótese culposa
(§ 2.° do art. 270/CP).

Assim, o crime previsto no art. 270, capllt, e O § 1.0 - hipóteses
dolosas -, terá como pena reclusão de 15 (quinze) a 22 (vinte e dois)
anos e seis meses, se do envenenamento resultar lesão corporal de nature
za grave; e será reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos se do envene
namento doloso resultar morte. Idêntico tratamento é reservado para a
situação delineada no § 1.° do art. 270.

Se. contudo, o envenenamento é culposo, e "se do fato resulta lesio
corporal", a pena prevista no § 2.° do art. 270 do Código Penal é au
mentada de metade, passando, de seis meses para 9 (nove) meses, no
mínimo; e, no máximo, de dois para 3 (três) anos, de detenção.

Se do envenenamento culposo "resulta morte". a pena será detenção
de 1. 1/3 (um. ano e um terço), no mínimo; e, no máximo, detenção de
4 (quatro) anos.
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Vejam-se, a propósito, o art. 270, caput e §§, c/c os arts. 121, § 3.°,
258 e 285 do Código Penal.

8) quadrilha ou bando (art. 288, caput, e seu parágrafo único/CP):

O art. 8.°, caput, da Lei n.O 8.072/90, estabelece que "será de três
a seis anos de reclusão a pena prevista no art. 288 do Código Penal.l
quando se tratar de crimes hediondos. prática da tortura, trálico de entor
pecentes e drogas afins ou terrorismo" (grifou-se).

Com este dispositivo, o crime de quadrilha ou bando, que passa à con
dição de crime hediondo (nas circunstâncias assinaladas), deve ser visto
com a seguinte redação:

"Art. 288 - Associarem-se mais de três pessoas, em quadri
lha ou bando, para o fim de cometer crimes:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

§ 1.0
- A pena aplica-se em dobro, se a quadrilha ou ban

do é armado.

§ 2." - Será de três a seis anos de reclusão a pena previs
ta no art. 288 do Código Penal, quando se tratar de crimes he
diondos, prátíca da tortura, tráfico iUcíto de entorpecentes e dro
gas afins ou terrorismo.

§ 3.t1
- O participante e o associado que denunciar à auto

ridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamen
to, terá a pena reduzida de um a dois terços."

e o que se impõe fazer, na reedição do Código Penal. com a redação
que lhe deu ao art. 288 a Lei 0.° 8.072/90.

5.8. O genocídio

A Lei n.U 8.072/90 não redesenhou figura alguma das condutas típi
(;as constantes da Lei n.o 2.889, de 1.0 .10-56, que definiu o crime de ge
nocídio. Em verdade, n lei do genocídio não criou novas figuras típicas;
apenas redefiniu condutas criminosas já tipificadas no Código Penal.

A Lei dos crimes hediondos faz remissão aos arts. 1.", Z." e 3'<' da
Leí n.o 2.889, de 1956, que são as condutas típicas do genocídio.

O art. 1.0 da Lei n.O 2.889/56 abrange condutas típicas integrantes
de várias hipóteses criminosas do Código Penal: a) homicídio qualificado
(art. 121, § 2.0 /CP); b) lesões corporaís gravíssimas (art. 129 § Z.o/CP);
c) envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medi
cinal (art. 270, caput/CP); d) aborto provocado por terceiro (art. 125/CP);
e) seqüestro e cárcere privado (art. 148. caput, CP). As penas são as mes
mas do Código Penal.

O art. 2.0 da Lei do genocídio conceme ao crime de quadrilha ou
banda (art. 288, caput): "Associarem-se mais de 3 (três) pessoas para a
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prática dos crimes mencionados no artigo anterior {o art. 1.0 }: Pena 
metade da cominada aos crimes ali previstos". Ou seja: metade das penas
cominadas às figuras típicas contidas nos arts. 121, § 2.!>, 129, § 2.!>; 270,
caput; 125; e 148, caput, do Código Penal.

Por sua vez, o art. 3.° da Lei do genocídio traça novo perfil da figura
típica do art. 286 do C6digo Penal - incitação ao crime, com a seguinte
descrição: "Incitar, direta e publicamente, alguém a cometer qualquer dos
crimes de que trata o art. L" (quais sejam: arts. 121, § 2."; art. 129, § 2.°;
arts. 125, 148 e 270 do C6digo Penal): Pena - metade das penas ali
cominadas".

No § LO, o referido art. 3." estabelece que "a pena pelo crime de
incitação será a mesma do crime incitado, se este se consumar"; e, no
§ 2.", que "a pena será aumentada de um terço. quando a incitação for
cometida pela imprensa". Isto é. o delito de "incitação ao crime" de geno~

cídio delineia, nos §§ L" e 2.° do art. 3.°, duas figuras típicas qualifica
das: a) quando o crime. cuja prática é incitada, se consuma - a pena
prevista no caput do art. 3." se eleva ao dobro; b) e se eleva de 1/3 (um
terço), se a incitação se opera através da imprensa.

O art. 4." da Lei do genocídio define, ainda, mais uma figura típica,
qualificada, prevendo o aumento da pena de 1/3 (um terço), quando as
condutas típicas previstas nos arts. 1.", 2.° e 3.° forem praticadas "por
governante ou funcionário público". Assim, além das duas figuras típicas,
qualificadas, do art. 3." - define. o art. 4.", uma terceira figura delituosa
qualificada.

lá o art. 5.° da Lei do genocídio disciplina a pena da tentativa desses
crimes: "Será punida com dois terços das respectivas penas a tentativa dos
crimes definidos nesta Lei" (grifou-se).

Quando de sua promulgação, a 1.°-10-56, estava em vigor, na sua
redação original, o Código Penal de 1940, cujo art. 12, parágrafo único
dispunha sobre a apenação da tentativa: ..... pune-se a tentativa com a
pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços"
(grifou-se). Com a redação que lhe deu a Lei n." 7 .209(84, li tentativa
passou a ser descrita no art. 14, parágrafo único, mas com idêntica redação.
O Código Penal deixa ao magistrado o arbítrio de efetuar a diminuição de
um a dois terços da pena cominada ao crime consumado. Preferiu, contudo.
o legislador de 1956, estabelecer para a tentativa do genocídio, em qual
quer de suas formas -, dois terços da pena cominada ao crime de genocldio
consumado.

O art. 6.° da Lei do genocídio exclui as figuras típicas previstas nos
arts. 1.°, 2.0 e 3." da Lei n." 2.889/56 dentre os crimes políticos, para fins
de extradição. Ou seja: o genocida pode ser extraditado, se não for brasi
leiro nato; ou se se houver naturalizado após ter praticado a conduta gene
cida, pela qual esteja sendo processado, e em razão do que se tenha pleitea-
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do a extradição, ao Governo brasileiro, ex vi do art. 77, inc. I, da Lei
n,O 6.815, de 19-8-1980.

O legislador de 1990 incluiu o genocídio entre os crimes hediondos,
não com o intuito de elevar a apenação das aludidas figuras típicas. Mas
apenas para que os genocidas não pudessem beneficiar-se da anistia, da
graça. do indulto. da fiança. da liberdade provisória; e para que cumprisse
a pena imposta em estabelecimento de segurança máxima (se necessário)
e em regime fechado; e, ainda, para dificultar a concessão do livramento
condicional etc. O que é justo, em se tratando de crime contra a huma
nidade, praticado "com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo
nacional, étnico, racial ou religioso", matando, causando lesões corporais
gravíssimas, envenenando água potável (ou substância alimentícia ou me
dicinal), abortando, sequestrando (ou pondo em cárcere privado).

5. 9. O trá/ico ilícito de entorpecentes e drogas a/ins

O tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins não foi definido, na
Constituição Federal de 1988, como crime hediondo, Todavia, o consti
tuinte lhe deu idêntico tratamento, no art. S.", inc. XLIII, de referida
Carta. Daí por que o legislador de 1990, ao regulamentar esse dispositivo
constitucional, incluiu na Lei D.O 8.072, em foco, algumas das figuras típicas
que compõem a Lei n.o 6.368/76: o art. J2, tráfico ilícito de entorpecentes.
em suas várias modalidades previstas no caput e nos §§ 1.0 e 2.°; o art. 13,
fabrico de maquinismo; e o art. 14, associação de traficantes, ou seja, o
bando de traficantes, que não é, propriamente, quadrilha - eis que o
número mínimo pode ser constituído de apenas duas pessoas.

No art. 10 da Lei n.O 8.072, o legislador de 1990 timbrou em acres
centar ao art. 35 da Lei D.o 6.368/76 um parágrafo único, com a seguinte
redação: "Os prazos procedimentais deste Capítulo ("Do Procedimento
Criminal", capítulo IV, da referida Lei) serão contados em dobro quando
se tratar dos crimes previstos nos arts. 12, 13 e 14",

Como s6 há referência a essas três figuras típicas da Lei n." 6.368/76,
infere-se que somente essas condutas delituosas situar-se·iam nas hipóteses
assemelhadas a crimes hediondos,

Doutra parte, é de se destacar que a ampliação dos referidos prazos
procedimentais tem sua razão de ser: conferir à autoridade competente mais
tempo para apurar a prãtica criminosa e formar, a respeito do agente, ade
quado juízo sobre sua inocência ou sua culpabilidade.

5.10. A tortura
Tortura não é crime, mas modus faciendi de o agente praticar um

crime hediondo.

Com o aprimoramento da legislação penal moderna, a tortura -, na
antigüidade meio lícito empregado no processo criminal, para chegar-se ao
desideratum perseguido pelo 6rgão inquisitorial -, passou a ser exorcizada
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dos textos legais, hodiernos, do estado de direito democrático. Sem em
bargo, é muito freqüentemente empregada, clandestinamente. no proc:edi-
mento inquisitorial, onde o contraditório ainda não se instaurou; o que
ocorrerá com o recebimento da denúncia ou da queixa.

Tão freqüentemente utilizada no procedimento medievo. como meio
de chegar-se à "verdade" processual, que o eterno BECCARIA se refere à
tortura com palavras candentes, em página memorável:

"Uma crueldade consagrada pelo uso na maior parte das na
ções é 8 tortura do réu durante a formação do processo, ou para
obrigá-lo a confessar um crime, ou pelas contradições em que
houver incorrido, quer para apontar os cúmplices, quer por não
sei qual metafísica e incompreensível purgação da infâmia, quer
finalmente por outros crimes de que seria culpado, mas de que
não está sendo acusado" (in Dos Delitos e das Penas, trad. de
Vicente 58bino Jr., Editora Iuriscrédi, SP., 1972, pág. 170) ...

E mais adiante:

"A lei que impõe 8 tortura é uma lei que diz:

'Homens, resisti à dor; e se a natureza criou em vós um
irresistível amor próprio, se vos deu um direito inalienável para
a vossa defesa, não acredito que haja em v6s um afeto completa
mente oposto, ou um ódio heróico contra vós mesmos, e ordeno
vos que vos acuseis e que digais a verdade, em meio ao descon
trole de vossos nervos e o desconjuntamento de vossos ossos.'

Este infame crisol da verdade é um monumento que ainda
subsiste da antiga e bárbara legislação, quando se denominavam
'juízos de Deus' as provas do fogo e da água fervente, e a incerta
sorte das armas; como se os anéis da eterna cadeia que se encontra
nO seio da Primeira Causa devessem, a cada instante, desagregar-se
ou separar-se por causa das frívolas decisões dos homens" (in op.
cit., pág. 171).

No Direito Penal pátrio, a tortura não é crime autônomo, tão-só cir
cunstância qualificadora do homicídio. E, como tal, prevista no art. 121,
§ 2.°. inc. 111 - dentre várias outras circunstâncias que agravam a pena
-. de sorte que o homicídio simples, punido com reclusão de 6 (seis)
a 20 (vinte) anos, passa a ser punido, se praticado mediante tortura, com
reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Ao estudar o tema, in Direito Penal na Constituição, PAULO Jose
DA COSTA JR., opina:

"Referiu·se ainda a Constituição, no art. 5.", inc. XLlll, à
prática da tortura. que considerou crime inafiançável e insusce
tível de graça ou anistia.

Não definiu, entretanto, a Magna Charta, o que entende por
tortura. Se recorrermos ao Código Penal, iremos constatar que

180 R. I,.t. letid. Brasílía a. 28 n. 112 aut./llu. 1991



lá ela se encontra prevista como meio para a prática delituosa.
Assim, por exemplo, o crime de homicídio, que vem a qualificar
se pelo emprego da tortura, como meio cruel (art. 121, § 2.°, lU).
Vê-se que a tortura,' perante o estatuto penal vigente, não cOn
figura um crime autônomo, mas um meio para execução de outro
crime" (op. cito pág. 233, Ed. Revista dos Tribunais, SP., 1990)
(grifou-se) .

Este é, igualmente, o entendimento de DAMÁSIO EVANGELISTA
DE JESUS, autor do Anteprojeto da Lei dos Crimes Hediondos:

"A tortura ainda não existe em nossa legislação como delito
autônomo. Em face disso, o fato, quando presente essa circunstân
cia como fim ou meio de execução, deve ser considerado crime
comum ou especial, corno homicídio, lesão corporal. abuso de
autoridade etc." (in Crimes Hediondos, capítulo de "Sistema Pe
nal para o Terceiro Milênio - Atos do Colóquio Marc Ancel",
organizado por João Marcello de Araújo Jr., Editora Revan, Rio
de Janeiro, 1991, pág. 148).

Por certo, o legislador ordinário, ciente e consciente de que a tortura,
objeto de tratamento justificadamente assaz severo -, não constitui

crime, há de preencher a lacuna, regulamentando, mais minudentemente. o
preceito constitucional, inclusive quem sabe, com a reformulação da pró
pria Lei dos crimes hediondos.

e de estranhar, contudo, que, a despeito da severa punição cominada
aos crimes hediondos, eles sejam suscetíveis de prescrição. Enquanto o
racismo. punido com sanção bem mais branda, foi disciplinado na Magna
Charta de 1988, art. 5.° inc. XLII. como "crime inafiançável e imprescri
tível (grifou-se).

A disparidade de tratamento é transparente. e, assim, deve ser objeto
de adequado tratamento legislativo, de lege ferenda. Quer considerando
imprescritíveis, igualmente, os crimes hediondos; quer excluindo o racismo
da imprescritibilidade que, hoje, incide sobre sua prática, simplesmente por
um mínimo de coerência.

5. II . O terrol'ismo

Historicamente ligado à Revolução Francesa. especificamente à revo
lução camponesa, como parte da revolução popular, na França dos anos
1787-1788, com o enforcamento de 33 camponeses (vide, a propósito. A
Revolução Francesa, de Georges Lefehvre, trad. de Ely Bloem de Melo Pati,
Ed. Ibrasa, SP, 2. ed., pág. 130) - "o terrorismo atual, considerado como
o mal do século, por tingir de sangue vastas áreas do globo terrestre,
pela sua persistência e por seu aspecto internacional, pouco tem a ver com
as cabeleiras brancas e nobres que rolaram, há dois séculos. decepados
pela guilhotina do Terror" (PAULO TOSl! DA COSTA TR'J in op. cit.,
pág. 227).
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Atualmente. o terrorismo é um fenômeno criminoso que se internacio
nalizou. freqüentemente com características políticas. Não raro. patroei
cinado por Chefes de Estado e Chefes de Governo. Assim. vêmo-Io, em
todos os quadrantes do planeta. oriundo da Líbia, da Síria, do Irã, do
baque - uma postura política contra o Ocidente, genericamente~ e, espe
cificamente, contra Israel, cuja existência os árabes não admitem.

Está igualmente, muito atuante na Alemanha, na Inglaterra, na França;
e, de forma intrinsecamente organizada, na Itália, onde as "Brigadas Ver
melhas" vêm desafiando o poder de polícia, muitas vezes levando vantagem
sobre as forças estatais.

Alguns assinalam que esse fenômeno ocorre, mais acentuadamente, n08
países onde inexistem franquias democráticas - como na Espanha de
Franco, onde os separatistas basoos procuravam e não encontravam espaços.
Todavía, há de se convir que o fenômeno ocorre, coro muita similaridade,
tanto nos regimes fechados quanto nos abertos, politicamente. Isto é tio
verdadeiro que, num dos países mais democráticos do mundo moderno,
a Itália, o terrorismo é uma epidemia, sobressaltando a sociedade civil e
abalando as próprias estruturas políticas.

Na América Latina, o terrorismo tem sido o flagelo de alguns países,
como a Colômbia, onde a máfia da cocaína vem promovendo ataques ter
roristas com acentuada freqüência e vasto poder devastador.

PAULO JOS~ DA COSTA JR., conceitua o terrorismo destacando que
"o fenômeno se caracteriza por sua finalidade de destruição das instituições
democráticas e pelo meio de que se servem os agentes terroristas, sempre
de natureza violenta, para infundir o plnico entre a população. Além do
mais, os atos terroristas se destacam·pelo requintado tecnicismo, executado
por pessoas recrutadas nas mais diversas camadas sociais" (in op. cit.,
pág.227).

A legislação ordinária, no Brasil, não previu ainda o crime de terroris
mo. A matéria, até o momento, está definida como crime contra a segurança
nacional, e, como tal, disciplinada na legislação específica.

Com efeito, o Decreto-Lei n.O 898/69, art. 28, coput, prevê o crime
de terrorismo - uma hipótese delitiva de ação múltipla, punida com reclu
são de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Mais tarde, a Lei n.O 6.620/78. art. 26, consideraria a prática de
terrorismo igualmente como crime de ação múltipla, punido com recIudo
de 2 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão.

Mais recentemente, a Lei n.O 7.170, de 14 de dezembro de 1983, que
"define os crimes contra a segurança nadonal, a ordem política e social,
estabelece seu processo e julgamento e dá outras providências", define o
terrorismo, no art. 20. juntamente com várias outras hipóteses delitivas;
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e pune a infração com reclusão de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão,
estabelecendo, no parágrafo único, que "se do fato resulta lesão corporal
grave, a pena aumenta-se até o dobro; se resulta morte, aumenta-se até o
triplo". Isto é, o terrorismo, qualificado pelo resultado lesão corporal de
natureza grave é punível com reclusão de 6 (seis) a 20 (vinte) anos; e o
crime qualificado pelo resultado morte é sancionável com reclusão de 9
(nove) a 30 (trinta) anos.

Ao contrário do que registra PAULO Jose DA COSTA JR., ao dizer,
com certo equívoco ufanismo, que, "com a graça de Deus, o mal do século
ainda não nos atingiu" - rememoramos que O terrorismo, desgraçadamente,
já se manifestou, entre nós, quer nos movimentos terroristas urbanos de
Lamarca, quer no terrorismo rural, V.g., a chamada guerrilha do Araguaia,
história que ainda não foi levantada com a imparcialidade reclamada pela
perspectiva do tempo.

Pela sua repercussão e aspecto devastador, o terrorismo merece o tra·
tamento severo que o Constituinte de 1988 lhe reservou (art. 5.°, ines.
XLIII e XLIV), e minudenciado pelo legislador ordinário, através da Lei
n.o 8.072, de 25 de julho de 1990, art. 1.0 - a lei dos crimes hediondos.

6. Crítica

Louvável a iniciativa do Governo, promovendo a regulamentação do
preceito constitucional (art. 5.°, inc. XVIII, da Constituição Federal), que
preconizou a definição dos crimes hediondos.

Todavia, o novo estatuto penal, cuja promulgação foi alardeada aos
daogares de trombeta da mfdia orquestrada, padece de vários defeitos de
fonna e conteúdo, alguns dos quais oriundos do próprio dispositivo cons
titucional, ora regulamentado.

Eis alguns desses equívocos, apenas a título de enunciação, já que
o exame mais aprofundado da matéria será feito alhures.

1 - Os crimes hediondos e o racismo

Dispõe o texto constitucional, no art. 5.°, inc. XLII, que "a prática
do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de
reclusão. nos termos da lei" (grüou·se).

Todavia, os crimes hediondos, embora igualmente inafiançáveis. e in
suscetíveis de graça e anistia, ex vi do inc. XLIII, da Constituição Federal
- e apesar de serem, obviamente, mais graves que o racismo -, são
prescritíveis.

Na euforia da representação da raça negra, na Constituinte de 1988.
inseriu-se na Constituição Federal preceito penal de pertinência duvidosa,
apesar de todo o respeito que a justa intenção merece, e de todo o desprezo
que o racismo provoca no seio da sociedade brasileira, resultante da misciJ

genação das três raças básicas - a branca, a índia, a negra.
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Para tratamento equânime, ou se exclui a imprescritibilidade dos
crimes concernentes ao racismo ou se estende a essa imprescritibilidade
aos crimes hediondos.

Acreditamos ser mais consentâneo com o atual estágio do Direito
Penal, moderno e democrático, excluir-se a imprescritibilidade.

Como muito pertinentemente pontifica PAULO JOS!! DA COSTA JR.:

"Discutível apenas o fato de considerar imprescritível um
crime. Poder-se-á, quando muito, dilatar o lapso prescricional,
tomando-o praticamente inatingível, diante da gravidade do crime.
Todos os crimes, entretanto, deverão ser passíveis de prescrição"
(in op. cit., pág. 232).

Em vez de se dizer que o crime é imprescritível, melhor seria estabe
lecer prazo prescricional bem superior, v.g., 30 (trinta) anos, quando o
máximo pUlO prescricional, ex vi do art. 109, in~., l, do Código Penal, é de
20 (vinte) anos, apenas.

A imprescritibilidade dos crimes e das penas é incompatível com a
estrutura e os postulados do Direito Penal moderno, de natureza liberal
e democrática.

2 - Anistia, graça e indulto

O art. 5.°, inc. XLIII. da Constituição Federal exclui a graça e a
anistia dentre os benefícios que os agentes de crimes hediondos e asseme
lhados podem receber.

Estranho que não haja, o Constituinte de 1988, incluído o indulto,
dentre esses benefícios interditados aos criminosos hediondos, - eis que
este instituto é muito semelhante à graça, e de efeito bem menos amplo
que a anistia.

Por isso. agiu corretamente o legislador ordinário. ao incluir o indulto
entre os bene{{cio'& que os ~r,m\nooo'& hediondo'& noo podem fruir - apeu.t
de esse benefício não estar inserido no referido preceito constitucional.

3 - O latrocinio
No seu art. 1.0, a Lei n.O8.072/90 insere entre os crimes hediondos

o latrocínio, como tal oart. 157, § 3.°, in fine, do Código Penal.

Ora, o Código Penal de 1940, como sabido, não disciplinou o crime
de latrocínio, ao contrário dos estatutos penais, precedentes. O que se
acha previsto no aludido art. 157, § 3.°, in fine, nada mais é que o crime
de roubo, qualificado pelo resultado morte.

O crime de latrocínio foi previsto. na legislação penal brasileira, desde
o Código Criminal do Império até o Código Penal de 1969. exceto no
Código Penal de 1940.
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No Código Criminal do Império, de 1830, foi esculpido no art. 271,
com a seguinte redação:

"Art. 271 - Se para verificação do roubo, ou no alo dele,
se cometer morte:

Penas - de morte no grau máximo, galés perpétuas no
médio, e por vinte anos no mínimo."

Além dessas penas, a multa, variando de 20% (vinte por cento) a
3,1/3% (três e um terço por cento) do valor ou objeto roubado.

No Código Penal de 1890. o latrocínio foi tipificado no art. 359,
com a seguinte descrição:

"Art. 359 - Se para realizar o roubo, ou no momento de
ser perpetrado, se cometer morte:

Pena - de prisão celular por doze a trinta anos."

Estranhamente, não previu, o legislador de 1890, pena pecuniária
- apesar de se tratar de crime contra o patrimônio, e, simultaneamente,
contra a vida,

Com idêntica redação e igual apenação, a Consolidação das Leis Pe
nais tipificou o latrocínio, no art. 359.

Com melhor técnica que todos os estatutos precedentes, o Código
Penal de 1969 extremou o crime de roubo qualificado pelo resultado morte,
do crime de latrocínio, inclusive com apenação diversa.

No art. 167, § 3.°, o Código Penal de 1969 disciplinou o crime de
roubo qualificado pela morte:

"Art. 167 e §§ 1.0 e 2.° - (Omissis).

§ 3,° (Formas qualificadas pelo resultado)

Se resulta lesão grave, a pena é reclusão de cinco a dezes
seis anos, além da multa; se resulta morte, reclusão, de seis a
dezoito anos, além da multa" (grifou-se),

~ o roubo qualificado pelo resultado morte,

Diferente do latrocínio, que o legislador de 1969 tipificou no art. 167,
§ 5.", com idêntico nomen juris:

"§ 5.° Se, para praticar o roubo ou assegurar a impuni
dade do crime ou a detenção da coisa, o agente causa dolosa
mente a morte de alguém, a pena será reclusão, de 15 (quinze)
a 30 (trinta) anos, além da multa, sendo irrelevante se a lesão
patrimonial deixa de consumar-se. Se há mais de uma vítima
dessa violência à pessoa, aplica-se o disposto no art. 65" (con
curso de crimes) .

Não se confundem, pois, roubo seguido de morte (que é o crime de
roubo qualificado), com latrocínio (em que o agente mata, dolosamente,
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"para praticar o roubo ou assegurar a impunidade do crime ou a detençio
da coisa").

Assim, em vez de latrocínio, o legislador ordinário de 1990 deveria
ter dito roubo seguido de morte (art. 157, § 3.°, in tine, do CP).

Distinção técnica e substancial, imprescindível.

4 - A multa
A pena pecuniária é uma sanção sempre presente em todos os crimes

contra o patrimônio - arts. 155 usque 183 -, cumulativamente ou altero
nativamente. Como tal, prevista nos crimes de roubo e de extorsão (arti
gos IS7 usque 160, do Código Penal de 1940).

Estranhamente, a Lei n.O 8.072/90, ao dar nova redação aos crimes
de roubo seguido de morte, e de extorsão mediante seqüestro (em todas as
modalidades), exclui a pena de multa.

Sem razão. Porquanto, se elevou, consideravelmente, a pena privativa
da liberdade; e deficultou a concessão do livramento condicional; além de
interditar aos criminosos hediondos os benefícios da anistia, da graça e
do indulto, não poderia. o legislador de 1990, ter excluído a pena de multa
das sanções a esses crimes.

5 - Outros crimes hediondos
Todas as figuras típicas incluídas no rol dos crimes hediondos, o sio,

efetivamente.
Entretanto, ficaram de fora desse rol inúmeras figuras típicas que

bem poderiam ser nele incluídas, tais como: o homicídio qualificado pelas
hipóteses dos incisos I a V do § 2.°, art. 121; o crime de incêndío, artigo
250, § 1.0, ines. I e 1]; os crimes de explosão, simples, e qualificada, artigo
251, §§ 1.0 e 2.°, todas do Código Penal de 1940.

7. Apreciação final
A despeito desses defeitos e incoerências, a Lei n.O 8.072 de 25 de

julho de 1990, deve ser saudada como mais uma tentativa de combater
a criminalidade violenta, nas cidades e nos campos, mediante sançao mais
rigorosa, e a restrição de benefícios de que são destinatários criminosos
que não penetram o âmbito da hediondez.

De nada valerá, no entanto, a nova lei, apesar de toda a provável
boa intenção de seus preconizadores, se o Governo deixar de cumprir a
parte que lhe toca, nessa cruzada, - a construção dos estabelecimentos
de segurança, prevista no art. 3.° da Lei n.O 8.072/90 - eis que, à
exceção de São Paulo, nenhuma outra unidade federativa teria condições
de arcar com os dispêndios que a construção desses estabelecimentos pres
supõe.

E sem a edificação e manutenção desses estabelecimentos, a Lei dos
crimes hedíOlldos é quase letra natimorta.
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1. O Direito Internacional Econumico

A fonte do tratamento jurídico do Poder Econômico, em sede de Di
reitos Humanos, deve ser identificada no artigo XXII da "Carta Universal
dos Direitos do Homem", de 17 de dezembro de 1947, que assim dispõe:

"Todo homem, como membro da sociedade, tem direito à
segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela coope
ração internacional e de acordo com a organização e recursos de
cada Estado, dos DJREITOS ECONÚMJCOS 1, sociais e culturais
indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua
personalidade."

O exercício destes direitos se fará por relações jurídicas a um tempo
de "poder" e de "dever" como, de resto, todas as relações desta natureza.
Porém, em se tratando dos Direitos Humanos, relacionam-se intimamente
com o direito à "segurança social", envolvendo Estado nacional e comuni·
dade internacional, em respeito à "dignidade" e ao "desenvolvimento da
personalidade" do seu sujeito, ou seja, do homem.

Destacando-se nas "relações de poder" a modalidade do poder econô
mico, teremos aquelas relações jurídicas já permeadas de sentido de relações
econdrnicas, cujas motivações deverão ajustar-se ao objetivo de justiça, sob
pena de se contraporem aos direitos que devem assegurar. O exercício do
poder econômico, portanto, far-se·á em obediência a um equilibrio de inte·
resses postos em jogo de acordo com uma linha traçada como delimitadora
do justo e do injusto e que, traçada pela lei jurídica, coincidirã com o
licito e o ilícito.

A conduta [feita ou iltcita na prática do poder econômico, definirá,
pot sua vez, o seu uso ou o seu abuso. Em sentido circunstancial, um mesmO'
ato pode ser considerado como lícito ou ilícito, ou lõeja, como uso ou como
abuso do poder econômico, conforme os dispositivos legais. Estes, porém,
hão de ter como substrato elementos mais consistentes e duradouros, que se

1 o grilo é do auklr.
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identificam nos princípios fundamentais e nas modalidades dos Direitos
Humanos, tais como a dignidade e a personalidade do seu sujeito.

Trazido para a área da atividade econÔmica em toda a sua amplitude,
portanto, destacam·se as suas íntimas relações com a problemática nacional
e a sua projeção internacional, levando a questão do "abuso do poder ec0

nômico" a extrapolar os limites do direito interno, nacional, para projetar-se
no amplo espaço internacional dos Direitos Humanos declarados e reco
nhecidos pelos organismos desta mesma dimensão.

Em verdade. estamos diante de uma duplicidade de Ordens EconÔ
micas não raramente gerando conflitos que ao direito cabe resolver.

As primeiras leis sobre abuso do poder econômico atrelavam-se à ideo
logia liberal pura, pela qual a economia de mercado baseava-se na concor
rência livre e na propriedade privada de todos os bens. O sentido privatista
de sua tradução jurídica assegurava tais princípios no conceito de uma
Ordem Jurídico-Econômica Nacional, voltada para as regras do direito
interno. Tratava-se, em verdade. de uma Ordem Econômica Privada cujas
manifestações mais visíveis prolongam-se do auge do liberalismo, por mais
de um século. chegando até à Guerra de 1914. Verifica-se um autêntico
período de transição entre as duas Guerras para se chegar até à configu
ração de uma Ordem Internacional EconÔmica. componente da Nova Ordem
Internacional', que substitui a ideologia da concorr2ncia pela da eqüidade,
em suas versões de compensação e de harmonia. Seus traços bem nítidos
podem ser vistos na "Carta dos Direitos e Deveres Econômicos dos Estados",
de 1974. nos documentos que a antecederam, assim como na "carta do De
senvolvimento" proposta pelo Brasil e acolhida pela Resolução n.o 2.218.
da CNUCED (Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desen·
volvimento), de 1966. Despontavam-se, desta forma, uma ética e um direito
novos, que se manifestavam sobretudo a partir de 1972, e que não conse
guiam ignorar os efeitos das crises monetárias e do petr6leo. dos movimen
tos de controle das riquezas naturais e econÔmicas do Terceiro Mundo,
tudo isto conduzindo à "Carta dos Direitos e Deveres Econômicos dos Es
tados", à qual nos referimos.

Abordado pelo prisma científico, o assunto conduz·nos ao terreno do
chamado Direito Internacional Econômico a em íntima relação com o Di·

2 BERHEJO, Romualdo, Ver'! un NouveZ ordre Economtque InumationaZ,
Editions UnlversJtaires Fribourg, SuJsse, 1982, pp. 23, 170, 317.

TRINDADE. Antonio Augusto Cançado. A Proteçáo Internacional doa Dirdto'!
HUm61UJf1, Ed. saraiva. 810 Paulo, 1991. pp. t:l 58.

B SObre a autonomia do Direito Internacional Econômico: Dominique Carref,U,

Patrl.ck JulUard e Thlêbaut Pleury, "orolt InternaUonal Economtque", LGDJ,
ParJs 1980. 2' edJUon, pp. 15 88.

DJl:RYEJO, Romualdo, obra citada, pp. 7 88.

BERANoER. Michel, Instítution.! Economiques InternaJionale8, 5' edition,
ParJs, 1989. pp. 10 88.
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reito Econômico tout court. Enquanto aquc1e amplia o horizonte do Direito
Internacional tradicional, ultrapassando os limites dos Tratados, das Con
venções e demais categorias que o compõem, estes os trata de modo mais
dinâmico e sob prisma atualizado das relações de que se ocupa, Sua relação
se faz com o Direito Econômico no que toca à prática da política econô
mica exercida, possibilitando o melhor enlrosamento entre a Ordem Econô
mica Internacional e a Nacional.

Por outro lado, esta conexão se cumpre especialmente pela "implemen
tação" dos princípios definidores dos "Direitos Econômicos" que passam
ao direito interno. De toda forma, porém, quando tomada no sentido de
"Ordem Jurídica" oferece dificuldades pela necessidade de se encontrar
e regulamentar a "coexistência" entre as "ordens antigas" e as "novas"
ante a realidade dos interesses contrapostos dos países desenvolvidos e dos
subdesenvolvidos. A busca de sua "interdependência", em substituição à
"dependência", destina-se li afastar procedimentos que em face dos "Di
reitos Humanos", constituem ~ulênticos "abusos de poder".

De qualquer forma, se temos para a Ordem Econômica Privada uma
estrutura judiciária, que se encarrega do direito interno, na Ordem Econô
mica Internacional temos as entidades que cumprem vocação internacional
ou regional nesse mesmo sentido, porém ambas defrontam com situações
novas como as provocadas pelas Sociedades Tl'ansnacionais, de difícil de
finição. Estas, não se afirmam como categoria jurídica. marcando-se pela
sua estrutura organizacional e pela sua gestão ao que nos diz Beranger",
que as chama pela expressão "Sociedades Multinacionais", utilizada pela
ONU, Afirma que a sua percepção é "econômica", sendo uma empresa gi
gante com atividade internacional de certa amplitude. Pelo prisma gestio
nário, é uma unidade organizacional, tendo comportamento específico,
Pelo prisma jurídico é "concebida como uma soma de problemas jurídicos,
que se manifestam pelo aspecto quantitativo, pelo organizacional e peIa
prospectividade da firma" li,

Ante a atuação daqueles 6rgãos internacionais, vamos ter as regras
que uma vez contrariadas, constituirão "abusos do poder econômico",
Porém, diante das Sociedades Transnacionais. deparamos com uma criação
da engenharia jurídica que vem desafiando tanto a Ordem Internacional
como a Nacional. Na maioria dos casos possuem o maior e o mais seguro
condicionamento para a transgressão tanto frente às normas estabelecidas,

f BERANGER, Michel, lnstitutions Economiques lnternatlanales, 51'0 edftion,
Paris, 1989, pp. 15S1l.

5 BERANGER, Michel, obra citada, pp. 100 SIl.
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como para impor as que lhes convêm, e furtando-se, por este expediente,
ao entendimento do que tradicionalmente é considerado "abuso do poder
econômico", se o definimos apenas pela linha do lícito e do ilícito, visto
como exercem o abuso do poder ao influírem na própria elaboração das
leis a que se irão submeter.

Para estas, niIo se elaborou no plano mundial uma regulamentação
objetiva referente a estes tipos de atuação, tal como, ao contrário, se fez,
por exemplo, com as destinadas aos negócios comerciais (pelos princípios
econômicos e juridicos do GATT), ou monetários (para as regns do
FMI), ou a política social (com a OIT), ou O Código sobre as práticas
comerciais restritivas (AGONU, 1980). ou o Código de comercialização
dos substitutos do leite materno (OMS, 1981), ou o Código de liberação
dos movimentos de capitais (OCDE), ou o Tratado de Roma, instituindo a
Comunidade Econômica Européia (CEE) , ou o Pacto Andino (1970), ou
a Declaração sobre investimento internacional e as empresas multinacio.
nais (1975, t976, OCDE). Acrescente-se que um sem número de diplomas
pode ser relacionado com outros tantos textos indicativos e limitativos na
busca de estabelecer "controle" do poder no ex.ercício dessas práticas que
podem assumir a condição de abusos do poder econômico.

Uma extensa faixa de temas enquadra-se no conceito de "atividade
econômica" e portanto, como objeto dos Direitos Econômicos constituem
ca.mpo de manifestações de abusos. Entretanto, o modo pelo qual estes
têm sido tratados enquanto Direitos Humanos pelos órgãos internacionais,
carece de mais nítida configuração e dificulta os procedimentos de sua
implantação. De tol modo se verifica esta falha, agravada por efeito de
sua implementação "progressiva" e não imediata, que muitos deles já se
vão inserindo nos textos legais internos independentemente dos Protocolos
estarem devidamente consagrados pelos países que assim procedem.

Reclama-se, inclusive, um aperfeiçoamento a respeito, como a consi
deração e definição, por exemplo, do conceito de "vítima" 6, que nas
relações econômicas internacionais e seus reflexos na ordem interna tem
decisiva importância na caracterização de "abuso de poder econômico".
Efetivamente, a influência econômica de uma nação poderosa sobre outra
mais frágil é exercida em profundidade sobre as estruturas de cada uma
delas, atingindo n50 somente firmas. porém a população de um modo geral,
quando a tomamos do ponto de vista do consumidor. dos direitos ao tra
balho. da transferência de riqueza do país fornecedor de produtos primá
rios ao país industrializado, e todos os demais fatores. que traduzindo
modelos de qualidade de vida. envolvem a própria "dignidade" da pessoa.

6 TRINDADE, Antonio Augusto cançado, A Proteç40 Interncu:k1RGl d08 DI~

reitoa Humanos. Ed. Sindicato dos Bancos do Estado do Rio de Janeiro, 1988,
pp. 215 ss.
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Em verdade, não há como excluir do relacionamento entre países. o sentido
permanente dos "Direitos Econômicos", na própria medida em que o
conceito de "mercado" se globaliza e se amplia, em que Estados e indi
víduos neles se envolvem e em que as figuras do autor do abuso e de sua
"vítima" devem ser claramente identificadas.

A observação mais atenta, aliás, revela não haver nenhum fato novo
na estrutura destas relações em toda a formação da sociedade contem
porânea. Apenas a valoração jurídica destas duas figuras exige revisão.
Desde o Mercantilismo, com o "pacto colonial", ao Liberalismo com o
livre-cambismo. que as razões profundas do encadeamento destas relações
são as mesmas. Daí não compreender-se até certo ponto, a razão de os
organismos internacionais insistirem por tanto tempo pela ativação dentre
os Direitos Humanos da "Ordem Jurídica" interna, apenas pelos Direitos
Civis e Políticos e, ao contrário, postergarem a implementação dos demais,
especialmente os Direitos Econômicos. Estes oferecem inevitavelmente
implicações que se manifestam na Ordem Econômica Internacional com
componentes cada vez mais profundos nas relações econômicas nacionais
e que os modelos tradicionais não possuíam.

Na elaboração dos textos legislativos referentes ao "abuso do poder
econômico" no direito interno, estes "elementos de dominação" acabam
por comparecer. sob pena da lei se tornar inóqua e se destinar a restringir
a açfio econômica mais progressiva dos seus próprios cidadãos.

Niío é o simples registro da existência das Sociedades ou Empresas
mu1tinacionais, entretanto, que deve despertar a atenção dos legisladores
do direito interno para o problema deste abuso de poder. Além da sua
existência, e juntamente com ela, a própria ação po](tica-econõmica dos
países geralmente configura "brecbas de submissão" que perante os prin
cípios de Direitos Humano" são facilmente enqu&drávds ~omo ahusos de
poder econômico.

Esta nos parece a mais importante face do problema porque lhe con
lere a correta e verdadeira dimensão.

Basta verificarmos a experiência das leis nacionais de combate aos
abusos do poder econômico no Japão, país não habituado a tais instru"
mentos, para confirmarmos a afirmativa.

2. O abuso do poder econômico no direito interno

o caminho a seguir na análise do abuso do poder econômico no
direito interno logicamente passará pelo texto constitucional para chegar
até à legislação ordinária.
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Tomaremos como fonte dos princIpias supraconstitucionais a serem
absorvidos na ideologia adotada pela Lei Magna, os "Direitos Econômicos"
componentes do conjunlo de "Direitos Humanos". Por certo, a adesão
do país às Resoluções e Tratados internacionais lhes garantirá a necessária
eficácia, porém, mesmo sem esta formalidade, podem figurar na legislação
interna, passando a ter neste direito a mesma força, embora faltando-Ihe a
eficácia externa em termos de representação e recursos aos 6rgãos interna
cionais. Neste particular temos, pai' exemplo, as Constituições Espanhola
e Portuguesa, de nações que aderiram àquelas convenções, e a Brasileira de
país que não o fez, de vez que o nosso país ainda não se dignou assinar a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 1969, e os dois Pactos
de Direitos Humanos das Nações Unidas (Pacto de Direitos Civis e Polí·
ticos e Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais) de 1966. F.nce.
minhados ao Congresso Nacional em mensagens presidenciais, em 28 de
novembro de 1985, submetendo-os à apreciação parlamentar, para posterior
ratificação ou adesão pelo governo brasileiro. ali repousam ainda.

A partir destes "Direitos Econômicos" tomados como dados ideol6
gicos absorvidos pela Constituição para a ordem jurídica vigente, alguns
autores os consideram mesmo como direitos subjetivos dos cidadãos, o que
ainda mais vem reforçar o seu tratamento nos moldes que lhes estamos
conferindo.

Por outro lado, uma vez assim admitidos, estes direitos passam a ser
objeto de proteção legal, assumem "liceitude", o que leva o seu descum
primento à condição de "ilícito" e, portanto, de "abuso". Por se tratar de
"Direitos Econômicos", este exercício significa afirmação de Poder Econô
mico, sendo a transgressão autêntico "abuso de poder econômico".

Nesta esteira de raciocínio prosseguimos na análise da "recepção" des
tes "Direitos Econômicos" no texto constitucional.

Desde logo se percebe que a expressão "repressão 80 abuso do poder
econômico" vem sendo tomada em sentido mais restrito do que estes que
vimos seguindo, pois continua atrelada ao compromisso da ideologia liberal
da "concorrência" e por ela definindo as possibilidades de "abuso". O
mais moderno meio de considerá-la, porém, não admite tais limitações,
ainda mesmo quando o texto constitucional repita expressões como "mo
nopólio" ou "eliminação da concorrência" 7. Embora venhamos nos situar
mais adiante sobre este tipo de abordagem, desde já esclarecemos a nossa

7 CANOTILHO, J. J. Gomes e Vital Moreira, Constitutçáo da Repúbl1ca
Portuguesa Anotada, 2" ed. revtsta e ampliada, 19 volume, Coimbra Editora, p. 403.
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posição de que o tema deva ser tratado quanto ao "abuso" deste poder
em todas as espécies possíveis de sua manifestação no atendimento ao
cidadão e ao país enquanto portadores destes direitos, quer no âmbito
nacional, quer no internacional. Gomes Canotilho e Vital Moreira chegam
a afirmar que na Constituição Portuguesa a eliminação dos monopólios
privados e a repressão ao abuso do poder econômico "é uma tarefa ligada
não à idéia da concorrência - que aparece mencionada logo a seguir -,
mas sim ao princípio fundamental da constituição econÔmica que consiste
em subordinar o poder econômico ao poder político ..... "Daí que, neste
contexto, o termo "monopólio" deva abstrair-se da sua definição técnico
econômica, para ser entendido no sentido político de excessiva acumulação
de poder econômico através de posições de domínio de um ou mais setores
econômicos" .

Não menos significativo para a análise é ver que somente poucas
Constituições cuidam expressamente do tema. Subentende-se, talvez, que
para o mesmo assumir "status" constitucional, O mais razoável é que os
respectivos países se sintam vulneráveis ao ponto de não se contentarem
apenas com a legislação ordinária. As principais leis neste sentido, que
funcionam como paradigma para as demais nações, compõem sistema ju
rídico de países economicamente fortes, tomando o assunto um problema
apenas de leis ordinárias, ao passo que os demais, como o Brasil e, mesmo
Portugal, conhecem muito mais o efeito dominante de agentes econômicos
estrangeiros e mesmo nacionais, que exercem diretamente, ou por inter
postas pessoas ou firmas, aquele abuso.

Na seqüência das Constituições Brasileiras, a partir da Carta de 1946,
o assunto esteve presente e, de certo modo. conservou-se sob uma mesma
redação. A topologia hierárquica seguida, entretanto, não permaneceu sem
pre a mesma.

Assim, como a Carta de 1946 não adotou a técnica de referência geral
e introdut6ria ao Título "Da Ordem Econômica e Social" pelo enunciado
de "princípios" sobre os quais esta repousava, o assunto foi apresentado
na condição de simples primeiro artigo (art. 148) do conjunto que oferecia
os elementos conceituais situando a sua posição:

"Art. 148 - A lei reprimirá toda e qualquer forma de abuso
do poder econômico. inclusive as reuniões ou agrupamentos de
empresas, individuais ou sociais, seja qual for a sua natureza,
que tenham por fim dominar os mercados nacionais, eliminar
a concorrência e aumentar arbitrariamente os lUcros."
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Repressão, qualquer forma de abuso com destaque indicativo para
reuniões ou agrupamento de empresas, dominio dos mercados nacionais.
eliminação da concorrência e aumento arbitrário dos lucros, são elementos
tipicos de um modelo de mercado bastante diverso do brasileiro, àquela
época. no qual as grandes empresas existiam em número pequeno em uma
estrutura mercadológica acomodada, e o grande número de pequenas uni
dades não dispunha de condiç&s para aquele tipo de domínio. Afinal, desde
a implantação do neo-liberalismo no país, o caminho encontrado pelas admi
nistrações para enfrentar as crises dos principais setores econômicos priva
dos, foi a "cartelização". Este se fez pelos diversos "institutos", marcando
a presença do Estado naquelas áreas, como se fosse a mão protetora sobre
a iniciativa privada. A política de preços tabelados ou impostos, adminis
trada pelo próprio governo, não dava chances ao domínio abusivo. A pri
meira lei completamente enquadrada nesta linha. retomada de decreto an
terior de igual redação, justificou-se mais pela repressão à ação de certa
empresa jornalística que então se opunha ao governo 8.

A estrutura seguida pelas Cartas Brasileiras, daí por diante. foi modi
ficada. Nas de 1967 e Emenda Constitucional de 1969. o primeiro artigo
do Título "Da Ordem Econômica e Social" enumerava os "Princípios"
sobre os quais repousava o conjunto. Na de 1967, figuram como o "princí
pio" VI - Repressão ao abuso do poder econômico. caracterizado pelo
domínio dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrá
rio dos lucros", afastando. o sentido abrangente de qualquer forma de
abuso, da Carta de 1946. Na Emenda Constitucional de 1969 a redação
é mantida também como "princípio" (V).

Na Carta de 1988 os "princípios" que podemos tomar como referen
tes a "Direitos Econômicos" são a "defesa do consumidor", <tdefesa do
meio ambiente", "busca do pleno emprego", ao lado daqueles característicos
do neo-liberalismo, ou seja, "propriedade privada", "funçio social da pro
priedade" e "livre concorrência". Seguindo uma linha de certo modo volta
da para a defesa contra os "monopólios" ou os seus efeitos. também PIe·
sentes em documentos intemacionais, inclui na mesma categoria o "trata
mento favorecido às empresas brasileiras de capital nacional de pequeno
porte" uma demonstração de que se deva protegê-Ias contra o abuso do
poder econômico praticado pelas unidades de grande porte nacionais ou
estrangeiras. .

8 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. "O abuso do Poder EconômIco nas
Constituições Brasileiras", REP n 9 71, Julho de 1990.
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Nesta Carta, o "abuso do poder econômico" decai da condição de
"princípio" para a de mero parágrafo de artigo:

Art. 173. § 4.0
- "A lei reprimirá o abuso do poder eco

nômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da
concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros."

Voltou-se ao estágio de 1946. Passou-se à obrigatoriedade da lei. Esta
de certo modo existiu desde 1962 e se tem mantido em vigência pelo pró
prio princípio da "recepção" constitucional dos dispositivos anteriores. As
limitações de campo ainda a situam fora da realidade atual, o que talvez
se compense pelo tratamento dos demais temas de "Direitos Econômicos"
como "princípios", autorizando o seu mais amplo emprego e levando a
medidas de "repressão", como já aconteceu com o "Código de Proteção e
Defesa do Consumidor" (Lei n.O 8.078, de 11 de setembro de 1990) ao
fixar a vulnerabilidade do consumidor (art. 4.0

, I) e ao coibir e reprimir
"todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concor
rência desleal" ... , além de tratar nomeadamente das "práticas abusivas"
(art. 39), das "cláusulas abusivas" (art. 51) e de estabelecer tanto sanções
administrativas quanto penais para transgressões, o que vale dizer, "abusos
do poder econômico".

:e. necessário relembrar que o assunto não esteve totalmente ausente
dos textos constitucionais brasileiros antes da Carta de 1946, embora se
localizasse em visão mais genérica. Na Carta de 1934, comparece sob a
responsabilidade do Estado "proteger a economia popular". Na Constitui
ção de 1937 constam os "crimes" contra esta modalidade de economia.
exaltando o sentido penal do tratamento 11.

Passando do nível constitucional à legislação ordinâria, são muito
ricas as práticas das medidas tendentes a reprimir o abuso do poder econÔ
mico, embora as dificuldades enfrentadas para a sua elaboração e, sobre
tudo, para a sua execução, não permitam o registro de sucesso satisfatório.

Dividindo o seu comportamento entre impedir e evitar a prática do
abuso, ou penalizá.lo, para ambos objetivos os instrumentos são eivados
mais de precariedade do que de eficiência.

Por outro lado, a própria filosofia do comportamento adotado não mo
difica substancialmente os resultados. Dois modelos ou sistemas são geral
mente apontados como paradigmas seguidos de maneira mais ou menos

9 SOUZA, Washington Peluso Albino. "Regbne Juridico da Concentração de
Empresas". in Revista de Direito Cltrll. lmobtltárlo e Empresarial, nl' 6 ano 2,
out./dez. 197B, pp. 120 38.
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completa pelas demais legislações nacionais. Pelo modelo norteamerlcano,
segue-se 8 orientação de defender a concorrência, tanto quanto possível
em sua plenitude. Nascida em pleno florescimento do liberalismo econÔ
mico, no período em que a Marcha para o Oeste e o surto industrial do País
se consolidavam por todo o decorrer de 1800, a garantia da concorrência
entre as sociedades comerciais e os efeitos da federação com as legislações
diferentes entre os Estados, que facilitavam as reuniões de capitais, de
firmas e de direção das mesmas com o intuito do domínio dos mercados
pela eliminação da concorrência, surge a Lei Shermann Anti-Trust, em 1890.
Só veio a revelar alguma eficiência em 1904, quando Woodrow Wilson
providenciara a criação de uma estrutura administrativa capaz de dar sen
tido real aos seus dispositivos, daí surgindo a Federal Trade Comission,
modelo seguido pelos demais países. Introduzida a orientação de se estil
belecer uma primeira admoestação ao transgressor, com o expediente do
"Cesse e Desista" e a remessa ao Iudiciário em caso de desobediência, a
repressão a esse abuso tomava corpo e se fazia mais eficaz. O estabele
cimento da Antí·Trust Division, no Departamento de Justiça, completava
este instrumental preventivo e repressivo. Basta dizer que a Lei Shermann
só veio a ter aplicação na fase antedor, em 1911, com decisões da Supre
ma Corte. Posteriormente, pela lei Clayton foram definidas as práticas con
sideradas injustas ao comércio e abusivas da livre concorrência e que deve
riam ser submetidas à apreciação da Federal Trade Comission, com isto
introduzindo-se o sistema de "tipificação" do ilícito, seguido praticamente
pelas legislações posteriores de todos os países, apesar do risco inevitável
nesta metodologia, sobretudo pela capacidade que tem a iniciativa privada
concorrente de criar novos artifícios ante cada proibição especificada.

o outro modelo é oferecido pela legislação alemã, nascida no período
em que essa nação praticamente estava sendo organizada pela unificação
e em que sentia a necessidade de reunir forças econômicas em lugar de
pulverizá-las. A filosofia seguida, portanto, recomendava a reunião de em
presas, o aumento da dimensão destas unidades, com o que logrou, dentro
de curto espaço de tempo, fortalecer~se a ponto de competir no mercado
mundial com as nações economicamente já consolidadas. O caminho se
guido foi especialmente o da "cartelização". Este expediente definido como
"ilícito" na legislação de inspiração norte-americana, recebia "Iiceitude" na
legislação alemã. O mesmo princípio manteve-se com as modificações ofe
recidas à legislação anterior e introduzidas em 4 de abril de 1974.

Por ela, o cartel foi oficialmente aceito e institucionalizado por inter
médio da Repartição Federal de Cartel. Estabeleceu-se o Registro dos Car
téis, solicitado mediante requerimento dos interessados e que são cumpridos
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como contratos lícitos, levando o seu descumprimento à revogação da
autorização, A reunião das empresas se faz dentro de hipóteses tipificadas
tais como a aquisição de quotas de outras empresas, a' fusão, a transformação
ou qualquer outra forma de concentração, contratos entre empresas for
mando grupos, e assim por diante.

São mantidas oportunidades par1 empresas que não desejam funcionar
no sistema cartelizado, conservando-st.- 'gmbém a hipótese do Serviço de
Cartéis manter proibições.

A estrutura do sistema é composta pelo Serviço Federal de Cartel,
como autoridade superior autônoma, cabendo ao Judiciário as decisões fi
nais. A lei abrange tanto as pessoas físicas como as jurídicas e as empre
sas que se encontrem total ou parcialmente sob o poder público ou sejam
por ele exploradas ou administradas, desde que não haja disposição em
contrário.

A legislação brasileira tem mantido a orientação liberal de inspiração
norte-americana com a defesa da concorrência como regra fundamental. Ini!
ciada com características meramente penais, no espírito de "defesa da eco
nomia popular" da Constituição de 1937 corporificou-se no Decreto-Lei
n.O 869, de 18 de novembro de 1938. Na vigência da Constituição de 1946
foi aprovada a Lei n.O 4.137, de 10 de setembro de 1962, que estendia
o tratamento do tema para uma amplificação de natureza administrativa.
Nesta, já se configuravam os elementos de uma estrutura completa, com
a tipificação dos "ilícitos" e pela criação do CADE (Conselho Adminis·
trativo de Defesa Econômica), com jurisdição em todo o país e a incumbên
cia de apurar e reprimir os abusos do poder econômico, nos termos da
lei. Contam também com uma Procuradoria e, embora as suas decisões
não façam "coisa julgada", que se reserva ao Poder Judiciário, tem com
petência para averiguações preliminares, instauração de inquérito adminis
trativo, apurar ilícitos, ordenar a cessação de práticas abusivas, decidir
sob a existência ou não de abuso, notificar interessados nas decisões, re
quisitar servidores, determinar providências à Procuradoria, requerer inter
venção, cominar muItas, propor desapropriação de acervo, instruir o públi.
co sobre firmas de abuso, e assim por diante.

Uma série de decretos sucederam à Lei 0.° 4. 137, regulamentando
ou alterando dispositivos que se referiam ao abuso do poder econômico.

Ante a permanente alegação de que esta lei não encontrara a necessá.
ria sensibilidade de parte da sociedade civil ou de que não traduzia a
realidade econômica brasileira, como afmnaram os autores do Segundo
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Plano Nacional de Desenvolvimento, que preferiram o combate ao abuso
por medidas de fortalecimento às pequenas empresas, ditas predominantes
no mercado brasileiro, e para que possam enfrentar a luta com as mais
poderosas. nada menos de cinco projetos e outros estudos provocados pelo
Poder Executivo correm os trâmites do Legislativo ou se desenvolvem nas
repartições administrativas. com o intuito de modificá·la ou de substituí·la
totalmente.

A partir destas indecisões, a situação legislativa tumultuou-se de modo
inusitado. No período entre 2 de agosto de 1990 e 14 de fevereiro de 1991,
salvo erro. foram editadas nada menos de quatro medidas provisórias,
duas leis e um decreto, que praticamente nenhuma inovação elogiável
apresentaram em termos de uma legislação consentânea com as atuais
condições e exigências da realidade do país e do mundo. Jamais
passou por qualquer delas a preocupação para com os "Direitos EconÔmi~

cos" em projeção de Direitos Humanos. Esta falta de criatividade fez com
que algumas outras leis estejam de certo modo implementando tais direitos
como, por exemplo, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Esta
falta de criatividade, aliás, é a marca de todos os demais diplomas elabo
rados sobre o tema. Quando muito, modificações ou deslocamentos dos
órgãos administrativos são impostos, tudo fazendo crer que. em obediência
às figuras humanas que eventualmente ocupam os postos e que passam a
dispor de poder neste particular, enquanto se apresenta a alegação de sim
plificar. de diminuir entraves burocráticos, e outros, somente sanáveis pela
capacidade funcional e não por movimentações desta natureza.

Assim, as Medidas Provisórias n.O 204, de 2 de agosto de 1990; n."
218, de 3 de setembro de 1990; n.O 246, de 5 de outubro de 1990. e
n.o 276, de 5 de dezembro de 1990. afirmam instituir normas para a defesa
da concorrência e dar outras providências.

A Medida Provisória n.o 204 passa à Secretaria Nacional de Direito
EconOmico. órgão do Ministério da Economia, competências e funções do
CADE definidas pela Lei n.O 4. 131.

A Medida Provisória n.O 218 praticamente mantém o mesmo teor.

A n.O 246 e a n.o 276 também oferecem pouca contribuição apreciável.

A Lei 8.173, de 27 de dezembro de 1990, que se anuncia como defi
nindo "crimes contra a ordem tributária. econômica e contra as relações
de consumo". no tocante à Ordem Econômica é praticamente transcrição
da tipificação levada a efeito pela Lei 4.137, com igual procedimento
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a respeito do Código de Proteção e Defesa do consumidor (Lei n.O 8.078,
de 11 de setembro de 1990) que em matéria de tipificação pouco acre&
centou à Lei 4.137, tendo oferecido contribuição louvável no tocante à
defesa do consumidor em juízo, com a inclusão dos interesses difusos, dos
coletivos e dos interesses ou direitos individuais homogêneos e as modernas
ações que lhes correspondem; com as ações coletivas para a defesa desses
interesses, com a convenção coletiva de consumo, a desconsideração da
personalidade jurídica e outros.

Ao mesmo tempo em que assim se procede, tem-se notícia de que
o Japão teme que a sua lei a respeito, venha possibilitar concorrência
ex.terna destrutiva, apesar da potencialidade econômica de que dispõe.

Os elementos aqui apresentados devem contribuir para indicar alguns
pontos vitais das condições de repressão ao abuso do poder econômico
na atualidade e que giram em tomo, sobretudo, de se ultrapassar a ênfase
dada em torno da concorrência do tipo liberal puro, como meta de retomo
a ser atingida, embora sabendo.-se da sua impraticabilidade pata condicio
ná-la à defesa dos Direitos Humanos. Será a introdução de elementos ou..:
tros, como a dignidade humana que leva a ampliar o espaço da idéia de
repressão ao abuso do poder econômico, incluindo na tipificação legal
problemas como a miséria, o subdesenvolvimento, a depredação do meio
ambiente, a política recessiva levando ao desemprego e outros Direitos
Humanos arcaicamente tipificados sem a sua clara configuração e que neles
se enquadram insofismaveImente como áreas nas quais o abuso do poder
econômico se afirma de modo inquestionável.

Tomadas as presentes ínformações, deve ser consíderado o rumo que
vem sendo dado à busca de soluções do assunto no âmbito dos organis
mos internacionais.

De início, percebe-se que a menor atenção dada aos Direitos Econô
micos, Sociais e Culturais durante todos estes anos, contribuiu para que
os mesmos não fossem convenientemente identificados.

Com a adoção dos diversos países quanto a tipificação dos ilícitos, ou
seja, quanto a definição do que se deva considerar como normas referen
tes a estes direitos para que a sua transgressão receba o tratamento de
"abuso" de poder, um primeiro obstáculo se refere 11 sua implementação
eficaz.

No tocante aos Direitos Econômicos, a identificação dos sujeitos passi
vo e ativo, aos quais correspondam direitos e deveres, não dispensa a
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nomeação clara do Poder Econômico tanto Privado, quanto Público, como
possível transgressor, e nem do indivíduo, a empresa e o próprio Estado
como vítimas.

Como valiosa sugestão e procurando manter a necessária seqüência
no tratamento do assunto, tomaremos as conclusões retiradas do Seminário
"Presente y Futuro de los Derechos Economicos en America Latina". rea
lizado na Argentina em dezembro de 1989, para identificação das áreas
nas quais estes abusos habitualmente se verificam e que ali estão consi·
derados como obstáculos que têm impedido a concretização dos objetivos
da Carta:

- estrutura e funcionamento do comércio internacional. com a dete·
rioração dos termos de troca, a manipulação dos mercados e preços, a
política protecionista dos países desenvolvidos com a exigência concomi·
tante da abertura e do livre comércio dos países subdesenvolvidos;

- o controle do desenvolvimento e da transferência científico-tecno
lÓgica;

- a dívida externa com todos os tipos de pressão por parte de orga
nismos internacionais (como o FMI, impondo políticas recessivas e situa
ção de dependência crescente dos países devedores. Considere-se o desem·
prego gerado por esta política e será nítida 8 caracterização do abuso de
direitos econômicos dos cidadãos com a anulação do direito ao emprego);

- a imposição, por qualquer outro motivo, além da dívida externa,
de políticas econÔmico-sociais pelos organismos internacionais ou pelos pro
prios governos nacionais;

- o ajuste das finanças públicas por expedientes recessivos e por
"experiências" que se sucedem. desintegrando ou comprometendo em pro
fundidade as estruturas para o seu funcionamento;

- o engodo da liberação de preços em economia monopolizadas e
oligopolizadas. consentidas e apoiadas pelos respectivos governos sob a
alegação de preferência pela iniciativa particular e pelo prestígio à con
corrência. ao mesmo tempo em que se anula o "risco" característico desta;

- política de excessiva concentração do capital. seja por processoe
de finanças públicas voltadas para acumulação no Tesouro sem a COrteS·

pondente distribuição em benefícios gerais (Estado rico e povo pobre).
seja em mãos de agentes da economia privada, beneficiados pela legislação
e pelos estímulos governamentais. Estes expedientes são impostos na exe-
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cução da política de concentração mundial do poder quando se etemiza a
bipolaridade metrópole-colônia, traduzida modemamente por economia do
minante ou dominada, onde o subdesenvolvimento continua na posição de
dependência historicamente mantida;

- engodo nas legislações destinadas a profundas modificações estru
turais das economias nacionais, entre as quais impõem-se destacar as refe
rentes à Reforma Agrária. A impossibilidade desta, pela cIara falta de
vontade política dos governos e pela insatisfatória legislação, define a ma
nutenção das velhas oligarquias alimentadoras dos quadros dos Três Po
deres da República;

- elaboração de planos de desenvolvimento econômico proposital
mente incompletos, somente executados em áreas e setores que obedeçam
a mesma linha de alienação dos interesses nacionais, figurando estes apenas
como molduras programáticas jamais destinadas à efetivação;

- política inflacionária consciente e tecnicamente implantada e ali·
mentada com finalidade a reduzir as resistências morais e cívicas das popu~

lações e a dependência estrangeira;

- desemprego, provocado além das políticas recessivas circunstanciais.
pelas medidas permanentes de abandono do meio rural e eterno adiamento
de Reforma Agrária, com o intuito de alimentar as correntes migratórias
do campo para as cidades e especialmente para os grandes p6los de indus
trialização, levando mão-de-obra explorável por salários aviltantes a ser
oferecida às grandes empresas industriais, especialmente às multinacionais.
O pennanente fluxo de oferta permite a imposição de baixos salários e a
manuntenção do desemprego como forma de pressão à propalada política
de negociações empregatícias e salariais, assim comprometida em sua base.

3. Conclusões

Considerando:

- a desnecessidade de retomar o conhecimento e repetido elenco de
fatos definidores da angustiante situação dos países subdesenvolvidos onde
a miséria já se sobrepõe à própria pobreza, com cenas degradantes de vida
que vão além da possibilidade de um mínimo de sobrevivência, nem mais
com dignidade, porém, até mesmo comprometido por ações governamen
tais de eliminação física de crianças, adolescentes e adultos por um trata
mento discriminado entre as faixas sociais levando à tortura como atitude
habitual das autoridades para com as mesmas e a ausência absoluta de
medidas permanentes da iniciativa governamental que concretizem as pro
messas democráticas de campanha de oportunidade;
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- as falsas e inadequadas medidas de política econômica tomadas
demagogicamente como planos ou programas e chegando ao absurdo de se
rem praticados como experiências, sem que se cobre os efeitos dos seus
erros contra o interesse das populações;

- os resultados das políticas inflacionárias implantadas e mantidas
com as portas abertas à corrupção, 80S enriquecimentos ilícitos e sem
causa e ao exarcebado poder conferido às autoridades econômicas em geral
e monetárias em particular, sem que sejam cobrados os efeitos pelos erros
e desmandos;

- a inocuidade das legislações internas de Repressão ao abuso do
Poder Econômico, insistentes em manter o objetivo da concorrência e suas
deturpações segundo modelo elaborado para a realidade do fim do século
XIX em países então em fase de industrialização e, deste modo, absoluta
mente irreais para os países subdesenvolvidos, especialmente no caso do
Brasil, conforme analisado acima,

Parece-nos imprescindível:

- tratar de maneira clara e precisa o que se considera Direito Eco
nômico, em complementação às referências imprecisas a este respeito nos
textos dos organismos internacionais;

- atuar com eficiência no trabalho de implementação dos di
reitos econômicos, corrigindo os efeitos prejudiciais de sua implantação
progressiva que deixou estes textos completamente defasados da própria
legislação interna dos países que o abordaram;

- estabelecer claro conceito de vitima do abuso dos Direitos
Econômicos, o que leva a igual identificação da figura do transgresSOl'l
deste, seja detentor do Poder Econômico Público ou Privado, nacional ou
internacional;

- enumerar corretamente os atos de Abuso do Poder Econômico no
Direito interno dos países, uma vez seguida a condenada técnica de tipifica~

ção em <lnumerus clausus";

- abranger nas tipificações de Direito interno, as ações de capi
tal estrangeiro e as emp~as I1!ultinacionais com base em decisões a
serem claramente tomadas nos organismos internacionais e que não têm
efeito de modo concreto e satisfat6rio;

- definir e implantar processualística capaz de permitir o pleito
de direitos econômicos pelo indivíduo, por empresa e Estados, desde
os 6rgãos judicantes nacionais até a mais alta competência internacional.
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Apontamentos sobre Política Criminal
e a "Plea BargainingU

\VÁLTER FAJ."GANIELLO MAIEROv.m:::a

Juiz de Direit<J em São Paulo. Professor de
Direito Processual Penal e Penitenciário no
CUrso de Preparação de Ingresso à. Mag1s~

tratura e ao MInistério Público do Instituto
dos Advogados de São Paulo. Professor de
Direito Processual Pena.l no CUrso de Exten
são Universitária da O.S.U.C. - Obras So
ciais, Universitárias e Culturaia. Conselheiro
do Instituto Pimenta Bueno - Associação

Bra.s!leira. dos ConstitucionlÜlstas

o instituto da plea bargaining encontra justificação à luz da política
criminal. Razões de política criminal geraram a adoção, pelo ordenamento
jurídico norte-americano, do supracitado instituto, que é conhecido também
por plea negotiation.

A política criminal direciona-se à prevenção e repressão dos ilícitos. O
iniciador do direito penal moderno, o alemão FEUERBACH, definiu a
política criminal como "a sabedoría legislativa do Estado". Ao definir a
execução penal como sendo a "forma de mostrar que a ameaça de punir
prevista na lei é séria", acabou por afirmar, no campo repressivo, princí
pio de política criminal.

O professor BASILEU GARCIA lembrou poder ser a Política Crimi
nal conceituada "como a ciência e a arte dos meios preventivos e repres
sivos de que o Estado, no seu tríplice papel de Poder Legislativo, Executivo
e Judiciário, dispõe para atingir o fim da luta contra o crime. Como ciên
cia, a Política Criminal firma princípios e, como arte, aplica-os".l

A deficiente política criminal compromete a segurança social.
Mal planejada acaba, até, inviabilizando a resposta penal do Esta·
do. Tudo, passando. por vezes, pelos indesejados conflitos entre o legal
e o justo. Podem seus princípios, quando incorporam o direito positivo,
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atritar com o direito natural: ..as imutáveis e não escritas leis do Céu, que
não nasceram hoje nem ontem, que não morrem e que ningulful sabe de
onde provieram", na observação de ARISTÓTELES 1.1

As regras de polttica criminal acompanham as mutações sociais. O
processor HEINZ ZIPF, das universidades de Würzburg e Salizburg, a
respeito das mudanças sentidas no campo da política criminal, destacou
interessante situação:

"In uno 'Studio legale giunge un cliente e Darra che, la notte
precedente, dopo una festa di camavale, Del tornare a casa la SlUIi

automobile, a causa deI fondo scivoloso, aveva sbandato e ferito
leggennente un passante; che la polizia aveva quindi effettuato su
di lui un'analisi deI tasso alcoolico deI sangue, in cui valore era
risultado di 1,4 per mille; che la polizia gli aveva ritirato im~

mediatamente la patente; egli spiega inoltre di essere molto preoc
cupato di dó che, a causa di quesro incidente potrebbe accadergli,
e che estato citado come responsabile per quanto causato daUa sua
auto. Egli 58 pai che in precedenza, per un fatto simile, un collega
di lavora era stato condannato a quattro mesi di prigione senza
condizionale e aI ritiro deUs patente per una durata di tre anni.
Se anch'egli dovesse scontare una pena detentiva la sua famiglia
si troverebbe, durante tale periodo, praticamente priva di reddito.
La reazione dell'ordinamento giuridico di fronte ad un caso di guida
in stato di ubriachezza pone un'importante questione di política
criminale. Infatti fino alI'entrata in vigore deUa 1.· StrRG era moIta
probabile che anche un íncensurato dovesse, in un caso di guida
in stato di ubríachezza, mettere in preventivo una pena detentiva
senza sospensione condizioDale. La noo concessione della sospen
sione condizionale era basata - invera con notevoli differenze
neUa prassi dei singoB tribunali - per lo piú sul § 23 cpv. 3 n. 1
a.F StrGB, dato che I'interesse pubbJico richiedeva l'espiazione di
una pena detentiva. La La StrRG deI 1969 ha comportato, eon
l'introduzione deI § 14 e eon la riforma deI § 23 StGB, importanti
innovazioni di política criminaIe. Oggi una notevole pena pecunia
ria rappresenta per un incensuratto il mezzo di reazione primario,
anche nell'ipotesi prevista daI § 315 c.StrGB. queIla cioé di guida
in stato di ubriachezza con gravi conseguenze; nei casi gravi e in
presenza di una prognosi sociale positiva la regola e la sospen
sione condizionale deUa pena nelle ipotesi in cui venga inflitta
una condanna detentiva di oltre sei mesi. Questa modificazione
giuridica si fonda su una decisione ben ponderata di política
criminaIe."1,1

Como inicialmente colocado, o direito positivo norte·americano ado
tou, como medida de política criminal, há mais de trinta anos, o instituto
da plea bargaining.
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Grosso modo, referido instituto, constitui forma de solução de conflitos
de interesses, em face da presença do ilícito penal.

Para o professor JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, da Faculdade de
Direito da Universidade de Coimbra, a plea negotiation. nas suas várias
formas e graus, "consiste fundamentalmente na negociação entre o MP e a
defesa, destinada a obter-se uma confissão de culpa em troca da acusação
por um crime menos grave" 2. A professora ADA PELLEGRINI GRINO
VER, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, considerou
a bargaining como autêntica transação entre a acusação e a defella. para
a imposição de pena referente a delito de menor gravidade que aquele que
é imputado ao réu. 8

No direito norte--americano. até o ano de 1968 e como instrumento de
autocomposição de litígios penais, a bargaining era empregada de maneira
oculta, sem publicidade under the table, conforme os críticos. Conhecia-se,
também, a sua forma extraprocessual, na polícia, e o agreement levada ao
não-ajuizamento da ação penal. Confissão e dedoduragem eram os compo
nentes da barganha, na fase policial.

Na técnica processual, consiste numa transação, acordo (agreement),
que abrevia a solução do processo pela eliminação da colheita da prova
e supressão dos debates entre as partes. O imputado, em troca de benefi
cios, admite sua culpabilidade e declara-se responsável pelo crime cometido
(plea of guilty). Em regra, acusador (prosecutor) e imputado celebram
acordo na audiência pré-debatimental (arraignment). Nela o juiz, feita a
leitura da acusação, convida o argüido ao pleading (declarar se confessa
a sua culpabilidade). Admitida a culpabí1idade (pleads gui/ty), o juiz desig
na audiência para lançar sentença acerca da pena (sentencing). Em alguns
Estados-federados, por exemplo Illinois, o juiz participa das tratativas ten
dentes a concretizar a plea bargaining.

No processo norte-americano admite-se três formas da plea bal'gaining,
ou seja, de confissão negociada: a charge bargaining; a sentence bargaining
e uma forma mista.

Na charge bargaining o argüido declara-se culpado e o Ministério PÚ
blico (prosecutor) muda a acusação. Substitui o delito original por outro
de menor gravidade.

Na sentence bargaining, sempre depois do reconhecimento da culpa
bilidade, o acusador postula a aplicação de uma sanção mais branda.
QUanto participa o juiz, promete-se a aplicação de determinada pena OU,
dentre várias, uma delas, a ser anunciada na fase procedimental reservada
à sentencing.

A terceira forma, mista, combina benefícios das duas anteriores. ou
seja, a charge e da sentence bargaining. Pode também, frente 80 p/ea 01
guilty, haver a designação de estabelecimento prisional anteriormente aoor.
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dado. Mesmo, a detração penal, referente a tempo de encarceramento
provisório por outro delito. ~ comum, nas transações, o olvido de alguns
crimes.

Na visão aguda de leff Brown, defensor público na Cidade de São
Francisco, em qualquer das formas, ao imputado que se declara culpado.
promete o órgão da acusação, ou até o juiz, um especial tratamento de
favor. 4,

A plea bargaining, embora poucos saibam, foi utilizada no caso de
Tames Ear! Ray, assassino do pranteado Martin Luther King. Na Carolina
do Norte, para se livrar de acusaçã.o de crime de homicídio em primeiro
grau, sancionado com a pena de morte, o americano Alford negociou sua
declaração de culpabilidade (plea Df guilty). Foi acusado de autoria de
homicídio em segundo grau, sem risco, portanto. de receber a pena capital.

O acidente de Chappaquiddick que envolveu o Senador Edward
Kennedy mereceu solução por meio da bargaining. A respeito. escreveu
e anotou o citado Figueiredo Dias: "a par de fatores de colaboração tenden·
cialmente neutra, outras há que relevam já de juizos político-criminals
mais ou menos explícitos. :1:., por exemplo, extremamente reduzida a dis·
ponibilidade dos prosecutors americanos para aceitar a guilty plea nos
crimes de grande envolvimento emocional coletivo e que polarizam as
reivindicações de law and arder". "De acordo com a observação de K.
Schumann (n.o 22), p. 227, nota 39, a aceitação da guilty plea de Edward
Kennedy em relação ao acidente de Chappaquiddick ou de Early Ray no
caso do homicídio de Luther King. valem como exceções que terão na
sua base a sobreposição de interesses políticos ao interesse do esclareci
mento cabal dos fatos".6

A bargaining é largamente aplicada. com os mais surpreendentes e
espantosos acordos. Inúmeros são os casos, quando esquecida a vincula·
ção à política criminal, de avenças inexplicáveis: admite·se trocar homi
cídio doloso por culposo; tráfico por uso de drogas; roubo qualificado
pelo emprego de arma de fogo por furto simples. Para críticos severos,
trata-se de prática lúdica. como se nota quando dez crimes variados são
trocados pela declaração de culpabilidade (plea 01 guilty) de apenas um,
que pode ser até o menos grave.

Para os seus defensores, a plea bargainin8 visa, fundamentalmente.
à punição, ainda que branda e socialmente injusta. :I:. justificada como
poderoso remédio contra a impunidade, diante do elevado número de
crimes a exigir colheita de prova induvidosa da autoria, com a conse
qüente pletora de feitos e insuportável carga de trabalho judiciário.

Reportando-se a uma pesquisa desenvolvida. no ano de 1979, pelo
Bureau of lustice Statistic. em quatorze órgãos judiciários norte-americanos.
RICHARD DALEY. Cook County State's Attomey, frisou que. em média,
92% das condenações havidas decorreram de transações. Mais, em nenhu
ma das unidades judiciárias o percentual foi inferior aos 80% /I. Citando
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mais de Uma dezena de estatísticas, o professor FIGUEIREDO DIAS es
creveu: "quanto ao alcance prático da plea bargaining nos EUA, convirá
recordar que é através dela que são solucionados de 80% a 95% de todos
os crimes". 7

Os resultados estatísticos e as justificativas enumeradas pelos defen
sores do instituto não contrariaram a vetusta observação do precursor do
direito penal moderno: um dos maiores freios inibidores dos delitos é a
infalibidade da pena. 8

Sob o enfoque da política criminal, ética à parte, a plea bargaining
tem demonstrado ser remédio eficaz no combate ao tráfico de drogas e
às organizações criminosas do tipo mafioso: casos Noriega (Panamá) e
Buscheta (preso no Brasil). Por outro lado, é remédio de vários efeitos
colaterais como, por exemplo, o de desistimular a investigação científica.

Não se deve confundir a plea bargaining com o instituto italiano do
patteggiamento, que diz respeito a simplificação do rito processual, em
razão do pedido das partes de aplicação da pena. De observar que a
fase preliminar (indagini preliminari) já foi vencida e a "denúncia" (ri
chiesta di rinvio) recebida. Lança-se, então, sentença conforme o estado
do processo: art. 444. Applicazione della pena su richiesta:

"1 . L'imputato e il pubblico ministero passono chiedere ai
giudice l'applicazione, nella specie e neHa misura indicata, di una
sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a
un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto
conto delle circunstanze e diminuita fino a uu teno, non supera
due anni di reclusione o di arresto, soB o congiunti a pena pe.
cuniaria."

Possuem referidos institutos, no entanto, ponto em comum, ou seja,
o do acordo das partes poder resultar em premiação. Convém assinalar,
para melhor marcar as diferenças, não haver no patteggiamento alteração
da imputação (causa de pedir). O delito atribuído ao réu continua sendo
o mesmo e a relação jurídica processual já se encontra estabilizada. Admi·
te-se, tão-somente, o aditamento restrito, a alcançar crimes concorrentes
ou atos a evidenciar continuação do delito primitivo 11. Ainda mais, o
art. 112 da Constituição da República Italiana prevê que "il pubblico mi
nistero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale".

O professor PAOLO TONINI, da Universidade de Firenze, cuidando
da versão renovada do instituto (a Lei n.O 689/81 havia introduzido uma
forma experimental), destacou:

"Quando si manifesti un aecordo tra imputato e pubblico
ministero sulla pena che deve essere applicata in concreto, il giu
dice nell'udienza prelirninare acquista il potere di ratificare l'accor
do stesso emanando una decisione definitiva alIa quale sono ricol
legati aIcuni beneficio La pena sulla quale si pu6 formare l'accordo
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puó arrivare fino a due anni di reclusione o di arresto, soH o
congiunti ad una pena pecuniaria. 'E previsto un incentivo per
l'imputato, consistente neUa possibilità di godere di un'attenuante
fino ad un terzo, oltre ad altri benefici su quali torneremo in
proseguo" 9.1.

A concessão de benefício ao imputado já havia sido anteriormente
prevista. Legislação emergencial italiana, como medida de poUtica criminal
necessária ao combate ao terrorismo, já havia contemplado estímulos. Admi
tiu, v.g., a redução das penas dos colaboradores, eufemisticamente chama
dos de terroristi pentiti (arrependidos).

Os benefícios, contemplados no plea bargaining e no supracitado pat
teggiamento, merecem consideração à luz do denominado direito premi4l.
A propósito, em recente exposição em Veneza, o juiz GIOVANNI FAlr
CONE recordou a intuição, em pleno século XIX, do jurista alemio lhe
ring: um dia os juristas voltarão a se ocupar com o direito premial e o
farão não s6 no interesse do aspirante ao prêmio, mas no interesse supe
rior da coletividade.lo

A bargaining não é prevista na nossa legislação ordinária. Conhece-se,
aqui, por força da praxis, reservadas tratativas entre acusação e defesa em.
processos da competência do Tribunal do Júri. Mas, são acordadas pelas
partes, de modo a não obrigar ou ferir a soberania do Conselho de Sen
tença.

QUanto ao direito premial, a lei de repressão aos crimes hediondos dis
ciplinou hipótese de redução da pena do delator arrependido (Lei n.O 8.072,
de 25 de julho de 1990). Essa novidade legislativo-premial, no entanto,
chegou velha. O pentimento, consoante concluiu o professor VITTORIO
FANCHIOTTI, da Universidade de Genova, é tema superado: l'argomento
e attualmente tuori moda dato il revirement deUa politica penitenziaria,
onnai chiaramente indirizzata verso la valorizzazione deIl'aspetto retributivo
deIla pena, dopo la crisi deI rehabilitati ideali 10.1 .

O Professor VITTORIQ FANCHIOTTl referia-se à crise de 1982, que
mereceu profunda abordagem de VASSALLl, atual Ministro da Graça e
Justiça, mencionada pelo penitenciarista LUIGI DAGA:

"da questa generalizzata crisi deUa funzione rieducativa deI pc
nitenziario nasceva il rischio di un citamo ad un puro retribuzio-
nisOlo (Anchel e Cemithe, 1981, 34) e ad un abbandono di pro
grammi penitenziari aventi per effetto obiettivo l'umanizzazione
deUa pena. Da ci6 il fermo richiamo (Vassalli, 1982) alIa neces
sita di non abbandonare il principio rieducativo neUa gestione
concreta dei sistemi penitenziari" 10.2.

Entre n6s, eventual adoção, por lei ordinária, do modelo norte-ameri
cano esbarraria em obstáculos constitucionais, sem contar a descaracteriza
ção da natureza retributiva da pena e o desrespeito às vítimas pela falta

208 R. Inf. le,h'. B....ília a. 28 n. 112 out./clez. 1991



de ajuizamento da ação penal. No direito norte-americano vigora o princí·
pio da oportunidade da ação penal; o prosecutor detém poder discricionário.
podendo deixar de aforar ação penal. Ao contrário. no Brasil vigora o prin.
cípio da legalidade. sendo. por imperativo constitucional (art. 5.°, incisos
XXXV e LIX). obrigatória a propositura da ação penal pública.

Ainda. o princípio constitucional obriga à perfeita adequação do fato
concreto ao tipo penal previsto em abstrato na lei. A experiência norte
americana, no particular. não recomenda: o Ministério Público "dispõe,
por outro lado. da irrecusável vantagem de escolher o tipo de crime por
que se propõe acusar e o tipo de reacção que se propõe a reclamar. Dai
a freqüência da overcharging, recorrentemente denunciada pelos crimin6
lagos americanos: o MP começa por apontar para formas particularmenle
drásticas de responsabilidade criminal, com o propósito de. por via de
negociação, acabar por acordar numa acusação - vale dizer numa sen
tença - muito mais benigna. O que constitui um normal e perigoso ex:·
pediente de coação e pressão psicológicas, destinado a explorar li inse
gurança e o medo do argüido, compelindo-o a acolher-se à segurança do
mal menor da declaração de culpa". 11

Nossa jurisdição penal é sempre contenciosa, sendo vedada a imposi
ção de pena sem o devido processo (nulla poena sine íudiciol. Tal fato
levou a professora ADA PELLEGRINI GRINOVER a afirmar que, no
nosso ordenamento jurídico, não há lugar para a bargaining. 12

O nosso país, dada a escalada da criminalidade e a propalada impu
nidade, carece implantar. rapidamente, uma nova política criminal. Para
tanto, exige-se bem menos que a sabedoria de Salomão, que tanto impres
sionou a rainha do Meio Dia. a rainha de Sabá 18; muito, no entanto, do
alerta de Paulo, apostolo do Senhor: eu luto, mas não como quem fustiga
o ar (Cor.9.26).

A Itália cuidou rapidamente da reforma processual penal. Entre a
Lei Delegada ("che e la norma emanata dal Governo in seguito a dele·
zione deJle esmere") 14 e a publicação do novo Código transcorreu menos
de um ano e oito meses. A Lei Delegada n.O 81 foi publicada em 16 de
março de 1987 e o Código em 24 de outubro de 1988.

As linhas mestras de política criminal, inspiradoras da mencionada lei
processual, foram grafadas no Projeto Preliminar, apresentado por uma
comissão presidida pelo professor GIAN DOMENICO PISAPIA, da Uni
versidade de Milão.

Entendeu-se superado o C6digo Rocco de 1930, editado por Musso
lini, em pleno regime fascita. E, como lembrou o Professor FABRIZIO
CORBI, docente de Execução Penal na Universidade de Firenze: é não
só o primeiro código da Itália Republicana, mas, também, a primeira ex
periência que o país é chamado a realizar. de um processo penal inspirado
no princípio acusatório. 16
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Di reito à Vida - Processo Legislativo
e Constituição

JosÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
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SUMARIO

I - Direito à vida - Sua inviolabilidade na Constituição
atual. II - Controle da c01'l8tituclonalidade - Profetos
de lei e de emendas à Constituição, fiscali2ação. 111 
Processo Legislativo. O controle prévio da constitucionali
dade de proposta de lei ou de emendas internamente no
poder Legislativo. IV - Conclusão.

I - Direito à vida

A atual Constituição do Brasil, no Título II - Os Direitos e
Garantias Fundamentais, Capítulo I - Dos Direitos e Deveres Individuais
e Coletivos, no seu art. 5.Q é expressa em garantir "aos brasileiros e estran
geiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida" e no inciso
XLVII do mesmo artigo diz que Unão haverá pena de morte, salvo no
caso de guerra declarada". Mas é claro que ninguém em sã consciência
admite que está vivo apenas por uma mera concessão da Constituição.
antes o contrário, a Constituição neste caso garante porque já se tem de
antemão o direito.

Disto decorre que qualquer pro;eto de lei tendente a abolir li im'iola
bilidade do direito à vida seria inconstitucional. Por inviolabilidade deve
se entender intangibilidade, intocabilidade. A vida do indivíduo não re&
ponde a titulo de pena ou indenização por nenhum ato praticado por
ele a que título for. Assim, projetos de lei visando à introdução do aborto.
eutanásia, infanticídio ou outra forma de extinção da vida humana como
a pena de morte, por exemplo, são manifestamente inconstitucionais.
Esbarram na garantia que a Carta Magna atribui à vida humana sem di&
tinguir idade e condição do indivfduo.
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Restaria, portanto, aos partidários da tese oposta a opção por uma
emenda à Constituição que alterasse o artigo 5,° acima mencionado e o
artigo 1.0 que trata da "dignidade da pessoa humana" e ainda dentre ou
tros o art. 227: "I! dever da família, da sociedade e do Estado assegurar
à criança a ao adolescente, com absoluta prioridade. o direito à vida. ,.,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão".

As normas constitucionais acima definidoras destes direitos e garan·
tias fundamentais têm aplicação imediata, não dependem de uma lei regu
lamentadora. I! inegável portanto que. ressalvado o caso de guerra externa
declarada, o nosso legislador constituinte quis dar absolutas garantias de
vida a todo ser humano que se encontrasse no território nacional indepen
dente do seu estado físico e mental, da sua raça, cor, ou credo religioso,
ou qualquer outra forma de discriminação, Nem mesmo no caso de ex
tradição se admite a pena de morte para o estrangeiro no seu País de
origem, O Supremo Tribunal Federal, em inúmeras e reiteradas decisões
ao conceder a extradição de criminosos a pedido de outro país. tem limitado
na extradição. as penas ao máximo previsto na legislação brasileira.

Assim em tempo de paz, não há forma de se legalizar qualquer meio
de se subtrair, através de lei ordinária. a inviolabilidade do direito à vida
de quem quer seja, por qualquer forma que seja, tendo em vista a
manifesta inconstitucionalidade de que esta lei estaria eivada; ter-se-ia que
tentar o recurso de uma emenda ao texto constitucional. Esta 8 possibili
dade que passamos a examinar:

Do ponto de vista exclusivamente técnico-jurídico a propositura de
uma emenda constitucional que viesse a surprimir esta inviolabilidade nos
parece, não seria também viável tendo-se em vista o que dispõe o art. 60,
§ 4.° da Constituição, que afirma: "Não será objeto de deliberação a
propo6ta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais" .

Ora, como o direito à vida e a sua inviolabilidade se constituem em
direitos e garantias individuais fundamentais amparados pela Coostituiçio.
como já demonstrado, é exata a conclusão de que ao Congresso Nacional
ou a qualquer das suas Casas é vedado deliberar sobre esta matéria, ou
seja, ela não pode ser objeto de discussão e votação em plenário, diante
da proibição tão expressa.

Il - Controle de constitucionalidade

Na ação direta de inconstitucionalidade 0,° 466-2 requerida recen
temente pelo PSB perante o Supremo Tribunal Federal este, em respeito
à tradição brasileira e à harmonia dos Poderes, como toda razão se absteve
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de apreciar a constitucionalidade de proposta no sentido de abolir a in·
violabilidade do direito à vida, em curso na Comissão de Constituição e
Justiça da Câmara dos Deputados, ao fundamento de que ao STF cumpre
o controle e o exame de normas já promulgadas, editadas e publicadas e
não as em fase de elaboração, que isto é parte do processo legislativo.
matéria interna corporis do Poder Legislativo.

Contudo. o relator, Ministro CELSO DE MELLO, ao assentimento em
tese do plenário daquela Corte Suprema asseverou, doutrinariamente.
que:

"O Congresso Nacional. no exercício de sua atividade Cons
tituinte derivada e no desempenho de sua função reformadora.
está juridicamente subordinado à decisão do poder constituinte
originário que. a par de restrições de ordem circunstancial. inibi
doras do poder reformador (CF, art. 60 § 1.0), identificou, em
nosso sistema constitucional, um núcleo temático intangível e
imune à ação revisora da instituição parlamentar. As limitações
materiais explícitas, definidas no § 4.° do art. 60 da Constituição
da República, incidem diretamente sobre o poder de reforma con·
ferido ao Poder Legislativo da União. inibindo-lhe o exercício nos
pontos ali discriminados. A irreformabilidade desse núcleo temá·
tico. acaso desrespeitada, pode legitimar o controle normativo
abstrato, e mesmo a fiscalização jurisdicional concreta, de consti·
tucionalidade...

Vale dizer, qualquer emenda tendente a abolir os direitos e garantias
fundamentais do indivíduo. a par de não poder ser objeto de votação
pelo Congresso Nacional, se por acaso o fosse e chegasse a ser promulgada
e publicada. seria passível de ser argüida de inconstitucionalidade, seja por
via de ação direta ao STF, seja perante o juiz de direito, pela parte que
se sentir concretamente prejudicada.

III - Processo Legislativo

Porém, no campo interno do Congresso o projeto em tramitação é
submetido a um controle prévio de constitucionalidade que pode e deve ser
exercido internamente na fanua do Regimento de cada uma das Casas do
Congresso Nacional.

Assim. sendo evidentemente inconstitucional qualquer proposição ten
dente a ferir a inviolabilidade do direito à' vida, cumpre ao Presidente da
Câmara dos Deputados a responsabilidade de rejeitá-la in limine à vista do
disposto no art. 131. § 1.0 do Regimento daquela Casa: "a Presidência
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devolverá ao autor qualquer proposição que versar matéria evidentemente
inconstitucional". A mesma vedação se repete no art. 201, 11 do mesmo
Regimento.

Se passar. por equívoco. por este crivo uma propo,.,ição de emenda
desta natureza poderá ainda, e deverá ser, coaretada na Comissão de C0ns
tituição e Justiça, em caráter preliminar, pela sua inconstitucionalidade
evidente na forma do art. 53, I do mesmo Regimento Interno da CAmara
dos Deputados. que atribui àquele órgão o controle de constitucionalidade
das proposições. 1! de se ressaltar que o Regimento do Senado Federal
possui normas análogas (art. 48, n.O 1t~ art. 101, I e 354, § 1.°, IV) refe
rente ao seu Presidente e a sua Comissão de Constituição e Justiça, atri
buindo-lhes internamente o controle de proposições que contrariem a Cons
tituição.

Se, finalmente. apesar de todos estes órgãos de controle a proposição
chegar a ser votada e aprovada em plenârio, ap6s a sua promulgação e
publicação, poderá então ter atuação o STF que, através de Ação Direta,
então agora oferecida no momento oportuno. terá a chance de suspender-Ihe
os efeitos definitivamente com base no § 4.° do art. 60 da Constituição
Federal que restará desrespeitado porque. sendo a inviolabilidade do direito à
vida um direito e uma garantia individuaI fundamental. não pode ser objeto
de qualquer emenda que a modifique ou suprima.

IV - Conclus80

Em conclusão, em matéria de direitos e garantias fundamentais e par
ncmannente no que se refere ao respeito ao direito à vida em qualquer das
suas formas, cabe em primeiro lugar aos Presidentes da Cimara e do Se
nado a grave responsabilidade do exame de constitucionalidade das proposi
ções que o ferem, cumprindo indeferi-las de plano à luz da Carta de 1988,
e dos Regimentos Internos das respectivas Casas legislativas. Não o fazendo,
poderão fazê-lo as Comissões de Justiça de ambas as Casas do Congresso
Nacional e, por fim, se não rejeitadas em plenário, caberá ao STF supri·
mir·ll1es a eficácia mediante provocação dos entes para tanto legitimados.
entre eles a OAB, os Partidos Políticos e o próprio Ministério PóbUco,
através do Procurador-Geral da República; ou à parte prejudicada ou quem
8 represente e ainda o Ministério Público no caso dos incapazes e nascitu
ros, perante o juiz de direito competente diante de cada caso em concreto.

Claro estã. portanto, que a Constituição não admite modificação no
seu texto no que conceme ao direito à vida, que fica assim juridicamente
8 salvo de quaisquer arremetidas neste campo. Pelo menos, com certeza,
até à próxima Assembléia Nacional Constituinte. ou seja, enquanto a Cons
tituição de 1988 estiver em vigor.
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Algumas Palavras sobre
Confissão Espontânea

VITOR FERNANDES GoNÇALVES
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"Direi ainda que é monstruoso exI.gir de um
homem que seja acusador de si mesmo.

(MARQu!S DE BZCCAIlIA, 1758)

SUMARIO

I - Introdução. Il - Evoluçdo histórico-positiva do
tema no Brasa. 111 - A conf1,ssão como atenuante na
doutrina. IV - O conceito de espontaneidade firmado
pela jurisprucUncta. V - Conclusão. Bibliografia.

I - Introdução

Dentre os meios de provar a autoria dos crimes, admitem as leis a
chamada confissão, que logo se destaca como evidência sui generis, posto
que viola aquele instinto de autoeonservação inerente a todo ser humano.

E isto se dá porque realmente não é fácil contribuir pata a própria
condenação, falando a verdade. Na maioria das vezes, a voz do interesse
próprio predomina, no coração do homem, sobre a moral e a integridade.

A história humana de todos os séculos prova que este dom divino 
a virtude da sinceridade - se opõe diametralmente aos sentimentos natu
rais humanos de auto-estima, ante o perigo de sofrimento.

E tanto é assim que o trato prático com as Cortes de Justiça pátrias
vai confirmar tal assertiva, pois preponderam na maior parte dos processos
criminais os acusados que tudo negam..

Por isto, sob a justificativa de premiar a integridade de caráter e o
arrependimento humano, se aceita hodicmamente a confissão do crime
como atenuante, desde que espontânea.
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Mas o que "em a ser ~xatlUDente confissão e1l.POn~'l

Qual 8 amplitude dellte termo para 8 ciência do Direita?

~rá \'áiída a confissão colhida mediante procedimento inquisit6rio.
na polícia?

Os institutos da revelia (oonfissio ficta) e da retrala~io produzem
efeitos quanto à pret6rita confinio?

Estes os principais questionament~ que se pretende debater.

A conclusio empírica que se faz acerca do tema é de que há alguma
dificuldade na aplicação de tal atenuante no cotidiano pois. sem embargo
do inegável brilhantismo dos magistrados brasileiros, inúmc1'OI do os pro
etasos em que deixa de ser considerada quando aplicAvel ou é uti&ada
quando Dio incidente à hipótese .

O que se pretende no preleote trabeIho, ponanto. é poeicionar ~

atenuante da ::onfisslo «pontàDea de. forma que CIta 1ie apreaenta para ()
bom direito, assim ajudando àqueles estudIosos que lidam :em tal quedlo,
seja nas faculdades ou. DOS tnhunais c: que, por vezes, encontram alpma
dificuldade na sua mterpretaçAo.

Assim, espera-se contribuir para a adoção de um conceito unifotlDe,
ce aplicação pacífica nos tribl1Ilai& criminais.

NetiSe sentido, 8. noção hiit6rica do tema, a. posição dos nobJel jurl.
consultos que ;á o esrudaraJl), bem como as mais recentes declaõer doe
pretore! nlo serão etqueeidu.

: I - Evolr..fÕO his'árico-positiv" do uma no BralU

r\ntes de se ::.oUlentu COClO L oonfigB.o. espontânea. oc nio. fot e ~

tratada no Btalil, releva observar que: todu as civilizaçêlea sempre rec<>
nheceram a confissão como meio de prova.

O que variou muito desde 0$ primórdios àa civilizaçlo foi a forma
como a confissão era obtida, preponderando o entendimento de que a
mesma constituia prova absoluta do crime.

AS.5Ím t que na maior parte dos sistemas penab a conf1!86J !IeDlpre
opera efeitos de reconhecimento suficiente do crime para a condenaçjo
que, 00 entanto, Ob&e"8 penas mais brindai, exatamente em ta:z.I.o da
confiAlo.

.O lbrandamento d. pena pela confissão é, portanto, regra mundial e
nio exceçio.
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Resulta em um aperfeiçoamento do sistema penal, pois o ato de con
fessar revela integridade de caráter e responsabilidade, o que deve ser
premiado.

Nos países anglo-saxões como, por exemplo, nos Estados Unidos da
América, a confissão espontânea de um crime é indubitavelmente a rainha
das provas. O fato do acusado se afinnar "guilty" (culpado) impede a
produção de qualquer outra prova e põe fim à instrução. A respeito,
convém transcrever a explicação do jurista norte-americano ERNST
PUTTKAMMER, in verbis:

"After the preceding steps have been completed, the defen
dant will be brought before the court which will ultimately try
him. This first appearance is, however, merely preliminary. It
is know as the "arraignment". At it he is informed of the char
ges sgainst him, either by reading the indictment to him ar by
informing him of its substance. He is them ssked what bis
answer to them is. Thus his choice of answer dealing with the
real merits of the charges is limited: he can plead guilty or not
guilty. The pIea of guilty admits the entire charge against the
defendant. It admits tota11y and several1y, item by item, all
the e1ements of the crime that the indictment charges. In other
words, it is a sweeping expression of his failure to contest
anything that the state has brought up against him and puts the
case at once in the same stage that, on a not.guilty plea, would
be reached only after the trial had taken place and a verdict
of guilty had been brougtht in by the jury:'

Outrossim, ainda no que tange ao direito norte-americano, a confissão
também opera um abrandamento da pena a ser imposta, às mais das vezes
por meio de um acordo entre a promotoria e o acusado, conforme comenta
o Professor DELMA KARLEN, da Universidade de Nova Iorque, quando
trata em seu livro do tema em questão:

"A frequent OCCasiOD for the exercise of the prosecutor's
discretion is in connexion with the negotiated guilty plea. In the
United States this practice is a predominant feature of criminal
procedure. In most localities a very large number of guilty pleas
are entered as a result of bargains struck by defendants and the
district attomey. Usua11y the accused agrees to plead guilty 00

the prosecution's agreement to reduce the charge from a felony
to a misdemeanor. And often he does 50 on the prosecutor's
promise to recommend a leDient sentencc."

Como se vê, em tal sistema, a confissão, espontânea ou não, é prova
absoluta e bastante para a condenação. O acusado enfrenta ou não a
acusação que lhe faz o povo. se confessa desde logo sua culpa, será
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condenado, mas com a pena atenuada. Resta adotado o aistema tegu\ar de
provas, denominado positivo, em que cada prova tem valor tarifado, inal
terável, previsto ex ante, ficando o juiz adstrito a apreciá-la de acordo
com a eficácia que a lei lhe atribui.

Já o sistema pátrio segue atualmente a linha da livre apreciaçio da
prova, também chamada de íntima convicção, no que tange aos crimes
dolosos contra a vida, e o sistema de persuação racional, nos demais cri·
mes, ambos caracterizados por uma maior discricionariedade na análise das
provas, devendo o julgador, no último sistema, à conclusão l6gica destas
se limitar.

Discriminado o sistema utilizado no Brasil, há que se retroceder al·
gumas centenas de anos e perquirir como o assunto foi tratado na época
da colonização portuguesa.

A codüicação criminal no Brasil ColÔnia pode ser encontrada nas 0r
denações dos Reis de Portugal.

Durante o período de vigência das Ordenações, a confissão não só
era admitida como meio de prova, como constituía prova plena e bastante
para condenação.

Tal entendimento vigorou com as Ordenações Afonsinas (Livro V,
Título IV - até 1.511), Manuelinas (Livro V, Título I - até 1.680) e
Filipinas (Livro V, Título CXXXIV - até 1844).

Ressalte-se que o sistema adotado pelas Ordenações Filipinas era ,ui
generis: A defesa (contrariedade) s6 era aceita se negada a acusação por
uma tese rawável (§ 1.°) e a confissão superveniente era válida e punha
fim à instrução (§ 8.°). As únicas exceções à condenação imediata em
caso de confissão ficavam no Título 35, § 7.°, que cuidava da legítima
defesa, e 71, § 5.°, que tratava do caso de arrependimento em crime de
peita (corrupção).

O advento do Código Processual Criminal de 1844 em nada alterou
a qualidade da prova da confissão: continuou sendo considerada como
prova bastante para a condenação, podendo findar a instrução (art. 94).

O Código Imperial difere das Ordenações porque nele não mais eram
permitidas as torturas para obtenção das confissões, comuns na vig&1cia
destas últimas.

Destarte, com o surgimento da República, o povo brasileiro recebeu
nova codificação em que se permitia, pela primeira vez, que uma confislio
fosse apreciada conforme o arbítrio do juiz, tendo em vista as demais pro
vas dos autos. Findou, por conseguinte, a preponderância da confissão como
prova no Brasil. Registre-se, por oportuno, que o art. 42 do Código Penal
de 1890 não elencava entre as atenuantes a confissão, espontAnea ou não.
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o tratamento da confissão espontânea como atenuante s6 foi adotada
pelo legislador em 1940, o que foi mantido, com diferenças, pela reforma
da Parte Geral do Código Penal, havida com a Lei n.o 1.209/84, atual.
mente em vigência.

IH - A confissão como atenuante na doutrina

Abstraindo-se o subjetivismo a que chegaram os iluministas, ao, expU.
cavelmente, tentarem de todas as formas anular o despotismo esclarecido
então reinante, assim repudiando as formas de sujeição dos cidadãos ao
poder punitivo estatal, releva observar que a confissão sempre foi admitida
pelos jurisconsultos e doutrinadores como meio direto de prova.

Quanto à confissão, na ordem jurídica nacional, nem sempre sua es
pontaneidade atenuou a pena.

Coroa já se observou, na época das Ordenações e, ainda, na vigência
dos Códigos Imperial de 1830 e Republicano de 1890, a confissão não
abrandava a pena.

Foi somente com o advento do C6digo de 1940 que o direito positivo
pátrio acolheu a pré-falada atenuante, no art. 48, inciso IV, letra d.

Contudo, a aplicação da atenuante da confissão ficava restrita aos
casos de confissões de fatos ignorados ou atribuídos a outrem.

Assim se referiu o mestre BASILEU GARCIA, em relação à confissão
espontânea adotada pela Lei de 1940, verbis:

"O agente que confessa, espontaneamente, perante a auto
ridade, a autoria do crime que praticou e que, todavia, era igno
rada ou imputada a outrem, denota, em regra, possuir sentimentos
morais que o distinguem da massa comum dos criminosos. Ou
quer evitar que um inocente seja imerecidamente castigado, ou
se arrependeu sinceramente, ou mesmo não arrependido, reconhece
a soberania da ação da Justiça - à qual se sujeita, colaborando
com ela. Merece atenuação da pena a ser-lhe imposta."

Do mesmo entendimento era o notável jurista ROBERTO LYRA, que
assim se posicionou, acerca do tema:

"A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua
prestação, em que seria redundante a referência, mas ao compare
cimento do agente, ainda livre de qualquer suspeita, para dizer
a verdade contra si mesmo.

A autoridade ignora a autoria ou a atribui a outrem. Tra·
ta-se da espontaneidade, com que se acusa o culpado, evitando o
erro ou omissão da Justiça.
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Não é necessâria indagação sobre os móveis da confisllio.
concedendo-se a atenuante, quer o agente se apresente por temer
a descoberta da autoria ou a sua justa imputação. quer pelo sino
cero arrependimento e pela ânsia de sofrer a reação defensiva da
sociedade:'

Ainda partilhava de semelhante ponto de vista o professor MAGA·
LHÃES NORONHA, ao lecionar que:

"Não se pode dar à minorante a elasticidade que alguns pre
tendem. A confissão que a lei tem em vista é a espontlnea e de
crime cuja autoria é desconhecida ou está sendo erroneamente
imputada a outrem. A confissão do denunciado não é contemplada
pelo dispositivo, o mesmo ocorrendo com 8 do indiciado. isto é,
daquele contra quem se instaurou o inquérito policial.

Tanto pode a confissão ser feita perante a autoridade poli.
cial como à judiciária. Os m6veis não contam; basta, como já se
escreveu, que seja espontânea:'

Contudo. a reionna penro de 19M extinguiu tais exigblcias ou pres
supostos objetivos de aplicação, como facilmente se observa pela redação
da letra d do inciso 111 do art. 65 do vigente Código Criminal, assim posta:

rrArt. 65. São circunstâncias que sempre atenuam 8 pena:
... ~ 10 " , ..

.................................... , .

111 - Ter o agente:

d - confessado espontaneamente. perante a autoridade. a
autoria do crime."

Não há mais a obrigação de a autoria ser ignorada ou atribuída 1:I

outrem.

A lei fala em espontaneidade.

O que s6 pode querer dizer toda e qualquer confissão nia obtida por
meio de coação ou qualquer outro vício do consentimento, isto ~, licita
mente.

Se o legislador, propositadamente. retirou a proibição de se atenuar
crimes com autoria já conhecida, não se pode em detrimento do direito
público subjetivo do réu, exigir mais do que a própria lei requer.

Assim se posiciona, aliás, o festejado professor CELSO DELMANTO.
conforme abaixo:

"Antes da reforma penal de 84, esta atenuante exiBia. como
requisito, que a confissão fosse referente a delito cuja autoria
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era ignorada ou atribuída a outrem. Agora, foi dispensado esse
requisito. Basta para a atenuante a simples confissão da autoria.
Tal confissão deve ser espontânea, embora não se exija a volun
tariedade. A lei apenas quer que a confissão seja espontânea, não
havendo razão legal alguma para exigir-se que ela seja resultante
de "arrependimento" do agente. Ainda que este confesse, até mes
mo movido pelo único propósito de vir a beneficiar-se, no futuro,
com a atenuante, ela não pode deixar de ser reconhecida, se houver
espontânea confissão de autoria. Pode ocorrer tanto na fase poli
cial como em juízo, mas não valerá como atenuante, se confessou
no inquérito, e depois se retratou em juízo."

O mesmo ocorre com o eminente jurista ALBERTO SILVA FRANCO
que assim se manifesta, verbis:

"A alínea d do n.O lU do art. 65 da PG/84 modificou, sen
sivelmente, o texto anterior. Para que se reconheça a atenuante,
basta agora ter o agente confessado perante a autoridade (policial
Ou judiciária) a autoria do delito, e que tal confissão seja espon~

tânea. Não mais é mister que a confissão se refira às hipóteses de
autoria ignorada do crime, ou de autoria imputada a outrem. Des
de que o agente admita o seu envolvimento na infração penal,
incide a atenuante para efeito de minorar a sanção punitiva. O
propósito do legislador foi, portanto, o de estimular o autor da
infração penal a reconhecer sua conduta como um ato pessoal,
dand~lhe, em contrapartida, como um prêmio, a atenuação da
pena. Mas a confissão, só por si, não é suficiente. B necessário
que seja espontânea, isto é, que a vontade do confitente seja de·
terminada sem a intercessão de fatores externos. A confissão, for
çada ou induzida, não serve para efeito de caracterização da mi
norante. Obviamente a retratação de confissão espontânea ante
rior não comporta a atenuante."

Por todo o exposto se verüica que a doutrina moderna se encontra
mais consentânea com a realidade, bem como com a hodierna ciência
penal, em que se verifica um abrandamento das penas privativas de liber~

dade como forma de punição.

Os mais modernos penalistas nio exigem para a configuração da con·
fissão espontânea nem a ignorância da autoria, nem que a idéia de confessar
tenha partido do confitente (voluntariedade). O que se exige, e somente
isso, é que a confissão não seja obtida de forma viciosa, ilícita.

IV ~ O conceito de espontaneidade firmado pela jurisprudência

As decisões dos pretórios acerca do presente assunto esclarecem alguns
dos pontos mais discutidos em doutrina, inobstante não se tenha, conforme
referido na introdução, um conceito uniforme a respeito.
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A jurisprudência é pacífica no sentido de que, com o advento da Re
forma Penal de 1984, não mais se exige que a confissão o seja acerca
de fato ignorado ou itnputado a terceiro. Nesse sentido, dentre muitos
outros, os seguintes arestos, bastante elucidativos: RT 619/360, RT 608/301
e RJTJSP 102/441.

Além do exposto, há entendimento predominante de que não importa
se a confissão é feita para a polícia ou para o juiz, nem se a confissão
é total ou parcial do crime. O que se entende necessário é a espontanei
dade. antítese da confissão forçada ou induzida. Citem-se. à guisa de exem
plo, OS julgados da RTJ 95/563 e 91/750.

Não obstante o referido, a posição do Supremo Tribunal Federal é
de buscar o animus do confitente. deixando de considerar a atenuante de
forma objetiva para perquirir do "motivo" da confissão como, por exem1
pIo, o arrependimento sincero, demonstrando merecer pena menor, com
fundamento na lealdade processual- STF, HC 65286, D.J.U. de 25~9-1987.

RTf 88/37 e RTJ 46/273.

A respeito de confissão retratada, entende·se que tal circunst!ncia ex·
clui a atenuante (TACrim/SP, AP. 470.903, BMJ TACrim SP 55/22).
Mas o Supremo Tribunal Federal registra decisão no sentido de que se a
retratação não se coaduna com as demais provas dos autos, o juiz deve
considerar a anterior confissão e aplicar a atenuante (STF, RECrim 1.261,
D.T.U. de 24-4-76, p. 2.225). Ainda sobre o mesmo tema: RT 435/365.

Por derradeiro, é da jurisprudência a tarefa de criar posturas não pre.
vistas em lei, como em relação ao fato de que a confissão espontânea
óe-ve SeI' en'tenóióa CO)110 cucunstbcia preponQetatlte sobre tll ~tmaitl

(TACrim/SP, A. Crin1. 487.675, JUTACRIM - SP n.O 93/221 e
BMTTACrim/SP 55/19).

v - Conclusão

Após expor as opiniões dos jurisconsultos e dos pretores. pode-se con·
cluir que:

1) a confissão espontânea, no atual regime, não exige que o fato
confessado seja ignorado ou atribuído a outrem;

2) a idéia de espontaneidade que predomina na jurisprudência é a
de que só não é espontânea 8 confissão forçada ou induzida;

3) a consideração da atenuante, desde que a confissão nia tenha. lido
forçada ou induzida, é direito público subjetivo do confitente e constitui
assim medida obrigatória para o julgador;

4) a confissão vale não pelo lugar em que é prestada, mas pela força
de convencimento que nela se contém. Porisso, aplica-se a atenuante ,
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confissão feita na policia ou em juízo, indistintamente, sendo irrelevante
se a confissão é parcial ou total;

5) A confissão retratada vale como atenuante se o juiz desconsidera
B retratação e condena o acusado com base da confissão pretérita, dentre
outras provas.

De lege ferenda:

1) a confissão deveria ser erigida em causa genérica minorante;

2) a confissão deveria constituir prova plena e suficiente para a con
denação, com o fim da instrução;

3) a revelia deveria confirmar como verdadeiros os fatos articulados
na inicial (confissão ficta), máxime se tais fatos forem espontaneamente
confessados na polícia.

:e fato que tais conclusões a par das sugeridas para um futuro pró
ximo, não são unanimemente adotadas no cotidiano, inobstante se coa~

dunem com a mais moderna doutrina e com a predominante jurispru
dência.

a atual sistema brasileiro de provas criminais revela preocupação com
o humanitarismo, mas peca pela lógica e pela falta de praticidade na for
ma da prestação jurisdicional.

A confissão, por sua própria natureza, não deve comportar prova
em contrário.

O processo criminal brasileiro muito iria ganhar se confessada :l in·
fração por quem dela fosse acusado, se passasse imediatamente para a
sanção como, aliás, era a nossa tradição desde as Ordenações Portugue
sas até o surgimento da República.

A punição seria rápida e exemplar, além de consentânea com o enten
dido pelo próprio acusado.

E para falar a verdade, ao se admitir a prova em contrário da con·
fissão, sem ao menos conferir a esta presunção de veracidade, reconhece-se
que as confissões no Brasil não são obtidas por meios sérios, nem de
forma lícita, mas por meios vergonhosos e escusos. muitas vezes hedion
dos.

Ora, é notório que a confissão deve prevalecer sobre as demais pro
vas, pois como se absolver um acusado que confessa minuciosamente a
prática delituosa. sem perverter os princípios da lógica e da boa-razão?

Além de tudo, a confissão como medida autorizadora de imediata
condenação abreviaria um enorme contingente de processos, com mais rápi
da e justa prestação jurisdicional e prestígio para o Poder Judiciário e
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o organismo repressor estatal, da mesma forma como ocorre em. países
mais desenvolvidos, menos entusiasmados com esta amplíssima defesa nossa,
cujo preço para a sociedade às mais das vezes é mais alto que o benef{·
cio.

De outra parte, também beneficiado ficaria o confitente, com o abran·
damento da pena a ser infringida, por meio do estabelecimento da mino
rante genérica da confissão.

A única ressalva que se faz a este sistema, ora proposto, é que a con·
fissão feita na polícia, para ter o condão de encerrar a instrução. teria
de ser ratificada em juízo, pois do contrário valeria como prova comum.
pena de se afrontar o princípio constitucional da garantia de juiz imo
parcial.

Quanto à revelia, deveria operar efeitos de confissão ficta. gerando
presunção juris tantum de veracidade dos fatos articulados na inicial. pois
resta nítida a desconsideração do acusado para com 08 seus semelhantes
e a sociedade como um todo, ao levianamente procurar furtar-se de suas
responsabilidades.

Com estas despretenciosas sugestões e singelos comentários se espera
ter contribuído para a discussão do aperfeiçoamento do processo penal bra·
sileiro, que, definitivamente, não tem correspondido aos anseios da classe
jurídica nacional, nem aos da coletividade.
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Alguns Aspectos da Prescrição
Retroativa em Direito Penal

CARLOS VITOR MARANHÃO DE LoYOLA

Juiz do Tribunal de Alçada do Paraná.

Com a alteração do Código Penal introduzida pela Lei n.O 7.209, de

11 de junho de 1984, a prescrição retroativa, até então admitida pela

Súmula 146, do Supremo Tribunal Federal, passou a ter previsão legal,

constando do artigo 110 e seus parágrafos, do estatuto penal substantivo.

Estabelece o parágrafo 1.0:

«A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito

em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso,

regula-se pela pena aplicada."

o parágrafo 2.°, por sua vez, preceitua que

"a prescrição de que trata O parágrafo anterior pode ter por ter

mo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou queixa."

Pois bem, em primeiro lugar cumpre observar ser pacífico, ante a

nova redação e análise de tais dispositivos, que a prescrição retroativa
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ou intercorrente reveste-se em causa extintiva da pretensão punitiva do

Estado. Decorrido o lapso temporal entre a consumação do crime e o

recebimento da denúncia, ou entre este ato processual e a publicação da

sentença condenatória recorrível, opera-se a extinção da punibilidade pela

prescrição da pena concretizada, desde que a acusação não tenha recorrido

para agravá-la, ou seja improvido a recurso pa! ela intetposto. E. consu·

mada tal modalidade prescricional pela fluência do lapso temporal previsto

em lei. ocorre por si só a própria rescisão da sentença condenatória, no

exato momento do trânsito em julgado para a acusação, impedindo, assim,
a constituição da coisa julgada material e o conseqüente surgimento da

pretensão executória do Estado. A respeito do tema, aliás, com indiscutí·

vel acerto ledona DAMÁSIO E. DE JESUS~

"A prescrição retroativa atinge a pretensão punitiva, rescin·

dindo a sentença condenatória e seus efeitos principais e acess6

rios" (Direito Penal, v. 1.0, 1985, p. 633).

Surge, então, diante de tais considerações, a debatida questio a res

peito de dispor ou não o próprio juiz da condenação competência para

declarar extinta a punibilidade, ante a ocorrência da prescrição retroati

va, se a competência é dos Tribunais, ou mesmo do Juiz de Execuções

Penais.

A orientação doutrinária prevalente tem sido no sentido de que após

o trânsito em julgado o juiz de primeiro grau exaure sua jurisdição, es

tando impossibilitado processualmente em declarar extinta a punibilidade,

por haver cessado a sua competência. Adotam tal posição, dentre outros.

PAULO Jose DA COSTA JÚNIOR (Comentários ao C6digo Penal, v.

1/489. Saraiva, 1986); JÚLIO FABRINI MIRABETE (Manual de Direito

Penal, vai. 1/401. Atlas, 1987); PEDRO BARCELOS (Prescrição Retroa

tiva, em RT 620/267); DAMÁSIO E. DE JESUS {Prescrição Penal, p. 150.
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Saraiva, 1987); JOÃO ESTEVAM DA SILVA ("Prescrição Retroativa só

no Tribunal", in O Estado de S. Paulo, ed. de 20-3-91, Seção Justiça,

p. 21).

Entretanto, há doutrinadores que entendem que a prescrição retroa·

tiva pode ser declarada em 1.0 grau, reunidos os pressupostos legais, den

tre eles ALBERTO SILVA FRANCO e outros (C6digo Penal e sua Inter

pretação Jurisprudencial, 2.a ed., Ed. RT, 1987, p. 366), sendo que alguns

acórdãos do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo já adotaram tal

posição (RT 607/322; RT 633/313; JTACrimSP 86/161).

Perfeitamente delineadas as teses divergentes, parece-me que o posi

cionamento mais adequado está com os que admitem que a prescrição retroa

tiva pode ser declarada pelo próprio juiz da condenação, independente

mente de qualquer recurso.

Com efeito, conforme afirmam ALBERTO SILVA FRANCO e outros

(obra citada, p. 366),

"guarda inteira pertinência a conclusão de que a prescrição re

troativa pode ser reconhecida em l.a instância. Ao declarar res

cindida a sentença condenatória, não está o juiz de 1.° grau nem

reformando seu próprio ato, exaurida a sua jurisdição, nem cui·

dando de matéria que não lhe está afeta. Em verdade, ao reco

nhecer a incidência da prescrição retroativa, o juiz do processo

ou o juiz da execução atende apenas a um imperativo legal, pois

é a lei e não ele quem atribui à declaração o efeito de invalidar

a sentença condenatória, obstando-lhe a formação da coisa jul.

gada e a constituição do título penal executório."

Ora, sem dúvida alguma, ocorrendo a prescrição retroativa, jamais

poderá o Estado cumprir a sua pretensão executória, mesmo ainda ine.

xistindo declaração judicial a respeito, desde que a prescrição ocorre natu·
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·ra1mente, pela simples fluência do lapso temporal. Por tal motivo, o juiz

.de 1.° grau, ao declarar extinta a punibilidade, não está modificando a

sentença condenatória que não chegou a formar coisa julgada, nem u.
tando de matéria que não ê de sua competência, mas sim, em decon!neia

de uma situação jurídica já consumada (fluência do prazo prescricional

retroativo), cumpre ele o dever que lhe é determinado pelo artigo 61 do

Código de Processo Penal, que preceitua:

"Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer ex

tinta a punibilidade. deverá declará-lo de ofício'"

Nem se diga, por outro lado, que a competência para declarar a ex·

tinção de punibilidade, pela prescrição retroativa, seja do Juiz de Execu·

ções Penais, posto que, em casos tais, conforme já foi dito, o Estado

não tem constituído, em nenhuma oportunidade, título penal executório.

Acresce observar, por fim, que o processo penal, em sendo funda·

mentalmente instrumental, só conserva utilidade enquanto persistir algu

ma expectativa de punibilidade por parte do Estado; extinta a punibilida.

de, pela simples consumação do período prescricional, não mais existe

qualquer interesse do Estado no processo. perdendo toda e qualquer sig

nificação sua manutenção que, subsistindo em razão de qualquer rigor for

mal, estará causando evidente constrangimento ilegal aO réu, que deve ser

evitado.

Em suma, transitada em julgado a sentença para a acusação, pode

o próprio juiz da condenação declarar a prescrição retroativa, uma vez

constatada a ocorrência,. revestindo-se a providência em medida Dia vedada

processualmente, que se identifica com a premente necessidade de adoção

de conceitos desapegados ao exagerado formalismo. proporcionando maior

agilidade e racionalização à prestação jurisdicional, mormente quando tra

ta de questão ligada à liberdade individual do cidadão.
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La División dei Proceso Penal en Dos Fases
(Preguntas desde la Constituci6n Espaiíola)

ANT01Ii"lO BERISrAIN

Catedrático de Derecho Penal
San Sebastián

SUMARIO

1. Preguntas desde ~a globalidad. 2. Perspectiva 1uri
dica-penal substantiva. 3. Perspectiva procesal. 4. Or
ganización 1udicíal et cetera.

1. Preguntas desde la globalidad

Varios especialistas, particularmente el Presidente de la Sala Segunda
deI Tribunal Supremo, Enrique Ruiz Vadillo, hablan con freeuencia cn
sus publicaciones de la globalidad deI sistema de justicia penal o, en ter
minologia deI Consejo de Europa, de las mallas, de las redes, de la justicia.
penal. Acertados nos p~n los euatro elementos que Enrique Ruiz Va·
dillo (en su ponencia sobre "Relaciones entre organizaci6n judicial y D~
cho penal" presentada en las I Jornadas de magistrados, fiscales y prole-.
sares de Derecho penal - Trabafos preparatorios dei Congreso de Viena
de la AIDP, Albacete, mayo 1988) 1 considera necesario integrar arm6ni
camente: el Derecho penal sustantivo, el Oerecho procesal penal, el l)e..

recho penitenciaria y la organizaci6n judicial.

1 lll. RUlZ VADILLO, "Relaciones entre organización judicial y Derecho
Penal", eu Revista JurúUca de CastUla-LA Mancha, nÚln. 7. agosto 1989, pp. 23 88.
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En estas páginas intentamos subrayar la importancia deI punto ter
cera (eI Derecho procesal penal) que. para desarrollarse, necesita eI apoyo
de los otros tres. También se intenta sugerir que seria conveniente intro
ducir la división deI proceso penal en dos fases. con todo 10 positivo
que ello implica de presupuestos y de consecuencias.

Supongo conocida la excelente tradici6n espafiola en eI campo de lu
instituciones penitenciarias y procedimentales; y en eI empefto por encontrar
y/o crear eI arm6nico desarrollo de la totalidad y "una cohesi6n íntima
y una gran congruencia entre todas sus partes", conscientes~ sin embargo.
deI "conjunto de incoheren~ias y contradicciones>t que subyacen entre la
realidad objetiva y los m61tiples aspectos de conocimiento de eUa. como
escribi6, ya en 1902. Dorado Montero (Bases para un nuevo Derecho penal.
p. 172).

Ello no obsta para cuestionamos sobre la oportunidad de introducir
importantes reformas desde la perspectiva deI principio constitucional (ar
tículo 25.2 de la Constituci6n espafiola), según eI cual "Las penas priva
tivas de libertad y las medidas de seguridad estarm orientadas bacia la
reeducaci6n y reinserci6n social" deI condenado.

2. Perspectiva iurldico-penal sustantiva

A la luz de diversos trabajos de penalistas Y. en concreto. de la po
nencia deI Prof. Ruiz Vadillo, surge la pregunta de si los profesores de
Derecho penal debíamos hablar más en nuestras cátedras deI problema
penitenciaria y de la divisi6n deI proceso penal en dos fases. con su inci
dencia directa en eI Derecho penal sustantivo. Surge también la pregunta
de si debíamos escribir más sobre el tema y si debíamos hacer algo más
al respecto.

En algunas Universidades se corre e1 peligro de que 108 temas óltim08
deI programa, que suelen ser los dedicados a los problemas penitenciarios,
no se expongan con la debida profundidad por falta material de tlempo
a1 fmal deI cuno acadêmico. QuiW también, ojeando \os tnditea de lu
revistas de Derecho penal sustantivo. se deplore eI prestar no suficiente
atenciÓD y espado al mundo penitenciario y al tema de la divisi6n deI
proceso penal en dos fases de tal manera que. desde el punto de vista
sustantivo. se analicen los pros y los contras. así como los modos de llevar
la a cabo. eo caso de considerar deseable la divisi6n. al estilo inglés.
norteamericano y escandinavo.

Algunos catedráticos de Derecho penal dudamos si hacemos lo sufi·
ciente con nuestros alumnos en cuanto a visitas a las instituciones peni.

230 R. IlIf. legial. Brolilia a. 28 li. 112 aut./tI.E. 1991



tenciarias y a los Palaeios de Justicia para conocer y resolver las cues
tiones relacionadas con la determinaci6n de la pena y de las medidas pe
nales correspondientes.

No pocos penalistas se han preocupado y se siguen preocupando se
riamente de las aporías penitenciarias en la teoría e incluso en la práctica,
ocupando (en tiempos cercanos y difíciles) puestos de suma responsabi·
lidad en la Direcci6n General de dichas instituciones y elaborando una
ley orgánica penitenciaria (el afio 1979) que ha merecido el aplauso gene
ral (aunque después su desarrolIo reglamentario y fáctico deje bastante
que desear).

Conviene insistir en la Iínea tradicional espafiola que considera como
fin principal de las penas "Ia correcci6n deI delincuente para hacerle
mejor si se puede, y para que no vuelva a perjudicar la sociedad. .. Ia
enmienda deI delincuente es un objeto tan importante, que jamás debe
perderle de vista el legislador en el establecimiento de las penas. PerOl
d,cuántas veces por defecto de éstas, en vez de corregirse el delineuente,
se hace peor y tal vez incurable hasta el punto de verse la sociedad en
preeisi6n de arrojarle de su seno como miembro acangrenado, porque ya
no le puede sufrir sin peligro de que inficione a otros eon su contagio"?,
como escribi6 Lardizábal, en el capo IH, nÚIn. 4 de su Discurso sobre las
penas contrahido á las leyes criminales de Espana, para facilitar su refor11UJ
(Madrid, 1782).

3. Perspectiva procesal

A los procesalistas quizás se les pueda formular, peco más o menos,
las mismas interrogaciones que nos autocuestionábamos en el campo penal.
Sus trabajos de investigaci6n y de divulgaci6n en las revistas, su docencia
deI Derecho procesal en las aulas universitarlas, las visitas con sus alumnos
a las cárceles y a las Audiencias. .. no sé si prestan la atenci6n que hoy
en día exigen el respeto y el desarrollo de los derechos humanos de los
delincuentes y de los inocentes, de los victimarios y de las víctimas.

Aunque mis conocimientos en el sector procesal no alcancen el nivel
deseable, me permito abogar en favor de la divisi60 deI proceso penal
eo dos fases.

Como resultado de la evoluci6n de las modemas investigaciones crimi·
nol6gicas y de las ciencias deI hombre armes ai campo penal sustantivo,
procesal, penitenciaria y de la organizaci60 judicial, se impone introducir
ciertas reformas radicales en el procedimiento penal tradicional. Quizás
estas reformas deban ser más profundas que las pergefiadas generalmente
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en los textos de Derecho procesal penal. Con F. Ramos. sentimos UJUI

i~sistibIe tentaci6n de cruzar el Rubicón de un siglo de historia. lHa
llegado ya el momento para que en Espana se imite, sin copiar textual
mente, las innovaciones introducidas tiempo ha en otros países que divi
den en dos fases el enjuiciamiento criminal? Me refiero al juicio ora
después de los pasos previos, sumarial e intermedio. que comentan a1gu
nos especialistas como Gimeno Sendra, Moreno Catena, Almagro Nosete y
Cortés Domfnguez eo su Derecho procesal 2 , y últimamente Francisco Ra
mos en su documentado y sugerente El proceso penal. Lectura Constitu
ciona[8.

Dentro deI pracedimiento que considero oportuno establecer de lege
ferenda, en el juicio oral corresponde al Juez o ai Tribunal determinar
primeramente la culpabilidad o la inocencia deI acusado, es decir, decidir
el st o el no a la imputaci6n objetiva y subjetiva deI hecho delietivo. Poa
teriormente el mismo Juez o Tribunal, pera con la colaboraci6n de espe
cialistas de las ciencias deI hombre, deberá llevar a cabo otra tarea muy
distinta de la anterior, debelá formular en concreto el qui y el cdmo de
la sentencia, es decir, determinar las concretas penas y medidas penaIes
correspondientes, tomando cientfficamente eo consideraci6n la personali·
dad deI deliocuente, su contexto familiar, social, laboral, etc. Y lU rela
ci6n pasada y futura con la víctima.

En el estadio anterior (1a conviction) se conocen y se juzgan los hechoa
probados y su calificaci6n jurídica, imputabilidad, culpabilidad, etc. Des
pués, en esta segunda y última etapa (Ia sentencing), se establece con la
ayuda de los especialistas extrajurídicos una prognosis futura para poder
formular la sanci6n concreta (dentro de las varias alternativas que per
miten los artículos 650 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)
que facilitará, en cuanto sea posible, la repersonalizaci6n deI delincuente
y la asistencia debida a la víctima. Esta división deI proceso penal eu
dos fases tiene una incidencia notable no &610 en la posterior ejecuciÓD
de la sentencia penal sino también, y sobre todo, en la técnica y e1 m6todo
para especificar y cuantificar la sanci6n concreta que se impone al conde
nado ecn miras a su reinserci6n social, exigida por la norma constitu
cional.

Quizás de nuestra centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal deba
actualizarse, entre otros, eI artículo 650 cuando dice que "El escrito de

2 V. GIMENO SENDRA, V. MORENO CATENA, J. ALMAGRO NOSETE Y
V. CORTES DOMINOUEZ, Derecho Procesal. Tomo TI (Voi. I). EI proceso penal
(l). Ttrant lo Blanch, Valenc1a., 1987, pp. 488 88. (C!r. 3' ed1c16n de 11190, pp.
463 88.>-

3 P. RAMOS. El PTocUO Penal. Lectura Constitucion4l. Bo8ch, Barcelona.
1988, pp. 317 88., 369 88. (Cfr. 2' ed1c1ón de 1991).
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calificaci6n se limitará a determinar en conclusiones precisas y numera
das: ... 5.a Las penas en que hayan incurrido e1 procesado o procesados.
si fueren varios, por raz6n de 5U respectiva participaci6n en el delito".
y eI art. 653 que permite a las partes presentar "sobre cada uno de los
puntos que han de ser objeto de la calificaci6n dos o más conclusiones
en forma alternativa". También aI art. 655, párrafo segundo, cuando de
termina que el Tribunal "dictará sin más trámites la sentencia que pro
ceda según la calificaci6n mutuamente aceptada".

El dictar la sentencia concreta parece hoy mucho más complicado de
lo que deia entender el texto de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal
y algunos de sus comentarios y comentaristas, especialmente si se concede
importancia ai Juez de Vigilancia Penitenciaria, como indica G. Blau t.

Como desarrolla ampliamente J. Herrmann 11. los juristas deben tomar
más en seria la urgencia de acomodar e1 Derecho procesal penal a la ev()o
luci6n aetual deI derecho penal de hecho hacia el derecho penal de autor
(eo el sentido positivo de la expresi60. no eo el sentido hitleriano). a la
luz de las modernas investigaciones sobre la personalidad dei delincuente
y con mayor ateoci6n a los previsibles efectos de las sanciones. Lógicamen
te, Herrmann propone la divisi6n dei proceso alemán en dos fases: una
para juzgar el hecho delicitivo con sus circunstancias fácticas, y otra p0s

terior para decretar 'J determinar las sanciones individualizadas con la 8:fU
da científica y seria de los especialistas en prognosis personal y social.
sio olvidar la atenci6n a (y la participaci6n de) la víctima li.

En este sentido pueden y deben interpretarse los artículos 75, La; 84.3";
81, 2.a y 100, 3, de la Propuesta de anteproyecto dei nuevo Código Penal,
de 1983. que piden informes de carácter crimino16gico formulados por
expertos.

4. Organizacion ;udicial et cetera

El pasado día 12 de abril, ai concluir un acto académico en el interiQ1'\
deI Centro Penitenciario de Martutene en San Sebastiãn, dos altos fun
cionarios (que han estado de servicio anteriormente en una decena de
centros penitenciarias) indicaron que en San Sebastián han constatado por

4 O. BLAU, Die StrajvoUstreckunusJ:ammer, en H. D. SCHWIND und G.
BLAU, Straf'OOllzug in der Praxís, Wal~ de G~t. BetUn, 19M, pp. ~ \W>.

I) J. HERRMANN, Ein neues Haupttlerh4ndltmgsmodell, en ZgStW. 1988,
pp. 44 88., 74 88., IDEM, Die Rejorm cler deutschen Hauptverhand,lung nach dem
Vorbfld des anglo-o.merikaniBchen Stra/'DeT/aArBfU. 1971. pp. 103 38.

6 J. lJERMANN, Em neues ...• p. 80.
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primera vez que los "operadores" de la administraci6n de la justicia curo.·
plen fielmente los preceptos Iegales respecto a la frecuencia y manera de
visitar las instituciones penitenciarias.

Si ojeamos las revistas especializadas (oficiales y no oficiales) desde
eI punto de vista de las 30.000 personas que están privadas de libertad
en Espana, quizás se pueda concluir que debía prestarse más atención y
espacio a estos problemas carcelarios en relaci6n con la presente y futura
organizaci6n judicial.

Plausible parece la importaneia que la revista deI Poder Judicial
otorga a algunas cuestiones deI sistema y funcionamiento penitenciário.

Por otra parte, es de lamentar que, desde aI afio 1983-1984, no se
baya publicado (según mis noticias) la Memoria que la Direcci6n General
de Instituciones Penitenciarias solfa editar cada ano.

Afortunadamente, eI hasta hace poco tiempo Defensor deI Pueblo,
Joaquín Ruiz-Giménez, en su Informe último se ha manifestado con inre
ligencia y valentia constatando que el respeto de los derechos humanos en
las Instituciones Penitenciarias de Espana deja bastante (mucho, digo yo.
aunque menos que en varias países centroeuropeos) que desear por diversos
motivos y diversas circunstancias.

Capítulo aparte mereceria el tanto de culpa de la Universidad Espanola
en general. Creo que la instituci6n en cuanto tal (no los profesores) está
muy por debajo de la altura de Europa 7. Prueba patente de ello es el
escaso aprecio y el escaso lugar que se presta a los Institutos y cátedras (7)
de Criminologia que a la luz de la ciencia contemporánea parecen in·
dispensables para el normal funcionamiento de las instituciones peniten·
ciarias y la debida actualización dei Derecho Penal, y en concreto, para
responder a la pregunta de c6mo debe determinarse y concretarse indi
vidualmente la respuesta penal, la sanci6n, que hic et nunc debe aplicarse
a cada condenado con sus peculiaridades y circunstancias tan diversas y
diferenciales. La Universidad podría investigar los pros y los contras de
la divisi6n deI proceso penal en dos fases desde la perspectiva interdisci
plinar propia de la Criminología y de la Política Criminal.

'1 R. LANGE, Aut ciem Wege zur anthropologuchen Knmfno!ogfB, en Zg8tW.
1988. pp. 81 88.

No8. Texto levemente actuaJ1zado, de la comun!caclón preaentada en lu
I Jorrnufa3 de magútrados, Jlscales 11 protesares de Derecho Penal - Trab4jos
preparatorios deZ Congreso de Viena de la AIDP. celebradas en Albacete <Espafia) ,
eu m&ya de 1988.
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1 . Introdução

E possível que a retenção dos ativos financeiros, determinada pela
Medida Provisória n." 168, posteriormente convertida na lei n.O 8.024. de
12 de abril de 1990 (arts. 5.°. 6.° e 1.°), constitua um dos mais tormentosos
temas do Direito Constitucional brasileiro. As múltiplas e contraditórias
posições manifestadas na doutrina dão conta, por si s6, da alta comple
xidade do tema.

Não são poucos os doutrinadores e juízes que sustentam a inconsti
tucionalidade manifesta dessas cláusulas por diversos fundamentos. Afir
ma-se, em síntese. que:

a) as normas em questão ferem a garantia constitucional que assegura
a proteção ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito (CF, art. 5.°,
XXXV[);

b) as disposições impugnadas consagram modalidade de empréstimo
compulsório sem observância do preceituado no art. 148 da Constituição,
que impõe seja essa espécie de tributo instituída apenas mediante lei
complementar;

c) ao decretar a indisponibilidade dos ativos financeiros, os preceitos
legais em apreço violaram, de forma flagrante, a garantia constitucional
da propridade (CF, art. 5.", XXII);

d) ter-se-ia aqui 8 configuração de confisco, eventualmente. a configura
ção de confisco temporário, pois a indisponibilidade desses ativos acabaria
por descaracterizar o próprio direito de propriedade;

e) as disposições impugnadas configurariam espécie de desapropriação
realizada ao arrepio da Constituição.

Alguns cogitam de que se cuidaria, na espécie, de peculiar requisição,
que estaria viciada ab initio, porquanto realizada em desconformidade
com a Constituição.

Pelo seu lado, os serviços jurídicos da União 1 afirmam a legitimidade
das disposições questionadas, sustentando, fundamentalmente, que:

a) quando a nova Constituição atribui competência à União para
legislar sobre sistema monetário (CF. art. 22. VI), confere-lhe, implícita e
necessariamente, poderes para criar e extinguir tal ou qual moeda, atri
buir-lhe ou retirar-lhe o curso forçado, fixar-lhe o respectivo padrão,
estabelecer regras de conversão da moeda antiga para a nova. seja ao
par, seja em outra proporção, inclusive prescrevendo taxas diferenciadas.
segundo a natureza dos valores representados na moeda antiga, e dispondo
sobre o prazo e as condições, gerais ou diversificadas, para a conversão;

1 Cf. Informaç6es prestadas no MS n Q .21.142-3, in: Diário OflcltJl de lO de
aetembro de 1990, pp. 17Hl-l'l146.



b) o plano estabeleceu regras de conversão de Cruzados Novos para
Cruzeiros, sem afetar a titularidade dos ativos financeiros, os quais foram
transferidos para o Banco Central, mas continuam em contas individuali
zadas, em nome dos respectivos titulares, sob sua integral propriedade, com
correção monetária e pagamento de juros, sendo passíveis de utilização,
nos casos admitidos em lei. Não se poderia, portanto, cogitar de emprés
timo compulsório.

Como se vê, as teses sustentadas contra a legitimidade da retenção
dos ativos financeiros afirmam, fundamentalmente, a existência de afron
ta (a) ao direito de propriedade, (b) ao princípio do ato jurídico pedeito,
e (c) à forma constitucional de instituição de empréstimo compulsório.

No sentido de que se cuida de empréstimo compulsório inconstitucio
nal, manifestou-se o Tribunal Regional Federal da 3.a Região, com sede
em São Paulo.

Aquela Egrégia Corte houve por bem acolher, por unanimidade, posi
ção sustentada no voto do eminente Juiz Américo Lacombe. Propôs-se Sua
Excelência a verificar se as disposições contidas na Lei n." B. 024, de 12
de abril de 1990, se enquadravam no esquema lógico do empréstimo com
pulsório.

A resposta é afirmativa, como se pode constatar na seguinte passagem
de sua longa manifestação:

"Após modificar a denominação da moeda (art. 1.0
) e esta·

belecer a paridade com a moeda antiga (art. 1.0, § 2.0), estabe
leceu o art. 5.0

:

Os saldos dos depósitos à vista serão convertidos em cru
zeiros, segundo a paridade estabelecida no § 2.° do art. 1.0,
obedecido o limite de NCz$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzados
novos) .

§ 1.° As quantias que excedam o limite fixado nO caput
deste artigo serão convertidas, a partir de 16 de setembro de 1991,
em 12 (doze) parcelas mensais iguais sucessivas.

§ 2.0 As quantias mencionadas no parágrafo anterior serão
atualizadas monetariamente pela variação do B1N fiscal. veri
ficada entre o dia 19 de março de 1990 e a data da conversão,
acrescida de juros equivalentes a 6% (seis por cento) ao ano ou
fração pro rata.

O caput determina conversão dos cruzados novos em cru·
zeiros até o limite de NCz$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzados
novos). O caput estabelece o limite de isenção.
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Temos, assim, o seguinte esquema lógico da primeira norma:

Hipótese de incidência: Núcleo: ser titular de depósito à
vista em instituição bancária; coordenada específica de espaço:
a instituição bancária depositária; coordenada específica de tem
po: 15 de março de 1990 (data da Medida Provisória 168).

Mandamento: Base de cálculo: o montante do depósito su
perior a NCz$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzados novos); alí
quota: 100% (cem por cento); Sujeito Ativo: Banco Central
(art. 9.°); Sujeito Passivo: depositante na instituição bancária.

A segunda norma tem o seguinte esquema lógico:

Hipótese de incidência: Núcleo: ser depositário do saldo
de cruzados novos acima de NCz$ 50.000,00 (cinqüenta mil
cruzados novos); coordenada genérica de espaço: sede do Banco
Central; coordenada de tempo: 16 de setembro de 1991, 16 de
outubro de 1991, 16 de novembro de 1991. .. , e sucessivamente
até 16 de setembro de 1992.

Mandamento: Base de cálculo: o montante de cruzados novos
não convertidos em cruzeiros, em 15 de março de 1990. corri
gidos pelo BTN fiscal e acrescidos dos juros de 6% ao ano; alí·
quota: 100% (cem por cento); Sujeito ativo: depositante na
instituição bancária; sujeito passivo: Banco Central."

Após desenvolver operação semelhante em relação ao disposto no
art. 6.° da Lei n.O 8.024, de 1990, que disciplinou a retenção dos ativos
financeiros constantes de saldos das cadernetas de poupança. concluiu o
eminente juiz, de forma lapidar:

"Criou, assim, a Lei n.O 8.024, de 12 de abril de 1990,
oriunda da Medida Provisória n.O 168, de 15 de março de 1990,
um. empréstimo compulsório, incidente sobre os saldos de depó
sitos à vista, saldos de caderneta de poupança, depósitos a
prazo fixo, letras de câmbio, demais ativos financeiros e recursos
captados pelas instituições financeiras por meio de operações com
promissadas. O tributo foi criado com uma alíquota de 100%
(cem por cento) incidente sobre as diversas bases de cálculo,
depois de subtraídos os limites de isenção, sendo restituível após
16 de setembro de 1991, em 12 parcelas iguais, mensais, suces
sivas, atualizadas pela variação do BTN fiscal e acrescidas dos
juros de 6% ao ano ou fração pro rata."

Enfatizou-se que o empréstimo compulsório não teria sido instituído
para atender despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública,
de guerra externa ou de sua iminência (CF, art. 148, I). Assim, o funda
mento somente poderia "ter sido retirado do inciso 11 (investimento pú
blico de caráter urgente e de relevante interesse nacional)". Nesse caso,
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estaria, porém, o empréstimo compulsório sujeito ao princípio da ante
rioridade.

A essa primeira inconstitucionalidade aduzir-se-ia uma outra: "por
disposição expressa do art. 148, o empréstimo compulsório só poderia
ser criado por lei complementar, e a medida provisória não é instrumento
idôneo para iniciar o procedimento legislativo de lei complementar". Como
somente cabe a utilização de medida provisória em. matéria de lei ordinária,
a instituição do empréstimo compulsório mediante essa providência excep
cional estaria a configurar uma outra inconstitucionalidade.

Ademais, inexistiria a urgência (sic), pressuposto inarredáve1 para a
edição de medida provisória, o que estaria a configurar ilegitimidade formal
autônoma da Medida Provisória e, portanto, da Lei n.O 8.024, de 1990.

Por último, identificou o v. acórdão uma quarta inconstitucionalidade,
decorrente do tratamento indiscriminado que se conferiu aos depósitos
em conta corrente e as demais formas de aplicação.

Sintetizando o entendimento, deixou-se assente no v. acórdão que:

"1) a serem consideradas requisição, as medidas de bloqueio
serão inconstitucionais, por não ter ocorrido o pressuposto do
iminente perigo público, previsto no inciso XXV do art. 5.°, e
por inexistir lei que discipline a medida; 2) a serem consideradas
confisco, serão inconstitucionais, visto que, em primeiro lugar, o
art. 150, IV. veda inclusive o efeito do confisco nos tributos, e,
em segundo lugar, conforme o inciso LIV, do art. 5.°, "ninguém
será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido pro
cesso legal"; 3) a serem consideradas servidão de uso, serão
inconstitucionais. por não terem sido instituídas por acordo ou
sentença judicial, violando ainda a disposição acima que exige
o devido processo legal; 4) a serem consideradas empréstimo
compulsório, as medidas serão inconstitucionais porque: a) não
foram criadas por lei complementar; b) violaram o princípio da
anterioridade; c) não poderiam ser veiculadas por medida provi.
s6ria, por faltar o pressuposto da urgência e por ser este veículo
normativo impr6prio para iniciar procedimento legislativo de
matéria própria e específica de lei complementar; d) foi violado
o princípio da capacidade contributiva." (FI. 22.)

Essa posição do eminente Relator foi secundada pelo Juiz Marcio
Moraes. que qualificou a retenção dos ativos financeiros como "puro ato
de força que. antes de atentar ao ato jurídico perfeito e ao direito de pro
priedade (art. 5.°, XXXVI e XXII, da Constituição), agride a concepção
de Direito".

Assinale-se que também o Tribunal Regional Federal da 6.a Região.
com sede em Recife, decidindo a Apelação em Mandado de Segurança
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n.O 2.379. em 20 de março de 1991, afinnou a inconstitucionalidade da
referida retenção. Vale registrar passagem do voto proferido pelo emi
nente Juiz Lázaro Guimarães. verbis:

"No momento em que determinou a transferência da qua
lidade de depositário dos valores em cruzados excedentes do
NCz$ SO.OOO,OO da instituição financeira para o Banco Central.
a Lei MP n.o 168 atingiu diretamente o contrato de abertura e
movimentação de conta corrente, obstando o exercicio do direito
de crédito do correntista que poderia ser exercido a qualquer
momento, mediante emissão de cheque.

Por mais que se busque um meio de justificação do ato. nada
se encontrará na Constituição que permita o cerceamento da
disponibilidade dos valores depositados. (...)

Como o Banco Central foi instituído depositário. isso signi
fica que se transferiu a qualidade que tinha a instituição depo
sitária e. em conseqüência, a propriedade do dinheiro depositado.
Houve um empréstimo compulsório mascarado, prevendo a lei
o pagamento a partir de setembro de 1991, em doze parcelas,
com juros de 6 por cento ao ano e correção monetária pela va·
riação do BTN fiscal.

Tudo isso sem lei complementar a com modificação do
contrato de depósito bancário em plena execução.

Há, também, quem considere que o depositante - titular
da conta bancária - permanece com o dominio sobre os valores
depositados. Para esses, como o ato de bloqueio não afetou a
titularidade da conta. não se poderia caracterizar empréstimo
compuls6rio, nem confisco, mas simples ato administrativo de
regulação do modo de conversão de cruzados em cruzeiros.

Nesse caso. persiste o vício da inconstitucionalidade, porque
atingido o direito de propriedade no seu elemento essencial con
sistente na livre disponibilidade dos valores depositados.

Como se vê. quer se compreenda o contrato de depósito
bancário, ou de caderneta de poupança. como depósito irregular.
quer se o entenda como depósito regular especial em que o
depositante permanece como proprietário dos valores depositados,
há sempre. no ato de bloqueio. a violação de uma garantia cons·
titucional, seja a do ato jurídico perfeito - art. 5.°. XXXVI. CF,
uma garantia constitucional, seja a do direito de ptOpriedade 
artigo 5.... XXII, CF."

Vê-se, pois. que os dois acórdãos repisam os argumentos sobre a
caracterização de empréstimo compuls6rio inconstitucional, de ofensa ao
ato jurídico perfeito e ao direito de propriedade. A argumentação algo
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difusa constante dos dois arestos, que se esforçaram por consolidar todos
os argumentos suscitados contra a retenção dos ativos financeiros, está
a revelar a dificuldade que o tema prepara para os próprios órgãos juris1
dicionais. Na impossibilidade de tipificar adequadamente o fenômeno jurí.
dico, opta·se por uma censura ampla e genérica da providência questionada.

2 - Análise crítica das posições

2 . 1 . Considerações preliminares

Essa orientação fez com que não fossem contemplados argumentos
relevantes que deveriam ter sido considerados, ainda que para serem afas
tados por impertinentes ou incabíveis. Não! Tem-se preferido infirmar a
legitimidade da retenção dos ativos financeiros com uma argumentação
genérica, difusa, que, por isso, dispensaria um estudo mais acurado e
contextualizado da problemática. Não se emite uma palavra sobre a pe
culiar estrutura do direito de propriedade enquanto direito fundamental,
que tem âmbito ou núcleo de proteção (Schutzbereich) formado e confor
mado por normas jurídicas (rechts-oder normgepriigten) 2. Igualmente pro
blemática revela-se a afirmação de ofensa ao ato jurídico perfeito e ao
direito adquirido no contexto de uma profunda alteração de todo o estatuto
monetário. como estão a demonstrar alguns expressivos precedentes do
Supremo Tribunal Federal 3.

Digna de exame mostra·se, portanto, a enfática alegação de afronta
ao direito de propriedade. Embora não se possa negar que a garantia
constitucional do direito de propriedade transcende os lindes dos direitos
reais e abarca, genericamente, outros valores patrimoniais, inclusive depó
sitos bancários 4, deve-se admitir, cqerentemente, que também a propriedade
desses diversos bens e valores está submetida ao poder de conformação
do legislador. que poderá. eventualmente. redefinir o conteúdo do núcleo
ou âmbito de proteção ou optar pela imposição de outras limitações a
esse direito.

Deve-se indagar. igualmente, se a proteção ao direito adquirido e ao
ato jurídico perfeito teria o alcance que se lhe pretende emprestar. Poden
do o legislador proceder a uma máxidesvalotização da moeda antiga, como
já ocorrido aqui e alhures, não poderia ele. no uso de sua competência
constitucional e no pleno exercício de poder de conformação, exigir que

2 Pleroth e Schllnk, Grundrechte - Staatsrecht U, Heidelberg, J988, p. 61.

3 RE n9 105.137, Relator: Ministro Cordeiro Guerra, RTJ 115, p. 379; RE n9
105.32:;), Relator: Ministro Francisco Rezek, RTJ 118, p, 709; ERE n9 105.137,
Rela.tor: Ministro Rafael Ma,yer, RTJ 119, p. 783.

4 Cf., entre nós, Pontes de Miranda, Comentários à Const1tuiç40 de 1967,
com a. emenda n 9 1, de 1969, 3~ ediçAo, RIo de Janeiro, 1987, tomo V, p. 392;
v. também Hesse, Grundziige des VerfD.SsungBr~ht8, Heldelberg, 1988, p. 172;
Pieroth e Sch11nk, op. cit., Pp. 231 s.
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a conversão de cruzados novos em cruzeiros observasse determinadas con
dições?

E fácil de ver que esses aspectos - sem dúvida de alta relevância
para uma análise do complexo de questões suscitadas pela retenção dos
ativos financeiros - não foram contemplados na doutrina li e na juris
prudência que se vem desenvolvendo sobre o tema.

Não se comete, pois, nenhuma injustiça se se afirmar que, a despeito
do hercúleo esforço desenvolvido, não lograram os partícípes dessa contro
vérsia exaurir o tema ou dar a última palavra sobre o assunto li •

Convém, portanto, sejam analisadas todas as posições enunciadas, a
fim de que se possa constatar, específica e detidamente, a sua plausibilidade
ou, eventualmente, a sua inconsistência.

2.2. Retenção dos ativos financeiros como empréstimo compulsório

Como ressaltado, sustenta-se que, ao permitir a retenção dos ativos
financeiros, o legislador consagrou empréstimo compulsório, ao arrepio
dos princípios constitucionais definidores desse instituto.

Nos termos do art. 148 da Constituição, a União poderá, mediante lei
complementar, instituir empréstimos compulsórios "para atender 8 despesas
ex.traordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou
sua iminência" (art. 148, 1) e «no caso de investimento público de caráter
urgente e de relevante interesse nacional" (art. 148, 11).

I) A posição sustentada. por Diogo de FigUeiredo Moreira Neto parece cons
tituir a únJca exceção a essa tendência (C!. A reforma monetária e a retençAo
dos ativos liquidas no Plano Brasil Novo, In: Revista de lnjormaç{io Legfslat1va
n9 108 (1990), pp. 49 s) .

8 :11: passIvel mesmo que as dúvidas e peI'plexldades que ainda hoje palram
sobre o assunto sejam fruto da equivocada Indagação Inicial formulada por qU8.lle
todos aqueles que se ocuparam do tema até agora. Insistiram muitos deles na
formulação ds. questão errada. Ao Invés de Investigarem a. natureza do "fenomeno
jurldlco" cantJdo na Lei n9 8.024, de 1990, pretendem encontrar respOSta para a
Indagação negativa, apresentada, mais ou menos, noa seguintes termos: "O que
não é a medida constante da Lei n.9 8.024, de 1990?" Não é empréstimo compul
sório/ Não se trata de expropriaçio! Não é uma reqU1siçãol Cuida-se, 1080, de
algo InconstJtuclonall A par de outras considerações. que poderão ser feJtas sobre
o assunto. advirta-se que a adoçA0 desse "método negativo" no juizo de conatl
tucionalldade revela-se assaz peI'lgosa. li: que ele exonera o julgador da responsa
bUidade de dizer porque determinada providência é inconstitucional. Isto é,
demite-o do dever de compreendê-la ou de apreendê~la antes de proferir o veredicto
sobre sua Invalidade. Jt certo, por outro lado, que a adoçA0 desse "método" retorça
ainda mais o slgnlf1cativo poder do julgador no controle de constJtuelOnaUdade,
na medida em que leva inevitavelmente a uma excessiva Bubjetívaç40 do processo
de aferição da constitucionalidade das leis. O parâmetro de aferiçlo de validade
das leis passa a SeI' não B. Constituição, mas o "unJverso de Informações" do
julgador. E88a tenàênda contém implícita a ameaça de que a des1nformaç{io do
1ulga4or ou 40 tntérprete se converta em junàamento da declQraç40 da inc0n8
tituclonalldade.
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o ato legislativo que institui o empréstimo há, portanto, de explicitar
os fundamentos que o legitimam, devendo a aplicação dos recursos estar
vinculada à despesa que determinou a sua instituição (art. 148, parágrafo
único).

Enquadrar-se-ia a chamada retenção dos ativos financeiros, levada a
efeito pela Lei n.O 8.024, de 1990, no conceito de empréstimo compulsório
fixado na Constituição?

Essa providência não visava à obtenção de recursos para fazer face
a um estado de calamidade pública ou de beligerância. Embora a inflação
possa levar a um estado de calamidade pública e, mais do que isso, até
à ruptura da própria ordem político-social, como ocorrido com a Repú
blica de Weimar (1933) 7 é certo que não se poderia identificar, ainda, no
momento da edição do Plano Collor, a configuração de um estado de
calamidade pública,

Destinar-se-iam os recursos retidos a investimento público de caráter
urgente e de relevante interesse nacional? O v. aresto do Tribunal Regional
Federal de São Paulo responde afirmativamente, ressaltando, verbis:

"( .. ,) o fundamento só pode ter sido retirado do inciso II
(investimento público de caráter urgente e de relevante interesse
nacional), Ocorre que, neste caso, o empréstimo compulsório
está sujeito ao princípio da anterioridade ( ... )."

A análise cuidadosa e isenta das disposições constantes da Lei n.O 8.024,
de 1990, antes infirma do que confirma essa orientação. Senão, vejamos,

Os artigos 5,°, 6.° e 7.° da Lei n.o 8.024, de 1990, estabeleceram
expressamente que as quantias que excedessem o limite de NCz$ 50.000,00
seriam convertidas em cruzeiros a partir de 16 de setembro de 1991,
em doze parcelas iguais e sucessivas, assegurando-se correção monetária

7 O efeito inegavelmente desagregador do processo inflacionário pode ser
confirmado na seguinte passagem da obra de Lionel Richard sobre A RePública
ele Weimar, verbis:

"Até meados de 1922, a desvalorização do marco se desencadeava com
relativa lentidão. O assass.lnato de Rathenau teve o efeito de \Un deto
nador. No exterior, a desconfiança em relação à Alemanha e à. sua Illoeda
se Intensificou. A 2 de dezembro de 1922, o dólar vaUa 9.000 marcos.
No final do a.no, o orçamento tinha Cifras de bilhões e a Colll1ssão de
Finanças da Câmara dos Deputados estimava o déficit em 'l bilhões. Em
msl'ÇQ de 1923, o governo presidido por Wllhelm CUno tentava estabillzar
o marco na proporção de 22.000 marcos por dólar, Medida ineficaz. No dia
seguinte, o d6lar subia para 29.500 marcos por dólar. AtJngiu mais de
40.000 marcos no fim de abril, 1 m11hlo em agosto, depois, rapidamente,
3, 6, 10 milhões. A 1Q de novembro de 1923, valia 1 bilhlo de marcos.
Com essa c1fn. 1n1maginável, B~ alemã recebia o golpe fatal. A
Alemanha es~va A beira da cBtéstrofe" (Richard, LioneI, A República
de Weimar, São Paulo, 1988, p. 93).
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pela variação do BTN fiscal e juros equivalentes a seis por cento ao ano
ou fração pro rata.

Nenhuma expressão contida na Lei n.a 8.024, de 1990, permite iden·
tificar a mais tênue intenção de destinar os recursos retidos para investi
mentos de qualquer natureza. Ao revés, consagrou-se, clara e explicita
mente, que os saldos em cruzados novos, na forma dos artigos 5.0

, 6.a e 7.0

do referido diploma deveriam ser transferidos para o Banco Central e ali
mantidos em contas individualizadas em nome da instituição financeira
(art. 9.").

Donde se extraiu, portanto, a idéia de que as importâncias retidas des
tinar-se-iam a investimentos públicos? E fácil de ver, portanto, que a carac
terização das providências contidas na Lei n.a 8.024, de 1990, como em
préstimo compulsório tem bases extremamente frágeis. Em verdade, toda
a concepção subjacente à Lei n." 8.024, de 1990, parece mesmo negar
essa idéia. Não se tendo verificado a transferência de recursos de parti
culares para o Poder Público e não tendo havido a utilização dos recursos
para fazer face a despesas públicas de qualquer natureza, não há como
caracterizar a referida providência como empréstimo compulsório.

O ingresso desses valores no erário, como receita pública, constitui
elemento fundamental para a definição da natureza jurídica, conforme se
depreende de preciso pronunciamento do eminente Ministro Francisco Re
zek, verbis:

"Assim como o imposto é espécie de tributo, o tributo é
espécie de receita pública. Invoco, aqui, o ensinamento doutri
nário do Ministro Baleeiro: receita pública é todo ingresso que,
adentrando o erário, o tesouro público, sem nenhuma condição
ou correspondência no passivo, vem acrescer seu vulto como ele·
mento novo e positivo. Penso ser essa, quase que literalmente, a
lição do grande mestre. Dessarte, eu não saberia como vislum
brar tributo naquilo que sequer é receita pública. O só fato de
tratar-se de algo que se deve recolher obrigatoriamente não basta
para determinar a natureza tributária do recolhimento" 8.

Anteriormente, a Excelsa Corte já havia consagrado orientação seme
lhante, pela voz do eminente Ministro Rodrigues Alckmin, ao enfatizar que
a contribuição para o FGTS não tem natureza tributária, pois se trata "de
parcela recolhida em nome do empregado, disponível pelo empregado,
pertencente ao empregado" 9. .

A questão parece adequadamente equacionada na seguinte passagem
da reflexão desenvolvida por Diogo de Figueiredo Moreira Neto, llerbis:

8 RE n9 100.249-2. Relator Min18tro Oscar Corrêa, in: Lez-Jurlsprud~

do Supremo Tribunal Federal nl' 120, p. 25.

9 RE nl' 76.700, Relator o Ministro Luiz Gallottl. RTJ 68, 11P. 2&'l/1U.
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"A hipótese de empréstimo compulsório decorreria da perda
temporária da disponibilidade dos ativos líquidos em poder dos
estabelecimentos financeiros. Isso configuraria o típico do artigo
148, da Constituição.

Ora, o empréstimo compulsório apresenta características
constitucionais bem definidas:

- transferência de disponibilidade de recursos do público
para o Estado;

- compulsoriedade dessa transferência (ius impositivum);

- temporariedade da transferência;

- motivos específicos para instituí·la· (incisos I e 11);

- ingresso dos recursos transferidos no orçamento da
União;

- dispêndio, previamente definido e vinculado, desses re·
cursos (parágrafo único).

Ora, no caso da Medida Provisória n.O 168/90 e Lei
n.O 8.024/90,

- não há transferência da disponibilidade. O públícoper
de temporariamente a disponibilidade de seus ativos, mas o Es
tado, por sua vez, tampouco deles pode dispor, como ocorrerià
se fora um empréstimo compulsório;

- a transferência não se vincula a qualquer dos motivos
do art. 148;

os recursos não ingressam no orçamento da União;

- os recursos retidos não são despendidos.

Como se vê, tudo o que há em comum em ambos, é, apenas,
a compulsoriedade e a temporariedade ... "10

Vê-se, assim, que a formulação contida no v. acórdão do Tribunal
Regional de São Paulo, que vislumbra no modelo concebido pela Lei
n.O 8.024, de 1990, empréstimo compulsório destinado a fazer face a
despesas com investimentos públicos, é fruto - para dizer o mínimo 
de uma petição de princípio. Dá-se por demonstrado o que se pretende
demonstrar!

Ressalte-se que, diante dos termos expressos do art. 148 da Constitui
ção, que exige seja o empréstimo compulsório instituído mediante lei
complementar, não se poderia instituir essa espécie de tributo por medida
provisória.

10 Moreira Neto. Diogo de Figue1redo. A reforma monetária dos ativos liqui
dos do Plano BrasU Novo, art. clt. p. 49 (62~63).
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Todavia, não estando presentes os elementos essenciais à caracteriza
ção do empréstimo compulsório, afigura-se despiciendo arrostar o tema
da inconstitucionalidade formal, referido nos arestos dos Tribunais Regio
nais Federais de São Paulo e de Pemambuco.

A constatação de que não se cuida, na espécie, de empréstimo com
pulsório não assegura, por si SÓ, o reconhecimento da constitucionalidade
da controvertida providência.

2. J . A retenção dos ativos fitumceiros e a garantia do direito adqui
rido e do ato juridico perfeito

2.3. 1. Considerações preliminares: direito adquirido e a modificaçio
de institutos ;urídicos

,,:orno assinalado, afirma-se que, ao afetar os contratos de depósito
celebrados e outras relações contratuais, a retenção dos ativos financeiros
configurou frontal ofensa à garantia do ato jurídico perfeito e do direito
adquirido (CF, art. 5.", XXXVI).

As duas principais Teorias sobre aplicação da lei no tempo - a
Teoria do Direito Adquirido e a Teoria do Fato Realizado U - rechaçam,
de forma enfática, a possibilidade de subsistência de situação jurldica indi·
vidual em face de uma alteração substancial do regime ou de um estatuto
jurídico u.

Assim, sUstentava Savigny que as leis concernentes aos institutos
jurídicos outorgam aos indivíduos apenas uma qualificação abstrata quanto
ao exercício do direito e uma expectativa de direito quanto ao ser ou ao
modo de ser do direito 18. O notável jurisconsulto distinguia duas classes
de leis: a primeira, concernente à aquisição de direito; a segunda, relativa
à existência de direitos a. Afigura.se digna de registro a lição de Savigny
a propósito, verbis:

"A primeira, concernente à aquisição de direitos, estava
submetida ao princípio da irretroatividade, ou seja, à manutenção
dos direitos adquiridos. A segunda classe de normas, que agora
serão tratadas, relacionam·se à existência de direitos, onde o
princípio da irretroatividade não se aplica. As normas sobre a
existência de direitos são, primeiramente, aquelas relativas ao

1t Cf., sobre a assunto, Ma:dmllle.DO, Ca.rlos. Direito Intertemporal, 2' ed1çAo.
Rio de Janeiro, 1955. p. 9·13; Mello, O. Ao Bandeira. de. Princípios Gerais 4e
Direito AdmfnfBfratívo. Rio de Janeiro, 1969. vaI. I, pp. 270 s.

12 Max1m.lI1ano, Ca.rlos, 01', clt., pp. 9-13.

13 Cf., Bavigny, TraiU de Droit Romain, Paris, 1960, voI. 8, pp. 375 S.; V., a
propósito, Mello, O. A. Bandeira de, 01', cit., p. 276.

14 Sav!gny, 011. cit., p. 2'16; op. cit,. pp. 375 e 5•• 003 e s.

246 R••"f. IqhJ. lralmo CI. 28 n. 112 out./d.~. 1991



contrastre entre a existência ou a não existência de um instituto
de direito: assim, as leis que extinguem completamente uma
instituição e, ainda, aquelas que, sem suprimir completamente
um instituto, modificam essencialmente sua natureza, levam,
desde então, no contraste, dois modos de existência diferentes.
Dizemos que todas essas leis não poderiam estar submetidas ao
princípio da manutenção dos direitos adquiridos (a irretroativi
dade); pois, se assim fosse, as leis mais importantes dessa espécie
perderiam todo sentido,"

Deveriam ser, portanto, de imediata aplicação, as leis que abolissem
a escravidão, redefinissem a propriedade privada, alterassem o estatuto
da vida conjugal ou da situação dos filhos 15.

Essa orientação foi retomada e desenvolvida por Gabba, segundo
o qual somente existiria direito adquirido em razão dos institutos jurídicos
com referência às relações deles decorrentes, jamais, entretanto, relativa
mente aos pr6prios institutos 16.

Nesse sentido, assinala o emérito teórico, verbis:

"Como dissemos inicialmente, nós temos direitos patrimo
niais privados em relação aos quais o legislador tem liberdade
de editar novas disposições de aplicação imediata, independen
temente de qualquer obstáculo decorrente do princípio do direito
adquirido. Esses são: 1.0) direitos assegurados aos entes privados,
graças exclusivamente à lei, como seriam a propriedade literária
e a propriedade industrial; 2.°) direitos, que não são criados pelo
legislador, e aqueles direitos que, desenvolvidos por efeito da
liberdade natural do trabalho e do comércio, têm uma vincula
ção especial e direta com o interesse geral e estão sujeitos a
limites, condições e formas estabelecidas pelo legislador, como,
v.g., o direito de caça, de pesca, o direito de propriedade sobre
florestas e minas e o direito de exigir o pagamento em uma outra
espécie de moeda. Não há dúvida de que, como já tivemos opor
tunidade de advertir (pp. 48-50), a lei nova sobre propriedade
literária e industrial aplica-se não só aos produtos literários e às
invenções anteriormente descobertas, como àquelas outras de
senvolvidas após a promulgação da lei; e assim aplica·se imedia
tamente toda lei nova sobre caça, pesca, propriedade florestal
ou sobre o sistema monetário," 11

o tema é contemplado, igualmente, por Rouhier, que distingue, em
relação às leis supressivas ou modificativas de institutos jurídicos, aquelas

15 Cf., a propósito, Mello, O. A. Bandeira de, op. cito p. 276.

18 Cf., a propósito, Mello, O. A. Bandeira de, op. cito p. 281.

17 Qabba, Teoria della RetroatUvttã delle Leggi, voI. III, Torlno, 1897, p. 208.
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leis que suprimem uma situação jurfdica para o futuro sem afetar as rela
ções jurídicas perfeitas' ou consolidadas daqueloutras que não só afetam
a situação jurídica como também os seus efeitos 18, Assinala Roubier, a
propósito, verbis:

HOra, as regras que nos guiaram até aqui, nos conduzirão
facilmente à solução: ou a lei é uma lei de dinâmica jurfdíca, que
visa mais os meios de alcançar uma determinada situação do
que a propria situação em si; nesse sentido, é uma lei de cons
tituição - ela respeitará as situações iá estabelecidas; ou a lei
é uma lei de estática jurídica, que visa mais os estados ou à situa
ção em si do que os meios pelos quais ela se constitui; assim,
é uma lei relativa aos efeitos de uma situação jurídica, ela se
aplica desde o dia da entrada em vigor, sem se aplicar retroativa
mente às situações já existentes."

Adiante, ressalta o mestre de Lyon, verbis:

HAs leis que aboliram a escravidão ou os direitos feudais
puderam aplicar-se às situações existentes, sem que tenham sido
retroativas. E, com efeito, pouco importava o modo de aquisição
do direito: o que a lei censurava era o regime jurídico do escravo,
o conteúdo do direito feudal: a lei era, então, relativa aos efeitos
da situação jurídica, e não à sua constituição; sem retroagir, ela
atingiu as situações já constituídas." 19

Sistematizando esse entendimento, formula Roubier o seguinte resu
mo de sua tese, verbis:

"Em suma, diríamos que as leis que suprimem uma situa
ção jurídica podem visar ou o meio de alcançar esta situação 
e aí são assimiláveis pelas leis que governam a constituição de
uma situação jurídica -, ou, ao contrário, podem visar os efeitos
e o conteúdo dessa situação - logo, elas são assimiláveis pelas
leis que regem os efeitos de uma situação jurldica; no primeiro
caso, as leis não poderiam atingir sem retroatividade situações já
constituídas; no segundo, elas se aplicam, de imediato, às situa
ções existentes para pôr-lhes fim" 20.

Evidentemente, a aplicação desse entendimento sem maiores cautelas
pode provocar sérios prejuízos aOs particulares, com manifesto desrespeito
ao princípio da eqüidade e, hoje diríamos, ao princípio da proporcionali
dade. Savigny observava que o Estado não estava impedido de, inspirado
no princípio da eqüidade, conceder indenização àqueles que viessem a
sofrer séria lesão patrimonial com a abolição ou a extinção de detenni-

18 Roubler, Paul, op. cit., pp. 210-215.

19 Roubler. Paul, op. clt., p. 213.

20 Roubl.er, Paul, op. clt., p. 215.

248 R. 'nf. I.,h'. Bro.ília o. 28 n. 112 out./tI••• 1991



nado instituto jurídico 21. Da mesma forma, haveriam de ser tomadas
cautelas para evitar o enriquecimento sem causa de uns em detrimento de
outros em virtude da modificação do modo de ser dos institutos jurídicos 22.

Essas providências teriam, segundo Savigny, caráter eminentemente político,
nada tendo a ver com a garantia dos direitos adquiridos 23.

Gabba concedia, igualmente, que, se a coletividade obtém vantagem
geral com a providência empreendida e alguns sofrem danos extraordiná
rios, deveria o Estado compor esse prejuízo especial 24 . A questão escapa
ria, porém, aos limites estritos do direito intertemporal 25

•

O problema relativo à modificação das situações subjetivas em virtude
da mudança de um instituto de direito não passou despercebido a Carlos
MaxitniJiano, que assinala, a propósito, em seu clássico "o Direito Inter
temporal", verbís:

"Não há direito adquirido no tocante a instituições, ou ins
titutos jurídicos. Aplica-se logo, não só a lei abolítiva, mas tam
bém a que, sem os eliminar, lhes modifica essencialmente a natu
reza. Em nenhuma hipótese granjeia acolhida qualquer alegação
de retroatividade, posto que, às vezes, tais institutos envolvam
certas vantagens patrimoniais que, por eqüidade, o diploma res
salve ou mande indenizar." 26

Essa orientação básica, perfilhada por nomes de prol das diferentes
correntes jurídicas sobre direito intertemporal, encontrou acolhida na ju
risprudência do Supremo Tribunal Federal, como se pode depreender de
alguns expressivos arestos daquela Alta Corte.

Mencione-se, a propósito, a controvérsia suscitada sobre a resgata·
bilidade das enfiteuses instituídas antes do advento do Código Civil e que
estavam gravadas com cláusula de perpetuidade. Em sucessivos pronun
ciamentos, reconheceu o Supremo Tribunal Federal que a disposição cons
tante do art. 693 do Código Civil aplicava-se às enfiteuses anteriormente
constituídas. afirmando, igualmente, a legitimidade da redução do prazo
de resgate. levada a efeito pela Lei n.o 2.437, de março de 1955 27. Re
chaçou-se, expressamente, então, a alegação de ofensa ao ato jurídico per·

21 Savigny, op. clt., p. 326.
22 Cf., a proPósito, Mello. O. A. Bandeira de, op. cit.. p. 278.
23 Cf., a propósito, Mello, O. A. Bandeira de, op. cit., p. 278.
24 Oabba, op. cit., p. 48.
25 Cf., a propósito. Meno, O. A. Bandeira de. op. cit., p. 278.
26 MaXimil1ano, Carlos, op. cit., p. 62.
27 ERE no 47.931. de 8-8-1962, Relator: Ministro Ribeiro da Costa, in: Refe

rências da Súmula do STF, v. lO, pp. 24 s.; RE 50.325. de 24-7-1962. Relator:
Ministro Villas Boas, in: Referências da Sümula do STF, v. lO, pp. 28 s.; RE no
51.606, de 30-4-1963, Relator: Ministro Ribeiro da Costa. in: Referências da Súmula
do STF, V. lO, pp. 30 s.; RE 52.060, de 36-4-1960, Relator: Ministro Ribeiro da
Costa. in: Referências da Súmula do STF, v. 10. p. 34.
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feito e ao direito adquirido 28. Esse entendimento acabou por ser consoli
dado na Súmula 170 do Supremo Tribunal Federal (E resgatável a enji
teuse instituida anteriormente à vigência do C6digo Civil).

Assentou-se, pois, que a proteção ao direito adquirido e ao ato jurídico
perfeito não obstava à modificação ou à supressão de determinado instituto
jurídico.

Em acórdão mais recente, proferido no RE n.o 94.020, de 4 de novem
bro de 198 t, deixou assente a Excelsa Corte, pela voz do eminente Ministro
Moreira Alves, verbis:

.. (... ) em matéria de direito adquirido vigora o princípio
- que este Tribunal tem assentado inúmeras vezes - de que
não há direito ariquirido a regime iurídico de um instituto de
direito. Quer isso dizer que, se a lei nova modificar o regime
jurídico de determinado instituto de direito (como é o direito
de propriedade, seja ela de coisa móvel, ou imóvel, ou de matea),
essa modificação se aplica de imediato." 29

Esse entendimento foi reiterado pelo Supremo Tribunal Federal em
tempos recentes, como se verá oportunamente lI(I (cL, infra, §§ 65-66).

2.3.2. Direito adquirido, ato jurídico perfeito e mudança do esta
tuto legal da moeda

Se se reconhece que as leis modificativas de institutos jurídicos apli
cam-se de fonua imediata e geral. sem qualquer ressalva quanto às situa
ções jurídicas consolidadas, caberia indagar se esses princípios hão de se
aplicar, igualmente, às relações submetidas ao estatuto jurídico da moeda.
Essa complexa questão já foi objeto de intensa discussão e profunda análise
doutrinária e jurisprudencial.

Savigny teve oportunidade de sustentar enfaticamente a necessidade
de que, em caso de mudança de moeda, se levasse em conta, na execução
das dívidas de dinheiro, não ° seu valor nominal, mas o valor real corren
te 81. Embora tenha sido adotado, inicialmente. pelo Código Napoleão

28 mE 01' 47.931, de 8~8-1962, Relator: Ministro Ribeiro da Costa, In: Rele
réncias da Súmula do STF, v. lO, pp. 24 5.; RE 50.325, de 24-7-1962, Relator:
M1nistro Vlllas Boas. In: Referê1tCÍfU da Stl.mu,[a. do STF, v. lO. pp. 23 5.; RE o~

51.606, de 30-4-1963, Relator: Ministro Ribeiro da Costa, In: ReferhlCÍfU da Súmula
do STF, v. lO, Pp. 30 a.; RE 52.060, de 30-4-1960, Relator: MInistro Ribeiro da
Costa, in: Releréncias da Súmula do STF, v. lO, p. 34.

29 RE 01' 94.020, Relator: Ministro Moreira Alves, RTJ 104. p. 269 (272).

30 RE 01' 105.137, Relator: Ministro Cordeiro Guerra, RTJ 115, p. 379;
ERE n9 105,137. Relator: Ministro Rafael Mayer, RTJ 119, p. 783; RE n9 105.322,
Relator: Ministro Francisco Rezek, RTJ 118, p. 709.

31 Cf., a propósito, Gallba, op. clt., p. 96. Roubier, op. cit., p. 425.
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(art. 1. 895), esse entendimento não logrou acolhida na maioria dos siste
mas positivos, como observado por Gabba, verbis:

"Essa opinião é seguida universalmente pelos escritores. s0
bretudo depois que se fez o conúbio entre a economia política e
o direito e, também, em parte graças ao apostolado de Savigny
(Obligationenrecht, ob., p. 455), que formulou o princípio se
gundo o qual: nas alterações do padrão monetário, a execução
das obrigações em dinheiro anteriormente celebradas dever-se-ia
fazer não com base no valor nominal, mas no valor real ou cor
rente da moeda. O direito positivo distancia-se, porém, na sua
maior parte, desse princípio e confere eficácia retroativa às leis
monetárias que, de algum modo, alteram o valor intrínseco da
moeda, mantendo intocado o valor nominal." 82

Considerando especificamente a adoção de novo sistema monetârio,
assevera Gabba, verbis:

":e claro que, por exemplo, uma lei que introduz o curso
forçado da moeda é retroativa, isto é, é aplicável imediatamente
tanto aOs negócios jurídicos já celebrados quanto aos novos con
tratos. Tem-se aqui o mais perfeito exemplo de retroatividade de
lei de ordem pública concernente ao interesse patrimonial, sem a
qual restariam frustrados os fins perseguidos pela lei. Razão
pela qual, introduzido O curso forçado na Itália, a jurisprudên
cia italiana, com inúmeras sentenças encontradas nas diversas
coleções, assentou que o pacto de pagamento em ouro não tinha
mais validade, independentemente de ter sido celebrado antes ou
depois da entrada em vigor da lei, sendo poucos os julgados que
distinguem entre uma e outra situação." 33

Tem-se, pois, que a mudança do estatuto legal da moeda afeta, ine
vitavelmente, as relações contratuais em curso. Não se trata, porém, de
nonna de simples conteúdo contratual, mas, como enunciado, de lei que
discipHna o regime jurídico de detenninada situação M .

Pela natureza da modificação, o novo sistema aplica-se, de forma
imediata e geral. a todas as relações jurídicas, tenham elas índole contra
tual ou não. "11 en résulte que les lois qui changent la valeur intrinseque
- observa Roubier - de la monnaie ont un effet immédiat sur les con
trats en cours." 35

32 Gabba, op. cit., voI. IV. Torino, 1896, p. 96.

33 Gabba, op. cit.• voI. lII, pp. 208 e 209.

34 Cf., a propósito, Roubier, Paul, op. cit., pp. 21O~213 e 424-426; Maximiliano,
Carlos, op. cit., pp. 62, 63; Espínola, Eduardo e Espínola Filho, Eduardo, Tratado
àe Direito Civil Br(l8ileiro, 1932, voI. n, pp. 187-188.

35. Cf., a propósito, Roubier, Paul, op. clt., p. 426.
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Nesse sentido, ensina Roubier, verbis:

"Foi dito, então, que as novas leis que modificam o regime
monetário deveriam se aplicar aos contratos vigentes como leis
de natureza pública contratual. Porém, isso não é suficiente para
definir os efeitos da lei nova, pois poder-se-ia acreditar que a
lei nova tem efeito somente para os devedores contratuais. Ora,
isso é um erro evidente: a lei nova tem efeito para todos os de
vedores, sejam as dívidas oriundas de um contrato ou de uma
outra fonte. E, precisamente, se tem efeitos nos contratos vigen
tes, é porque não é uma lei relativa apenas a uma situação con
tratual, mas uma lei relativa a um estatuto legal, o estatuto da
moeda; a lei, considerada como lei de direito público, atinge
todos os sujeitos do Estado, ela os atinge tanto nos seus contratos
quanto fora de todo contrato; é um erro considerar que a lei
é relativa somente aos contratos." 36

Assim, não parece subsistir dúvida de que os princípios pertinentes
ao direito intertemporal não se afiguram adequados para solver problema
decorrente de modificação do estatuto legal da moeda.

O tema já foi objeto de análise na jurisprudência do Supremo Tribu
nal Federal. Ao julgar o RE n.o 105. 137, da relataria do eminente Ministro
Cordeiro Guerra, enfatizou a Excelsa Corte, verbis:

H A moeda do pagamento das contribuições e dos benefícios
da previdência privada tem o seu valor definido pela Lei
n.O 6.435/77, segundo os índices das ORTNs, para todas as
partes. Não há direito adquirido a um determinado padrão
monetário pretérito, seja ele o mil réis, o cruzeiro velho ou a
indexação pelo salário mínimo. O pagamento se fará sempre pela
moeda definida pela lei do dia do pagamento." 37

Essa orientação foi reiterada, igualmente, no ERE n.O 105.137 (Re
lator: Ministro Rafael Mayer, RTf 119, p. 783), no RE n.O 105.322 (Re
lator: Ministro Francisco Rezek, RTf 118, p. 709) e no RE n.o 107.763
(Relator: Ministro Sydney Sanches, RTf 122, p. 1076).

Se não subsiste dúvida sobre a imediata aplicação das leis que alteram
o estatuto legal da moeda a todas relações jurídicas, inclusive às de direito
privado, caberia investigar as conseqüências jurídicas de lei que, ao intro
duzir novo padrão monetário, impôs condições específicas para a conver
sibilidade da moeda antiga.

Assinale-se, de plano, que, tal como enfatizado, os princípios de direito
intertemporal não outorgam aos titulares de situações jurídicas o direito
de receber seus créditos em uma determinada moeda ou no valor real da

36 Roub1er. Paul, op. cit., p. 426.
37 RE n'" 105.137, Relator: Ministro Cordeiro Guerra. RTJ 115. p. 379.
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moeda corrente (cf. supra §§ 58 a 66). Portanto. os princípios do direito
adquirido e do ato jurídico perfeito não obstam a que se proceda a uma
alteração do estatuto legal da moeda, ainda que esta modificação implique
profunda desvalorização nominal do padrão monetário anteriormente em
vigor.

Se o legislador pode adotar novo padrão monetário, com substancial
alteração do valor intrínseco da moeda, não lhe seria, igualmente, facultado
preservar a paridade entre o velho e o novo padrão monetário. exigindo,
contudo, que a conversão se verificasse sob determinadas condições?

Pelo menos do prisma exclusivo do direito intertemporal afigura-se
difícil vislumbrar qualquer óbice contra semelhante modelo. Como am
plamente demonstrado, temere, em re tratando de alteraç.ão do estatuto
legal da moeda, a redejinição de todo um regime jurídico, que afeta não
direta, mas reflexamente, as posições jurídicas individuais.

No caso em apreço, ao invés de elevar de forma demasiada o valor
do novo padrão monetário, optou o legislador por consagrar a paridade
entre cruzado novo e cruzeiro, estabelecendo condições especiais para a
conversão dos ativos financeiros que excedessem de NCz$ 50.000,00 (cin
qüenta mil cruzados novos) (Lei n.O 8.024, de 1990, arts. 5.°, 6.° e 7.°).
Consagraram-se, pois, na lição de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, os
seguintes critérios de conversão:

"1.0 - quanto ao padrão - o da paridade;

2.° - quanto à liquidez - o da distinção entre moeda e
crédito em moeda;

3.° - quanto ao tempo - automático, para a moeda e
parte dos créditos em moeda, e deferido para parte dos créditos
em moeda em poder dos estabelecimentos financeiros." 38

Não se tem, pois, aqui, lei de conteúdo contratual, mas de complexo
normativo que contém um novo estatuto legal da moeda. Exatamente por
se tratar de norma estatutária que ela afetou, de forma ampla e geral, os
contratos de depósito bancário e outras operações financeiras 39 •

Diante dessa colocação, rigorosamente calcada nos postulados funda
mentais do direito intertemporal, poder.se-ia alegar que, ao assim proceder,
teria o legislador apenado injustamente os titulares de contas bancárias e
partícipes de operações financeiras.

Embora possa apresentar relevância jurídica, essa colocação já não
mais se enquadra nos estritos lindes do direito intertemporal. A propósito,
já assentara Savigny que, nesse caso, o problema se desloca do âmbito

38 Morelra Neto, mago de F1gUe1redo, art. cit., p. 49 (00).

39 eL, a propósito, Roubler, paUl, op. clt.• p. 426.
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do direito intertemporal para o plano da política legislativa 40. ~ verdade
que, como observado, o emérito jurisconsulto recomendava que, por razões
de eqüidade, deveria o legislador conceder uma compensação ao atingido
pela providência. "La politique et l'économie politique auront pleine satis
tactiao, - sustentava Savigny - si la liquidation de ces droits s'opêre
par voie d'indemnité sans enrichir une des parties aux dépens de l'autre". 41

O emérito jurisconsulto permitiu-se desenvolver esse raciocínio em
passagem memorável do Traitê de Droit Romain, verbis:

"Atualmente a Inglaterra nos deu um grande exemplo de
eqüidade, quando emancipou os escravos, indenizou, às custas
do Estado, o prejuízo que seus proprietários tiveram. Esse obje
tivo é muito difícil de se alcançar. quando se trata de abolir os
feudos e os fideicomissos; pois. as pretensões e as expectativas
daqueles chamados à sucessão são extremamente incertas. Pode
se tentar diminuir o prejuízo suspendendo por algum tempo a
execução da lei (§ n.O 399, o). Em diversos casos. uma indeni·
zação não é necessária; basta, no entanto, disciplinat a transi
ção. de forma a afastar ao máximo todo prejuízo possível. ~

o que foi feito em muitos casos onde o regime hipotecário prus
siano substituiu o direito de garantia estabelecido pelo direito c0

mum. Tratava-se unicamente de conservar para os antigos cre
dores munidos de uma garantia seus direitos e preferências.
Dessa forma, foram eles convocados publicamente a se apre
sentarem dentro de um determinado prazo para inscrever seus
créditos nos novos registros hipotecários, na ordem estabelecida
pela antiga lei." 42

No caso em apreço, é fácil de ver que o legislador não deixou de
contemplar o sacrifício imposto aos atingidos pela providência questio
nada. Tanto é assim que se assegurou não apenas a correção monetária
plena das quantias retidas em cruzados, mas também o pagamento de juros
(Lei 0.° 8.024, de 1990, arts. 5.°, § 2.°,6.°, § 2.° e 7.° § 2.°). Consciente.
pois, dos sérios reflexos sobre as posições jurídicas individuais, houve
por bem o legislador positivar princípios destinados a preservar, tanto quan·
to possível, a integralidade das situações patrimoniais afetadas.

Sempre tendo em vista a observância dos princípios da eqüidade e da
razoabilidade, autorizou-se a transferência da titularidade de depósito den·
tro do prazo de 180 dias, contado da publicação da Medida Provisória 168.
de 1990, e permitiu-se o pagamento de taxas, impostos, contribuições e
obrigações previdenciárias em cruzados novos.

40 Savigny. op. cit., pp. 525-526.

41 Idem.

42 ldem.
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Finalmente, tendo em vista situações peculiares que poderiam advir
da aplicação do disposto na Lei n.~ 8.024, de 1990, admitiu-se, ainda, a
possibilidade de se autorizar a conversão em cruzeiros de recursos em
cruzados novos em montante e percentuais distintos dos estabelecidos, des
de que o beneficiário fosse pessoa física que percebesse exclusivamente
rendimentos provenientes de pensões e aposentadorias (art. 21).

Fica evidente, pois, que o legislador consagrou as disposições impres
cindíveis à transição de um estatuto monetário para outro. minimizando,
assim, as conseqüências ruinosas que poderiam advir da simples substi
tuição do sistema monetário.

2.4. A retenção dos ativos financeiros e o direito de propriedade

2.4. 1 . Considerações preliminares

Afirma-se enfaticamente que a retenção dos ativos financeiros confi
guraria frontal ofensa à garantia do díreíto de propriedade (CF, arf. 5/',
XXI).

Não se pode negar que o conceito de propriedade sofreu uma profunda
alteração neste século. A propriedade privada tradicional perdeu muito
do seu significado como elemento fundamental destinado a assegurar a
subsistência individual, e o poder de autodeterminação e como fator básico
da ordem social. Como observado por Hesse, base da subsistência e do
poder de autodeterminação do homem moderno não é mais a propriedade
privada em sentido tradicional, mas o próprio trabalho e o sistema previ
denciário e assistencial instituído e gerido pelo Estado 43.

Essa evolução fez com que o conceito constitucional de direito de
propriedade se desvinculasse, pouco a pouco, do conteúdo eminentemente
civilístico de que era dotado.

Já sob o império da Constituição de Weimar passou-se a admitir que
a garantia do direito de propriedade deveria abranger não s6 a propriedade
sobre bens m6veis ou im6veis. mas também os demais valores patrimo
niais, incluídas aqui as diversas situações de índole patrimonial decorrentes
de relações de direito privado ou não 44 •

Essa mudança da função da propriedade foi fundamental para o aban
dono da idéia da necessária identificação entre o conceito civilístico e o
conceito constitucional de propriedade. Ao revés. essencial para a defi
nição e qualificação passa a ser a utilidade privada (Privatnützigkeit) do
direito patrimonial para o indivíduo, isto é, a relação desse direito patri
monial com o titular. Vê-se, assim, que o conceito constitucional de pro-

43 Hesse, Konrad, op. cit., p. 172.

44 Cf. Wolff, Ma.rtin, Festgabe !ür Kah1, 1923, p. 3, arJUei, Pontes de Miranda,
op. clt., p. 392.
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teção ao direito de propriedade transcende a concepção privatística estrita,
abarcando outros valores de índole patrimonial como as pretensões salariais.
as participações societárias 41> •

Essa orientação permite que se confira proteção constitudonat não só
à propriedade privada em sentido estrito, mas, fundamentalmente, às demais
relações de índole patrimonial 46. Vê·se que esse conceito constitucional de
propriedade contempla as hipotecas, penhores, depósitos bancários, pre·
tensões salariais, ações, participações societárias, direitos de patente e de
marcas etc. n.

Teria esse entendimento validade no ordenamento constitucional bra
sileiro? A resposta há de ser afirmativa. Nos seus comentários à Constitui·
ção de 1967-69 já assinalava Pontes de Miranda, verbis:

"Propriedade", no sentido do texto exige a realidade do
direito; ou "propriedade", no sentido da Constituição brasileira
de 1967, abrange todos os bens patrimoniais? A questão é mais
grave do que se pensa. Se a segunda opinião é que é a verda
deira e é a dominante (Martin WoUf, Reichsverfassung und
Eigentum, 3)f o legislador não é obrigado a manter o conceito
de propriedade real, e todos os direitos patrimoniais poderiam
passar a ser reais. Mais ainda: não se poderiam "desapropriar"
créditos pessoais, ou direitos formativos geradores, modificativos
ou extintivos, sem observância do art. 153, § 22. Se a primeira
opinião é que é a verdadeira, e foi a de W. Schelcher (Eigentum
und Enteignung, Fischers Zeitschrift, 60, 139 s.), então, assim,
o legislador não só seria obrigado a manter a referência à patri
monialidade, o acesso aos bens em sentido geral. mas também
a realidade dos direitos tidos hoje como propriedade {direitos
reais), como sendo mínimo. A verdadeira interpretação é a que
vê em "propriedade", no art. 153, § 22, propriedade individual,
no mais largo sentido; e de modo nenhum se exclui a desapro
priação dos bens que não consistam em direitos reais:' ol8

Não existem razões que sugiram a necessidade de mudança dessa
orientação, na nova ordem constitucional. De resto, essa orientação corres
ponde ao entendimento assente na moderna doutrina constitucional. ~ o
que afinna. igualmente, Celso Bastos em suas anotações sobre o texto de
1988, verbis:

"O conceito constitucional de propriedade é mais lato do
que aquele de que se serve o direito privado. :e que do ponto
de vista da Lei Maior tornou-se necessário estender a mesma

45 Hesse, Konrad, op. cU., p. 173.
46 BVerfGE 20, 352 (356); 24, 367 (396); 37, 132 (141).

47 Pieroth e SChJink, op. clt., p. 232.
ta Pontes de MIranda, op. clL p. 392.
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proteção, que, no início, só se conferia à relação do homem
com as coisas, à titularidade da exploração de inventos e criações
artísticas de obras literárias e até mesmo a direitos em geral que
hoje não o são à medida que haja uma devida indenização de
sua expressão econômica." 49

Ao admitir que a garantia constitucional da propriedade abrange não
só os bens móveis ou imóveis, mas também outros valores patrimoniais
(depósitos bancários e outros créditos em dinheiro etc.), deve a doutrina
considerar, todavia, as características diferenciadas desses direitos, as dife
rentes formas de uso, a eventual possibilidade de limitação, etc.

Dessarte, uma conclusão mais precisa sobre a controvérsia existente
a respeito da constitucionalidade da Lei n.O 8.024, de 1990, depende de
uma análise acurada da estrutura geral do direito de propriedade, sua
conformação e limitações, bem como sobre as peculiaridades que marcam
o dinheiro como substrato do poder de compra e como reserva de valor.

Para isso, afigura-se indispensável contemplar, preliminarmente, a
estrutura básica dos direitos fundamentais e. especialmente, do direito de
propriedade.

2,4.2. Estrutura básica dos direitos fundamentais

O exercício dos direitos fundamentais pode dar ensejo, muitas vezes,
a uma série de conflitos com outros direitos constitucionalmente protegidos.
Daí fazer-ie mister a definição do âmbito ou núcleo de proteção (Schuts
bereich) e, se for o caso, a fixação precisa das restrições ou das limitações
a esses direitos (/imitações ou restrições = Schranke oder Eingriff) ~O.

O âmbito de proteção de um direito fundamental ou o seu Tatbestand
é aquela parcela da realidade (Lebenswirklichkeit) que o constituinte houve
por bem definir como objeto de proteçâo especial, ou, se se quiser aquela
fração da vida protegida por uma garantia fundamental ~l.

Alguns direitos fundamentais, como o direito de propriedade e o
direito à proteção judiciária, são dotados de âmbito de proteção estrita
mente normativo (âmbito de proteção estritamente normativo = rechts
oder norm- geprâgter Schutzbereich). Nesses casos, não se limita o legis
lador ordinârio a estabelecer restrições a eventual direito, cabendo-Ihe defi·
nir, em determinada medida, a amplitude, a conformação, o conteúdo mes
mo desses direitos fundamentais ~2 •

49 Bastos, Celso Ribeiro, in: Bastoe, Celso Ribeiro e Oandra, Ives, Comentários
à Constituição de Brasil, São Paulo, 1989. vaI. 2, pp. 118~119.

50 Pieroth e schlink, op. cit" p. 60. José Joaquim Gomes. Direito Constitu
cional, Coimbra 1986, PP. 476-477.

51 Pieroth e SchUnk, op. cit., p. 57; Hesse, Konrad, op. clt., p. 18, no;> 46.

52 Pieroth e Schlink, op. cit., p. 61.
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Ambito de proteção dos direitos fundamentais e reslrições a esses
direitos são conceitos correlatos. Quanto mais amplo for O âmbito de
proteção de um direito fundamental, tanto mais se afigura possível qua·
lificar qualquer ato do Estado como restrição. Ao revés, quanto mais
restrito for o âmbito de proteção, menOT possibilidade existe para a con
figuração de um conflito entre o Estado e o individuo ~a.

Como observado, o exame das restrições aos direitos fundamentais
pressupõe a identificação do âmbilo de proteção do direito flmdnmell~:ll

ou o seu núcleo. Este processo não pode ser fixado ~m regras gerais, exi
gindo, para cada direito fundamental. determinado 1'rocedimento.

Não raro, a definição do âmbito de proteção de determinado direito
depende de uma interpretação sistemática. abrangente de outros direitos e
disposições constitucionais 114. Muitas vezes. a definição precisa do limbilo de
proteção somente há de ser obtida em confronto com eventual restrição a
esse direito.

Não obstante. com o propósito de lograr uma sistematização, pode-se
afirmar que a definição do âmbito de proteção exige a análise da norma
constitucional garantidora de direitos, tendo em ,lista:

a) a identificação dos bens Jurídicos protegidos e a amplilude dessa
proteção (âmbito de proteção da norma):

b) a verificação das possíveis restrições contempladas, expressamenle,
na Constituição (expressa restrição constitucional) e identificação dus reser'
vas legais de índole restritiva ~5 .

2.4.3. Estrutura básica do direito de propriedade

2.4.3.1. Considerações preliminares

Peculiar reflexão requerem aqueles direitos fundamentais que têm o
âmbito de proteção instituído direta e expressamente pelo próprio orde·
namento jurídico (âmbito de proteção estritamente normativo = rechls- oder
lIOrin·,epriigter Schutzbereich) 56. A vida, a possibilidade de ir e vir, a mani
f~tação de opinião e possibilidade de reunião preexislem a quatquer
disciplina jurídica. Ao contrário, é a ordem jurídica que converle o simples
ter em propriedade e institui o direito de herança H. A proteção constitu·
donal do direito de propriedade e do direito de sucessão não teria. assim.

53 Pieroth e Schlint., op. clt., p. 62.
5t Pieroth e SchUnk, op. clt., p. 64.
56 canotllho, José Joaquim Gomes, op. clt.. p.•98.
58 Pieroth e SChlink, op. cit.• p. &9.
5't Plel'Oth 6 8chl1nk, op. cit.• p. 61.
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qualquer sentido sem as normas legais relativas ao direito de propriedade
e ao direito de sucessão 58.

Como essa categoria de direito fundamental, que se apresenta, a um
só tempo, como garantia institucional 59 e como direito subjetivo, confia
ao legislador, primordialmente, o mister de definir, em essência, o próprio
conteúdo do direito regulado, fala-se, nesses casos, de regulação ou de con
formação (Regeltmg oder Ausgestaltung) em lugar de restrição (Beschriin
kung).

E que as normas legais rellltivas a esses institutos não se destinam,
precipuamente, a estabelecer restrições. Elas cumprem antes relevante e
indispensável função como normas de concretizaçào ou de conformação
desses direitos.

Por isso, assinala-se na doutrina a peculiar problemática que marca
essas garantias institucionais: ao mesmo tempo que dependem de concre
tização e conformação por parte do legislador, elas devem vincular e obri
gar O Estado. Em outros termos, o poder de conformação do legislador,
na espécie, não significa que ele detenha absoluto poder de disposição
sobre a matéria (lo.

A propósito da Cons/üuiçào de 1967-69, observava Pontes de Miranda
que "a propriedade privada é instituto jurídico e garantia do art, 153, §
22, institucional" 81. Procedendo à distinção entre o direito de liberdade
e o direito de propriedade, enfatizava o eminente jurisconsulto, verbis:

"A liberdade pessoal não é instituição estatal, que se garanta;
é direito fundamental, supra-estatal, que os Estados têm de res·
peitar. A propriedade privada é instituição, a que as Constitui·
ções dão o broquei da garantia institucional. O art. 153, § 22,
foi expressivo. Não há na Constituição de 1967 conceito imutá·
vel, fixo, de propriedade; nem seria possível enumerar todos os
direitos particulares em que se pode decompor, ou de que trans
cendemente se compõe, porque da instituição apenas fica, quan
do reduzida, a simples e pura patrimonialidade.

O art. 153, § 22, não protege o direito de propriedade
contra as emendas à Constituição (Friedrich Giese, Die Verfas
sung des Deutschen Reichs, 315). A jortiori, contra emendas às
leis vigentes, para lhes extínguir pressupostos, diminuir prazos

58 Alexy, Robert. Theor1e der Grundrechte, Frankfurt am Maln, 1986, p. 303.

59 Trata-se de denominação conferida por Carl Schmitt (lnstttuttonelle Ge.
rantie) a esses institutos que se prestam a assegurar direitos subjetivos. V. 8chmitt,
Carl, Dottrina della Costitu21one, MUla, 1984, PP. 228-230. A sua disciplina consti
tucional evita que ela possa ser abolida segundo a discrição do legislador (Pieroth
e Schlink, op. cit., p. 24).

60 Pieroth e SChllnk, op. cit., p. 60.

61 Pontes de Miranda, op. clt., Il, 395.
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de aquisição usucapional de propriedade e prescrição de preten·
sões ou preclusão de direitos.

Ao legislador só se impede de acabar, como tal e em geral,
com o instituto jurídico, com o direito de propriedade (Walter
Jellinek, Verwaltungsrecht, 398; Gerhard Anschütz. Die Ver
jassung des Deutschen Reichs, 608)." 8:1

Essa abordagem realça a problemática que marca não só a garantia
constitucional do direito de propriedade. como também outras garantias in&
titucionais de índole constitucional. como o direito de herança e o casa·
mento, o direito de proteção iudiciária, dentre outros.

2.4.3.2. Definição e limitação do conteúdo do direito de proprie
dade

Embora, teoricamente, não se possa caracterizar toda e qualquer dis
ciplina normativa desses institutos como restrição, não há como deixar
de reconhecer que o legislador pode, no uso de seu poder de conformação.
redesenhar determinado instituto, com sérias e, não raras vezes, gravosas
conseqüências para o titular do direito.

Caberia indagar se, nesses casos, se poderia falar. propriamente, de
conformação ou concretização (Ausgestaltung oder Konkretisierung) ou
se se tem. efetivamente, uma restrição (Beschriinkung) 63, que poderá reve
lar-se legítima, se adequada para garantir a função social e a natureza
constitucional da propriedade, ou ilegítima, se desproporcional, desarra·
zoada, ou incompatível com o núcleo essencial (Wesensgehalt) desse di
reito u.

A garantia constitucional da propriedade assegura uma proteção das
posições privadas já configuradas. bem como dos direitos a serem eventual·
mente constituídos. Garante-se, outrossim, a propriedade enquanto insti·
tuto jurídico, obrigando o legislador a promulgar complexo normativo que
assegure li existência, a funcionalidade, a utilidade privada desse direito 811.

Inexiste. todavia, um conceito constitucional fixo. estático, de proprie·
dade. afigurando-se legítimas. fundamentalmente, não s6 as novas defini
ções de conteúdo como a fixação de limites destinados a garantir a sua
função social 66. E que embora não aberto, o conceito constitucional de
propriedade há de ser necessariamente dinâmico 67.

63 Pontes de Miranda, op. clt., p. 396.
63 Alexy, Robert, op. clt., p. 304.
M Cf. Aleasy, op. clt., p. 305; Papier, in: Maunz-Dürig, Kommentar zum

Orundgesetz. Munique. 1990, vol. JI, art. 14, n" 253.
65 Pap1er, op. cit., art. 14, n" 11.
66 Cf. a propósito. Papier, Hans-Jürgen, op. cit., art. 14, nl' 263, 264, Btem...

Erw1n, Zur Wandlung des Eigentumsbegr1t1es, in: Festschrst rUr Gebhard MWIer,
TUblngen. 1970, p. 503.

6'1 Papier, op. cit., art. 14, n9s 253, 2114.
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Nesse passo, há de se reconhecer que a garantia constitucional da
propriedade está submetida a um intenso processo de relativização, devendo
ser interpretada, fundamentalmente, de acordo com parâmetros fixados pela
legislação ordinária 68. As disposições legais relativas ao conteúdo têm,
portanto, inconfundível caráter constitutivo. Isso não significa, porém,
que o legislador possa afastar os limites constitucionalmente estabelecidos.
A definição desse conteúdo pelo legislador há de preservar o direito de
propriedade enquanto garantia institucional. Ademais, as limitações im
postas ou as novas conformações emprestadas ao direito de propriedade
hão de observar especialmente o princípio da proporcionalidade, que e.xige
que as restrições legais sejam adequadas, necessárias e proporcionais 69.

Como acentuado pela Corte Constitucional alemã (Bundesverfassungs
gericht) , a faculdade confiada ao legislador de regular o direito de pro
priedade obriga-o "compatibilizar o espaço de liberdade do indivíduo no
âmbito da ordem de propriedade com o interesse da comunidade" 70. Essa
necessidade de ponderação entre o interesse individual e o interesse da co
munidade é. todavia, comum a todos os direitos fundamentais, não sendo
uma especificidade do direito de propriedade 11 •

A afirmação sobre a legitimidade ou a ilegitimidade de determinada
alteração no regime de propriedade há de decorrer, pois, de uma cuidadosa
ponderação (Abwagung) sobre os bens e valores em questão. Nesse sen
tido, afigura-se digna de registro manifestação do BundesverJassungsgericht
a propósito. verbis:

"A propriedade privada caracteriza-se, na sua dimensão ju
rídica, pela utilidade privada e, fundamentalmente, pela possi
bilidade de disposição (BVerfGE 31, 229 (240); seu uso deve
servir, igualmente, ao interesse social. Pressupõe-se aqui que o
objeto da propriedade tenha uma função social. ( ... ) Compete
ao legislador concretizar esse postulado também no âmbito do
Direito Privado. Ele deve. portanto. considerar a liberdade in
dividual constitucionalmente garantida e o princípio de uma or
dem de propriedade socialmente justa - elementos que se en
contram em relação dialética na Lei Fundamental - para o fim
de, mediante adeauada ponderação, consolidar relações equili
bradas e justas." 72

E notória a dificuldade para compatibilizar esses valor~s e interesses
diferenciados. Daí enfatizar o Bundesverfassungsgericht que o poder de

68 Papier, op. cit., art. 14, n9 35.
69 Papier, op. cit., art. 14, n 9 38; Pleroth e Schllnk, op. clt., p. 2381.

70 BVerfGE 25, 112 (117),
71 Papler, op. cit., art. 14, n9 38.

72 BVerfGE 37, 132 <l40).
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conformação do legislador é tanto menor quanto maior for o significado
da propriedade como elemento de preservação da liberdade individual ia.
Ao contrário, "8 faculdade do legislador para definir o conteúdo e impor
restrições ao direito de propriedade há de ser tanto mais ampla, quanto
mais intensa for a inserção do objeto do direito de propriedade no con·
texto social" H.

Vê-se, pois, que o legislador dispõe de uma relativa liberdade na de
finição do conteúdo da propriedade e na impossição de restrições. Ele
deve preservar, porém, o núcleo essencial (Wesensgchalt) do direito de
propriedade, constituído pela utilidade privada e, fundamentalmente, pelo
poder de disposição 75. A vinculação social da propriedade, que legitima
a imposição de restrições, não pode ir ao ponto de colocá-la, única e ex
clusivamente, li serviço do Estado ou da comunidade 76.

Por outro lado, as considerações expendidas sobre a natureza emi
nentemente jurídica do âmbito de proteção do direito de propriedade estão
a realçar a dificuldade de distinguir, precisamente. a cOltcrctizaç«o ou
conformação do direito de propriedade da imposição de restrições ou de
limitações a esse direito. Nesse sentido, convém registrar o magistério de
Papier, verbis:

"Da reserva legal constante do art. ]4. parágrafo 2. da Lei
Fundamental resulta que fi apenas a propriedade definida em
lei" constitui objeto da garantia da propriedade, gozando, por
tanto, da proteção constitucionalmente assegurada. (... ) Po
dem-se distinguir conceitualmente as disposições de caráter con·
formativo do direito de propriedade (lnhaltsbestimmungen) da
quelas de índole estritamente restritiva (Schrankenbestimmun
gen). Essa diferenciação não tem, todavia, qualquer relevância
do prisma estritamente dogmático ou objetivo. A decisão do
legislador de emprestar, originariamente, um conteúdo restritivo
a determinadas faculdades inerentes ao direito de propriedade
ou de estabelecer restrições ao conteúdo de direito concebido,
inicialmente, de forma ampla é quase obra do acaso. O legislador
está obrigado a constituir a ordem jurídica da propriedade. con
siderando. para isso. tanto os interesses privados como as exi·
gências de cunho social. Normalmente, o interesse individual é
assegurado pelas normas de Direito Privado; a função social é
garantida por disposições de Direito Público. Esses dois com
plexos normativos contribuem, igualmente, para a constituição

73 BVerfGE M. 290 (MO).

74 BVerfGE M, 290 (MO).

75 BVerfGE 42. 263 (294); 31, 229 G14O>; 37, 132 (140); 50, .290 (339); v.
também, Papler, in: Maunz-DUrlg, 1{ommentar zum Grundge8etli:, art. 14. nl' 2'13.

76 Papier. op. cit., art. 14, DI' 308,
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do direito de propriedade, inexistindo qualquer relação de hierar
quia ou de precedência entre eles." 77

Tem-se, pois, que a distinção entre disposições de caráter conformaiivo
ou de cunho restritivo cede lugar, no âmbito do direito de propriedade,
para uma outra diferenciação, indubitavelmente mais relevante. Trata-se
da distinção entre as medidas de índole conformativa ou restritiva, de um
lado, e aquelas providências de inequívoca natureza expropriatória, de
outro. Enquanto as primeiras são dotadas de abstração, generalidade e
impõem apenas restríções às posições iurídicas individuais, considera-se que
as providências expropriatórias têm conteúdo concreto, individual, e im
portam na retirada total ou parcial do objeto da esfera de domínio privado 78.

AssinaJe-se, porém, que, não raras vezes, a redejinição de conteúdo
ou a imposição de limitações importa quase na supressão de determinada
(acuIdade inerente ao direito de propriedade. Não obstante, a )llrisprm%n
eia considera tais medidas como di sposições de conteúdo meramente COn
formaiivo ou restritivo. Assim, considera-se, na jurisprudência do Bundes·
verfassungsgericht, que a supressão do direito de rescisão do contrato de
arrendamento das pequenas propriedades há de ser entendida como pro
vidência de caráter conformativo ou restritivo 70. Da mesma forma, a proi
bição de elevação dos aluguéis acima de determinado limite (30%) confi
guraria medida de caráter restritivo e conformatlvo 80.

Como se vê, essas disposições de caráter restritivo e conjormativo
(lnhalts-und Schrankenbestimmungen) podem reduzir de forma significativa
alguns poderef> ou faculdades reconhecidos originariamente ao ptoprietát\o,
conferindo mesmo nova conformação li determinado instituto - e, por
conseguinte - a determinado direito. Essa nova definição apresenta-se,
inevitavelmente, em relação ao passado como uma restrição ou limitação 81.

Ressalte-se, porém, que essa possibilidade de mudança é inerente ao
caráter institucional e ao próprio conteúdo marcaáamente normativo do
âmbito de proteção do direito de propriedade (cf. sobre o assunto, supra
§§ 98-103). Por seu turno, a própria função social da propriedade impõe
ao legislador um dever de atualização das disposições disciplinadoras do
direito de propriedade. tomando. muitas vezes, inevitável uma mudança
do pr6prio conteúdo 82. Ao contrário das providências de índole expro
priatória, essas medidas de conteúdo restritivo e conformativo não legiti
mam, em princípio. qualquer pretensão indenizatória 83.

77 Papier. op. cit., art. 14. n'" 251.
78 BVerfGE, 52, 1 (27); 66, 76; 58, 300 (33<)); cf., também, Pferoth e SchUnk,

op. cit., p. 23&.
79 BVerfGE 52. 1 (28).

80 BVerfGE 71, 230 (24'7).

81 P1eroth e SChliDk. op. cit., pp. 231 e 235.
82 Papier, op. clt., art. 14, n'1 253.
83 Papier. op. clt., art. 14. nQ 2S4:.
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~ possível que a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a cons
titucionalidade do Decreto-Lei n.o 25, de 30 de novembro de 1937. que
dispõe sobre a proteção do patrimônio hist6rico e artístico nacional. conS
titua. entre nós, um dos precedentes mais significativos sobre o conteúdo
e 08 limites da garantia constitucional da propriedade. Referido diploma
legal regulou o tombamento de bens de valor histórico e artístico. restrin
gindo inclusive o poder de disposição sobre esses bens (cf. Decreto-Lei
n.o 25, de 1937, arts. 12-14).

o Supremo Tribunal Federal rejeitou a argüição de inconstituciona·
lidade. considerando legítima a redefinição do conteúdo do direito da pro
priedade, na espécie. Convém registrar, a propósito. passagem memorável
do voto proferido pelo eminente Ministro Orozimbo Nonato, verbis:

"e impossível reconhecer na propriedade moderna aqueles
traços, por exemplo, que aparecem na definição do Código do
Consulado e em que Josserand encontra puro valor legendário
ou simbólico. Aliás, nunca foi a propriedade, no próprio direito
romano, um poder sem contraste; um direito absoluto. o que se
ria incompatível com as condições de existência do consórcio
civil. Não foi dos menores méritos de Jhering mostrá·lo e evi·
denciá·lo.

O direito brasileiro não podia ser insensível a esse movi
mento que, às vezes, assume aspectos excessivos e condenáveis.
mas que. em linha geral, tende a fazer do direito o que ele deve
ser - um instrumento da felicidade humana.

As limitações da propriedade - já não se falando das de
origem contratual e das que derivam dos iura vicinitatis 
aparecem em número crescente.

A Constituição de 1891 falava nas garantias da propriedade
'em toda a sua plenitude'.

Já na Constituição de 1934 a linguagem é menos expressiva
e enfática.

E a de 1937, resolutamente, admite restrições maiores. pois
defere às leis ordinárias não só a regulamentação de seu exer
cício como a própria definição de seu conteúdo.

Dir-se-á. e é verdade, que o domínio. assim reduzido. já
não apresenta os trBços de sua feição primitiva, como Da reve
lação quiritária.

Mas. ainda assim. é propriedade.

Não se trata, aqui, de apoiar ou aplaudir a transformação,
mas. apenas, de verificar-lhe a existência e reconhecer-lhe os
efeitos.
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E à luz da concepção constitucional da propriedade - di·
reito relativo em que vive muito daquilo a que Duguit chamou
dever social - que, a meu ver, deve a questão dos autos ser
solvida.

Data venia da autorizada opmlao do eminente Ministro
Castro Nunes, entendo que o art. 134 da Constituição não ofe
rece solução ao problema.

Ele, apenas, equipara os atentados cotnetidos contra monu
mentos históricos, artísticos c naturais aos cometidos contra o
patrimônio nacional. Não os incorpora nesse patrimônio e dá-lhes
a proteção da União, dos Estados e dos Municípios.

J: uma proteção regulamentar, que compete até aos Muni
cípios, quando o decreto discutido, que estabeleceu o Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, define poderes que
competem exclusivamente à União, como é claro e indiscutível.

A proteção a que se refere o art. 134 e em que se pode fazer
sentir até a influência do poder local não pode ir ao ponto de
atingir a propriedade através de seus elementos: ius utendi, ius
fruendi, ius disponendi.

O que, a meu ver, retira ao decreto a balda de inconstitu
cional, é a própria concepção da propriedade na Constituição,
que proclama a possibilidade de se dar ao conteúdo desse direito
definição, e pois, limitação, em lei ordinária." 84

Como se vê. o eminente magistrado percebeu com especial agudeza a
peculiaridade que marca essa garantia constitucional. A possibilidade de
se dar nova definição a seu conteúdo ou de se impor limitação ao exer
cício desse direito mediante ação legislativa ordinária foi expressa e enfa
ticamente reconhecida. Ao afirmar que o constituinte deferiu ao legislador
ordinário o poder não só de restringir o exercício do direito de proprie
dade, mas também de definir o próprio conteúdo desse direito, reconheceu
o insigne magistrado tanto o caráter institucional da garantia constitucional
da propriedade como o conteúdo marcadamente normativo de seu ambito
de proteção.

Diante de algumas objeÇÕeS suscitadas. houve por bem o ínclito Juiz
ressaltar que a redefinição do conteúdo ou a limitação do exercício do
direito de propriedade haveria de decorrer da justa ponderação entre o
significado da propriedade na ordem constitucional e a necessidade de oh-

84 Apelaçio n9 7.377, de 17-6-1942, Relator: Ministro Castro Nunes, RDA
nO 2, p. 100 (113).

R. Int. 1.,i.1. Bra.ílio o. 28 li. 112 0'-./"11.. 1991 265



servância de sua função social. Vale registrar, ainda, a seguinte passagem
de seu pronunciamento, verbis:

"O que, a meu ver, entretanto, repito, dá ao decreto-Iei
assento constitucional é o permitir a lei máxima que o conteúdo da
propriedade seja dado em lei ordinária.

E a lei de que se trata é lei desse caráter, que tem em
vista a natureza especial dos monumentos, cujos proprietários,
mais do que os outros, sofrem o peso do "dever social" que, ao
lado da facultas agendi, se encontra nos direitos subjetivos ( ... ).
( ... ) Não se trata de expropriação, nem esta constitui a única
limitação da propriedade. Há outras múltiplas, no direito flores
tal, na construção de edifícios, etc., constantes de leis ordinárias
e às quais não se refere a Constituição especificamente.

A Constituição só se refere à expropriação. Só esta retira
ao dominus "todo" o seu direito.

Desde que não se trate de eliminação, mas de pura limita
ção ao domínio, defere o assunto a leis ordinárias.

E só estamos considerando o aspecto constitucional do de·
ereto-lei discutido. E este, quaisquer que sejam as críticas a que
ofereça flanco, não pode, a meu ver, ser tido como inconstitu·
donaI. Ele não autoriza expropriação sem pagamento. Limita 
isso sim - e, notavelmente, os direitos que subsistem, do pro
prietário, tendo em vista a natureza especial da propriedade dos
monumentos, o que é possível, pois a lei ordinária pode definír
o "conteúdo" da propriedade." ~r.

Fica evidenciado, portanto, que há muito o Supremo Tribunal Federal
logrou identificar, de forma precisa e escorreita, a natureza peculiar do
direito de propriedade, ressaltando o seu caráter institucional e procedendo
à adequada distinção entre as providências de indole conjormativo-restritiva
daquelas medidas de nítido conteúdo expropriatório.

Em tempos mais recentes, reconheceu o Supremo Tribunal a legiti
midade do resgate das enfiteuses instituídas antes do advento do Código
Civil e gravadas com cláusula de perpetuidade ~ll. Embora a questãorelativ8

B5 Apelação n9 7.377. de 17~6M1942, Relator: Ministro Castro Nunes, RDA
n\' 2, p. 100 (114).

86 ERE n'" 47.931, de 8-8-1962, Relator: MiniBtro Ribeiro da Costa, in: Refe
r~ncia$ da Súmula do STF. v. 10. pp. 24 a.; RE 50.325, de 24~7-1962, Relator:
MiniBtro Vlllas Boas, In: ReferêncitJ8 da SúmUla do STF. v. 10, pp. 28 I.; RE
nl' li1. 606, de 30....-1963. Relator: MinlBtro Ribeiro da Costa, in: Reterhu:Uu da
Súmula do 8TF. v. 10. pp. 30 S.; RE 5lUI60, de 30-4-1960, Relator: MinJstro
Ribeiro da. Costa, in: Referências ria Súmula do 8TF, v. lO, p. 34.
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ao direito de propriedade não tenha sido discutida expressamente, não deve
subsistir dúvida de que, ao proclamar a lisura constitucional da alteração,
houve por bem a Excelsa Corte reconhecer, igualmente, a inequívoca legi·
timidade da mudança de regime jurídico do direito de propriedade ou de
outro direito real, não obstante eventuais reflexos sobre as posições indi·
viduais 87.

Finalmente, vale lembrar, ainda, que a legitimidade de mudança do
regime de direíto de propriedade foi percucientemente contemplada no
Recurso Extraordinário n.O 94.020, de 4 de novembro de 1981. No refe
rido recurso, da relataria do eminente Ministro Moreira Alves, relativo
à alegada inconstitucionalidade do art. 125 do Código de Propriedade In
dustrial - que sujeitava o titular de privilégio antes concedido à obrigação
constante do art. 116, de constituir e manter procurador domiciliado no
Brasil, sob pena de caducidade - sustentava-se que, configurando o regis
tro anterior um direito adquirido, não poderia a lei nova impor ao seu
titular uma obrigação antes inexistente 88,

Consagrando a orientação esposada pelo eminente Ministro-Relator,
o Supremo Tribunal Federal reconheceu que se a lei nova modificar o
regime jurídico de determinado instituto - como é o da propriedade, seja
ela de coisa móvel, ou imóvel ou demarca -, essa modificação se aplica
de imediato 8D.

Todos esses precedentes estão a corroborar a idéia de que o caráter
institucional do direito de propriedade e, por conseguinte, o conteúdo nor
mativo de seu âmbito de proteção permitem e legitimam a alteração do
regime jurídico da propriedade, a despeito dos possíveis reflexos sobre as
posições jurídicas individuais. Embora essas disposições de conteúdo con·
formativo-restritivo possam provocar uma diminuição ou redução no patri
mônio do titular do direito, não há como deixar de reconhecer que tal
redução ou diminuição resulta das próprias limitações impostas peIo cons
tituinte à garantia da propriedade 110.

Portanto, o legislador não está impedido de rede}inir o conteúdo do
direito de propriedade, emprestando-lhe nova conformação. Esse poder de
confonnação é limitado pelo princípio da garantia do núcleo essencial do
direito (Wesensgehaltsgarantie) e pela garantia institucional do direito de
propriedade. A pretexto de dar nova conformação ao direito de proprie
dade, não pode o legislador suprimir a utilidade privada do bem para o

87 Cf., sobre o assunto, supra, H M-56.
88 Recurso Extraordinário nO;> 94.020, Relator: Ministro Moreira Alves, RTJ 104,

p. 269 (271).

89 Recurso Extraordinário nO;> 94.020, Relator: Ministro Moreira Alves, RTJ 104,
p. 269 (2'11).

90 Cf., a propósito, Papier, Eigentumsgarantie und Geldentwertung, in:
Archiv des õ!!entlichen Rechts n 9 98 (1973), p. 528 (r.33).
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seu titular (respeito ao núcleo essencial). Por outro lado, com o propósito
de disciplinar a forma de existência ou exercício do direito de propriedade.
não pode o legislador tornar impossível a aquisição ou o exercício desse
direito t ••

2.4.4. A alteração de padrão monetário e a garantia da propriedade

2.4.4. 1. Considerações preliminares

Constitui autêntico truismo ressaltar que, hodiemamente, coexistem,
lado a lado, o valor nominal da moeda, conferido pelo Estado, e o seu
valor de troca interno e externo. Enquanto o valor nominal da moeda se
mostra inalterável. salvo decisão em contrário do próprio legislador, o seu
valor de troca sofre alterações intrínsecas em virtude do processo infla·
cionário ou de outros fatores que influem na sua relação com outros padrões
monetários 92.

A nossa experiência histórica e a de outros países demonstram não
ser incomum a mudança extrínseca do valor da moeda. Tem·se, não raras
vezes. o completo desaparecimento de um sistema monetário como <:OD
seqüência de eventos revolucionários ou de autêntico estado de neceasi
dade decorrente de agudo processo inflacionário, como ocorreu na Ale
manha do primeiro Pós-Guerra 113 c, sem a mesma intensidade, na França,
em Israel, na Áustria. no Chile e, reiteradas vezes, no Brasil.

Não são novas as discussões sobre as conseqüências jurídicas da
mudança de padrão monetário, como demonstram as reflexões desenvol
vidas sobre o tema nas obras clássicas de Savigny, Gabba e Roubier. To
davia, esses notáveis jurisconsultos contemplaram a questão, fundamental·
mente, como problema de direito intertemporal«.

Não obstante, a extensão da proteção constitucional do direito de
propriedade aos valores patrimoniais e a percepção do conteúdo instituo
cional da garantia do direito de propriedade - avanço que o direito mo
derno deve sobretudo a Carl Schmitt til - impõem que se desenvolvam
novas reflexões sobre o tema.

91 Cf. sobre o assunto, supra, 11 104-108.

92 GurfinkeI de Wendy Lilian N., Depreciactón MonetariCI. 2" ed., BuenOll
Aires. 1977, pp. 19-.20.

93 Na Alemanha, v.g., procedeu-se ê. substituição do velho Relchamark pelo
novo Deutschmark, observando uma relaç60 de um. (1) bllhio de DlarCOII mt1goa
para um. (l) marco (novo). (Cf., sobre o aasunto. H1rschberg, El\y&b.u, El prindpb
1W'l7lfMllBta, Buenos AIres, 1976, p. 48; OUrftnkeJ de WendY. op. cit., p. 19. Também
na Prança outorlOu-ae ao 1WUve4U /NJflC valor 100 vezes BUperior ao mtigo
(Gurf1nkeJ de Wenc:!y, ibidem).

IH Cf. supra, H 0-50 e 11 &8-&3.
95 Cf., Schmitt, CarJ, Dottrina della Costituzione, MUano, 19M, pp. 228-230 B.
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A amplitude conferida modemamente ao conceito constitucional de
propriedade e a idéia de que os valores de índole patrimonial, inclusive
depósitos bancários e outros direitos análogos, são abrangidos por essa
garantia, estão a exigir, efetivamente, que eventual alteração do padrão
monetário seja contemplada. igualmente. como problema concernente à
garantia constitucional da propriedade lUI.

Hirschberg. um autor moderno, indaga, a propósito:

.udCuales son las salvaguardias contra e1 abuso deI enorme
poder econ6mico que detenta el Estado en el campo de la polí
tica monetária?" 97

r o próprio Hirschberg que acrescenta, verbis:

"Hasta el momento esta materia no ha sido extensamente
desarroIlada por los juristas y especialistas en ciencia política,
debido a que los principales abusos han tenido lugar en los últi
mos treinta afios. Los excesos de este tipo eran comparativa
mente escasos bajo el patron metálico. porque el miStno patron
actuaba como un freno protector de los abusos de la discrecil>
nalídad estatal en materia monetaria.

La violación de los derechos privados es otro aspecto de la
materia. Tiene un particular, cuyos derechos han sido afectados
por la política monetaria deI Estado. alguna acción contra éste
o bien contra otros particulares?

Cuando en Israel, eI Estado causa un daiío a uo particular.
éste tiene derecho a recurrir a la Alta Corte de Justieia, ya que
las autoridades no tienen esta facultad, salvo que estuvieren au
torizadas por ley. En lo referente a la política monetaria, la si
tuación es distinta. Aqui. el particular depende de la buena VI>

luntad de tas autoridades responsab\es de la emisi6n de los me
dias de pago y deI control deI sistema bancaria. No tiene acción
contra ellas en lo que respecta a medidas monetarias, aunque
éstas interfieran con sus derechos patrimoniales reconocidos." 98

Numa tentativa de resposta ao problema colocado, finaliza Hirschberg,
verbis:

"Es nuestra conclusión que la amplia discrecionalidad que
detenta el Estado en las cuestiones monetarias debe ser limitada
aún más que en cualquier otra esfera. El reconodmiento deI de-

96 Cf., sobre o assunto, Papier, Hans-JUrgen, op. cit., nota n<;> 90, pp. 528 s.
97 Hirschberg, El principio nornfnali8tl&, Buenos Aires, 1973, p. 2l.
98 H1rschberg, Ibidem.
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recho de propiedaCl sobre el valor deI dinero puede ser UD im
portante paso en esta direcci6n.""

A extensão da garantia constitucional da propriedade a esses vaiores
patrimoniais não há de ser vista. porém, como panacéia. Essa garantia
não tornD o padrão monetário imune US vicissitudes da vida econômica.
Evidentemente. a própria natureza institucional du garantia outorgada per
mite c legitima a intcl'vençi.io do legislador na ordem monetária, com vistas
ao retorno a uma situação de equilíbrio económico-financeiro. Portanto, a
simples extensão da garantia çonstilucional da propriedade aos valores
patrimoniais eJl:pressos em dinheiro não lhes asseguram um bill 0/ indemnity
contra even1llais alterações legais do sistema monetário. Tem razão, toda
via, Hirschberg quando percebe que a extensão da garantia constitu
cional da propriedade aos valores patrimoniais expressos em dinheiro ou
nos créditos em dinheiro impõe limites e fixa parâmetros à ação legis
lativa, retirando n maléria da esfera de discricionariedade absoluta do
legislador.

Kesse sentido. são elucidativas as decisões do Supremo Tribunal
alemão (Riech~gericht) proferidas em 1924 (RGZ 107, p. 370) e 1925
(RGZ 111. p. 320) (cf., a propósito, infra §§ 168-178).

2 .4 .4. 2 . Significado da garantitl constitucional da propriedad, e
alteração do padrão monetário

A função do dinheiro enquanto reserva de valor não pode ser descon
siderada pela ordem ~onstitucionllL que deve levar em conta, ainda, as
diferenças existentes entre esses valores patrimoniais e outros bens m6veis
ou imóveis. Ao contrário desses bens, o dinheiro não contém um valor
autônomo decorrente do valor da posse ou do valor da utilidade que dele
se possa auferir (Besitz-oder Nulzungswert) lOO.

Como o significado patrimonial do dinheiro decorre, fundamentalmen
te. de seu poder de compra. toma-se inevitável reconhecer que a garantia
constitucional que se pretende assegUrllT a essas posições patrimoniais há
de alcançar, necessária e inevitavelmente, esse valor de troca 10t,

A admissão do dinheiro c dos créditos em dinheiro no âmbito de
proteção da g~mmtia constitucional da propriedade exige que se contemple
especificamente a sua natureza peculiar. Não se pode cogitar. aqui. de
uma distinção entre substância e utilidade. A garantia do valor de troca

99 Hlrschberg, op. clt., p. 28.

101 Papier, op. clt .. art. 14. nQ 176; Papler, op. clt. nota n Q 90. p. 528 (538).

101 Papter, op. cit.• art. 14. nQ 115; Papler, op. clt. nota n Q 90. p. 528 (5361.
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outorgada ao dinheiro ou aos créditos em dinheiro corresponde a uma
garantia da própria substância 102.

Papier rejeita a idéia veiculada na doutrina segundo a qual as dispo
sições constantes do art. 14 da Lei Fundamental alemã se afiguram com
patíveis com uma desvalorização monetária que não ultrapasse os limites
estabelecidos pelas taxas de juros convencionais pagas às poupanças (die
übliche Sparzinshohe) 10a. t que, nesse caso - afirma Papier -. "afeta-se
a própria substância do direito de propriedade". Considera ele, todavia,
que a incidência de impostos sobre as rendas dos cidadãos como legítima
expressão da função social da propriedade e, portanto, com inequívoco
fundamento no art. 14, parágrafo 2.°, da Lei Fundamental 104.

f manifesta, por outro lado, a dificuldade de cogitar-se de uma legí
tima expropriação de dinheiro ou dos créditos em dinheiro. Como ampla
mente reconhecido, a expropriação converte uma garantia de substancia
(Substanzgarantie) em garantia de valor (Wertgarantie). Evidentemente,
a desapropriação de dinheiro pressuporia, igualmente, uma indenização
em dinheiro, o que está a demonstrar a total falta de sentido de alguma
providência dessa índole 10~.

Assinale-se que, tal como amplamente enfatizado na doutrina germâ
nica, o artigo 14 da Lei Fundamental assegura um direito de proteção
contra intervenção estatal que possa afetar o valor da moeda (direito de
proteção = Abwehrrecht). O Estado deve abster-se de práticas que afetem
a estabilidade monetária, reconhecendo-se ao indivíduo um direito subje
tivo de proteção (subjektives Abwehrrecht) contra atos do Poder Público
que desenvolvam ou contribuam para o agravamento da situação infla·
cionária 106. Todavia, um dever do Estado de proteger o indivíduo contra
a desvalorização da moeda, causada pela ação de terceiros (gesellschaftli
ches VerhaltenJ, não pode ser derivado da proteção constitucional ao direi~

to de propriedade (inexistência de direito à prestação positiva ou direito
de proteção contra terceiros = Leistungsrecht oder Leistungsverpflich
tung) 107.

Segundo Papier, o caráter institucional da garantia da propriedade
autoriza o legislador, em casos extremos, a abandonar o modelo nomina
lista dominante e implementar princípios de índole valorística. Tem-se esse
quadro - afirma Papier - quando se configura uma situação na qual
o restabelecimento da estabilidade monetária se mostra de difícil reali-

102 Papier, op. cit.. nota Dº 92, p. 528 (538).

103 Papier, ibidem, p. 528 (539).

104 Papier, ibidem, p. 528 (539).

105 Papier, ibidem, p. 528 (540).
106 Papier, ibidem, p. 528 (548).

107 Papier, ibidem, (541).
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zação em curto espaço de tempo 103. l! interessante notar, portanto, que,
nesses casos, a intervenção do legislador tem por escopo, fundamentalmen
te, preservar o valor de troca (Tauschwert) da moeda, seriamente amea
çado pela desorganização do sistema monetário.

A doutrina constitucional alemã vislumbra outro fundamento jurídico
para relativiz.ar a garantia outorgada aos valores patrimoniais expresllOB
em dinheiro: a cláusula contida no art. 109, parágrafo 2.0

, da Lei Funda
mental, que determina que a União e os Estados empreendam esforços
com vistas a alcançar "completo equilíbrio econômico" (gesamtwirtschaJ
tliches GJeichgewicht) 109.

Esse princípio, que realça a responsabilidade do Estado no âmbito
da política econômica, é considerado como limitador ou modüicador da
garantia do direito de propriedade contida no art. 14 da Lei Fundamen
tal 110• Convém sejam registradas, a propósito, as considerações de Papier
sobre a questão nos clássicos Comentários organizados por Maunz e
Dürig, verbis:

"O art. 109, parágrafo 2.0
, da Lei Fundamental, pode eximir

o Estado, parcial e temporariamente, do dever de preservar a
estabilidade monetária, se não se puder afastar de outra forma
o perigo para o equilíbrio econômico completo em virtude da
impossibilidade de consecução de outros objetivos igualmente re
levantes (alto nível de emprego, crescimento econômico contí·
nua e adequado, equilíbrio econômico externo). (... ) Essa reJa..
tividade do dever de assegurar a estabilidade monetária no im
bito do princípio do "completo equilíbrio econômico" repercute
também sobre o art. 14, uma vez que a Constituição há de ser
entendida como unidade, o que recomenda sejam superadas even
tuais contradições pela via da interpretação." 111

Essas colocações estão a ressaltar, todavia, que a extensão da garantia
constitucional da pmpriedade aos valores patrimoniais expressos em dinhei
ro e nos créditos em dinheiro não lhes outorga uma imunidade contra
eventuais alterações da política econômica.

A configuração de um quadro de desordem econômica não só legitima,
como impõe a tomada de medidas destinadas a restabelecer o completo
equilíbrio econômico. A ameaça a esse equilíbrio econômico autoriza o
Poder Público a afastar, parcial e temporariamente, a incidência do prin
cípio de estabilidade monetária, com todos os seus consectários.

108 Papler, ibidem, (542).

109 Papier, ibIdem, op. clt., nota n~ 64, art. 14, p. 178.

110 Papier, op. cit., nota n~ 90, p. 528 (548).

111 Papler, op. cit. nota nl' 64, art. 14, DI' 178.
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De resto, eventuais providências de conteúdo conformativo-restritivo
por parte do legislador poderão afetar negativamente algumas posições
patrimoniais sem que o atingido possa invocar qualquer pretensão inde
nizatória. ~ a própria natureza da garantia constitucional do direito cons
titucional que possibilita e autoriza a redefinição do conteúdo do direito
ou a imposição de limitações a seu exercício 112.

2 .4 .4 . 3 . O direito de propriedade e a Lei n." 8.024, de 1990

Ninguém em sã consciência haverá de negar que uma completa rees
truturação da ordem econômico-financeira afeta de forma ampla e geral
interesses e direitos. Ter-se-ia aqui, porém, a imposição de restrição a posi
ções jurídicas consolidadas de forma incompatível com a ordem consti·
tucional? A resposta há de ser negativa como demonstram as considerações
expendidas nos §§ 41-19.

Como deveriam ser consideradas as repercussões patrimoniais dessas
mudanças?

Assinale-se, a propósito, que, como acentuado, o próprio caráter
institucional da proteção outorgada ao direito de propriedade legitima a
reformulação ou a redefinição do conteúdo de detenninados direitos sem
qualquer ofensa à garantia constitucional assegurada (cf. supra. §§ 98-127).

Cumpre, todavia, examinar as disposições constantes da Lei n.O 8.024,
de 1990, em face da alegada ofensa ao direito de propriedade.

Como já referido, ao reestruturar a ordem monetária nacional e intro
duzir novo padrão monetário (cruzeiro), a Medida Provisória n.O 168,
posteriormente convertida na Lei n.O8. 024, de 1990, estabeleceu condi·
ções especiais para conversão de cruzados novos em cruzeiros. Embora
tenha consagrado a paridade entre a moeda antiga (cruzados novos) e a
moeda nova (cruzeiro) (art. L", § 2.°). estabeleceu a lei que as quantias
que excedessem o limite de cinqüenta mil cruzados novos seriam conver
tidas a partir de 16 de setembro de 1991, em doze parcelas iguais e suces
sivas (Lei n.O 8.024, de 1990, arts. 5.°, § 1.0, 6.°, § 1.0, e 7.°, § 1.0).

Determinou-se. ainda, que os saldos em cruzados novos não conver
tidos na forma dos arts. 5.°, 6." e 7.° fossem transferidos ao Banco Central
e mantidos em contas individualizadas em nome da instituição financeira
depositante (Lei n.O 8.024, de 1990, art. 9.°). As quantias depositadas
deveriam ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de seis por
cento ao ano ou fração pro rata (arts. 5.°, § 2.°. 6.°, § 2.°, e 7.°. § 2.°).
Posteriormente, a Lei n.O 8.088, de 31 de outubro de 1990, conferiu nova
redação a esses dispositivos, deixando explícito que a conversão dessas

112 Papier. op. cit., nota nQ 90. p. 528 <633>'
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quantias haveria de observar a paridade estabelecida no art. 1.0, § 2.°. da
Lei n.O 8.024, de 1990 (art. 15).

Vê-se, pois, que o legislador optou por uma conversão imediata das
quantias em moeda ou dos créditos em moeda até cinqüenta mil cruzados
novos. As importâncias que excedessem esse limite seriam convertidas
segundo um critério deferido.

Assegurou-se a paridade entre cruzados novos e cruzeiros. criaram-se
mecanismos para a atualização (correção monetária) e remuneração (paga
mento de juros) das quantias depositadas no Banco Central.

O simples exame dessas disposições afasta de imediato a caracteri
zação de confisco. E inequívoco o propósito do legislador de preservar a
pr6pria substância do direito de propriedade.

Caberia indagar se a conversão deferida, consagrada pela Lei n.O 8.024.
de 1990, fere, de alguma outra forma, o direito de propriedade.

Evidentemente, a profunda alteração introduzida pela Medida Provi
roda n.O 168, de 15 de matçc de 1990, ~cmente podelá ~t adequada
mente analisada se se levar em conta o quadro econômico-financeiro domi
nante à época. O agudo processo inflacionário, que fazia o índice de
inflação aproximar-se celeremente dos três dígitos (ca. 73% em fevereiro
de 1990) e a intensa especulação financeira ameaçavam a estabilidade da
estrutura econômica e política do País. A elevada remuneração paga às
aplicações financeiras acabou por afetar o investimento nas atividades prcr
dutivas, com sérios e inequívocos riscos para toda a organização e<:on6
mico-social.

Foi exatamente nesse contexto econÔlDÍco-social que se editou a
Medida Provisória n.O 168, posteriormente convertida na Lei n.O 8.024,
de 1990.

Careceria a União de poderes para legislar sobre a matéria? Nem o
mais apaixonado dos críticos - e paixão não tem faltado na análise da
questão - poderá negar que a União dispõe de competência para legislar
sobre o sistema monetário (Constituição de 1988, art. 22, VI).

Evidentemente, essa competência diz respeito não s6 à faculdade para
disciplinar aspectos secundários da ordem monetária, como também 80

poder para substituir o próprio padrão monetário 118. O estabelecimento
de condições especiais para conversão da moeda antiga no novo padrão
integra, obviamente, o amplo complexo de poderes para dispor sobre a
ordem monetária.

E inequívoca, pois, a higidez formal da Lei n.o 8.024, de 1990.

118 Cf., a propósito, Pontes de MIranda, op. clt., p. 98.
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l! inegável, porém, que a ampla reforma monetária levada a efeito
pela Lei n.o 8.024, de 1990, tornou temporariamente indisponíveis os ati
vos financeiros em poder dos bancos e entidades de crédito. Haveria de
cogitar-se aqui de ofensa ao direito de propriedade, ainda que afastada a
configuração de eventual confisco? Ter-se-ia a caracterização de uma expro
priação indevida? Estariam configuradas outras ofensas ao direito de
propriedade?

Ressalvadas as discussões sobre a possibílidade de alteração/supressão
de índices e suas conseqüências sobre os contratos firmados por particula
res, não há registro na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de
qualquer outra decisão sobre a amplitude e os limites do poder do Estado
para alterar a pr6pria ordem monetária.

O significado da proteção constitucional aos valores patrimoniais
expressos em dinheiro ou nos créditos em dinheiro não foi também objeto
de discussão no âmbito do Bundesverjassungsgericht. Isso se deve. muito
provavelmente, ao quadro de prosperidade e estabilidade dominantes desde
a promulgação da Lei Fundamental de Bonn (1949).

Pela semelhança das questões suscitadas com o debate que se lavra
hodiernamente entre n6s, convém, todavia, analisar algumas decisões do
Reichsgericht alemão (1924-1925) sobre a revalorização das dívidas no
período mais agudo da crise inflacionária que se abateu sobre a República
de Weimar.

Os elevados índices inflacionários registrados levaram o Judiciário a
buscar alternativas para a revaIorização das obrigações decorrentes de
relações contratuais com fundamento no princípio da boa-f~ (Treu und
Glauben, § 242 BGB) 114. Essa revalorização não era automática e deveria
levar em conta as circunstâncias especiais de cada caso 116. A insegurança
jurídica decorrente da revalorização judicial levou o legislador a estabelecer
critérios legais para a revalorização das dívidas em dinheiro 118 •

Assim. em 14 de fevereiro de 1924, foi editada a Dritte Steuerverord
nutlg e, posteriormente, em 16 de julho de 1925, a Lei de Revalorização
(Aujwertungsgesetz) Esses atos normativos fixavam uma tua de revalo
rização não superior a 15 % do valor originário da obrigação, que poderia
ser elevada até o máximo de 25% no caso de revalorização de dívidas
decorrentes de hipoteca 117. Dilargaram-se os prazos para o pagamento das
obrigações revalorizadas, estabelecendo-se, no caso de hipotecas, que a

114 RGZ 107, 78. V. também Hh'&chberi. EZ principio nomi1l4lista, Buenos
Aires, 1976, p. 116.

116 Hl.rscbberg, 01'. clt., p. 117; Gurf1nkel de Wendy, 01'. clt., p. 148.

116 lI1rschberg, oj:}. cit., p. 126.

117 Hirschberg, op. clt., p. 128; G\U'f1nkel de Wendy, op. clt., p. 151.

R. Inl. legi.l. Brasília a. 28 n. 112 0 •• ' ...... 1991 275



dívida poderia ser saldada até 1932. Sobre a soma reajustada deveria
incidir taxa de juros que seria elevada anualmente até atingir o índice
de 5% 118.

Não foram objeto de revalorização as dfvidas assumidas pelo Estado
alemão, o que acabou por liberá-lo, praticamente, de todas as suas obriga
ções originárias 119. Também não foram reavaliados os depósitos em conta
corrente nos bancos comerciais UO.

~ fácH ver que, embora concretizada com o propósito de atenuar B8

perdas sofridas pelos credores em decorrência do processo inflacionário, a
revalorízação legislati1!a acabou por beneficiar os devedores, assegurando
lhes baixo índice de correção, prazo dilargado para o cumprimento das
obrigações e reduzidas taxas de juros U1 .

Como enunciado acima 122, o Reichsgericht teve de apreciar a argüi
ção de inconstitucionalidade dessas disposições. Sustentou-se, inicialmente,
a inconstitucionalidade da Dritte Verordnung. de 14 de fevereiro de 1924,
afirmando-se que ela concretizava uma expropriação ao arrepio do disposto
no art. 153 da Constituição de Weimar. Sustenta-va-se, ainda. que aquele
Decreto estabelecia forma especial de tributação (Sonderbesteuerung) em
desconfonnidade com o estabelecido no art. 134 da Constituição de Wei
mar. Afirmava-se, ademais, que a limitação dos direitos do credor hipo
tecário configurava afronta ao princípio da boa-fé e violava princípios ele
mentares de justiça e de eqüidftde UI •

o Tribunal rechaçou de plano as alegações de ofensa ao princípio da
boa-fé, recusando. igualmente. a argüição de inconstitucionalidade por
ofensa aOs princípios constitucionais-tributários 12'. Exame mais detido me
receu a alegação de que o Decreto que estabeleceu a revaIorização das
obrigações concretizava uma desapropriação indevida, como se pode de
preender da seguinte passagem do acórdão, verbis:

"Uma das principais obieçôes é a de que o Decreto de teva·
lorização realizou uma desapropriação em desconformidade com
o estabelecido no art. 153 da Constituição de Weimar. Essa con
cepção não pode ser aceita. Afigura-se altamente duvidoso pre
cisar se a revalorização configura uma desapropriação, isto é. a
expropriação de um direito, ou se se trata de simples disciplina

118 HInchberg, op. clt., pp. 128-12i1.

119 H1nchber8', ap. clt., p. 130.

lao mnchberg. ap. clt., p. 129.

121 H1rachberir. oP. clt., p. 130.

l22 Cf~ supra, p. 13'11

123 ROZ 107. 370 I .• de 19 de mlU'ÇO de 1924.

1H ROZ 107. no (!l'i6).
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legal de relações cíveis controvertidas e, portanto, de uma dis·
posição concernente ao conteúdo da propriedade. Essa questão
não precisa ser resolvida aqui, uma vez que não se cuida, à
evidência, de expropriação indevida dos direitos dos credores.
O art. 153 da Constituição consagra a garantia da propriedade.
:e certo, ademais, que o conceito constitucional de "propriedade"
abrange as pretensões de índole real ou obrigacional. No 2.° pe
ríodo consagra-se, igualmente, que o conteúdo e os limites da
propriedade hão de decorrer da lei. No parágrafo 2.° do art. 153
declara.-se a legitimidade da desapropriação, que não se revela
incompatível com a proteção que a Constituição pretende asse
gurar à propriedade. Observe-se, portanto, que os pressupostos
relativos à desapropriação fazem-se presentes aqui. A disciplina
sobre a revalorização das hipotecas constante do Decreto des
tina-se à preservação e à recuperação da economia alemã. Tem
se por escopo, pois, o bem gera1." 125

Impugnou-se, posteriormente, a constitucionalidade da Lei de Reva
lorização, de 16 de julho de 1925, alegando-se, fundamentalmente, ofensa
ao direito de propriedade e ao princípio da isonomia 126. Na decisão de
4 de novembro de 1925, reconheceu o Reichsgericht a constitucionalidade
do diploma questionado 127. No tocante ao direito de propriedade, afirmou
o recorrente que a sistemática contida na Lei, que tratava de forma dife
renciada os créditos de natureza diversa e estabelecia prazos para a reali
zação da correção, configurava inequívoca afronta ao direito de pro
priedade 128.

Quanto à alegação de ofensa ao direito de propriedade, deixou-se
assente no ac6rdão, verbis:

"A desvalorização da moeda e a debac1e econômica provo
caram uma completa desorganização de todas as relações eco
nômicas no p6s-guerra. Embora a jurisprudência tenha reco
nhecido o direito dos credores de ter os seus créditos corrigidos
segundo princípios básicos de eqüidade, tem-se de admitir a
falta de parâmetros para uma adequada correção desses créditos.
:e que hão de se levar em conta não s6 a relação obrigacional
originária, mas também a situação econômica do credor e do
devedor e o estado de empobrecimento geral. A fórmula de
correção deveria contemplar múltiplos e imprecisos aspectos, cuja
avaliação última somente poderia ser confiada à discrição da
autoridade competente para estabelecer a revalorização. Nin-

125 RGZ 107, 370 (375).

126 RGZ 111, 320 s.
127 RGZ 111, 320 s.
128 ROZ 111, 320 (323).
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guém poderia afirmar. com segurança. o valor exato de seus
créditos. Esse estado de C()mpleta insegurança tomou necessária
a intervenção do legislador no interesse de toda a ordem ec0
nômica. que estava a exigir regras fixas e precisas sobre a leva·
.aorização das relações afetadas pelo quadro inflacionário. A
sistemática da revalorização parecia adequada para atingir esse
objetivo. ( ... )

Nesse contexto. pode-se afirmar que a revalorização levada
a efeito pela Lei de 16 de julho de 1925 não contêm providência
de índole expropriatória, cuidando-se, propriamente. de uma de
finição e de uma delimitação. nos termos do art. 152, parágrafos
1.0. 2.° período, da Constituição de Weimar, do conteúdo das
ret~ afetadas pela de$va1.orimção da moeda to pei.t. debe.clc
econômica," l~

o Reichsgericht recusou. igualmente. a alegação de afronta ao prin
cípio da igualdade. Esse postulado somente podia significar que a lei
deveria tratar igualmente supedâneos fáticos (Tatbutiinden) identkol.
Somente um tratamento diferendado d'eS~a~ situa~s, que nio se pu~
justificar racionalmente, configuraria afronta ao postulado da isonomia 110.

E o que se lê na seguinte passagem do acórdão, verbis:

..A disciplina legal da revalorização estabelecida na Lei de
16 de julho de 1925. especialmente a sistemática diferenciada
que ela consagra, assenta-se na concepção que identifica a ne
cessidade de fixação de critérios precisos, definitivos e claros so
bre a problemática da revalorização. contemplando-se, todavia,
o desempenho da economia e Il possibilidade de uma revalo
rizaçio individual, naqueles casos em que &e revelas.se economi
camente possível e socialmente exigível. Recusou-se, assim, fun·
dada e explicitamente. a adoção do método individual. As düe
renças para a revalorização. concernentes ElO tipo de obrigação
e a detenninados aspectos contemplados na Lei, não são arbi
trárias OU incompatíveis C()m o disposto no art. 109. parigrafo
2.°, da Constituição de Weimat." lU

Portanto, não se acolheu a alegada inconstitucionalidade da revalo
rização legal. Quanto ao direito de propriedade, entendeu o Tribunal que
se tratava na espécie de regras de caráter conformativo, que se limitavam
a rede/inir licitamente o conteúdo do direito de propriedade. No tocante
ao postulado de isonomia, entendeu·se inexistir qualquer discriminação
arbitrária na disciplina da reavaliação.

1» RGZ 111, 3.20 (324-325).

130 RGZ 111, 320 (S3!ll.

131 RGZ 111. 330 (l:ISIl.
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Diferentemente da reforma monetária alemã de 1923·24, que reduziu
ou, pelo menos, formalizou juridicamente a desvalorização dos créditos em
dinheiro, o modelo jurídico consagrado pela Lei n.O 8.024, de 1990, não
afetou o próprio valor patrimonial dos créditos em questão. Assegurou-se,
na espécie, a paridade para a conversão dos cruzados novos em cruzeiros,
garantindo-se a correção monetâria das importâncias depositadas e o paga
mento de juros indenizat6rios correspondentes.

No tocante à preservação do valor patrimonial, as medidas contidas
na Lei n.O 8.024, de 1990, foram significativamente menos drásticas do
que as rotineiras desvalorizações do padrão monetário vigente em relação
às moedas estrangeiras. Pode-se afirmar, portanto, que a substância do
direito de propriedade não foi afetada.

Sob essa perspectiva, não há que se cogitar de lesão ao direito de
propriedade decorrente do sistema de conversão deferida consagrado pela
Lei n,O 8.024, de 1990.

Essas colocações enfraquecem a tese da expropnaçao indevida, sus
tentada por algumas vozes na doutrina e na jurisprudência.

Uma análise mais detida há de demonstrar que a qualificação das
medidas contidas na Lei n.O 8.024, de 1990, como expropriação é mani·
festamente inadequada. Como referido, a Lei n.O 8.024, de 1990, não
operou a transferência da titularidade dos valores patrimoniais confiados
às instituições financeiras para o Poder Público. Não se verificou, igual
mente, a transferência desses recursos para outros entes, públicos ou priva
dos. Ao revés, determinou-se expressamente que os saldos em cruzados
novos não convertidos fossem mantidos, no Banco Central, em contas indi
vidualizadas em nome da instituição financeira (Lei n.O 8.024, de 1990,
art. 9.°).

As autorizações expressas em diferentes diplomas legais para utili·
zação dos cruzados novos retidos (aquisição de imóveis da União, paga
mento de tributos, etc.) parecem infirmar cabalmente o conteúdo expropria
tório das questionadas medidas. A pr6pria autorização para liberação ante
cipada de determinadas quantias retidas, constante da Portaria n.o 729,
de 31 de julho de 1991, do Ministro da Economia, Fazenda e Planeja
mento, e levada a efeito nos termos do art. 18, da Lei n.O 8.024, de
1990, infirma enfaticamente a tese da expropriação.

Evidentemente, sem que se tenha verificado qualquer alteração no
plano dominial, há de se ter por inadmissível a qualificação das provi.
dências constantes da Lei n.O 8.024, de 1990, como medidas de índole
expropriat6ria .

Poder-se-ia alegar, porém, que a forma consagrada pelo legislador re
tirou um elemento essencial desse peculiar direito de propriedade: a dispo-
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nibilidade. Segundo esse entendimento. o bloqueio temporário dos recur-
50S descaracterizaria o próprio direito de propriedade, nulificando um dos
seus elementos essenciais. o poder de disposição.

Observe-se que eventual restrição ao poder de disposição não des
natura, por si SÓ, o direito de propriedade 112 • Nesse sentido, bastaria
mencionar a decisão do Supremo Tribunal Federal. relativa à constitucro.
nalidade da Lei de Tombamento (cf., supra, §§ 118-122). De qualquer
forma, cuida-se, na espécie, de retenção ou restrição provisória, que não
afeta, de forma derinitiva, o poder de disposição do titular.

Convém ressaltar. uma vez mais, que as providências constantes da
Lei n.O 8.024. de 1990, hão de ser vistas dentro do contexto jurídico
institucional em que se encontram inseridas. Não se trata, evidentemente,
de simples restrição ao direito de propriedade. Ao revés, cuida-se aqui
de completa reestruturação de um regime jurídico, de uma mudança radical
no estatuto jurídico da moeda (cf., a propósito, supra, lI, c, (bb).

Essas disposições de caráter conformativo-restritivo não têm por es
copo precípuo impor restrições a determinada situação ou posição jurí
dica lllll. Eventuais limitações deeorrem da reestruturação ou reformulação
completa do estatuto jurídico da moeda, que, por sua própria natureza
institucio1Ull, é suscetível de redefinição!li.

Como se poderia vislumbrar eventual ofensa ao direito de propriedade
na disposição que impõe determinadas condições para a conversibilidade
da moeda antiga no novo padrão monetário, se é plenamente legítima a
reformulação de um determinado regime, como é o estatuto jurídico da
moeda? De onde se pretende derivar o direito de conversão imediata da
moeda antiga no novo padrão monetário? Fundar-se·ia essa pretensio no
próprio direito de propriedade? Parece inquestionável que, assim como
não se pode sustentar o direito de conversão da velha moeda na nova,
com base num critério estritamente paritário -, até porque, se assim fosse,
seriam impossíveis as reformas monetárias -, não se há de afirmar, igual
mente, o direito a uma imediata conversão dos ativos financeiros no novo
padrão monetário, com base na garantia constitucional da propriedade.

Convém assinalar, a propósito, que as providências contidas na Lei
n.O 8.024, de 1990, configuram medidas convencionais de reforma mone
tária. Trata·se, em verdade, do modelo de reforma monetária amplamente
utilizado na Europa após a 2,· Grande Guerra. E o que demonstra John
Gurley na seguinte passagem de seu ensaio sobre as reformas monetárias
efetuadas na Europa entre outubro de 1944 e maio de 1952, verbis:

132 Cf., sobre o aasunto BVerfOE 26, 2111.

133 Cf., aobre o uaunto, PIEROTH e SCIU..INK. op. clt.. pp. 235 e 240.

1M Cf., llObre o uaunto, eapec1aImente, RE 94.020, Relator: M1n1atro More1ra
Alves. RTJ 104, pp. _ I.
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"Apesar da quase inesgotável lista de providências nas leis
monetárias, é possível agrupar estes programas em três tipos
gerais, com base na forma pela qual os diversos países enfren
taram o superávit de ativos líquidos em suas economias. Em
primeiro lugar, existiam aquelas reformas monetárias que redu
ziam a quantidade de ativos líquidos no início sem bloquear
qualquer parte dela. Este "enxugamento" era feito através de
troca compuls6ria de notas velhas e os depósitos bancários "ve
lhos" por novas, a taxas de câmbio, que efetivamente reduziam
o enorme volume destes ativos. Cada família e cada empresa
podia trocar suas economias em dinheiro e depósitos por novos,
na taxa de câmbio estabelecida de, por exemplo, três por um,
como no programa austríaco de 194-7. De vez em quando, no
entanto, permitia-se que uma quantia básica fosse trocaóa em
paridade e outros câmbios de paridade eram estabelecidos em
casos de emergência ou para grupos privilegiados. Uma vez que
se realizaram estas trocas, no entanto, o primeiro objetivo do
programa era atingido, pessoas físicas e empresas tinham um
volume menor de ativos líquidos, mas podiam gastar o que restou
como queriam. O segundo tipo de reforma monetária não abran
gia nenhuma redução imediata na quantidade de ativos líquidos,
mas em vez disto previa a imobilização de parte desta quantia
na forma de depósitos bancários bloqueados. Mais uma vez. n~
tas foram recolhidas e depósitos bancários foram declarados in·
disponíveis por seus donos durante um período específico. Nes
te caso, cada famma e cada empresa podia converter seus ativos
antigos por novos na proporção de um por um, mas só uma
parte do dinheiro novo era liberada para uso livre. Os "ativos
excedentes" eram colocados em contas bancárias especiais que,
de um modo geral, não poderiam ser utilizados para compra de
bens e serviços. Em resumo, indivíduos e empresas detinham o
total de suas economias pré-reforma, já que estas economias eram
trocadas em paridade, mas só podiam gastar uma parte delas.
O terceiro tipo combinava as principais características dos ou
tros dois. Dinheiro e depósitos bancários eram, inicialmente, con
vertidos em dinheiro novo a taxas de câmbio deflacionadas, mas
uma parte da quantia restante era por sua vez congelada em
contas bloqueadas. Mil unidades de uma moeda, por exemplo,
seriam trocadas por 500 unidades novas e desta quantia, 250 das
novas unidades seriam retidas em contas não utilizáveis para
transações correntes." 1115

Observe-se que, das 24- reformas monetárias realizadas na Europa
entre outubro de 1944 e maio de 1952,8 consagraram o modelo 1 (Type
one), 12 pautaram·se pelo modelo 2 (Type two) e apenas 4 seguiram o

135 Gurley. John, Excess LiqutcUty anel Monetary Reforms, 1944-1952, in:
The American Economic Revtew, voI. 43, n' 1 (marçO-l953). p. 76 (78).
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modelo 3 (Type threeJ 18S. :e. o que se constata na seguinte Tabela elaborada
por Gurley:

CLASSIFICAÇÃO DAS REFORMAS MONETARIAS NA EUROPA

MBS E ANO MODELOS
PAIS

DA REFORMA
1 I 2

\
3

Bélgica out. 1944 x
Grécia novo 1944 x

PolÔnia ta dez. 1944 X

Iugoslávia abro 1945 x
França I jun. 1945 x

Áustria Ib jul. 1945 x
Dinamarca jul. 1945 x
Noruega jul. 1945 x
Holanda set. 1945 x
Tchecoslováquia out. 1945 x

Áustria 11 novo 1945 x
Hungria I dez. 1945 x
Finlândia dez. 1945 :li;

Hungria 11 ago. 1946 x
Bulgária I mar. 1947 x

Romênia I ago. 1947 x
Áustria IlId novo 1947 x
URSS dez. 1947 x
França rr jan. 1948 x
RFA jon. 1948 x

RDA jun. 1948 x
PolÔnia II out. 1950 x
Romênia 11 jan. 1952 x
Bulgária 11 Mai. 1952 x

136 OurleJ. op. cit., p. '18 ('19-80) •
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Se considerarmos a tipologia organizada por Gurley, a Lei n.O 8.024,
de 1990, consagrou, integralmente, o modelo 2 de reforma monetária.
Assinale-se que esse modelo nada tem de anômalo. Cuida-se, ao revés,
de tipo de refonna monetária que foi amplamente utilizado na Europa,
mormente na Europa Ocidental no imediato Pós-Guerra. A propósito,
observa Gurley que, dos países europeus ocidentais que fizeram uso de
reforma monetária no imediato Pós-Guerra, apenas dois não adotaram
esse modelo (República Federal da Alemanha e Grécia) 1.'17. Por seu turno,
os países do Leste optaram, na sua maioria, pelos modelos 1 e 3 13S •

Observe-se, ainda, que ao contrário do chamado modelo 1, que exige
uma reestruturação de preços e salários, a refol1na monetária realizada
mediante retenção dos ativos financeiros não afeta, fundamentalmente,
esses elementos 189.

É fácil ver, por outro lado, que, a despeito do bloqueio temporário
dos ativos financeiros, o modelo 2 revela-se, em tese, menos gravoso para
o indivíduo, não acarretando a perda ou o cancelamento de direitos sobre
esses ativos, como ocorre, necessária e inevitavelmente, na hipótese de
adoção dos dois outros modelos 140.

Ap6s essas considerações, caberia emitir uma palavra definitiva !lobre
o significado jurídico-eonstitucional da reforma monetária introduzida pela
Lei n.O 8.024, de 1990. Cuidar·se-ia, efetivamente, de um violento aten
tado aos valores elementares da cidadania, especialmente ao direito de
propriedade? A reforma introduzida deixa-se compatibilizar com a idéia
de que a proteção constitucional da propriedade abrange os ativos finan
ceiros confiados às instituições bancárias?

Como demonstrado, inexiste um conceito constitucional fixo, imutável
de propriedade. Foi exatamente essa relativa flexibilidade conceitual que
permitiu se consolidasse a idéia de que a garantia constitucional da pro
priedade deveria incidir, igualmente, sobre os demais valores patrimoniais
(cf. supra, §§ 81-90). Enquanto típica garantia institucional, a proteção
constitucional assegurada ao direito de propriedade não garante - como
já acentuado pelo próprio Supremo Tribunal Federal 141 ~ a preservação
de um único e predeterminado modelo ou estatuto jurídico.

137 Gurley, art. clt., p. 76 ('19-II(}).

138 Qurley. ibidem.
139 Cf., a propósito, Gurley, art. clt., p. 76 (87).
140 Cf., a proPósito, Gurley. art. cit., p. 76 (805 e 875). Referindo-se à. reforma

monetária realizada na Alemanha em 1948, e.centua o referido autor que, feita
a conversão da maioria dos depósitos bancários a uma taxa de 10 Reichsmark
par 1 Deutscbe Mark, procedeu-se ao bloqueio de 50% desses recursos. Em outubro
de 1948, fez-se o cancelamento de 70% desses aUvos (20% desses recursos foram
l1berados e 10% destinados a investimentos eapecfficos) (Gurley, op. cit., p. 87).

141 RE n ll 94.020, Relator: MInistro Moreb'a Alves, RTJ 104, p. 269 (272);
v. também voto do eminente Ministro Oro&lmbo Nonato na Apelação n'l 7.377,
de 17-6-1942, Relator: Ministro Castro Nunes, BDA nll 2, p. 100 (113).
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A definição do conteúdo do direito de propriedade. bem como o
estabelecimento de limitações ao seu exercício constituem atribuições fun
damentais do legislador. ~ por isso que a moderna doutrina constitucional
não empresta significação teórica ao discrímen entre o ato legislativo desti
nado a concretizar ou a conferir determinada conformação ao direito de
propriedade (disposições de concretização ou confortntlção Konkretisie
rungs· oder Ausgestaltungsbestimmungen) e aqueloutro promulgado com o
escopo de impor limitações a esse mesmo direito (normas restritivas =
Schrankenbestimmungen) 1402. Embora se afigure possível, do prisma es
tritamente conceitual, diferençar as disposições relativas ao conteúdo do
J:lireito de propriedade (lnhaltsbestimmungen) ,daquelas concernentes às
suas limitações (Schrankenbestimmungen), é certo que essa distinção não
tem qualquer relevância do ponto de vista da dogmática jurídica 161.

Nesse sentido, enfatiza Papier que o legislador não está vinculado ao
conceito prévio e tradicional de propriedade instituído pela legislação ordi
nária, estando mesmo legitimado a reformular as disposições de índole
restritiva ou conformativa (UEr ist durch art. 14 nicht auf eine traditioneUe,
einfach-gesetzlich vorgegebene Begrlfflichtkeit und Rechtskonstituierung
festgelegt. Der Gesetzgeber ist wegen art. 14 Abs. 1 s. 2 aueh zur Neu
bestimmung von Inhalt und Schranken des Eigentums legitimiert")I~.

Não discrepa dessa orientação o Supremo Tribunal Federal, quando
ressalta que ué a própria concepção da propriedade na Constituição, que
proclama a possibilidade de se dar ao conteúdo desse direito definição e,
pois, limitação, em lei ordinária" 141 ou quando afirma que "se a lei nova
modificar o regime jurídico de determinado instituto de direito (como
é o direito de propriedade. seja ela de coisa m6vel ou imóvel, ou de marca),
essa modificação se aplica de imediato I".

No caso em apreço, ao introduzir modificações no sistema monetário,
assegurou o legislador a paridade da conversão entre o velho e o novo
padrão monetário, estabelecendo condições específicas para as trocas que
excedessem determinado valor.

As disposições constantes da Lei n.O 8.024, de 1990, hão de ser
vistas, pois, como preceitos que redefinem o estatuto jurídico da moeda e,
por conseguinte, o regime do direito de propriedade sobre os valores patriA

meniais expressos em dinheiro ou nos créditos em dinheiro.

Não se trata aqui, pois, nem de um empréstimo compulsório camUw

flado, nem de uma expropriação indevida, muito menos de requisição, de

lU Papler. op. clt.. art. 1" n9 2111.
la Papler, op. clt., art. 14" n 9 251.
1.. Papier, op. clt., art. 14, n9 263.
146 Cf. voto do em1Dente 1l41D1stro Orozimbo Nonato na ApelaçAo n9 '1.377,

de 17-6-IK2, Relator: Minúltro ClI.Stro Nunes. RDA n9 2, p. 100 (113).
I~ R.E n9 M.02O. Relator: Ml.nlatro Koreb't. Alves, RTJ 104, p. 288 (3'12).

2M R. Inf. 1..1.1. lro.Ula CI. 28 n. 112 out.,.... 1"1



depósito compulsório H7 ou de um confisco! Essas disposições hão de ser
consideradas, no plano dogmático-constitucional, como normas que dão
nova definição ou conformação ao direito de propriedade (disposições de
índole conformativa-restritiva do direito de propriedade = lnhalts- und
Schrankenbestimmungen) .

Seria lícito indagar sobre os limites desse poder de conformação do
legislador em relação ao direito de propriedade, especialmente em relação
aos valores patrimoniais expressos em dinheiro ou nos créditos em dinheiro.
Os limites aplicáveis às redefinições e/ou às limitações ao direito de pro
priedade em geral hão de balizar, igualmente, a atividade legislativa con·
cernente à reforma monetária. As mudanças introduzidas pelo legislador
não devem importar na supressão do direito da propriedade (observância
da garantia institucional = Institusgarantie) nem acarretar a nulificação do
seu núcleo essencial (garantia do núcleo essencial = Wesensgehaltsgarantie),
constituído, fundamentabnente, pela utilidade privada (PrivatniJtziBkeit) lU

(cf. sobre o assunto supra, §§ 104-112).

No caso em apreço, é certo que a fórmula eleita pelo legislador não
afetou o instituto do direito de propriedade. Embora as condições impostas
para a conversão do velho padrão monetário no novo configurem uma
mudança do estatuto jurídico da moeda e, se se quiser, uma alteração no
regime jurídico da propriedade, observou-se plena e integralmente a ga
rantia institucional do direito da propriedade, assegurando-se a subsis
tência integral dos valores patrimoniais expressos em dinheiro e garantindo
se a conversão do dinheiro velho no novo padrão monetário com base
numa relação de paridade.

Também não se afetou o núcleo essencial do direito de propriedade.
tendo restado íntegra a posição do titular do direito sobre os valores patri
moniais expressos em dinheiro ou nos créditos em dinheiro. E verdade
que se restringiu temporariamente o poder de disposição sobre esses valores.
Eventual proibição de alienar ou a imposição de restrição legal ao poder
de disposição não descaracteriza o direito de propriedade, como já admi
tido inclusive pelo próprio Supremo Tribunal 1.9. No mesmo sentido, ma
nifestou-se o Bundesverfassungsgericht, reconhecendo que as restrições ao
poder de disposição não são necessariamente incompatíveis com o direito
de propriedade 1l1Q •

Pode-se afirmar, portanto, que a alteração do estatuto monetário, levado
a efeito pela Lei n.O 8.024, de 1990, não afetou o núcleo substancial do

147 Moreira Neto, Diogo de Figueiredo, art. cit., p. 49 (63).

148 Papier, op. cit., art. 14, n9s 11-12, e 2'72-273.
149 Cf.• a propósito, Apelação nO 7.377, de 17-6-1942, Relator: MJnlstro Castro

Nunes. RDA nO 2, p. 100 (114).

150 BVerfGE 26, 215 (222); v. também Papler, op. cit., art. 14, n ll 14.

R. I"f. '.gial. Ira.ília a. 28 ". 112 ....., ..... 1991 285



direito de propriedade - na espécie, a utilidade privada dos valores pa
trimoniais -, nem reduziu o significado da garantia institucional da pro
priedade. Não se configura, portanto, a alegada ofensa ao direito de pro
priedade.

Poder-se-ia afirmar, porém, que as medidas tomadas impuseram sa
crifício desmedido aos atingidos e seriam, por isso, inconstitucionais (lesão
ao princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade).

2.5. A restrição ao direito de propriedade e a observancia do "prin_
cípio da proporcionalidade ou da razoabilidade"

2. 5. 1 . Considerações Preliminares

Reconhecida a legitimidade da reformulação da ordem moneUria, com
suas inevitáveis repercussões sobre as posições jurídicas individuais, cum
priria então indagar se as condições impostas pelo legislador não se reve
lariam incompatíveis com o princípio da razoabilidade ou da proporciona
lidade (adequação, necessidade, razoabilidade).

Embora a doutrina constitucional brasileira não tenha logrado em
prestar um tratamento mais sistemático à matéria, a questão da razoabili
dade das leis restritivas tem assumido relevância na aferição da constitu
cionalidade de algumas leis llU •

A doutrina constitucional mais moderna enfatiza que, em se tratando
de imposição de restrições a determinados direitos, deve-se indagar não
apenas sobre a admissibilidade constitucional da restrição eventualmente
fixada (reserva legal), mas também sobre a compatibilidade das restrições
estabelecidas como o princípio da proporcionalidade. Essa nova orientação,
que permitiu converter o princípio da reserva legal (Gesetzesvorbe1ul1t)
no principio da reserva legal proporcional (Vorbehalt des verhiiltnis
miissigen Gesetzses) m, pressupõe não só a legitimidade dos meios utiliza
dos e dOs fins perseguidos pelo legislador, mas também a adequação desses
meios para consecução dos objetivos pretendidos (Geeignetheit) e a neces
sidade de sua utilização (Notwendigkeit oder Erforderlichkeit) 1r>8. Um
juízo definitivo sobre a proporcionalidade ou razoabilidade da medida há
de resultar da rigorosa ponderação entre o significado da intervenção para

151 Cf., sobre o assunto, Mendes, Gllmar, Ferreira, Controle de Conatltuc1o
nal1dade; os Aspectos Jurfdicos e PoUtic08, SIo Paulo, 1990, pp. 47 s., v. sobre O
assunto, carlos Roberto Siqueira, O Devfdo Processo Legal e a RazoabUidade d4s
Leis na nQtlO Constitrdçtlo, Rio de Janeiro, 1989, pp. 368 s.

1&2 Pleroth e SChl1nk, op. clt., p. 70.

153 P1eroth e BchUnk, op. clt., p. 72.
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o atingido e os objetivos perseguidos pelo legislador (proporcionalidade
ou razoabilidade em sentido estrito) 154.

o pressuposto da adequação (Geeignetheit) exige que as medidas
interventivas adotadas mostrem-se aptas a atingir os objetivos pretendidos.
o requisito da necessidade ou da exigibilidade (Notwendigkeit oder Erfor
derlichkeit) significa que nenhum meio menos gravoso para o indivíduo
revelar-se-ia igualmente eficaz na consecução dos objetivos pretendidos 1~5 .

Assim, apenas o que é adequado pode ser necessário, mas o que é necessário
não pode ser inadequado WI.

2.5.2. O direito de propriedade e o princípio da proporcionalidade

Consoante a firme jurisprudência do Bundesverfassungsgericht, a de
finição do conteúdo e a imposição de limitações ao direito de propriedade
há de observar o princípio da proporcionalidade. Segundo esse entendi
mento, o legislador está obrigado a concretizar um modelo social fundado,
de um lado, no reconhecimento da propriedade privada e. de outro, no
princípio da função social 151 • É ilustrativa, a propósito, decisão na qual
a Corte Constitucional deixou assente que, "no âmbito da regulação da
ordem privada, nos tennos do art. 14, parágrafo 2.", da Lei Fundamental,
deve o legislador contemplar, igualmente, os dois elementos que estão numa
relação dialética - a liberdade constitucionalmente assegurada e o prin
cípio da funçâo social da propriedade -, cumprindo-Ihe a tarefa de asse
gurar uma relação equilibrada entre esses dois elementos dentro da ordem
jurídica". 1M

Entende, portanto, o Bundesverjassungsgericht que a Constituição
autoriza o legislador a concretizar o princípio da função social. Ele não
deve restringir a liberdade além do estritamente necessário; não deve, toda·
via, descurar-se também da concretização da função social da proprieda
de m. Como as novas disposições de índole conformativa-restritiva incidem
normalmente sobre situações já constituídas c reguladas, faz-se mister que
o legislador leve em conta as estruturas jurídicas preexistentes 1&0.

154 P1eroth e Schllnk, op. clt., p. 74.

156 Pieroth e Scl1link, op. cit., p. 73.

156 Pieroth e 8chllnk, op. cit., p. 73.

157 BVerfGE 52, 1 (29).

158 BVertGE 37. 132 (1f()).

159 Pieroth e Schllnk, op. clt., p. 238.

160 Fteroth e Bchllnt, op. cit., p. 23S1-~.
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o Bundesverfassungsgericht considera que o legislador dispõe de poder
de conformação relativamente amplo na matéria 161. Não obstante o Tri
bunal procura sistematizar a aplicação do princípio da proporcionalidade,
enunciando as seguintes condições que hão de ser observadas:

a) o legislador deve considerar as peculiaridades do bem ou valor pa
trimonial objeto da proteção constitucional;

b) o legislador deve considerar o significado do bem para o proprie
~rio;

c) o legislador deve assegurar uma compensação financeira ao pro
prietário em caso de grave restrição à própria substância do direito de
propriedade. Embora não se tenha uma expropriação propriamente dita, a
observância do princípio da proporcionalidade recomenda que se assegure
ao proprietário que sofreu graves prejuízos com a implementação de pro
vidência legislativa uma compensação financeira;

d) se possível, deve o legislador atenuar o impacto decorrente da
mudança de sistemas mediante a utilização de disposições transit6rias
(Obergangsregelungen), evitando as situações traumáticas, de difícil supe
ração (Hartenfãllen) 1d.

2. 5 .3 . O princípio da proporcionalidade na jurisprud8ncia do Su
premo Tribunal Federal

I! interessante notar que a primeira referência de algum significado ao
princípio da proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal
t"ederal - tanto quanto é possível identificar - está intimamente rela
cionada com a proteção ao direito de propriedade. No RE n.o 18.331, da
relatoria do eminente Ministro Orozimbo Nonato, deixou-se assente, verbis:

"O poder de taxar não pode chegar à desmedida do poder de
destruir, uma vez que aquele somente pode ser exercido dentro
dos limites que o tomem compaúvel com a liberdade de tra
balho, comércio e da indústria e com o direito de propriedade.
I! um poder, cujo exercício não deve ir até o abuso, o excesso,
o desvio, sendo aplicável, ainda aqui, a doutrina fecunda do "dé
toumement de pouvoir". Não há que estranhar a invocação
dessa doutrina ao propósito da inconstitucionalidade, quando os
julgados têm proclamado que o conflito entre a norma comum
e o preceito da Lei Maior pode se acender não somente consi-

181 BVerfGE 8, 71 (80); 21, 73 (83).

182 Pierotb e BchIlnk, op. cit., p. 238.
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derando a letra do texto, como também, e principalmente, o
espírito do dispositivo invocado." 163

o tema voltou a merecer a atenção da nossa jurisprudência, na Re
presentação n.O 930. quando se discutiu a extensão da liberdade profissio
nal e o sentido da expressão condições de capacidade, tal como estabele
cido no art. 153, § 23. da Consti tuição de 1967/69. O voto então pro
ferido pelo eminente Ministro Rodrigues Alckmin enfatizava a necessi
dade de preservar-se o núcleo essencial do direito fundamental, ressaltan
do-se. igualmente. que, ao fixar as condições de capacidade, haveria o
legislador de atender ao critério da razoabilidade. Convém registrar essa
passagem do referido pronunciamento, verbis:

"A Constituição Federal assegura a liberdade de exercício de
profissão. O legislador ordinário não pode nulificar ou desco
nhecer esse direito ao livre exercício profissional (Cooley. Cons
titucional Limitations. pág. 209). fi ••• Nor, where fundamental
rights are declared by the constitutions, is it necessary at the
same time to prohibit the legislature, in express terms. from
taking them away. The declaration is itself a prohibition. and
is inserted in the constitution for the express purpose of opera·
ting as a restriction upon legislative power". Pode somente li
mitar ou disciplinar esse exercício pela exigência de condições
de capacidade, pressupostos subjetivos referentes a conhecimen
tos técnicos ou a requisitos especiais, morais ou físicos. Ainda
no tocante a essas condições de capacidade. não as pode esta
belecer o legislador ordinário, em seu poder de polícia das pro
fissões, sem atender ao critério da razoabilidade, cabendo ao
Poder Judiciário apreciar se as restrições são adequadas e justi
ficadas pelo interesse público, para julgá-las legítimas ou não." 184

Embora a questão em apreço se restringisse à liberdade de exercício
profissional, parece certo que o juízo desenvolvido mostra-se, aplicável em
relação a qualquer providência legislativa destinada a restringir direitos.
O reconhecimento da competência do Poder Judiciário para apreciar se
as restrições são adequadas e justificadas pelo interesse público demonstra
a necessidade de, muitas vezes, proceder-se, no controle de normas, ao
confronto da lei consigo mesma 1111, tendo em vista os fins constitucional
mente perseguidos. Por outro lado, deve-se acentuar que a argumentação
desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal não deixa dúvida de que.
na espécie. a legitimidade dessas medidas restritivas há de ser aferida no

163 RE 18.331. Relator: Min. Orozimbo Nonato, RF 145 (1953). pp. 164 s.

1M Cf. transcrição na Rp. 1.064. Relator: Min. Moreira Alves. RTJ 110/937
(967) •

165 Canotllho, op. clt., p. 739.
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contexto de uma relação meio-fim (Zweck-Mittel Zusammenhang) 188, de
vendo ser pronunciada a inconstitucionalidade da lei que contenha limi
tações inadequadas, desnecessárias ou desproporcionais (não-razoáveis).
Trata-se, à evidência, de aplicação do princípio da proporcionalidade ou da
proibição de excesso no juízo de constitucionalidade.

Posteriormente, na Representação n.O 1.054, de 4-4-84, discutiu-se
enfaticamente a constitucionalidade do art. 86, da Lei n.O 4.215, de 27-4-63,
com a redação dada pela Lei n,O 5.681, de 20-7-71, que consagrava a
incompatibilidade dos magistrados, membros do Ministério Público e de
outras categorias de servidores para o exercício da advocacia, pelo prazo
de dois anos, a contar da data da aposentação ou da disponibilidade. Cuida
va-se de verificar, fundamentalmente, se as exigências contidas na lei esta
vam compreendidas no conceito de capacidade e se tais restrições diziam
respeito ao interesse público. Após enfatizar que as condições de capa
cidade haveriam de ser somente as requeridas pelo interesse público, as
sentava o Ministro Moreira Alves, verbis:

"E terá sentido dizer-se que o inativo nos dois primeiros
anos da inatividade, não tem, em razão do cargo que desempe
nhava na atividade, a independência necessária ao desempenho
da advocacia? :e. evidente que não. Com efeito, sua posição a
esse respeito é exatamente a mesma no dia seguinte ao da inati
vidade como dois, vinte, ou trinta anos depois, E qual a sua
dependência com relação ao Estado para o efeito de pretender-se
que o inativo continue, por dois anos, incompatibilizado com o
exercício da advocacia ou impedido de advogar contra as Fa
zendas Federal, Estadual ou Municipal? O aposentado tem direito
a proventos, mas se desliga do cargo, da função ou do emprego,
extinguindo-se, de imediato, as relações funcionais com o Estado.
Não tem sequer pretensões de ascensão. Como então dizer-se
que continua ele sem independência nos dois primeiros anos?
E o funcionário de sociedade de economia mista, que se aposenta
como qualquer trabalhador de qualquer empresa privada, como
contribuinte da Previdência Social? Mesmo os militares trans
feridos para a reserva ou reformados têm os mesmos deveres.
antes de dois anos de afastamento, ou depois deles, e se o artigo
86 os tem como independentes para o exercício da advocacia
após os dois anos, não há razão alguma para não tê-los naquele
biênio. Mas qual a dependência do aposentado, que foi funcio
nário federal, com relação aos Estados e Municípios, para ser

166 Pleroth e 6ch11nt. op. clt. p. 71. pteroth e Schl1nk ressaltam que a
vinculaçlo do legislador, no Amblw dos direitos fundamenta18. tranatorDla o prin
cipio da reserva legal (Vorbehalt des Gesetzes) em principio da reservll legal
proporcional (Vorbehalt des verhiiltnismitsslgen Gesetua).
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impedido de advogar contra as Fazendas destes nos primeiros
anos da inatividade?" 181

o desenvolvimento do voto do eminente Magistrado, que veio a
preponderar na decisão da Suprema Corte, está a demonstrar a relevância
da razoabilidade, em sentido estrito, para a aferição da legitimidade da lei.
Adiante, reconheceu-se a inconstitucionalidade da disposição, enfatizando
se a sua inadequação, incongruência e irrazoabilidade:

"Nem se alegue que o ter sido servidor público civil ou mi
litar ou servidor autárquico ou de entidade paraestatal ou funcio.
nário de sociedade de economia mista os impeça ou os incompati
lize de exercer a advocacia por dois anos, tendo em. vista razões'
de ordem ética que se integrariam na capacidade moral, como
aptidão, para esse exercício. Essa alegação somente poderia ser
feita, evidentemente, com referência à pessoa jurídica de direito
público a que tais servidores estiveram vinculados, e assim não
justificaria o impedimento que é o existente com relação a quais
quer pessoas jurídicas de direito público, nem muito menos como
sucede com os militares e policiais militares - a incompatibilidade
total para o exercício da advocacia. Mas, mesmo com relação
à pessoa jurídica de direito público a que o servidor estivera
vinculado, ela não pode ser exigida apenas de alguns e não de
todos que estejam em situação análoga. De feito, não são todos
os inativos que têm tal impooimento ou incompatibilidade. Os
demitidos por pena ou exonerados a pedido não têm essas restri
ções. E por que não as têm. se o motivo do impedimento ou da
incompatibilidade fosse o moral. em razão de ter sido. e o foram
tanto os inativos como os demitidos ou exonerados? Porventura
as relações de amizade pelo coleguismo anterior serão diferentes
porque o colega se aposentou ou foi demitido ou pediu exonera
ção? E tem sentido que o que se demite para advogar, possa
fazê-lo amplamente, e não o possa o que se aposentou? Aliás, se
razões de ordem vinculadas à amizade ou à gratidão ou ao temor
reverencial tivessem sido levadas em consideração pelo art. 86
do Estatuto da Ordem dos Advogados, por que os agentes polí
ticos. como o Presidente da República, os Ministros de Estado, os
Parlamentares, no minuto seguinte ao em que deixarem o cargo
definitivamente podem advogar sem qualquer incompatibilidade
ou impedimento, inclusive perante as pessoas jurídicas de direito
público e contra elas? Considerações de capacidade moral não
podem, portanto, justificar o art. 86 do Estatuto da Ordem dos
Advogados, uma vez que ofenderiam. sem a menor dúvida, o

167 Rp. n';> 1.054. Relator: Min. Moreira Alva. RTJ 110, p. 96'7.
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princípio constitucional de igualdade previsto no § L" do art. 153
da Constituição." 188

Tais precedentes parecem demonstrar que, também entre nós, prece
de>se, não raras vezes, à aferição da legitimidade das leis restritivas tendo
em vista a sua necessidade, adequação e proporcionalidade (justa medida).
E, embora a doutrina brasileira não empreste maior relevo ao excesso de
poder legislativo 1811, não parece subsistir dúvida de que o Supremo Tribu
nal tem identificado esse vício no juízo de constitucionalidade.

Talvez a decisão proferida na Representação n.O 1.077. de 2a.3-84,
contenha o mais inequívoco exemplo de utilização do principio da propor
cionalidade ou da proibição de excesso entre n6s, urna vez que do texto
constitucional não resultava nenhuma limitação expressa para o legislador.
Cuidava·se da aferição da collBtituclonalidade de dispositivos constantes
da Lei n.O 383. de 4-12-80, do Estado do Rio de Janeiro. que elevava, signi.
ficativamente, os valores da taxa judiciária naquela unidade federada. Após
precisar a natureza e as característics de taxa judiciária, enfatizou o emi·
nente Relator, Ministro Moreira Alves, verbis:

"Sendo - como já se acentuou - a taxa judiciária. em face
do atual sistema constitucional, taxa que serve de contraprestação
à atuação de 6rgãos da justiça cujas despesas não sejam cobertas
por custas e emolumentos. tem ela - como toda taxa com cad.tet
de contraprestação - um limite. que é o custo da atividade do
Estado, dirigido àquele contribuinte. Esse limite, evidentemente.
é relativo, dada a dificuldade de se saber. exatamente, o custo dos
serviços a que corresponde tal contraprestação. O que é certo,
porém, é que não pode taxa dessa natureza ultrapassar uma
equivalência razoável entre o custo real dos serviços e o mon·
tante a que pode ser compelido o contribuinte a pagar, tendo em
vista a base de cálculo estabelecida pela lei e o quantum da aUquo
ta por esta fixado." 170

168 Rp. n9 Ul64, Relator; Min. Moretra Alves. RTJ 110, p. 967.

188 O assunto é mencionado, com brevidade, DOS comentir108 de Caio Té.c:ito
ao acórdIo relativo ao Recurso em Mandado de Begurança n9 7.243 (ReI. 141n. Luiz
Gallotti) (Rev. de Dir. Adm. n 9 59/350). Também José Luis ADh&Ia de Mello
tece llgeiru considerações sobre o tema, referindo-se a um estudo de Miguel
Reale. apresentado como Embargos na Rp. n9 700 (Da 8eparaçAo de Poderes •
Guarda da ConstitulçAo, BAo Paulo, pp. 100/102). Anote-R, toeIavia, que, pouco
a pouco. 1dentif!ca-ae esforço doutr1nário com vistas a emprestar maJor IIstema
t1aaçI.o ao tema. conforme demonstra, v.g.• a monografla "O Devido Proceaso
Lep1 e a Razo\Ü)\1\d&de du LeU! na NOVa CODllt1tUl.ç!.o do BnWl". mo de Janelro,
1981, de CIu108 Roberto Blqueira de castro. Nesse sentido tamb6m as cona1deraç6ea
expendidlUl no nosso Controle de Constitucionalidade: Aspectos Jurldfcol e Polf
ticoB. SIo Paulo, 1990, pp. 38 s.

170 Rp. n9 1.077, Relator: Min. Moreira Alves. RTJ 112, p. M (58-611).
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Fixada essa idéia de equivalência razoá~el entre custo do serviço e a
prestação cobrada, concluiu o eminente Magistrado pela inconstitucionali·
dade do art. 118, da Lei estadual, que, de fonna genérica, fixava em 2%
sobre o valor do pedido o quantum devido pelo contribuinte, verbis:

( ... ) Por isso, taxas cujo montante se apura com base em
valor do proveito do contribuinte (como é o caso do valor real
do pedido), sobre a qual incide alíquota invariável, tem neces
sariamente de ter um limite, sob pena de se tornar, com relação
às causas acima de determinado valor, indiscutivelmente exorbi
tante em face do custo real da atuação do Estado em favor do
contribuinte. Isso se agrava em se tratando de taxa judiciária, ten·
do em vista que boa parte das despesas do Estado já são cobertas
pelas custas e emolumentos. Não estabelecendo a lei esse limite,
e não podendo o Poder Judiciário estabelecê-lo, é de ser decla
rada a inconstitucionalidade do próprio mecanismo de aferição
do valor, no caso concreto, da taxa judiciária, certo corno é que
conduzirá, sem dúvida alguma, a valores reais muito superiore&
aos custos a que servem de contraprestação. A falta desse limite
torna incompatível o próprio modo de calcular o valor concreto
da taxa com a natureza remuneratória desta, transfonnando-a, na
realidade, num verdadeiro imposto." 171

Independentemente da discussão sobre o fundamento constitucional
do princípio da proporcionalidade - alguns assentam-no no principio do
Estado de Direito; autres, no princípio do devido processo legal; outros
consideram-no como parte integrante dos direitos fundamentais _172, im
porta reconhecer a sua plena compatibilidade com a nossa ordem jurídica.

2.5.4. O principio da proporcionalidade e a Lei n.O 8.024, de 1990

As medidas constantes da Lei n.O 8.024, de 1990, foram tomadas num
momento extremamente grave da vida econômico-social brasileira. A taxa
inflacionária mensal aproximava-se celeremente dos três dígitos (73% em
fevereiro) e a especulação financeira dominava a atividade econ6mica.

o ~hamado Plano Collor congelou cerca de 80% dos ativos finan
ceiros na forma de cruzados novos (ca. NCz$ 160 bilhões) e deixou into
cados de 35 a 40 bilhões de cruzeiros 171. Com isso, reduziu-se a quanti-

171 Rp. n9 1.O'l'l. Rela.tor: Min. :Moreira Alvea, RTJ 112. p. 34 (59).

112 Cf. sobre o II.SSWlto o noSEO C01&trok de Constitucionalidade: Aspectos
Jurfdkof e: PoUffcos, pp. 72 s.

173 Pereira, Luiz Carlos BreQer, OI Tempo! Herówos de Collor e Zélia, São
paulo, 1991, p. 24.
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dade de moeda circulante a um percentual equivalente a 9% do PIB, con
siderado tecnicamente como percentual adequado e suficiente. 1T'

Seriam essas medidas adequadas? Evidentemente, que, a par da expe
riencia histórica de vários países, a adequação da medida somente poderia
ser aferida, no juízo abstrato de constitucionalidade, mediante prognósticos.
Nesse sentido já acentuou o Bundesverfassungsgericht que a adequaçiJo de
uma lei no contexto político-econÔmico há de ser contemplada quanto à
plausilidade e à objetividade da prognose legislativa m. Reconhece-se, pois.
ampla liberdade ao legislador na escolha dos meios adequados à consecu
ção dos objetivos pretendidos, somente podendo afirmar-se a inadequação
se se puder constatar a sua absoluta impropriedade para os fins a que
se propõe no momento da promulgação da lei. 178

No caso em apreço, pareceria difícil sustentar a absoluta impropriedade
ou a inadequação dos meios adotados pelo legislador. Nilo há d6vida de
que, ao reduzir, de forma significativa, a liquidez monetária, a reforma em
questão - tendo em vista inclusive a experiência hist6rica que lhe confere
lastro - não poderia ser considerada imprópria aos fins a que se destinava.

Caberia indagar, então, se as medidas constantes da Lei n.O 8.024,
de 1990, seriam necessárias ou exigfveis. Como enunciado, o requisito ela
necessidade ou da exigibilidade pressupõe que nenhum meio menos gravoso
para o indivíduo possa ser considerado, inquestionavelmente, mais eficaz na
consecução dos objetivos perseguidos pelo legislador (cf. sobre o assunto.
supra, § 212).

Não se pode negar que o chamado excesso de liquidez existente have
ria de ser arrostado mediante providências que reduzissem, de forma signi
ficativa, os ativos financeiros. Dos modelos contemplados na tipologia
proposta por Gurley, não parece subsistir dúvida de que o modelo 2. inte
gralmente adotado pela Lei n.o 8.024, de 1990, revela-se menos gravoso,
por não acarretar a perda ou a supressão de direitos sobre parte dos ativos
financeiros, o que ocorre, inevitavelmente, no caso de adoção do modelo 1
ou do modelo J 171.

Evidentemente, a discussão sobre a necessidade das providências não
se encerra com essa constatação. A própria eleição de um valor·limite para

174 Pereira, Luiz Carlos Bresser, ibidem.

1'75 RVertOE 31, 1 (2U; cf. sobre o allllUD.to, Schneider. Bana, zUr VerhlUt.
nlsmllsslgkeits - Kontrolle In8besondere bei <Jesetzen, in: Bu.fldeBverfauung~e

rieM UM Gnlndgeset~. TlIbiDgen, 1976, voL lI, p. 390 (398).

1'76 BVertOE 30, 292 (316): 39, 210 (230), v. também sobre o 888UDto o DOI8O
Controle de Constitucionalüiade: Aspectos JUrldic08 e Polfticos, pp. U 5.

1'7'7 Gurley, E:tcess oj Liqufdity anil MonetaT1l Re1orms, l!K4.-fI2, art. cit., p. '1~.
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conversão imediata em cruzeiros ressalta o poder de conformação do legis
lador. Não se trata de nenhum número cabalístico, devendo-se admitir que
o legislador poderia ter fixado outros critérios 178, que, singularmente con~

siderados. apresentariam, igualmente, virtudes e defeitos, prós e contras.
A discussão sobre os critérios, os modos de realização, é infindável. Inques
tionável parece, todavia, a necessidade da intervenção legislativa no inte
resse de toda a ordem econômica, como de resto já havia sido reconhecido.
pelo Reichgericht alemão em situação semelhante 179. O que importa acenhtar
é que, a despeito de todas as possíveis objeções 180, tendo em vista o quadro
econômico-financeiro dominante à época, não há como caracterizar a dis
pensabilidade ou o caráter abusivo da providência questionada.

Dever-se·ia indagar, finalmente. sobre a razoabilidade ou a proporcio
nalidade em sentido estrito das providências contidas na Lei n.O 8.024,
de 1990. Esse requisito exige que o indivíduo não seja submetido a sacri
fícios superiores aos fins que se almejam com as providências. Imprescin
dível se faz também a adoção de medidas que atenuem o impacto negativo
para o cidadão, inclusive através da outorga de compensação financeira,
pelos efeitos gravosos suportados.

Ninguém em sã consciência há de infirmar os elevados interesses pú
blicos que nortearam a edição da Medida Provisória n.o 168. posteriormente
convertida na Lei D.O 8.024, de 1990. editada num momento de absoluta'
desorganização econômi~financeira. Os elevados índices inflacionários fla
gelavam os assalariados e estimulavam a especulação financeira. contri
buindo para a redução das atividades produtivas. A inércia do poder público
haveria de levar a um desastre de proporções imprevisíveis, no Qual difi
cilmente restariam incólumes os próprios recursos privados confiados às
instituições financeiras. Não há que se cogitar, pois, da desproporcionali
dade das providências contidas na Lei n.O 8.024, de 1990.

l! certo. ademais, que, tendo em vista o significado patrimonial dos
ativos financeiros para os titulares das diversas contas, assegurou-se a atua
lização dessas importâncias e o pagamento de taxa de juros equivalente a
6% ao ano ou fração pro rata (Lei n.O 8.024, arts. 5.°, § 2.°, 6.°, § 2.° e 7.°,
§ 2.°). Outorgou-se. portanto, satisfatória compensação financeira ao titular
de posições jurídicas afetadas com as medidas em apreço.

178 Pereira, Luiz Carlos Bresser, op. cit., pp. 23 e s.

179 Cf. sobre assunto, supra, §§ 175-176.

180 Uma únJca exceção talvez possa ser identificada no acórdâo do TrIbunal
Regional de São Paulo. que considerou a Medldl\ Provisória Inconstitucional pOr
faltl\ do pressuposto relativo t\ urgência.

R. Inf. legisl. 8rosilÍCI a. 28 n. 112 out./dea-. 1991 295



A par dessas cautelas, admitiu-se a transferência de titularidade pua
fins de liquidação de dívidas e operações financeiras comprovadamente c:on
tratadas antes de IS de março de 1990 (Lei n.O 8.024, de 1990, art. 12)
e permitiu-se a liberação de recursos em cruzados novos em montantes e
percentuais distintos daqueles estabelecidos na lei, desde que o beneficiário
fosse pessoa física que percebesse exclusivamente rendimentos provenientes
de pensões e aposentadorias.

Finalmente, consagrou-se no art. 18 da Lei n.O8.024, de 1990, poste
riormente modificado pela Lei n.O 8.808, de 1991, cláusula que faculta ao
Ministro da Economia. Fazenda e Planejamento a possibilidade de reduzir
os prazos e elevar os limites estabelecidos nos referidos arts. S.o, 6.° e 7.°

Resta evidenciado, portanto. que. considerada a situação econ&mica
dominante à época, as medidas contidas na Lei n.O 8.024, de 1990, não
impuseram sacrifícios desmedidos ou desproporcionais aos atingidos. Ade
mais. cuidou o legislador de adotar. as cautelas básicas destinadas I mini
mizar os efeitos gravosos das providências nela contidas.

Dessarte, também do prisma da estrita proporcionalidade, não há como
infirmar a plena legitimidade das medidas constantes da Lei n.O 8.024,
de 1990.
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Aspectos Constitucionais do Poder Monetário

An.""OLOO '"VALO
Advogado r.o Rio de Janeiro e em BrasUla
e Professor Catedrático da. Faculdade de

Direito dA UERJ

"A soberania monetãria não pode ser uma ditadura.
O Soberano não tem o poder de fazer t·J.do e qualquer

coisa; cabe-lhe observar uma deontologia. A SOBERANIA
MONETARIA DEVE SER LIMITADA POR UMA MORAL,
UMA ltTICA MONETARlA."

JEAN CARBONNIER

A União Federal exerce o chamado poder monetário. dentro dos limi

tes de sua competência e atendendo às normas constitucionais vigentes.

Não se trata de um poder discricionário, mas de uma atribuição condicio

nada pejo espírito e pelo sistema da própria Constituição e que, sendo de

competência do Congresso Nacional e do Executivo, encontra os seus limites

nos direitos individuais. O abuso de poder, tanto na área monetária, quanto

na área tributária ou administrativa. não encontra amparo na Constituição.

Escrevendo há quase meio ~ulo, o Ministro BILAC PINTO teve o

ensejo de lembrar que a tese do Chiei Justice, JOHN MARSHALL. Presi

dente da Corte Suprema norte-americana, de acordo com a qual o poder

tributário envolve o de destruir o contribuinte (the power to tax involves

the power to destroy) foi substituída. 00 tempo, naquele mesmo tribunal,

pelo entendimento de acordo com o qual o poder de taxar Hão é o poder de
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destruir. enquanto existir esta Corte Suprema (OLlVER WENDELL HOL

MES). Com maior ênfase. relata BILAC PINTO, o Ministro FELlX FRAN·

KFURTER esclareceu que o poder de taxar é o poder de manter e de assegu·

rar a sobrevivência do contribuinte (the power to tax is the power to keep

ative).

Partindo da análise do enfoque do problema tributário pelo Supremo

Tribunal norte-americano, BILAC PINTO concluiu que as leis fiscais seriam

materialmente inconstituciolUlis quando, embora formalmente corretas. im

plicassem. na realidade. pelos seus eleitos. em distorções de cardter can·

fiscatdrio ou desapropriatdrio. Essa posição veio. aliás. a ser adotada pelo

nosso Supremo Tribunal Federal. quando vedou as chamadas sanções fiscais

de car6ter político como. por exemplo, o fechamento do estabelecimento

em mora com os seus tributos.

o efeito da inconstitucionalidade material é distinto do decorrente da

inconstitucionalidade formal, pois. no primeiro caso, a decisão só vigora

para o caao conçreto. podendo, outrossim, coexistir com a constitucionali·

dade formal do diploma legal.

Efetivamente. o Supremo Tribunal Federal consagrou o princípio da

inconstitucionalidade material, declarando. em acórdão de 1·9-1971, que

o Decreto-Lei n.O 893/69 era inconstitucional, ~ sujeitar. no caso de aci

dente de trabalho, a ação judicial do acidentado à exaustão dos recursos

administrativos. diante da demora na solução do problema decorrente da

apreciaçlo prévia de suas pretensões pelos órgãos administrativos.

A mencl.onada decisão. que foi unânime. adotou a tese desenvolvida

pelo Ministro BILAC PINTO, para quem a exaustão dos recursos adminis

trativos. como condição para a ação judicial, não é inconstitucional ~m
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si, tornando-se, todavia, inconstitucional quando, como no caso do Decreto

Lei n.O 893/69. implica em procrastinação e conseqüente denegação de

justiça.

A idéia já se tinha desenvolvido anteriormente na doutrina brasilt"ira.

embora sem o uso da terminologia inconstitucionalidade material, que. aliás.

pode não ser a melhor, mas acabou consagrada pelos Tribunais e pela

doutrina.

A Constituição vigente trata de modo específico da tributação exces

siva, como forma de inconstitucionalidade material, ao vedar expressamente,

à União. aos Estados e aos Municípios, no art. 150, IV, utilizar tributo com

efeito de confisco.

A inconstitucionalidade material, que os Tribunais adotaram, em rela

ção aos acidentes de trabalho, aplica-se, pois, pedeitamente tanto ao Di

reito Tributário como ao Direito Monetário, que ambos gozam da proteção

do devido processo legal, que impede que qualquer pessoa perca a sua

liberdade ou a sua propriedade, sem que, para tanto, haja um justo motivo

previsto em lei e compatível com os princípios que regem a Constituição.

Assim, tanto no Direito Tributário, como no Direito Monetário, as

medidas tomadas pelo legislador exigem que se atenda ao princípio geral

da igualdade dos encargos, não podendo a norma jurídica ser discriminató

ria, devendo sempre ter um fundamento racional aceitável de acordo com

a Constituição e cabendo-lhe assegurar a sobrevivência do contribuinte.

sobre o qual recai o ônus tributário ou monetário.

Em determinados casos, em que se denega a correção monetária ou

em que se afasta temporariamente a sua aplicação, por nol'DlJl legal expressa.

ou se bloqueia o uso de recursos monetários por um certo prazo ou se
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determina a aplicação compulsória dos mesmos em títulos específieos. 6

preciso verificar se não ocorre, de fato, uma verdadeira desapropriação.

e, conseqüente c indiscutivelmente, uma inconstitucionalidade material.

Aplicam-se a tais hipóteses os argumentos do Supremo Tribunal Fe·

. deral, que reconhecem a existência de inconstitucionalidade material. pou
embora algumas leis sejam, em tese, constitucionais, é evidente que, em

relação a situações concretas, a sua aplicação pode implicar em inconatitu·

cionalidade material, que deve ser apreciada a fim de evitar o confisco e a

desapropriação. sem justa e prévia indenização em dinheiro, que nia se

coadunam com o Estado de Direito.

A inconstitucionalidade material revela, no campo do controle da

constitucionalidade das leis, decretos e resoluções, uma apreciação nio

apenas literal, mas do conteúdo e do espírito dos diplomas, que Rio deixa

de se inspirar Das teorias modernas do abuso de direito e do desvio de

poder, que também ensejam a nulidade e a condenação de atos formal

mente válidos, mas viciados pela sua finalidade e pelo resultado que, na

prática, podem ensejar.

Os ensinamentos do Ministro BILAC PJ~TO e, já agora, da consagrada

jurisprudência do Excelso Pretória, se aplicam perfeitamente às nonnas mo

netárias quando importam em atos abusivos do Poder Público. conforme

já tivemos a ocasião de salientar. Do mesmo modo que o poder de tributar

não deve destruir o contribuinte e a existência de um contencioso adJninis...

trativo não pode violar a norma constitucional, que assegura a apreciaçio

pelo Poder Judiciário de toda lesão de direito, as leis monetárias não devem

nem podem transformar-se numa forma obllqua ou disfarçada de redistri~

buição dD riqueza ou de transferSncia de recursos privados para o Ermo

Público, especialmente quando baseada em critérios discriminatórios.
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Contratos Reajustados com Base na
Variação Cambial· Um Fator de Manutenção
do Equilíbrio dos Negócios

MARCOS JURUENA VlLI.Jli.A SOUTO

Advogado e Procurador do Estado do Rio
de Janeiro

A elaboração de contratos num período de elevada insegurança eco
nômica, onde os índices governamentais são despidos de total credibilidade
(por jamais refletirem a real corrosão da moeda pela carga inflacionária
imposta), tem sido uma tarefa herculiana, especialmente no que concerne
ao fato de reajustamento das obrigações.

Tornou-se uma prática quase unânime para todo e qualquer contrato
adotar como fator de atualização monetária das prestações a variação cam
bial do dólar americano, por ser este o índice que melhor refletiria a perda
de poder aquisitivo da moeda.

Ora. até o advento da Lei n.O 8.178, de 1.°-3-91, que desindexou a
economia, o Poder Público, reconhecendo a pesada carga inflacionária
existente, praticamente desconsiderava o valor nominal das obrigações, tra
duzindo tais valores em indices oficialmente aceitos, que não implicavam
em majoração ou revisão de preços inicialmente estabelecidos, mas, tão
somente, manutenção do seu valor (poder liberat6rio).

Não se trata de contratar o pagamento em moeda estrangeira.

As obrigações são pactuadas em moeda nacional, o cruzeiro, razão
pela qual não incidem o Decreto n.O 24.038, de 2&-3-34 - que "exige,
nos vencimentos dos títulos a prazo ou à vista, em moeda estrangeira,
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provenientes de importação de mercadorias, sacados sobre qualquer praça
deste país, o depósito do seu equivalente em moeda nacional ao cambio
do dia, feito no banco portador do mesmo, e dá outras providências" 
bem como o Decreto-Lei n.o 857. de 11-9-69, que, em seu artigo 1.0, dispõe
que "são nulos de pleno direito os contratos, títulos e quaisquer docu
mentos, bem como as obrigações que, exeqüíveis no Brasil, estipulem pa
gamento em ouro, em moeda estrangeira, ou, por alguma forma, restrinjam
ou recusem, nos seus efeitos, o curso legal do cruzeiro",

Aqui, frise-se, pactua-se em cruzeiro, que é a moeda de curso forçado
no territ6rio nacional.

o que se discute é o critério pelo qual se reajusta essa obrigação em
cruzeiros.

A solução generalizadora não parece ser a mais conveniente, já que
cada caso é um caso, razão pela qual não é descabido lembrar o princípio
da isonomia consubstanciado no art. 5.° da Lei Maior. que, interpretado por
RUI BARBOSA, tem que é inconstitucionalidade flagrante tratar desigual.
mente os iguais e igualmente os desiguais.

Por ora, o importante é fixar o investimento (e não só o mercado)
como divisor de águas, i' que o contrato é, primordialmente, um ato iuri.
dico bilateral e comutativo.

Logo, a rigor, não deve ser todo e qualquer contrato que deve ter
como fator de reajuste a moeda estrangeira, mas, tão-somente. aqueles cujo
investimento e/ou os custos da prestação devida pelo credor sejam a ela
vinculados. Quanto a estes, o exame da evolução da legislação leva a con
cluir pela inexistência de qualquer impeditivo.

Outrora, entendia-se que esse reajuste deveria obedecer ao dilIposto
na Lei D.O 6.423, de 17-6·77, que estabelece o seguinte, em seu artigo 1.0:

..A correção, em virtude de disposição legal ou de estipula
ção de negócio jurídico, da expressão monetária de obrlga<;io
pecuniária somente poderá ter por base a variação nominal da
Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional (ORTN)."

O diploma legal supracitado estabelecia base para correção monet6ria.

Com a instituição do Plano Cruzado, através dos Decretos-Lfis n.ca

2.283, de 28-2-.86, e 2.284, de 10-3-86, a ORTN passou 8 denominar-se
OTN (art. 6.°), detenninando·se a conversio das obrigações com cláusula
de correção monetária em cruzado (art. 9.°).
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o artigo 7.° do Decreto,Lei n.O 2.283/86 vedava a cláusula de rea·
juste monetário, nos seguintes termos:

"A partir da vigência deste Decreto-Lei, é vedada, sob pena
de nulídade, cláusula de reajuste monetário nos contratos de pra
zos inferiores a um ano. As obrigações e contratos por prazo
superior a 12 (doze) meses poderão ter cláusula de reajuste, se
vinculada à OTN em cruzados."

Tal artigo veio a ser revogado pelo Decreto-Lei n.o 2.284/86, que
estendeu a vedação da cláusula de reajuste monetário a todos os contratos,
qualquer que fosse o seu prazo.

Posteriormente, foi editado o Decreto-Lei n.O 2.290, de 21-11-86, que,
ao estabelecer normas sobre a desindexação da economia, dispôs o seguinte,
em seu artigo 2.°:

"Somente as obrigações contratuais por prazo igual ou supe·
rior a 12 (doze) meses poderão conter cláusula de revisão lívre·
mente pactuada pelas partes, vinculada a índices setoriais de pre
ços ou custos, que não incluam variação cambial."

Note-se que ai já não se fala mais em reajuste, mas em revisão.

Em 26-2-87, foi editado o Decreto-Lei n.O 2.322 que, alterando o art.
2.° do Decreto-Lei n.O 2.290, de 21-11-86, admitiu que os contratos pudes.
sem conter "cláusula de reajuste baseada em índices que reflitam a varia
ção do custo de produção ou do preço dos insumos utilizados, ou índices
setoriais ou regionais de custo e preços".

Na hipótese específica em exame, atribuiu a seguinte redação ao pa
rágrafo 2.° do mencionado dispositivo, in verbis:

"B vedada, sob pena de nulidade, cláusula de reajuste vin
culada a variações cambiais ou do salário mínimo, ressalvadas
as exceções previstas em lei federal ou quando tratar-se de insu
mos importados que componham os custos referidos no item I do
parágrafo anterior."

Revogada estava, então, a vedação da utilização da variação cambial
como fator de reajuste nos contratos, que constava do dispositivo alterado.

Em 31-1-89 foi aprovada a Lei n.o 7.730, que, pretendendo apHcar
mais um "choque" na economia, instituiu nova unidade monetária no
país, o "Cruzado Novo". Outra vez foi imposto o inconstitucional "conge
lamento" de preços e extinguiu-se 8 OTN Fiscal em 16-1-89 e a OTN
plena, em 1.°-2-89, autorizandcrse, para alguns contratos, a utilização do
IPC como fator de correção monetária.
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Ao extinguir o índice oficial de inflação e detenninar que Wlogam-se
as demais disposições em contrário, já se poderia entender revogada a
Lei n.O 6.423/77.

Atribuiu-se ao então Ministro da Fazenda a competênci& para rever
o congelamento (art. 12), o que foi ocorrendo paulatinamente.

Esclareça·se que desde a edição das "Normas Complementares" ao
PLANO VERÃO (Medida Provisória n.O 54, de 11-5-89. que veio a se trans~

formar na Lei n.O 7.774, de 8-6·69, se previa, da mesma forma, que no
Decreto-Lei n.O 2.322/87, a possibilidade de utilização de "índices nacio
nais, regionais ou setoriais de custos ou preços que reflitam a variação
do custo de produção ou do preço dos insumos utilizados" em substitui
ção ao índice oficial.

Em seguida, foi editada a Lei n.o 7.769, de 26 de maio de 1989, que
ratificava. em seu artigo 1.°, essa autorização para rever o congelamento
e liberar o preço dos contratos.

Instituiu-se, através da Lei n.O 7.777, de 19-6-89, o BTN - Bônus
do Tesouro Nacional, como índice oficial de correção monetária e, poste
riormente, também com vistas à atualização monetária das obrigações con
tratuais admitiu·se a utilização do BTN fiscal, instituído pela Lei n.o 7.799,
de 10-7-89 (Medida Provisória n.o 68/89), determinando-se as hipóteses em
que o índice diário de correção monetária não poderia ser adotado. a
saber: mensalidades escolares. aluguéis residenciais, salários, contratos su
jeitos ao Decreto-Lei n.O 2.300/86, preços e tarifas submetidos 8 controle
oficial, demais obrigações, regidas por legislação especial indicadas pelo
Ministro da Fazenda.

Não houve qualquer menção à substituição da ORTN (ou OTN) da
Lei n.O 6.423/77 pelo índice criado.

Finalmente, em 15-3-90, com a posse do novo Governo Federal, nova
sistemática de controle de preços foi instituída, com a adoção da Medida
Provisória n.O 154, que, posteriormente, veio a se transformar na Lei n:
8.030, de 12-4-90. Ficou vedado qualquer reaiuste de preços e serviç.)s
sem prévia autorização do Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento
(art. 1.°).

No exercício dessa competência, o Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, em 2-5-90, editou a Portaria n.O 239, que liberou do regime
de controle de preços os bens e serviços em geral, excetuando os seguintes:

a) bens e serviços considerados básicos ao consumo e uso da popula.
ção;

b) produtos farmacêuticos de uso humano;
c) tarifas dos serviços públicos e preços plÍblicos. inclusive em regi.

me de concessão ou permissão;
cf) autom6veis de passeio, utilitários, ônibus. caminhões, pneus e ba·

terias;
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e) implementas agrícolas (arados, colheitadeiras e tratores);

f) geladeiras, máquinas de lavar, fogões e televisores;

g) cigarros e cigarrilhas;

h) vidro plano e cimento; e

i) fertilizantes.

Assim, após um longo período de dirigismo e intervenção estatal nas
atividades econômicas e, especialmente nos contratos, deu-se aplicação ao
princípio constitucional da livre iniciativa, consubstanciado nos arts. 1.0,
IV, in fine, e 170, da Lei Maior.

Através de uma série de reformas, que constituíram o chamado PLANO
BRASIL NOVO (ou PLANO COLLOR), deu-se a execução de uma polí·
tica de liberação do mercado, limitando-se a intervenção do Estado na
atividade econômica apenas às hipóteses previstas na Constituição, quais
sejam:

- repressão ao abuso do poder econômico que vise à dominação dos
mercados, à eliminação da concorrencia e ao aumento arbitrârio dos lucros
(art. 173, parágrafo 4.°);

- exploração direta de atividade econômica quando necessária aos
imperativos de segurança nacional ou a relevante interesse coletivo (art.
173, caput);

- exploração de atividades em regíme de monopólio (art. 177);

- prestação de serviços públicos (art. 175);

- concessão de benefícios especiais e temporários, bem como limita·
ção de setores específicos a empresas brasileiras de \:.<\pital nadcnal (alt.
171);

- exercício das funções de fiscalização, incentivo e planejamento,
este apenas indicativo pata o setor privado (art. 174).

Portanto, fora dessas hipóteses e enquanto se pretender fazer existir
um Estado de Direito, o dirigismo do Poder Público na atividade econô
mica, ainda que normativa, é vedado.

Não ocorrendo abuso de poder econômico e sendo lícito o objeto do
contrato, vale o que ficar pactuado pelas partes.

Toda essa narrativa é para chegar a uma simples conclusão: ainda
que o objetivo do contrato fosse o de estipular uma cláusula de correção
monetária ou de manutenção do poder aquisitivo da moeda, não mais

R. Inf. legi.l. Bra.i1ia a. 28 n. 112 out./"&. 1991 307



haveria qualquer imposição de um índice (como Qconeu na seqüênd.
ORTN, OTN, BTN e/ou BTNF). As partes estariam livres para utilizar
o índice que melhor lhes conviesse (lGP, IPC, INPC, MVR. etc.).

Nada impediria. pois. a utilização do dólar como o fator de medição
da manutenção do poder aquisitivo, se as partes entendessem que esse era
o indexador que melhor refletiria a variação do investimento. A 10np,!l
seqüência de diplomas legais citados demonstra que evoluiu-se a um ponto
de total liberdade das partes em relação 80 intervencionismo estatal, sem
que haja lei que dirija a celebração do contrato ou imponha um índice.
Cabe, assim, citar o art. 5,°, 11, CF, que preconiza o princípio da legali
dade, segundo o qual:

"Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algt,;mll
coisa senão em virtude de lei."

ORLANDO GOMES, analisando a questão de moeda de pagament.)
e a natureza das dívidas de preço. assim o reconhece:

"Examinando a problemática das dívidas pecuniárias. A. di
Majo. professor na Universidade de Roma, ao se referir às mu
danças do valor da moeda e do seu poder liberat6rio. sustenta
que a autonomia das partes deve ser reconhecida a fim de mano
ter o permanente equilíbrio entre as prestações correlatas. te.•
entre os termos da troca, pois seria precário e instável se o E.s
tado pudesse alterá·lo mediante ato normativo que modifica o va
lor da moeda e a rigidez do princípio do seu poder liberat6rio
por seu valor nominal "un equilíbrio piuttosto preccario ed ins
tabile se lo Stato attraverso la manovra deI valore deUa monetta
e la rigidità deI principio deI potere liberatorio deUa monetta
per iI suo vaIare nominale. pu6 anche alterare quel equilibrio."
(In Questões mais Recentes de Direito Privado. ed. Saraiva. 1988.)

No mesmo sentido, de privilegiar a vontade das partes no momento
da contratação, firma-se a jurisprudência. como pode se ver da seguinte
ementa:

"CONTRATO - Cláusula contratual - Disposição que re
presenta a vontade comum das partes no ato de contratar - Des
consideração somente se atentatória à lei, à ordem pública e aos
bons costumes ou, ainda. quando a lei expressamente a declarar
nula ou ineficaz."

Vale citar o seguinte trecho do corpo do acórdão:

"As cláusulas contratuais somente podem ser desconsidera
das quando atentem contra a lei, a ordem pública ou os bons
costumes. o que inocorre no caso,
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Quando cláusulas ou condições dos ajustes não vêm com
esses graves defeitos ou, ainda, quando a lei ex.pressamente não
as declare nulas, devem ser respeitadas por representarem a von
tade comum das partes no ato de contratar." (Grifos do original.)
(Ap. 248.479-3 - 7 .... C. - 31-10-89 - Rel. Juiz GILDO DOS
SANTOS - in Revista dos Tribunais, nov./89, pág. 133).

o objetivo da exposição era também o de demonstrar que não mais
cabe a imposição de um índice oficial de inflação como fator de atuali.
zação dos contratos. Todavia, a jurisprudência (que não teve tempo de
se firmar ante a nova política traçada pelo Plano Brasil Novo), ainda
é no sentido de que a Lei n.O 6.423/77 está em vigor, substituído que
foi o indexador então vigente (a ORTN) pelo BTN. Leiam-se os seguin
tes ac6rdãos:

"CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO PREVISTO NO
CONTRATO. Uma vez cancelada, por força de lei de ordem pú
blica, a estipulação da correção monetária com base na variação
cambial da moeda norte-americana, tal fato em nada afeta a con·
venção das partes com respeito ao termo inicial da incidência
da correção monetária. Inocorrência de negativa de vigência aos
arts. 1.0 do Decreto-Lei n.o 857, de 1969, 1.0 e 3.° da Lei
n.O 6.423, de 1977, 1.0, parágrafo 1.0 da Lei. D.O6.899, de 1981,
e 145, n.o V do Código Civil. Recurso Especial não conhecido (STJ,
ac. unânime da 4.a Turma)" IOB - verbete n.O 48.920.

"- CONTRATO - PAGAMENTO EM MOEDA ESTRAN·
GEIRA -ILEGALIDADE - REGIME LEGAL.

A instituição do curso forçado na moeda nacional, pelo De
creto n.O 23.501/33, levantou barreiras às estipulações em ouro
ou outra moeda; o Decreto-Lei n.O 316/67 aliviou o rigor do De
creto n.O 23.501/33 para permitir cláusula em moeda estrangei
ra quando uma das partes, credor ou devedor, seja residente ou
domiciliada no exterior ou quando as obrigações assim contraí
das sejam objeto de cessão, transferência, delegação, assunção ou
modificação, ainda que ambas as partes contratantes sejam resi
dentes ou domiciliadas no País. Fora desses dois casos, prevalece
a regra do curso forçado da moeda nacional. A legislação, com
as alterações do Decre~Lei n.O 316/67 não teve grande duração.
Já em 1969 a ma.téria foi integralmente reformulada pelo Decre
to-Lei n.O 857/69, estabelecendo a nulidade, de pleno direito, das
obrigações contraídas e exeqüíveis no Brasil, em que haja esti
pulação em ouro ou moeda estrangeira ou outra forma que res
trinjam ou recusem o curso legal do Cruzeiro. As exceções foram
estabelecidas no art. 2.0 desse d~reto-lei. São cinco e, indispu-

R. Inf. legisl. Brosílio O. 28 n. 112 OI6t./..... 1991 309



tavelmente, estabeleceu a lei numerus clausus. Vale dizer que não
se ampliou a permissão legal. Portanto, incidem na ilegalidade
os contratos internos que estipulem o pagamento em moeda es
trangeira. ainda que conversíveis em moeda corrente à época do
pagamento. e. que a Lei n.O 6.423/77 pôs termo à discussão
sobre a distinção que se fazia entre moeda de pagamento e moe
da de conta. Se antes era possível sustentar que mesmo nas obri·
gações internas era possível a estipulação em moeda estrangeira,
desde que sua função fosse simplesmente in obrigatione e não in
solutione, já agora, nas obrigações objetivas e subjetivamente
exeqüíveis no País, terão como condição ou cláusula estabiliza·
dora somente - a expressão é da lei - os índices indicadores
de variações das ORTN, agora denominados apenas OTN. Esses
índices passaram a ser o denominador comum da correção ou
atualização do valor da moeda. Proibida, portanto, a utilização
de outro fator com o mesmo objetivo. Nem mesmo fatores inter
nos, como a variação do salário mínimo ou piso salarial, podem
ser validamente usados como forma de contornar a depreciação
da moeda," (Grifas do original.) (TJ-SP - Ac. uno da 4.- CC,
julgo em 11-2-88 - Ap. 89.919-1 - ReI. Des. ALVES BRAGA)
in ADCOAS/8S n.O 119.434.

Com a imposição de mais um plano econômico, o chamado PLANO
COLLOR 11 - Lei n.O 8.178. de 1.°-3-91 -, mais uma vez se procurou
frisar a possibilidade de utilização de índices setoriais de custos, vedada
a utilização de índices gerais.

Não houve tempo de se formar jurisprudência a respeito, mas parece
óbvio não existir mais qualquer vedação para a utilização da moeda es
trangeira como fator referencial do reajuste.

Ocorre que aqui sequer se chegou a falar em correção monetária,
daí o "divisor de águas antes estabelecido". O objetivo da cláusula foi
o de manter o contrato remunerado pelos parâmetros ditados pelo mercado,
em relação, principalmente, com os seus custos. Os institutos são bem
diferentes.

Assim, por exemplo, nos contratos em que se está diante de um equi.
pamento importado, com valor fixado em dólar, a sua valorização no mero
cada s6 pode ser avaliada pelo dólar, independente de qualquer inflação
(até porque, dentro da nova política de não-intervencionismo, o valor do
d61ar é ditado pelo mercado). O mesmo se diga em relação à SUB assis
tência técnica, locação, arrendamento, etc.

Mesmo em contratos com o Poder Público, vinculados a um orça
mento atualizado de acordo com índices oficiais, é de ser aceita a varia·
ção cambial como fator de reajustamento de preços, se assim variarem
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os investimentos e/ou custos. Deve-se admitir até o reajuste das tarüas
e ingressos pagos pelos usuários de serviços públicos aos concessionários
e permissionários, já que a tarifa tem por objetivo específico retomar o
investimento do delegatário do serviço e a manutenção desse serviço, além
do lucro sobre capital e trabalho empregados.

ARNOLDO WALD, professor catedrático de Direito Civil da Facul
dade de Direito da UERf, em lapidar trabalho denominado "Revisão de
Valores no Contrato: A correção Monetária, a Teoria da Imprevisão e o
Direito Adquirido" - in Revista dos Tribunais, vaI. 647 (set(89) Ilágs<
30 e 31 - deixa clara a diferença, in verbis:

"Não há, pois, como confundir:

a) a cláusula ouro, expressamente vedada pela legislação bra
sileira desde 1933 (Decreto n.a 23. SOl);

b) a cláusula de pagamento em moeda estrangeira conside·
rada admissível, nos termos do Decreto-Lei n,O 857, nos contra
tos internacionais e, no caso de repasse dos mesmos, no plano
interno;

c) a correção monetária que, oriunda da lei, manda rever
os débitos de acordo com a diminuição do poder aquisitivo da
moeda, que foi considerada, por longo tempo, ilegal; em seguida
admitida, quando expressamente prevista em lei e, só recente
mente institucionalizada e considerada permissiva em todos os ne
gócios jurídicos, com uma restrição progressiva dos índices a se
rem utilizados (proibição do salário mínimo, utilização exclusiva
da ORTN, ressalvado o caso de dívida de valor); e

d) a convenção do preço determinável atendendo a uma fór
mula ma\.% ou menos sofisticada, fixada pelas pattes, desde <) iní
cio do contrato (cláusula índice), de acordo com a variação dos
insumos (art. 2.° da Lei n.O 6.423).

A distinção entre a cláusula de escala móvel ou cláusula ín
dice, a cláusula de correção monetária e as cláusulas ouro e di·
visas estrangeiras sempre foi feita tanto pela doutrina como pela
jurisprudência." (Grifas do original.)

Ora, se o investimento e os custos são em dólar e o contrato é sina
lagmático e tem por princípio remunerar justa e convenientemente esse
investimento e, ainda, manter a equivalência entre as prestações, somente
o uso do d6lar se prestaria ao alcance dessa finalidade. Vale, analogica~

mente, lembrar o método da rentabilidade tranqüilamente aceito pela Ju
risprudência.
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Não se pode pretender impor a uma das partes que se sacrüique en·
quanto a outra se beneficia do seu investimento e da valorização do seu
patrimônio.

Ademais, dentro de uma ótica macroeconômica, seria desestimular as
empresas que se dedicam a esse tipo de investimento, o que inviabilizaria
toda uma política de desenvolvimento econômico e de modernização do
parque industrial das empresas do país.

Esse reajuste (que, como visto, não se confunde com correção ou atua
lização monetária) também não se confunde com a revisão, que visa a te·
colocar os valores nos parâmetros do·mercado, caso o índice escolhido
não venha a corresponder à realidade.

P: a chamada hardship clause, invocada por ORLANDO GOMES em
sua obra Novissimas Questões de Direito Civil - Ed. Saraiva, 2.- ed.,
1988, págs. 187 e 188 -, cuja lição vale transcrever, in verbis:

"Nesse modelo, a novidade reside na adoção da hardship
clause. Na definição de Frigani (transcrita na obra de Maiorca),
a hardship clause é uma cláusula que permite a revisão do con·
trato primitivo, das obrigações das partes. Não se trata de apli·
cação especial da teoria da imprevisão à qual querem alguns recon·
duzir a referida cláusula, no vezo condenável de "transferir me·
canicamente os institutos do armário civilístico clássico aos novos
contratos comerciaiS". Trata·se de nova técnica para encontrar
uma adequada reação à superveniência de que alterem a econo
mia do contrato, para manter, como esclarece o citado Maiorea,
sob o controle das partes, uma série de controvérsias potenciais
e para assegurar a continuação da relação em circunstâncias que,
segundo os esquemas jurídicos tradicionais, poderiam levar à re
solução do contrato. Ressalta o escritor mencionado que a ca·
racterística e a novidade mais relevante da hardship clause re
side nas conseqüências jurídicas decorrentes de sua dupla fina
lidade, a negativa, para evitar a dissolução do contrato, e a posi.
tiva, para renegociação das cláusulas nas quais se apresenta a
ruptura do seu equilíbrio econômico. E assim, arremata, o con·
trato intangível cede o seu posto ao contrato evolutivo,"

Enfim, a atualização em dólar como fator de correção monetária, ain·
da é controvertido (muito embora haja vários argumentos que o admitam),
mas, em relação ao reajuste como fator de manutenção de equilíbrio entre
as prestações, não pode ser questionado. Ao revés, deve ser estimulado,
com vistas a proporcionar maiores incentivos para a transferência de tec
nologia e modernização do parque industrial brasileiro, que gerarão, em
última análise, um aumento de competitividade da indústria brasileira no
mercado externo.
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I - Breve introdução

1 . Instrumento que é da realização efetiva e concreta do direito
material, o processo civil brasileiro sofreu sensível aprimoramento com a
edição do vigente CPC e substancial sujeição a preceitos relevantes advin·
dos da Carta Constitucional de 1988. embora a comunidade doutrinária
ainda não tenha desvendado o integral alcance do novel disciplinamento
constitucional.

2. O sistema juridico deve estar capa(;itado para assegurar, na
medida necessária, a primazia das garantias constitucionais sobre as demais
disposições legais, em ordem a ensejar a predominância dos interesses
da coletividade sobre os estritamente individuais.

3. Felizmente predomina o consenso de que, se o processo não é
suscetível de, por si só, produzir modificações definitivas na estrutura
jurídico-social, não está exonerado o processualista do dever de colaborar,
no campo de sua especialidade, para a promoção desses consecutivos
sociais. em atenção à advertência de BARBOSA MOREIRA de que seme.
lhante tarefa, "naturalmente se desenvolverá em dupla perspectiva: de lege
lata, pela análise do ordenamento vigente, com o propósito de revelar-lhe
o perfil. do ponto de vista indicado, pondo em realce, sempre que caiba,
potencialidades mal exploradas pela exegese tradicional; de lege ferenda,
mediante a apreciação critica das nonuas em vigor e o oferecimento de
sugestões de reforma" ("A Função Social do Processo Civil Moderno",
RP, Ed. RT, SP, vaI. 37/140-150).

4 . A nosso sentir, a tradicional e repetitiva requisição de informa
ções à Receita Federal, feita em processo de execução, por exeqüente e
através do Juiz, objetivando informações quanto ao endereço e/ou bens
do executado. não pode continuar sendo utilizada como simples ato roti
neiro de andamento processual, a duas distintas razões: a primeira, por
que há novel garantia constitucional assegurando o sigilo de tais dados e.
afora isso. a segunda, consistente na disciplinação legal da matéria que
não autoriza, data venia, a inteligência tendente a simples autorização.

5. Embora o thema decidendum - dizendo respeito à requisição ao
Fisco de informações sobre o devedor - tenha suscitado, anteriormente,
apaixonados debates doutrinários em que se contrapõem, de um lado. o
interesse jurídico à intimidade fiscal do contribuinte e, de outro, o alcance
da tutela jurisdicional de caráter jurissatisfativo, aos direitos do credor
desatendido, há que se concluir que a obtenção de informações sobre a
situação patrimonial do contribuinte, constante do banco de dados da
Receita Federal, somente pode ser feita em caráter excepcional e dentro
dos exatos limites da lei específica, para atender a notório e evidente inte
resse da Justiça, quase sempre descaracterizado na maioria expressiva das
vezes.
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6. O problema encerra aspectos diversificados e o tema, aparente
mente simples, permite uma abordagem que se mostra útil e atual.

11 - A inovação constitucional

7. Em primeiro plano, é grande valia destacar que todo o ordena
mento jurídico foi substancialmente alterado, no particular, com a previsão
de sigilo imposta à matéria pela novel garantia constitucional prevista no
art. 5.°, inciso XII, da Carta Constitucional de 1988, verbis:

"e. inviolável o sigilo da correspondência e das comunica
ções telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo,
no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma
que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou ins
trução processual penal." (Grifas à parte).

8. A manutenção de banco de dados, com informes pessoais acerca
dos cidadãos, mereceu, na Nova Carta, um tratamento condizente com a
tutela da intimidade, praticizada na garantia de que o sigilo desses dados
somente será afetado na forma estabelecida na lei e para aqueles dois únicos
fins indicados, de forma exaustiva, na própria Constituição.

9. Comentando o novel disciplinamento constitucional. ROGe.RIO
LAURIA TUCCI e JOSe. ROGe.RIO CRUZ E TUCCI observam que "o
dinâmico e complexo progresso tecnológico, particularmente da informá
tica, que se verifica na sociedade contemporânea. constitui um fenômeno
consolidado, do qual decorrem inúmeras conseqüências para o campo jurí.
dico", pois "tem-se como certo que o abuso no emprego desses meios,
muitas vezes, retratando a profecia orwelliana, culmina por ameaçar a
privacidade das pessoas" (Constituição de 1988 e Processo, Ed. Saraiva,
SP, 1988, p. 173).

10. Atenta à questão, ROSEMARIE ERIKA HüRCH alertou sobre
a imediata necessidade de se disciplinar, por lei específica, o uso e con
trole dos dados em face da nova preceituaçâo constitucional ("A questão
do sigilo e do acesso aos arquivos", jornal O Estado de S. Paulo, edição
de 3-5-88, p. 43).

11 . A Consultoria-Geral da República, atenta à rigorosa tutela do
sigilo imposta pela Constituição, bem observou o traço de equilíbrio que
deve vingar na possibilidade de divulgação de informações pelo habeas
data e a preservação da intimidade. A lição de J. SAULO RAMOS, in
verbis, ficou consubstanciada na afirmação de que "a garantia de acesso
a informações de caráter pessoal, registradas em órgãos do Estado, cons
titui um natural consectário do dever estatal de respeitar a esfera de auto
nomia individual que toma imperativa a proteção da intimidade" ("Pare
cer", in DOU de 11-10-88, p. 19.809).
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12. Os bancos de dados criados e mantidos pelo Poder Público
(v.g.: Receita Federal, Cartório Eleitoral, etc.) ou pela atividade privada,
com função pública (Serviço de Proteção ao Crédito, Companhias Telefô
nicas, Entidades Bancárias, etc.) hão de ficar absolutamente adstritos ao
princípio da vinculação à finalidade dos dados, regra que exige que as
informações recolhidas sejam utilizadas tão-somente com o escopo para
o qual foram obtidas.

13. Comentando a aludida garantia constitucional, os consultores
de Price Waterhouse lembraram que este inciso do art. 5.0 da Constituição
de 1988 assegura o sigilo da correspondência e das comunicações tele
gráficas e telefônicas, incluindo-se aí as comunicações de dados, fato decor
rente do avanço tecnológico na área da informática, e destacando dever-se
reconhecer que "o princípio do sigilo absoluto, algumas vezes, não ae
coaduna com a realidade e a necessidade sociais. As trocas de infonna
ções, para fins contrários à ordem pública e, conseqüentemente, danosas
à sociedade, podem e devem ser interceptadas, a fim de se evitar a mate
rialização do dano, desde que obedecidos os procedimentos legais. Toda~

via, tal expediente deve ser utilizado somente quando se obtiver um
elevado grau de certeza, e não no terreno arenoso das meras suspeitas,
quando, então, deve-se recorrer aOs expedientes ordinários de investiga
ção e apuração de provas. A precaução é necessária para que sejam evi·
tados atentados ao direito individual, devendo a lei ordinária dispor a
respeito" (A CONSTITUIÇÃO DO BRASIL - 1988, p. 161), mas sem
pre com atenção à reserva constitucional de fins de investigação criminal
ou instrução processual penal.

14. Tendo o legislador constitucíonal,em boa hora, disciplinado
claramente os contornos da garantia de sigilo das informações pessoais
constantes de bancos de dados de molde a que sua divulgação somente
possa ser feita atendidos a dois distintos pressupostos: na forma da lei e
para os fins de investigação criminal ou instrução processual penal, desa
parece o impasse interpretativo pela palavra final da Constituição. Esta 6 a
cláusula de reserva prevista pelo próprio texto constitucional.

15. Assim, os cadastros criados e mantidos pelos Tribunais Eleitorais,
pela Receita Federal e entidades congêneres, têm finalidade própria e Dia
podem, por isso mesmo, servir de banco comum de informações para agilizar
andamento de processos de execução, pois a simples circunstância de exis
tir feito em tramitação não significa, necessariamente, existência de inte
resse público a justificar a adoção da medida excepcional. ante o trata·
menta de rigorosa tutela ao sigilo dos dados imposta pela atual Consti
tuição.

16. Sirva de atenta recomendação a serena advertência oriunda da
Consultoria-Geral da República no sentido de que "se a lei reveste de
sigilo determinados atos estatais, excepcionando, des!e modo, com funda-
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mento em expressa permlssao constitucional, o principio geral da publi
cidade. toma-se defeso ao aplicador da norma legal - administrador ou
julgador - fazer aquilo que ela, na cláusula de reserva, não permite"
("Parecer", citado, p. 19.810).

111 - O critério legal

17. Ainda que se admita - exclusivamente ad argumentandum
- como inaplicável à espécie a citada garantia constitucional, ainda assim
não teria apoio legal a pretendida requisição de informações, por prema
tura.

18. Em princípio, deve ser afastado o pretendido apoio da provi
dência comentada dentre as garantias constitucionais contempladas nos
incisos XXXIII e XXXIV, b, da Carta Maior.

19 . Com efeito, a primeira dela reporta-se à dicção de que .. todos
têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo
da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado". Assim, se aplicável
ao caso, essa garantia seria oponível à Receita Federal, não ao Judiciário;
em segundo lugar, a lei tipificou essas informações como sigilosas, circuns
tância que. por si s6, toma não-invocável O preceito à hipótese concreta.

20. A segunda diz respeito à "obtenção de certidões em repartições
públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse
pessoal". Igualmente inaplicável ao nuclear fundamento de que essa ga·
rantia também só poderia ser contraposta em relação à repartição pública
específica (Receita Federal), além de outros aspectos atinentes ao pressu
posto de "situações de interesse pessoal". Ademais disso, como destacou
o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, "quando a Constituição menciona,
entre os direitos e as garantias individuais, o de obter certidões das repar
tições públicas, implicitamente aí deixam de estar incluídos aqueles casos
em que a lei confere sigilo à informação" (RE 0.0 93. 150-SP; ReI. Min.
DBCIO MIRANDA, in RTf 96/933-938).

21 . Do outro lado. ao estabelecer a Constituição Federal o princípio,
segundo o qual todos têm direíto de receber dos órgãos públicos infor
mações, tanto de seu interesse particular quanto de interesse público, o
legislador fundamental estruturou evidente princípio norteador, mas não
o erigiu à categoria de postulado absoluto e irrestrito, de molde a, sem
reserva, fulminar possíveis indivulgabilidades disciplinadas por lei. Tanto
assim é que, na própria garantia, ficou condicionada a ressalva de infor
mações cujo sigilo fosse imprescindível à segurança da sociedade e do
Estado.
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22. Verdadeiramente compreensível a existência das restrições apon
tadas à quebra do sigilo: de certo, como notou FRANCISCO FERNANDES
ARAúJO, não seria razoável ficasse exposta a situação econômico-finan
ceira do contribuinte, numa vulnerabilidade "à mercê de pessoas menos
escrupulosas. sendo fácil deduzir os inconvenientes e constrangimentos que
certamente adviriam de tal liberação. acarretando total desassossego a todos
aqueles que estejam cadastrados junto à Receita Federal" ("Requisição de
Informações pelo Poder Judiciário", RP. vaI. 38/212-218).

23. Há uma colocação interessante a ser feita: se o sigilo abrange
a totalidade das informações cadastradas na Receita Federal acerca do
CQntrib\1inte. oU '8e são de domínio público (e, portanto. pass\veis. de diw.\
gação). aquelas que digam respeito 8 dados considerados de menor impor
tância. tais como: endereço. data de nascimento e outras equivalentes.

24. A melhor inteligência é aquela que conduz ao sigilo total dessas
informações, porquanto dados fornecidos pelo próprio contribuinte com a
ressalva de que não serão divulgados e somente serão utilizados pela pr6pria
Receita Federal. Com pequenas variações conceituais, o tema foi abordado
na doutrina, ainda sob a égide da Constituição anterior, com rica contribui
ção para o tema, como se vê, inter plures, nos trabalhos de MIGUEL
JOÃO FERREIRA DE QUADROS, "Administração Tributária", in Co
mentários ao CTN, vaI. 2, Ed. Bushatsky, pp. 283/284; ALIOMAR BA
LEEIRO, Direito Tributário Brasileiro, Forense. RJ, pp. 566-567; Josa
CARLOS GRAÇA WAGNER. "Ilegalidade da divulgação, pela Fazenda
Pública. de nome de devedores de impostos", in Resenha Tributária, volume
1/1; S2RGIO GISCHKLOW PEREIRA, "Rereita Federal e Informa
ções ao Poder Judiciário", in AJURIS 22/212 e RBDP 32/71; FRANCISCO
FERNANDES DE ARAúJO, "Requisição de infonnações ao Poder Judi
ciário". in RP 38/212 e RF 295/483.

25. Assim, no que tange à Execução Fiscal, que somente pode ser
promovida pelu FAZENDA POBLICA, através de correspondentes pessoas
jurídicas para isso capacitadas processualmente, não se justüica esse
requerimento, porquanto, à luz do citado art. 54 da Lei 0..0 3.470/58, essas
informações podem ser requisitadas diretamente pelo órgão fazendário
correspondente, eis que o pedido se faz "no interesse da Administração
Póblica" .

26 . Nas demais espécies de processo em que não exista a presença
da Fazenda Pública {processos envolvendo exclusivamente particulares),
também o ônus de fornecer tais dados é exclusivamente do Autor. Se a
informação de que ele necessita 'se encontra em alguma repartição pública,
seria invocável a disposição do art. 89 da Lei Federal n.O 4,215/63 (Es
tatuto do Advogado). em cujo inciso VI, letra c, está assegurado ao advo
gado o direito de "ingressar lívremente em qualquer edifício ou .recin~

em que funcione repartição judicial. policial ou outro serviço público onde
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o advogado deve praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exer
cício da atividade profissional, dentro do expediente regulamentar ou fora
dele, desde que se ache presente qualquer funcionário".

27. A eventual dificuldade prática no exercício desse direito não
transfere para o Juiz o ônus da obrigação processual nem legitima seja o
Magistrado utilizado como preposto da parte. Nas ações a serem propostas,
as medidas prévias devem ser encetadas e/ou orientadas pelo advogado da
parte interessada, em plena coerência com a antiga previsão legal de que,
"no seu ministério privado, o advogado presta serviço público, constituindo,
com os juízes e membros do Ministério Público, elemento indispensável à
administração da Justiça" (Lei n.O 4.215{63, art. 68», agma a~çada a
nível constitucional pelo art. 133 da Carta Fundamental, repetindo que
"o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável
por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da
lei" .

IV - O disciplinamento legal da questão

28. O ordenamento jurídico infraconstitucional dá perfeita solução
à controvérsia: aplicar.se-iam as normas constantes do CODIGO TRIBUTÁ
RIO NACIONAL, art. 198 e seu parágrafo único; CODIGO DE PRO
CESSO CIVIL, art. 399 e LEI FEDERAL n.O 3.470/58, art. 54.

29. O Código 'Tributário Nacional, aqui como lei complementar, e
na esteira da tradição legislativa, previu que é vedada a divulgação, para
qualquer fim, por parte da Fazenda Pública ou de seus funcionários, de
qualquer informação sobre a situação econômica ou financeira dos sujeitos
passivos, explicitando, no parágrafo único dessa norma legal, que ficavam
excetuados os casos de assistência mútua entre as repartições fiscais das
três esferas governamentais e os de requisição regular da autoridade judi
ciária no interesse da Iustiça.

30. O saudoso Mestre ALIOMAR BALEEIRO, comentando o CO"
DIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, especificadamente no seu art. 198 e
parágrafo único. ponderava que, "em princípio, o Código Tributário Na
cional, corno aliás o Direito anterior, notadamente o relativo ao imposto
sobre a renda, garante ao sujeito passivo e terceiro o sigilo a respeito de
sua respectiva situação financeira ou econômica, a natureza e o estado de
seus negócios ou atividades", advertindo ser "vedado à pessoa de direito
público divulgar informação obtida em razão do ofício, o mesmo aplican
do-se às autoridades como órgão imediato da pessoa de direito público e
aos funcionários, estes como dgentes técnicos ou jurídicos dela", tudo sob
pena de procedimento criminal (Direito Tributário Brasileiro, Forense, RJ,
5.a edição, p. 551).

31. Por seu turno, a Lei Federal n.O 3.470/58, disciplina que "ne
nhuma informação poderá ser dada sobre a situação fiscal e financeira dos
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contribuintes. sem que fique registrado, em processo regular, que se trata
de requisição feita por magistrado no interesse da Justiça ou por chefs
de repartições federais, diretores da Prefeitura do Distrito Federal e Secre.
tários da Fazenda dos Estados, no interesse da administração pública".

32. Também é de ser observado que o art. 399 do CPC não auto
riza a diligência pleiteada, até mesmo quando para simples localização do
endereço do executado, cuja especificação, na petição inicial, é Ônus do
Exeqüente. Dessa forma, os poderes conferidos ao Juiz pela primeira figu
ra do aludido dispositivo legal referem·se, é evidente, a certidões necessá
rias à prova, isto é, a convencer da realidade dos fatos alegados pelas par
tes. Aqui se cogita de provar um fato desconhecido pela própria parte in
teressada estranha à lide. Não se nega. por outro lado, seja atentatória à
dignidade da Justiça a omissão do devedor na indicação dos bens sujei-,
tos à execução, nos termos do aventado art. 600, IV, do Estatuto Proces
sual.

33. Contudo. umli observação se impõe: o citado dispositivo legal
deve ser entendido - como já se argumentou -, tendo em vista bens espe
cificamente sujeitos à execução, e não os bens em geral. Não se incida no
erro da generalização em qualquer das situações. A requisição só há ser
feita se tipificado ato atentatório à dignidade da Justiça, estando correta
a postura de que "liberalidade anterior, que autorizava a prática de requi
sições, independentemente da prova da necessidade da providência, não
convalida o seu prosseguimento" (JTACivSP, Lex, voI. 48/79).

34. Desse contexto, resulta claro que somente tem aplicabilidade ao
caso em discussão aquilo que possa ser legalmente conceituado como in
teresse da lustiça posto que não cabe ao Magistrado fazer quaisquer requi
sições com fomento no indigitado "interesse da Administração Pública".

V - O conceito jurídico de "interesse da justiça"

35. Justo é partir da premissa de que uma interpretação demuia~

damente restrita acabaria confundindo "interesse da Justiça" com "inte
resse da Justiça Pública" a ponto de redundar na aplicabilidade da norma
apenas em sua extensão criminal, vez que o conceito de "interesse da Admi
nistração Publica" (contemplado no parágrafo único do art. ]98 do CTN)
abrange a dimensão "fazendária" especificada na lei.

36. A propósito, o Juiz ROBERTO GRASSI fez ver que em países
do Ocidente liberal, como o nosso, "tem sabor de extravagência imaginar..;
se que o interesse da Justiça não possa dimensionar-se e coexistir com o
das partes litigantes, numa co-extensão entre a tutela ao direito subjetivo do
exeqüente e a realização prática do Direito Positivo, da vontade concreta
da lei, culminando com a preciosa observação de que Ué certo que o ma.!
gistrado não ~ há de erigir em beleguim de Shyllocks; mas, dentro de uma
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concepção publicística do processo, quando não mais se autoriza o credor
à condução do obrigado obtorto collo, não se poderão deixar de extrair
os corolários do monopólio estatal da distribuição da Justiça, nem ignorar
o elevado nível de eticidade da relação executória; quanto ao último fe
nômeno, particularmente em face do sistema do novo estatuto (processual)
de 1973" (AI n.O 148.876; 2.oTACivSP, in RT 570/163).

37. Dentro dessa consagrada teoria, o Código de Processo Civil in
vestiu o Juiz de poderes amplos, todos destinados a tomar efetiva essa
responsabilidade, como se lê, predominantemente, nos artigos 599 e 601. O
novo diploma considerou atentatório à dignidade da Justiça, entre outros,
o ato do devedor que "não indica ao Juiz onde se encontram os bens
sujeitos à execução" (CPC, art. 600, IV). Assim, desde que comprovada
essa apontada omissão ou sonegação, pode o Juiz ordenar providência ex
traordinária para efetiva localização desses bens.

38. Não resta dúvida de que a responsabilidade executória é víncu
lo de Direito Público Processual. Ensina-nos LIEBMAN que "quem põe
as mãos sobre os bens de devedor é o Estado, por intermédio de seu órgão
competente: ele e só ele tem os poderes para tanto. O erro das doutrinas
privatísticas é de querer construir com materiais tirados exclusivamente do
Direito Privado uma série de atividades e relações em que a autoridade
soberana do Poder Público intervém necessariamente, em exercício de po
deres que lhe pertencem em caráter privativo, para cumprir sua missão
de guardião e defensor do Direito. A sanção não é elemento da relação
jurídica privada. Titular do poder sancionatório é o Estado, como elemen
to soberano de sua soberania. Só ignorando deliberadamente a participa
ção do órgão estatal e o papel que lhe cabe no processo de execução, papel
de todos os pontos de vista decisivo e insubstituível, é que se pode pre
tender localizar no direito 'do credor o poder de invadir a esfera jurídica
do devedor; seri,a, pois, querer construir a teoria do processo sem levar
em conta a existência do Juizl" (Processo de Execução, 3.· edição, p. 32).

39. O princípio a viger é de que compete à parte, e não ao juiz, a
localização do devedor e de bens a serem penhorados. A simples circuns
tância de ser lançada, nos autos do processo, certidão do Oficial de Jus
tiça de que não foi encontrado o devedor, ou nem localizados bens, não
é suficiente, per se, para justificar o expedito pedido de informações à Re
ceita Federal. A inexistência de bens garantidores da execução não trans
forma o interesse particular em interesse da justiça, de forma a justificar
a devassa da documentação fiscal e a quebra do segredo que a protege,
na única interpretação que se coaduna com os princípios de Justiça.

40 . Vários são os fundamentos jurídicos dessa deliberação. Em pri
meiro lugar, tal pedido seria inviável em processos de EXECUÇÃO FISCAL,
tendo em vista que o art. 54, segunda parte, da Lei Federal n.O 3.470/58,
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possibilita a requlslçao dessas informações pelo "chefe da repartição",
quando no "interesse da administração pública". Logo, se pode o Exeqüen
te. por si mesmo e de forma direta, obter tais informações. não lhe é lícito
requerer essa providência por intermédio do Judiciário. Ademais. essa in
formação. se necessária. há de ser obtida antes do ajuizamento da Exe
cução Fiscal. posto que esse Ônus de individualizar devedor e bens c0m
pete ao Exeqüente.

41. Note-se. ainda. que inconcebível é a utilização do Poder Judi
ciário para obtenção dessa modalidade de informação, quando o Req~

rente é a UNIÃO FEDERAL, porque. no caso específico. tem esse ente
federal poderes legais para dirigir-se diretamente à repartição competente
para obter as informações pretendidas. como prevê especificadamente o
art. 38. inciso XIV. da Lci Pedetal n.O 1.341. de 3Q-l~5'1.

42. O Tribunal Paulista deu precisos contornos ao tema ao asse
verar que "não cabe ao Juiz providências para localização de bens do
devedor quando o credor a desconhece. mormente através de requisição de
informações à repartição fiscal que as obtém, por declaração de bens dos
contribuintes dos tributos. garantindo-lhes sigilo. Quando o art. 600, IV
- invocado pela agravante - se refere a bens. o faz com determinativo.
indicando objeto específico da execução. não a bens em geral, sobre os
quais possa cair a constrição legal. Aí se cuida do próprio objeto da obri
gação que se pretende executar e, não. a qualquer bem do devedor a ser
penhorado. apenas para garantia da execução de obrigação da qual não é
objeto específico" (RT 510/151). Acrescente-se, a tudo isso, que a conduta
in jrtwdem executionis não pode ser presumida: destarte, a SÓ circunstân
cia de não ter sido localizado o devedor (cujo endereço foi apontado por
responsabilidade do Exeqüente) não é de molde a justificar o entend1mento
(alicerçado em mera presunção, repita.ge) de que o devedor esteja "omi
tindo ao Juiz onde se encontram os bens" sujeitos à execução, na litera
lidade do dispositivo legal.

43. Calha, a propósito, a observação feita pelo Egrégio Primeiro
TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL DE SÃO PAULO, em acórdão que
evidenciou, na via recursal, pretendido atrelamento aos principies proces
suais aplicáveis: "I! obrigação da parte, ao propor ação, saber. previamen
te, o endereço e a qualificação dos requeridos, bem como, em execução.
se os mesmos têm algum bem. se não têm. ou não sabe o exeqüente da
existência de algum. corre o risco de estar propondo ação sem finalidade.
Por isso mesmo. é antes da propositura da ação que há de perquirir o
autor da existência ou não de bens. I! muito comum, porém, em nosso
foro, se darem os exeqüentes 80 comodismo de não fazerem qualquer
indagação prévia a respeito e. ante a primeira dificuldade, solicitarem su
pra a Justiça a sua inicial desídia, diligenciando junto a 6rgão da Admi
nistração Pública, quer para se tentar a localização dos requeridos, quer
para se descobrir bens em seu nome ( ... ). Como tal procedimento vem
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acarretando um acréscimo de serviços aos já assoberbados cartórios e, tam
bém, à própria Receita Federal, não havendo uma séria justificativa para
o requerimento, foi bem indeferido" (RT 511/133),

44. A requisição de informações à Receita Federal, pelo Magistrado,
somente há de ser feita quando evidente o "interesse da Justiça", que
não se confunde, é óbvio, com o interesse do particular. A circunstância
de a informação requerida objetivar a realização de penhora, que é, como
consabido, ato preliminar para a execução do patrimônio do devedor,
mediante o poder exercido pelo Juiz-Estado, não legitima a invocação de
que está aí configurado um nítido "interesse da Justiça". Esse interesse
está na composição da lide, mas não leva a ponto de o Estado substituir ao
particular naquilo que é de sua competência exclusiva: melhor dizer. que
constitui ônus do Autor, como indicar na petição inicial "o nome e a
qualificação" do devedor.

VI - A jurisprudência construida a respeito

45. A celeuma ganhou forte reforço com a decisão do SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, obrigatoriamente referenciada e segundo a qual a
requisição em comento se faz no específico "interesse da Justiça". O acór
dão, lavrado repetidamente em dois julgamentos, tem a seguinte elucidativa
ementa:

"PENHORA. Pedido de requisição, pela Justiça, de infor
mações à Repartição competente do Imposto de Renda sobre
declaração de bens do executado, frustrados que foram todos os
esforços para a localização de bens para a penhora.

Essa requisição, ao contrário do que sustenta o acórdão
recorrido, se faz no interesse da Justiça, pois a penhora é ato
preliminar para a execução do patrimônio do devedor, e o
titular desse poder de executar é o Estado, que o tem corno
instrumento necessário para desincumbir-se de seu dever de pres
tar jurisdição. Daí o preceito contido no art. 600, IV, do Código
de Processo Civil, o qual considera atentatório à dignidade da
justiça o ato do devedor que não indica ao juiz onde se encon
tram os bens sujeitos à execução.

Recurso extraordinário conhecido e provido."

(RE n.O 92. 377-2-SP e 95. 160-1-PR; 2.- Tunna, ReI. Min.
MOREIRA ALVES; V.u.; in D/U de 1.°-6-84, p. 8729 e D/V
de 29-6-84, p. 10747. respectivamente).

46. Dois aspectos dessa decisão, todavia, merecem pronto realce:
1.°) o julgamento se deu sob 8 égide do ordenamento constitucional ante
rior, que não contemplava o sigilo dos dados; 2.°) ainda que se repute
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constitucional a anterior previsão legal, o julgado não generalizou a pro
cedência da requisição; ao contrário, restringiu-a à situação em que te
nham sido frustrados todos os esforços para a localização dos bens e
vinculou a providência para cercear "ato do devedor quem não indica ao
juiz onde se encontram os bens sujeitos à execução".

47. Mesmo ap6s essa decisão da SUPREMA CORTE, o Egrégio 1.0
TACivSP, após considerar a excepcionalidade da providência de requisição
quando configurado "ato atentat6rio à dignidade da Justiça", fez expressa
alusão à decisão do STF para obtemperar:

"Todavia, pelo mesmo entendimento jurisprudencial, em
face da violência desse expediente, devassando a vida do con·
tribuinte, o mesmo aresto condiciona essa requisição a que teIIbau(
sido frustrados todos os esforços para a localização de bens ()
penhora. Na espécie, porém, o executado ainda nem mesmo foi
citado, porque s6 existe informação, colhida pelo meirinho, de
que este reside em Jandaia do Sul, Paraná. E antes dessa cita
ção, quando o executado terá, inclusive, direito de oferecer bens
à penhora (art. 652, .:aput, CPC) resulta inadmissível a medida
excepcional."

(AI n.O 382. 243-Jundiaí; Relator Juiz FERRAZ NOGUEI
RA; 3.a Câmara, v.u.; julgado em 16-10-87; in JTA-Lex, voI.
111/047.)

48. ll. de se registrar que houve, inicialmente, alguma oscilação nos
julgados que apreciaram a questão ora discutida. Os acórdãos proferidos
tocaram em aspectos variados do tema, mas todos sob a tÔnica de que é
Ônus do exeqüente a localização do endereço do devedor, não sendo lícito
pretender transferir esse encargo ao Juiz à simples constatação do oficial
de justiça não ter encontrado o devedor nem localizado bens a serem
penhorados.

49. Vejam.se os arestos que merecem ter sua ementa integralmente
transcrita para melhor compreensão da inteireza da matéria julgada:

"PROCESSUAL CIVIL. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR.
RECUSA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL EM FOR
NECER O ENDEREÇO DO EXECUTADO. RESOLUÇÃO
N.O 13.528/87 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.

1. A localização do devedor é providência que compete ao
credor-exeqüente. O Poder Judiciário não pode suportar tal
ônus quando não há prova nos autos de que o credor tenha
diligenciado para apurar o endereço do executado, ou, ainda.
para acertar uma relação processual, que não se consumou por
não estar a inicial suficientemente instruída.

2. Negado provimento ao agravo."
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(AI n.O 89.01. 20234-4·BA; ReI. Juiz OSMAR TOGNOLO,
TRF La Reg.; 3.a Turma, à unanimidade: Partes: CAIXA ECO·
NóMICA FEDERAL X PUNIO DE OLIVEIRA SILVA; in
DJU de 5-3-90, Seção li, p. 3220).

"PROCESSUAL. EXECUÇÃO. DEVEDOR NÃO-LOCALI
ZADO. REQUISIÇÃO AO FISCO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Por expressa disposição legal, assecuratória do sigilo a
respeito da situação financeira ou econômica, a natureza e o
estado dos negócios ou atividades do contribuinte, somente se
justifica pedido de requisição no interesse da Justiça, à repar·
tição arrecadadora do Imposto de Renda, quando se tratar de
cobrança deste tributo.

2. Localização de devedor e bens para satisfação de cré
dito de entidade particular não atende ao interesse da Justiça,
de modo a justificar a requisição.

3. Precedentes do TRIBUNAL FEDERAL DE RECUR
SOS.

4. Decisão mantida."

(AI n.O 89.01. 20961·6-BA; Relator Juiz FERNANDO
GONÇALVES; TRF·P Reg.: :;8 Turma; ~ ut"Janimidade: PRr
tes: CAIXA ECON()MICA FEDERAL x DANIEL ASSIS DA
BOA MORTE); in DJU de 5-3-90, Seção lI, p. 3221.)

50. A rica e fértil jurisprudência do TACivSP ripostou, com suli
ciência e maestria, os argumentos invocados pelo exeqüente para a obtenção
da pretendida requisição de informações ao Fisco, em ementa que resultou
assim redigida:

"PROCESSO CIVIL, EXECUÇÃO. BENS NÃO-ENCON
TRADOS. PEDIDO DE INPORMAÇ()ES À DELEGACIA DA
RECEITA FEDERAL. INDEFERIMENTO.

l! obrigação do autor, ao propor a ação, saber previamente
o endereço e a qualificação do requerido, bem como se este
possui bens, não ficando o magistrado obrigado, portanto, a defe
rir o pedido de informaç6es à Delegacia da Receita Federal para
obter a declaração de bens do executado."

(AI n.O 306. 825-SP; l.<>'fACivSP; ReI. Juiz RAFAEL GRANATO;
4.& Câmara, à unanimidade; in RT 571/133).

51. Com efeito, transparece claro que é obrigação da parte ao propor
a ação, saber, previamente, o endereço e a qualificação dos réus, bem
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como, em execução, se os devedores têm algum bem, a fim de que a açio
somente seja proposta com alguma utilidade prática. Dessarte, se os exe
cutados Dio têm bens, ou não sabe o exeqüente da existência de algum,
corre o risco de estar propondo ação sem finalidade. Por isso mesmo. 6
antes da propositura da ação que há de perquirir o credor da existência
ou não de bens, eis que a responsabilidade, na execução. é exclusivamente
patrimonial.

52. Porém, como ressaltado no aresto anteriormente indicado. "é
muito comum, em nosso foro. se darem os exeqüentes ao comodismo de
não fazerem qualquer indagação prévia a respeito e, ante a primeira difi·
culdade, solicitarem que a Justiça supra a sua inicial desídia, diligenciando
junto a órgão da Administração Pública, quer para se tentar a localização
dos requeridos. quer para se descobrir bens em seu nome", concluindo,
à vista dessas carradas de razões. que "como tal procedimeflto vem acar
retando um acréscimo de serviços aos já BSsoberbados cartórios e, também,
à própria Receita Federal, não havendo uma séria justificativa para o
requerimento, foi bem indeferido o pedido. Por esses motivos, nega-se pro
vimento ao recurso" (idem, ibidem), circunstâncias e arsumentos que jus
tificam a reinvocação do aresto.

53. A questão de requisição de dados à Receita Federal vinha
agitando o l.O'fACivSP. a ponto de ser submetida a uma das plenárias a
suscitação de uniformização de jurisprudência, porque algumas das Co
lendas Câmaras vinham deferindo o pedido das partes, e outras, Dlo. A
suscitação foi repelida. decidind~se que, em se tratando de matéria ligada a
desenvolvimento fático, cada caso mereceria uma apreciação própria, não se
devendo ampliar genericamente a negativa ou a concessão.

54. Porém, com o exame particular de cada situação, veio se
alargando o campo de indeferimento, à míngua de situação fática justifica
dora do anormal procedimento consultivo.

~5 . Não se deve esquecer que a hipótese contempla pretensa trans
ferência da obrigação de instrumentalizar o pedido, que seria do eJl:eqUente,
para a Justiça. Ora, não se pode transformar esta em instrumento de pes
quisa da parte, se ela nio se acautela ao fazer os negócios. Veja-se que,
na maioria dos casos, o requerente de tais ofícios é um estabelecimento de
crédito, justamente aquele que, na contratação dos empréstimos. forme
longos cadastros e formula variadas exigências, detendo. por outro lado.
recursos amplos de pesquisa, quer com recursos materiais. quer com recur
sos humanos para localização de seus devedores.

~6. Doutro lado, a declaração de renda guarda o sigilo próprio. Não
se destina a tomar público o seu contel1do. senão garantir ao Fisco Federal
a sua arrecadação, até porque a sonegação do imposto de renda tipificaria
um illcito penal. Fosse ela fonte de informações, facultaria uma resistência
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do contribuinte a explicitar o mínimo possível, receoso de estar publicando
a sua vida sócio-econômica. Ademais disso, o atendimento de tais preten
sões. gradativamente, conduziria à descaracterização daquele cadastro 
de finalidade específica - para banco de dados de utilização comum de
todos os interessados.

57. Cumpre notar que, por meio da declaração anual de rendas. a
Fazenda Federal pede e colhe dados relativos à vida privada e aos negócios
particulares dos contribuintes. mediante declaração unilateral que não pode
deixar de ser considerada confidencial. Há que lembrar. ainda, que o Fisco
Federal exige a exata e rigorosa declaração das rendas e do patrimônio. sem
cogitar da sua origem lícita ou ilícita. e faz tal exigência sob a garantia de
guarda de "rigoroso sigilo sobre a situação de riqueza dos contribuintes"
(Decreto n.o 76.186, de 1975, art. 480, e Decreto-Lei n.e. 5.844. de 1943,
art. 201). A essas disposições legais se sobrepõe o Código Tributário Na
cional. como lei complementar à Constituição, que em seu art. 198 só
admite a requisição judicial no interesse da Justiça, e a inteligência da ex
pressão somente pode ser de caráter restritivo, por sua natureza.

58. O direito invocado pelo requerente não é absoluto, esbarrando
diante do sigilo e da mera comodidade. Fosse dada a interpretação que
esses requerentes querem, costumeiramente. atribuir ao disposto na Carta
Maior e no art. 130 do Código de Processo Civil, infindável seria a pre
tensão a expedição de ofícios e a envio de requisições, valendo-se a parte
da própria Justiça, como sua preposta, à consecução do ônus de forma
ção da prova, que cabe, por consagrado princípio, a quem se submete à
prestação jurisdicional.

59. Ademais de tudo isso, não prova, de regra, o requerente. ter
encetado investigações próprias. ou por firmas especializadas, e que se
muniu de todas as cautelas quando ajustou o seu negócio com a.parte. quanto
aos seus endereços e comprovação de bens que caucionassem aquela tran·
sação. O que reflete mera comodidade em vir buscar, através da declara
ção de renda do devedor. satisfação dupla (eventual endereço + descrição
de bens), posto representar dúplice busca que lhe competia e ainda lhe
cabe.

60. Esse argumento, sob os seus multifacetados aspectos, receberam
o placet da jurisprudência, consoante atesta a seguinte expressiva ementa:

"EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL. DEVE
DOR NÃO-LOCALIZADO. PEDIDO DE INFORMAÇOES À
RECEITA FEDERAL. INDEFERIMENTO.

Cumpre ao exeqüente instrumentalizar o pedido e fornecer
o endereço e a descrição dos bens do executado, não podendo,
por mera comodidade, recorrer à Justiça para obter da Receita
Federal o endereço e cópia da declaração de renda do devedor,
que guarda sigilo próprio."
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(AI n.O 313 .157 - Guarulhos; Relator Juiz BENINI CABRAL;
1,!'TACivSP, 4.& Turma, à unanimidade; in RT 583/152).

61. Até mesmo para a jurisprudência mais liberal. há condiciona
mento de que as informações somente devem ser requisitadas à Receita
Federal quando manifesto o interesse público, em benefício da própria
Justiça. Tal se depreende nos seguintes julgados:

"EXECUÇÃO FISCAL. REQUISIÇÃO DA DECLARAÇÃO
DE BENS DO EXECUTADO A REPARTIÇÃO FAZENDÁRIA.
SIGILO FISCAL.

I - O deferimento do pedido está condicionado à compro
vação de que o exeqüente não obteve as informações utilizando-se
dos meios à sua disposição. no interesse da Administração Pública.

II - Mastada essa hipótese. a quebra do sigilo que pr0
tege as declarações (Decreto n.O 85.450/80) apenas se dará no
interesse da Justiça. o que não ocorre no caso em exame.

IH - Agravo conhecido e desprovido."

(AI n.O 45.09O-SP; ReI. Min. JOS~ DE JESUS FILHO; TFR,
4" Turma, à unanimidade; Partes: UNIÃO FEDERAL x Fundi
ção e Metalúrgica Cofim Ind. Com. Ltda.; in DJU de 28-8-86.
p. 15.054):

(AI n.O 49. 796-SP; ReI. Min. JOS~ DE JESUS FILHO; TFR.
4" Turma, à unanimidade: Partes: lAPAS x Cyro Duarte; in DJU
de 17-9-87. p. 19.577); Waldemir Dias Batista; in DJU de
17-9-87; p. 19.577; 28-8-86. p. 15.056); e

(AI n.O SO.047-SP; ReI. Min. JOS~ DE JESUS FILHO; TFR.
4,- Turma, à unanimidRde; ParteR: lAPAS x Waldemir Dias
Batista; in DJU de 17-9-87. p. 19.577).

"'PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REQUISIÇAO
DE INFORMAÇOES À RECEITA FEDERAL. INDEFERI·
MENTO.

Requisição. no curso de execução fiscal promovida pelo
lAPAS, de informações à repartição encarregada da arrecada
ção do imposto de renda.

~ inadmissível a adoção de tal providência por via do Ju
diciário. uma vez que o exeqüente, na qualidade de autarquia
federal, pode obter de qualquer repartição pública o endereço
exato de um contribuinte e verificar se possui bens passíveis
de serem penhorados, somente se justificando o pedido à repar
tição arrecadadora do imposto de renda quando se tratar de
cobrança de tal tributo.
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Agravado desprovido."

(AI n.O 49.227-SP; ReI. Min. ARMANDO ROLEMBERG;
TFR, 4.- Turma, à unanimidade; D/U de 14-8-86, p. 13 .825);

e

(AI n.O 50. 009-PR; ReI. Min. ARMANDO ROLEMBERG;
TFR, 4.& Turma, à unanimidade; D/U de 4-12-86, p. 23.932).

"PENHORA. BENS NÃO-ENCONTRADOS. INFORMA
çÃO DA RECEITA FEDERAL. PEDIDO INDEFERIDO.
AGRAVO NÃO-PROVIDO.

Não cabem ao juiz providências para localização de bens
do devedor, mormente através de informações pedidas à Re
partição do Imposto de Renda,"

(AI n.o 86. 614-SP; ReI. Juiz ÁLVARO LAZZARlNI;
2.0 TACivSP; 6.- Câmara; in RT 523/183).

"PENHORA. BENS NÃO-ENCONTRADOS. INFORMA
çÃO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL. PEDIDO
INDEFERIDO. AGRAVO IMPROVIDO.

Não há interesse da Justiça em que a Recebedoria Federal
informe sobre a existência de bens do devedor que. citado para
pagar, não indicou bem para ser penhorado e nem pôde o oficial
de justiça localizar algum."

(AI n." 295.232-SP; ReI. Juiz MOHAMED AMARO;
l."TACivSP, 5.- Câmara).

"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INFORMA
ÇOES.

Requisição, pela Justiça, de informações à CIRETRAN s0
bre o endereço e eventual relação de veículo em nome da exe
cutada. Descabimento no caso. Interpretação do art. 399 do
CPC.

Agravo improvido,"

(AI n.O 48.976-SP, ReI. Min. ILMAR GALVÃO; TFR, 4.
Turma, à unanimidade; Partes: lAPAS x Aparecida Lacerda
Moraes; in D/U de 12-6-86, p. 10.327).

62. Na tônica de que a requisição só se fará quando no interessQ
da Administração Pública, na fonna prevista no art. 54 da Lei n.O 3.470/58,
deliberou o TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS que, excetuada essa
hipÓtese, a quebra de sif!Ílo que protege tais declarações (Decreto-Lei
n.o 5.844/43, e Lei n.o 3.470/58), só se dará no interesse da Justiça
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(AI n,o 49.312-8P e 59.766-SP; ReI. Min. ILMAR GALVÁO; in D/U
de 29·5-86, p. 9161 e 25+89. p. 6063. respectivamente).

63. O Ministro EDUARDO RIBEIRO entendeu que "as declara·
ções prestadas para fins de imposto de renda revestem·se de caráter sigilo
so, só podendo ser desvendadas por motivos especialíssimos" para decidir
que "não constitui um desses motivos a pesquisa de bens que possam ser
penhorados" porque "constitui Ônus da parte fornecer os endereços dos
citandos. Não se justifica seja o encargo transferido ao órgão judiciário
quando a providência pode ser por ela tomada, como sucede com a coleta
de informações junto ao Cartório Eleitoral". Com esse teor foram emen
tados os acórdãos dos AI D.O 49.479-8P. in D/U de 21-8-86, p. 14.442 e
49.641-PR, in DJU de 2-10.86. p. 18.198.

64 . No mesmo diapasão os específicos julgados que merecem inte·
gral transcrição:

"EXECUÇÃO FISCAL. INTERVENÇÃO DO ÓRGÃO
JURISDICIONAL PARA A OBTENÇÃO DE INFORMA
ÇOES SOBRE A EXIST~NCIA DE BENS EM NOME DOS
EXECUTADOS E DE SEUS REPRESENTANTES LEGAIS.
DESCABIMENTO, NO CASO.

I - Não cabe ao órgão jurisdicional, em substituição à
parte interessada, diligenciar em repartição pública elementos
necessários à localização de bens dos executados. Tal medida
só é admissível, se se demonstrar a indispensabilidade da atua
ção do órgão judicante para alcançar-se aquela finalidade. Pre
cedentes.

II - Agravo desprovido,"

(AI n.O 49. 743-SP; TFR, 4.· T., ReI. Min. PÁDUA RI
BEIRO: in D/U de 7-8-86, p. 13.346).

"EXECUÇÃO. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS
PARA PENHORA. PEDIDO DE INFORMAÇOES À DELEGA
CIA DA RECEITA FEDERAL. INDEFERIMENTO. AGRAVO
NÃO PROVIDO.

Ao credor não cabe o direito de exigir da Receita Federal
informações sobre o que esta recebeu confidencialmente do con
tribuinte.

A requisição da autoridade judicial está limitada à requi
sição regular, no interesse da Justiça.

E o interesse da Justiça, nesse caso, não poderá ser con·
fundido com o interesse particular do credor interessado na
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penhora de bens do devedor. Ao credor não cabe o direito de
exigir da Receita Federal as informações que esta recebeu con
fidencialmente do contribuinte, sob a garantia da guarda do sigilo,
e seria irregular que o Juízo se pusesse a serviço do credor nes
sa pretensão indevida."

(AI n.a 243. 834-SP; ReI. Juiz GERALDO ARRUDA;
l."TACivsSP, 2.8 Câmara, à unanimidade; in 519/168).

"PENHORA. BENS NÃO ENCONTRADOS PARA SEREM
PENHORADOS. INFORMAÇÃO PELA RECEITA FEDERAL.
PEDIDO INDEFERIDO PELO JUIZ. AGRAVO NÃO PRO
VIDO.

E vedada a divulgação, para qualquer fim, por parte da
Fazenda Pública ou de seus funcionários, de qualquer infor
mação, obtida em razão do ofício, sobre a situação econômica
ou financeira do contribuinte.

A inexistência de bens garantidores da execução não trans
forma o interesse particular em interesse da justiça, de forma
a justificar a devassa da documentação fiscal e a quebra do
segredo que a protege (AI n.o 215.552, relator Felizardo Galil,
julgado em 12-11-75, "Julgados do TACivSP", publicação inter
na, 50/129). E o mesmo entendimento foi manifestado pela S.·
Câmara, no julgamento do AI n.O 219.764, em 3-3-1976,"

(AI n.a 236. 839-SP; ReI. Juiz GERALDO ARRUDA;
l."TACivSP, 2.· Câmara, à unanimidade; in RT 519/168).

VII - Conclusões

65 . A cabo dessas considerações, parece preponderar o entendimento
que mais se afina com os propósitos da instituição do sigilo sobre as
informações constantes do banco de dados da Receita Federal: sua devassa
somente pode ser feita em caráter excepcional, e nos estritos limites legais.
Nesse contexto, o interesse da Justiça é expressão que há de ser conceituada
como aquela que vise a combater, exclusivamente, atos atentatórios à
dignidade da Justiça. Assim, não se justifica a medida excepcional, em
princípio, enquanto o executado não foi sequer citado e não teve a opor
tunidade legal de pagar ou oferecer bens à penhora. Tampouco se admitirá
o expediente para colher exclusivamente o endereço do executado, objetivo
que pode ser conseguido pelo interessado através de recursos ou expedien
tes outros.

66. Essa inteligência é a única que compatibiliza o ônus da parte
com o cogitado interesse da Justiça, com. o condão de representar uma
interpretação sistêmica, pois a diretriz a ser seguida é a consistente em
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que as regras jurídicas constituem um sistema lógico, que satisfaça às exi·
gências metal6gicas de coerência e consistência.

67. Deveras, nenhuma regra jurfdica existe isoladamente, eis que,
no conhecido dizer do consagrado PONTES DE MIRANDA, nenhuma de
las é gota, ainda que tenha sido o artigo ou parágrafo único de uma lei.
De fato, direito é sistema. Quando uma Constituição entra em vigor, o
que mais importa é interpretá-la conforme os princípios da civilização em
que ela se tem de inserir a ser aplicada. "O direito é que faz as distinções.
se o direito faz as distinções desacertadamente, diante das circunstâncias,
o erro é dos falsos juristas".

68. O espírito da atual Lei Maior foi o de, sistematicamente, expun
gir do direito brasileiro a possibilidade de devassa da intimidade, resguar
dando-a mediante assecuratório sigilo, somente afetado em condições excep
cionais previstas em lei. Ora, como consabido, as regras jurídicas constitu
cionais sempre têm vigência imediata. Promulgada a Constituição, seus
efeitos se produzem prontamente sobre as relações jurídicas em curso à
data do início de sua vigência, por isso que as questões de direito intertem·
poral são reguladas no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Vinga a assertiva de que "não há regulamentação da Constituição. O que
pode haver são leis complementares, leis que a Constituição mesma exigiu
ou que previu que fossem feitas", no afiançar sempre oportuno e atual de
PONTES DE MIRANDA.

69. As diretrizes doutrinárias aqui sumariamente invocadas condu
zem, infalivelmente, ao entendimento de que a eficácia das regras jurf
dicas constitucionais não se subsume, absolutamente, à existência de lei
ordinária anterior, posto que seria subversão da ordem jurídica, diante do
princípio supremo alusivo a toda noção de Constituição. O que se pode
e deve perquirir é se a regra a ser aplicada constitui regra de fundo, ou
regra de forma. E, se a regra remeteu à lei ordinária o princípio outorgado,
a sua executoriedade é que poderá depender efetivamente da edição dessa
lei. Nesse caso, porém, deve-se ainda perquirir se a lei a ser outorgada
poderá limitar ou reduzir a aplicabilidade do princípio, porque o autoriza
a própria Constituição, ou não. O pressuposto, no entanto, é de que todas
as normas constitucionais são dotadas de eficácia plena.

70. Em suma: pela Carta Constitucional vigente, o acesso a banco
de dados específicos, por terceiros, somente pode ocorrer mediante ordem
judicial e para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;
ainda que inexistisse a específica proibição constitucional, permaneceria
íntegra a vedação, por força e pelo alcance das disposições legais comen
tadas. Não se permita, pois, possa o Processo ser utilizado de forma inde
vida, como vem acontecendo no dia-a-dia forense; atente-se, cada vez mais,
para as inovações introduzidas pela Constituição Federal, onde pontifica,
em plena sintonia com a evolução dos tempos, a proteção ao sigilo dos
bancos de dados, nos limites, fins e propósitos ali preconizados.
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I. A problemática da sonegaçiío tributária

Qual a dimensão da sonegação de impostos no Brasil? São justos os
encargos financeiros materializados nos tributos cobrados pela União, pelos
Estados e pelos Municípios, ostensiva ou disfarçadamente? O produto da
arrecadação é aplicado eficiente e honestamente em benefício do povo e das
atividades produtivas? Qual o processo democrático para a instituição ou o
aumento de tributos? Justifica-se o aumento de impostos quando há muita
sonegação? Pode-se admitir a decretação de tributos pelo Poder Executivo?
A fuga ao pagamento de impostos é moral e legítima? Quais são as causas
da sonegação de impostos por empresas e pessoas físicas? Em que situação
ou circunstância a recusa ao pagamento do imposto pode ou deve ser trata
da como infração criminal e quem deveria ser penalizado em vista da im
possibilidade de prender todos os sonegadores?

Estas são algumas das perguntas que podem e devem ser feitas pelo
cidadão e pelo empresário obrigados a pagar tributos, pelo legislador que,
institui a obrigação tributária, pela autoridade que administra o tributo e
mesmo pelo magistrado que julga as demandas tributárias e as acusações
de fraudes.

Citados questionamentos são sempre atuais. Mas nestes dias merecem
uma reflexão geral, pois a proposta (que não é nenhum plano) de recons·
trução nacional do Presidente da República aventa a hipótese de aumentar
impostos, obviamente sobre as pessoas que já pagam, assim como criar
novos impostos, em ambos os casos para suprir poupanças privadas (ou
suprimi-las) com o fim de atender neceuidade de investimentos para reto
mar o desenvolvimento e criar 20 milhões de empregos até o fim do sé
culo xx.
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Contraditoriamente. foi o próprio Governo Federal o agente do au
mento do desemprego. do regresso das atividades econÔmicas e do deses·
tímulo aos investimentos. na obsessão de diminuir o consumo de um povo
que padece de subconsumo. E para isso violou leis jurídicas, econômicas
e psicológicas.

Indiscutivelmente, o Estado precisa de recursos financeiros para cum
prir as funções que lhe compete ou lhe são atribuídas pela sociedade. N08
sistemas republicanos o poder ptíblico tende a aumentar e variar 08 tributos
porque os políticos e os governantes querem fazer mais coisas. para incre
mentar o progresso, promover maior distribuição de bens e serviços, e m~
mo para serem preferidos nas disputas eleitorais.

A humanidade. entretanto, progressivamente passou a opor-se a tri
butos extorsivos ou atrabiliários. que geralmente recaíam direta ou indire
tamente sobre os servos da gleba e a população obreira. A inconformidade
contra a tributação opressiva e autoritária alastrou-se a partir da Idade
Média e também por isso reis foram depostos. até por nobres que igual
mente se beneficiaram com tributações que continham os mesmos vícios.
Nos Estados Unidos da América, a exigência de impostos pela Coroa ingle
sa. sem audiência dos que deviam pagá-los, foi o estopim da Guerra da
Independência.

Por outro lado. a fiscali2:ação tributária não pode pretender abranger
diretamente o universo das pessoas tributadas, pois nessa hip6test a admi
nistração teria que organizar verdadeiro exército de fiscais e consUlllÍria
parcela demasiado alta da receita. Imperioso se toma. pois. que a legista
ção e a administração induzam os contribuintes a cumprirem sua obriga
ções tributárias com suficiente espontaneidade ou aceitação.

Neste estudo. transmitiremos informações sobre estimativas da sono
gação praticada no Brasil e. principalmente. analisaremos as principais
causas desse fenômeno. com apoio nas Ciências das Finanças e na experiên
cia profissional acumulada durante mais de 30 anos no exercício de cargos
de fiscalização de impostos estaduais e federais. assessoramento fazendário,
chefia da programação fiscal federal. julgador de processos fiscais no 1.0
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda e, a partir de 1978,
assessor legislativo da Câmara dos Deputados e do Senado Federal em audi
toria. finanças e tributações. Paralelamente. recordaremos recentes notícias
sobre indícios de corrupções ou prevaricações. porque a impunidade tende
a contaminar amplos setores administrativos e indispor os contribuintes ao
pagamento de impostos. Simultânea e finalmente. indicaremos alguns meios
capazes de reduzir bastante a ilegal evasão tributária.

O objetivo desta trabalho tem em mente contribuir para que o interes
sado no assunto firme um pensamento imparcial e mais completo sobre
as questões levantadas no início.
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li. Estimativas da sonegação de impostos no Brasil

Sabem as administrações tributárias da União, dos Estados e dos Mu~

niCípios, assim como empresários, contadores. economistas, advogados e
jornalistas que operam no campo tributário, que é bastante alta a sonega
ção de impostos no Brasil.

Não há publicação de estudo científico quantificando a ilegal evasão
de impostos, razão pela qual podem ser aceitas como razoáveis as estima~

tivas feitas por pessoas que vivenciam o fenômeno em sua experiência pro
fissional.

Deve ser observado que a sonegação de impostos estaduais e munici
pais implica automática sonegação de impostos federais, podendo ser do
Imposto sobre Produtos Industrializados mas necessariamente atinge o Im
posto de Renda. Por conseguinte, as fiscalizações dos Estados produzem
substanciais efeitos na arrecadação federal, de forma direta e indireta.

A seguir, recapitularemos algumas notícias sobre o w1to da sonega
ção de impostos, divulgadas pela Gazeta Mercantil a partir de meados
de 1989:

a) O IBGE inferiu que a economia informal representa 13% do
PIB - Produto Interno Bruto, quer dizer sobre o valor da produção inter
na de bens e serviços durante um ano, dela excluídos os consumidos na
produção (Gazeta Mercantil de 8-6-89). Há que atentar, todavia, que nos
dados à disposição daquele organismo está excluída parte da produção e
das receitas não declaradas para os censos estatísticos, razão pela qual
citado percentual seria maior ainda.

b) A sonegação chegaria a 30% do PIB (portanto 2,3 vezes a estima
tiva do IBGE), na avaliação abalizada do diretor da fiscalização da Secreta
ria da Receita Federal, auditor fiscal Tarcízio Dinoá Medeiros. sendo legí~

timo supor que tenha contado com dados s6lidos daquele 6rgão central
(Gazeta Mercantil de 26-28/8/89).

c) Igualmente para o presidente da Confederação Nacional do C0
mércio, Antonio de Oliveira Santos. 30% da economia ou do PIB seriam
informais. significando que os respectivos empresários não recolhem impos
tos nem contribuições previdenciárias. embora criem empregos não regis
trados (Gazeta Mercantil de 26-8-89).

d) A sonegação de impostos devidos ao Estado de São Paulo equiva
leria a 50% da arrecadação, portanto seria em tomo de 33 % da incidên
cia legal, segundo estimativa da Secretaria Estadual da Fazenda (Gazeta
Mercantil de 29-8-89).

e) As remessas ilegais ao exterior. por residentes no Brasil. teriam
voltado a crescer em 1987, somando ao·fmal de 1988, s6 os dep6sitos
bancários. US$ 16,2 bilhões (equivalentes a 14% da dívida externa de
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US$ 115,7 bilhões). podendo o total dos capitais evadidos atingir USS 34,7
bilhões. segundo estudo do Banco da Inglaterra sobre nove países~
res ( Gazeta Mercantil de 21·9-89). Razoável supor que a quase totalidade
dos valores ilegalmente transferidos para fora do País tenha fugido de
todas as incidências impositivas, admitindo que pequena parte tenha si
do submetida a tributação antes de terem procurado maior segurança. dis
ponibilidade ou rentabilidade no estrangeiro.

/) Somente fraudes cambiais mediante documentos falsos de impor
tadores fictícios, processadas de 1987 a 1989 e descobertas pela Polícia
Federal, configurariam evasão de divisas no valor estimado de US$ 360
milhées. reestimado no ano subseqüente em US$ 509 mühóe'S, toniorme
denlÚlcia feita pelo então Ministro da Justiça Saulo Ramos, apesar de
negadas por bancos e corretoras que teriam estado envolvidas e malgrado
a CPI do Congresso Nacional ter encerrado os trabalhos sem conetusio
(Gazeta Mercantü de 10, 11 e 18-11-89~ 26 e 27·9-90 e 29-11-90). As
fictícias importações teriam o objetivo de "lavar" dinheiro proveniente do
tráfico de drogas. Mediante a fraude. o Banco Central acabaria conver·
tendo em dólares. transferidos ilegalmente ao exterior, moeda nacional por
certo resultante de neg6cios e rendimentos sonegados.

8) No Rio Grande do Sul. 40% dos impostos estaduais estariam. seno
do sonegados, segundo o Secretário da Fazenda Orion Cabral. do Governo
empossado em março de 1991. ao falar sobre uma "blitz" policial contra
a sonegação (Gazeta Mercantil de 22·3-91).

Há tempo. interessa-se pelo assunto o Senador JOÃO CALMON. devi·
do à repercussão da sonegação na perda de recursos tributários que a
Constituição manda destinar à educação. Disse que ex-Secretários da Fa
zenda do seu Estado do Espírito Santo informaram que lá a sonegação
seria em torno de 45% dos impostos devidos (grandeza que correspon
deria à estarrecedora proporção de quase 82% dos impostos pagos). Lem·
brou. outrossim. que em 1990. numa reunião da Comissão de Assuntos
Econômicos com a Ministra Z~LIA CARDOSO DE MELLO, indagou-lhe
se tinha fundamento estimativa de que só a sonegação de impostos no Es
tado de São Paulo já seria equivalente 8 todo o Orçamento da União, tendo
O senador obtido, em resposta, um claro gesto manual de mais ou menos.

Outrossim, aproxima-se dos dados mencionados a sonegação compro
vada pela Auditoria Regional do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI·
DADE SOCIAL, no Distrito Federal. que seria em torno de 50%. confor
me entrevista dada no programa "Brasília 7:30" da TV Manchete. na ma·
nhã de 2+91, pelo ex-chefe do órgão.

111. Denúncias de corrupções e prevaricações federais

Caracteriza-se a corrupção do funcionário público (aqui compreenden
do subordinado. chefe ou dirigente), quando rolicita ou recebe vantagem
indevida valendo-se da função. A lei a tipifica de corrupção passiva,
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reservando a qualificação de corrupção ativa para o ato recíproco do cor
ruptor.

Mais freqüente, tolerada e difusa é a prevaricação, que na adminis
tração pública se configura em procedimento contrário aos deveres do car
go, por interesse ou má fé, incluindo, pois, uma variedade de atos como
abuso de confiança, favorecimento a amigos ou pessoas influentes, acomo
dação de ilegalidades, omissão intencional no cumprimento da lei, impe
dimento para um serviço cumprir a função para a qual foi criado etc.

A prevaricação e a corrupção vêm acompanhando a espécie humana
em todos os sistemas econômicos e regimes políticos. Todavia, o ministra
mento da educação moral e a rigorosa aplicação da lei punitiva, conse
guem reduzir significativamente a prática de ambas as espécies de delito.

A existência de impunes corrupções e prevaricações na administração
pública tende a desacreditar as autoridades dos setores envolvidos, des
motivar os funcionários em seu trabalho e propagar nos contribuintes a
propensão de sonegar impostos.

São inúmeras as denúncias já publicadas sobre prováveis fraudes nos
três Poderes da República, na quase totalidade sem conseqüência penal.

IV. Principais causas da sonegação tributária
Numerosos são os motivos que fazem pessoas físicas e jurídicas resi

tirem ao pagamento de impostos, conforme estudam as Ciências das Fi
nanças e a Psicologia: a natural defesa do patrimônio individual e fato
res financeiros, culturais, morais, políticos e jurídicos. Esses 6bices preci
sam ser superados para formação de uma consciência de aceitação do
dever tributário.

A evolução política, econômica e social do Brasil é desfavorável ao
cumprimento voluntário das obrigações tributárias em geral, principalmen
te em razão das seguintes causas:

a) IMPOSIÇÕES TRIBUTÁRIAS SEM EFETIVA ANU:aNCIA DAS
PESSOAS TRIBUTADAS.

A instituição e o aumento de impostos pela União vem sendo feita
quase exclusivamente através de decretos-leis, durante os longos períodos
de 1930 a 1945 e de 1964 a 1988, e através de medidas chamadas p~
vis6rias, com força de lei, a partir da Constituição de 5-10-1988.

Ambas essas espécies de diplomas legais são expedidas monocratica~

mente pelo Presidente da República, freqüentemente exorbitando dos pres
supostos constitucionais, apesar do que eles vêm sendo homologados pelo
Congresso Nacional, tácita ou expressamente, causando impacto opressivo
sobre os contribuintes.

Certamente s6 piorou a disposição e a desconfiança dos contribuintes,
e dos investidores em geral, ao serem onerosamente surpreendidos com
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o camúflado empréstimo compulsório de ativos financeiros, tomados indis
poníveis em 15-3-90 pelo Presidente da República, também mediante Me
dida Provisória, em plano econômico eivado de inconstitucionalidades. So
ma-se à violência jurídica destas a desonesta subcorreção monetária que
está sendo aplicada, mediante índices muito inferiores aos reais aumentos
de preços, para teoricamente atualizar os valores a serem devolvidos a par
tir de setembro de 1991.

Para formação de consciência cívico-tributária seria necessário que
qualquer tributação só fosse admitida mediante lei formal, livremente exa
minada, emendada e votada pelo Poder Legislativo.

Sendo desrespeitado esse princípio político e jurídico, na prática a
principal alternativa dos contribuintes atingidos por imposições presiden
ciais continuará sendo a burla das ilegítimas ou extorsivas tributações.

Pequeno número de contribuintes recorre uo Poder Judiciário, em
razão do custo financeiro. da demora na decisão e da diminuta confiança
na real independência de tribunais superiores quando o conflito é com
o Poder Executivo. Esse comportamento tende a mudar com o aperfeiçoa
mento do estado democrático, tanto que no ano de 1989 houve recorde de
sentenças de inconstitucionalidades tributárias (Gazeta Mercantil de
30-12-89 - 2·1·90). E agora, em 4-4-91, o Tribunal Regional Federal
em São Paulo, em memorável julgamento, sentenciou como inCODltituciOl
nais os arts. 5.°, 6.°, 7.° 8.° e 9.° da Lei n.O 8.024/90, originária da
malsinada Medida Provisória n." 168/90, acompanhando por unanimidade
o voto do emérito Juiz AMf.RICO LOURENÇO MASSET LACOMBE,
que interpretou ser um inconstitucional empréstimo compulsório o bloqueio
forçado dos cruzados novos aplicados no mercado financeiro (Gazeta
Mercantil de 5, 6 e 9-4-91).

Precisamos todos assimilar que contra a ordem constitucional nenhum
plano pode ser decretado, sej a econômico, financeiro, educacional, sani·
tário ou de qualquer outra espécie.

b) ESTABELECIMENTO DE AUQUOTAS TRIBUTÁRIAS DEMA
SIADO ALTAS, ESPECIALMENTE NOS IMPOSTOS INDIRETOS FE
DERAIS E ESTADUAIS, AO INVES DE ARRECADAR MUlTO ATRA
vts DE MÓDICA I~CID~NCIA EM GRANDE VOLUME DE OPE
RAÇOES.

A tributação onerosa prejudica a expansão da produção, impede a
democratização do consumo e toma tentadora a apropriação do valor
do tributo por empresas ou pessoas físicas, ou, na competição econômica,
induz a exclusão desse ônus no preço cobrado do comprador de merca·
darias e serviços.

A correção dessas deformações depende de leis cuja iniciativa, na
União, foi reservada ao Presidente da República (Constituição de 1988.
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art. 61 e § 1.0, item 11, alínea b). Mas cabe ao Poder Legislativo podar
pretensões exageradas do Poder Executivo, na tramitação dos projetos de
lei.

c) PUNIBILIDADE BRANDA SOBRE O SONEGADOR DE IM
POSTOS.

A recente Lei n,O 8.137, de 27-12-90, mudou a qualificação do crime
de sonegação fiscal para crime contra a ordem tributária, em seu Capítulo
I, sucedendo no particular a Lei n.O 4.279, de 14-7-65.

Entretanto, a nova lei manteve a leve pena de detenção de 6 meses a
2 anos para as hipóteses nela especificadas (art. 2.0

, incisos I a V): fazer
declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou
empregar outra fraude, para eximir-se de pagamento de tributo; deixar
de recolher tributo descontado ou cobrado (aqui o exagero de incluir atra
sos); exigir, pagar ou receber percentagem sobre imposto ou contribuição
deduzidos corno incentivo fiscal; deixar de aplicar, ou aplicar em desa
cordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas
por órgão ou entidade de desenvolvimento; utilizar ou divulgar programa
·de .processamento de dados que permita ao contribuinte ou responsável
tributário possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei.
fornecida à Fazenda Pública (a invocação à lei é para isentar de respon
sabilidade penal outras informações).

Citada lei introduziu virtual pena de reclusão de 2 a 5 anos, mais
multa entre 140 BTN e 72.000 BTN, para as condutas que especifica
como crimes contra a ordem tributária. Todavia, cometeu as contradições,
redundâncias ou exageros a seguir apontados ao repetir as hipóteses tipifi
cadas na lei (art. LO, incisos I a V e seu purágrafo único, e art, 8.0

): omitir
informação ou prestar declaração falsa a ó1utoridade fazendária (o mesmo
crime para o qual o artigo subseqüente manda aplicar a detenção já
vista); fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou
omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro fiscal
(a inexatidão enquadraria exageradamente no crime qualquer diferença
aritmética nos tributos devidos, enquanto que a omissão de operações
configura emprego de qualquer fraude prevista também no inciso I do
ort. 2,°); falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda,
ou qualquer documento relativo a operação tributável (hipótese que tam
bém se confunde com a fraude para eximir-se de pagamento de tributo,
para a qual o art, 2,° comina a pena de detenção); elaborar, distribuir,
fornecer, emitir ou utilizar documento sabidamente falso ou inexato (ex
cluindo a vaga inexatidão, o caso também se identifica com fraude para
elidir tributo devido); negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, Dota
fiscal ou documento equivalente. relativo a venda de mercadoria ou pres
tação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-Ia em desacordo com
a legislaçãO (aqui a hipótese contempla a fraude mais praticada para fugir
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ao pagamento de impostos mas, incoerentemente, é invalidada como crime,
pelo parágrafo único, ao dispor que essa infração se caracteriza com a
falta de atendimento da exigência pela autoridade, no prazo de 10 dias,
além do que essa exigência torna·se até inatendível quando passarem meses
ou anos após a realização das vendas sem emissão dos documentos fiscais).

Por outro lado, a mesma Lei n.O 8.137/90 enfraquece sobremaneira
seu efeito educativo ao facultar a conversão da detenção e da reclusão em
multa pecuniária, só pagável por infratores de posses (art. 9.0).

Ademais, as penas de detenção ou de reclusão nunca serão aplicadas
sobre pessoas ricas porque a citada Lei n.O 8.137/90 passou a extinguir
a punibilidade quando o agente recolhe o tributo sonegado antes do rece·
bimento da denúncia criminal, faculdade que o sonegador de posses sem
pre usará (art. 14). A norma anterior, ao contrário, condicionava a extin
ção da punibilidade à hipótese em que o infrator recolhesse o tributo antes
de iniciada 8 ação fiscal (Lei n.o 4.729165, art. 2.0

).

Salvo melhor juízo, essas falhas da lei evidenciam que nem o Poder
Executivo nem o Congresso Nacional foram suficientemente determinados
para a efetiva condenação penal de grandes sonegadores.

d) RELUTÁNCIA DOS FISCOS FEDERAL, ESTADUAIS E MU·
NICIPAIS NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL AOS SONEGADORES.

Mesmo após a instituição do crime de sonegação fiscal pela Lei
n.O 4. 729/65, agora transformado em crime contra a ordem tributária
pela Lei n.O 8.137/90, as administrações fiscais vêm se omitindo na
seleção de maus contribuintes a serem punidos com vistas à propagação
do exemplo punitivo, desinteressando-se em preparar solidamente os pro
cessos para obter a condenação judicial e atravancando o rito da denúncia
criminal.

Essas atitudes oficiais exteriorizam mais preocupação no recebimento
dos débitos constituídos nos autos de infração do que com a formação da
consciência tributária. mas também podem encobrir corrupção, favoreci·
mento pessoal ou proteção política.

Orientação totalmente diferente adota o InternaI Revenue Service.
dos EUA, onde são executados programas anuais de indiciamento criminal
de certa quantidade de sonegadores disseminados no País, a fim de gerar
efeito multiplicador do respeito ao dever tributário. Com esse objetivo,
aquela repartição fiscal divulga para os jornais e demais empresas noticio
sas os nomes dos sonegadores e o vulto e a espécie da sonegação praticada.

e) IMPEDIMENTO DO EXERCrCIO DA FISCALIZAÇÃO SOBRE
DETERMINADOS CONTRIBUINTES OU SETORES ECONOMICOS,
PROTEGIDOS POR AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS.

No Brasil é freqüente a interferência de autoridades superiores na
fiscalização tributária, em geral proibindo verbalmente que sejam fiscali-
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zadas certas pessoas físicas e jurídicas mas também, ao contrário, que sejam
fiscalizadas algumas pessoas, neste caso porque não se dispõem a colaborar
com a política econômica do Governo ou porque exista alguma denúncia
informal ou por qualquer motivo não revelado.

Esses procedimentos exteriorizam pessoalidade, imoralidade, ilegali
dade ou mesmo conduta potencialmente corrupta ou extorsiva. São injustos
sobre contribuintes e destrutivos da imparcialidade fiscal necessária ao
induzimento do cumprimento voluntário das obrigações tributárias.

Daí ter sido muito acertado e oportuno o estabelecimento, na Cons
tituição de 1988, dos princípios da impessoalidade, moralidade, legalidade
e publicidade, para a Administração Pública (art. 37). Entretanto, persis
tem as condições subjacentes que permitem a desobediência impune àqueles
princípios constitucionais, em razão da instabilidade da ocupação dos cargos
de chefia administrativa, do provimento destes sem critério de merecimento
e da possibilidade de represálias sobre fiscais tributários em sua localiza
ção, promoção e remuneração.

O impedimento ao trabalho fiscal ou seu uso como instrumento de
perseguição pode ser ostensiva prevaricação, com motivação pessoal ou
política. podendo ainda encobrir corrupção ou extorsão. Daí ser necessário
que contribuintes sejam selecionados para exames fiscais mediante critérios
objetivos.

Aquelas danosas interferências superiores na administração fiscal po
dem ser afastadas através de sua divulgação, da denúncia de prevaricação
e da estabilização das chefias. Entretanto, o atual Governo Federal pre
tende suprimir até a estabilidade do funcionário estatutário, condição na
qual dificilmente algum denunciará deslizes na administração. Além disso,
a iniciativa legislativa para criação de carreira administrativa pertence ao
Presidente da República, na órbita da União (Constituição Federal, art. 61,
§ 1.0

, alínea c).

f) MÁ APLICAÇÃO DE PARTE SIGNIFICATIVA DA RECEITA
TRIBUTÁRIA.

São notórios os desperdícios, os altos custos de obras e serviços e o
perdulário gerenciamento, na administração pública em geral, o que tende
a fortalecer a resistência ao pagamento de impostos. Esses vícios em geral
derivam do gigantismo do Estado e do despreparo de pessoal nos níveis de
gerência e execução, mas podem ser ocultamente intencionais dentro de
procedimentos corruptivos de difícil comprovação.

No plano federal, contribui para o improdutivo gerenciamento da des
pesa a inexistência da Contadoria Geral da República, após sua redução
em atrofiado órgão de escrituração da Secretaria do Tesouro Nacional, as
sim como o provimento de cargos de auditor, dissimulados sob a deno·
minação de analista. por pessoas despreparadas em auditoria patrimonial e
financeira.
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E tanto na União quanto nos Estados e nos Municípios, concorre
para os desperdícios. os exagerados custos e o perdulário gerenciamento,
com ou sem corrupção, o fato de os respectivos Poderes Legislativos nio
disporem realmente de Auditoria Externa ou Independente para BSSessorá
los na efetiva fiscalização da gestão e na comprovação dos crimes contra
o patrimÔnio público, tendo em vista a imanente ineficácia auditorial dos
Tribunais de Contas, demonstrada em um século de existência sem nenhu
ma denúncia de fraude ou corrupção ao Judiciário.

Toma-se necessário separar a funçâo auditorial e a função judicante,
entre a Auditoria Geral subordinada à Mesa do Poder Legislativo e o Tri
bunal de Contas, respectivamente. Esse aperfeiçoamento institucional exige
at~ modificação na Constituição Federal, porque nela foi desnecessaria
mente normatizada a matéria, oportunidade em que inclusive deveria ser
reconhecido aos Estados o natural direito de procurarem meios alternativos
de controle parlamentar.

g) REMUNERAÇÃO BAIXA OU INSTÁVEL DOS FISCAIS.

No Governo Federal, os auditores fiscais vêm sendo submetidos a
ciclos de retribuições insuficientes ou instáveis, especialmente a partir de
1968. Essa conduta governamental gera desestímulo ao trabalho e possi
bilita recrutamento de pessoal despreparado para a função ou sem dispo
sição para o trabalho, ou ainda com risco de menor integridade.

O clima de instabilidade para o trabalho retornou em fins de 1990 e
princípios de 1991, através de tentativas para suprimir gratificações de
combate à sonegação tributária.

Em princípio, deve-se supor que a intenção de diminuir a remune
ração dos auditores fiscais resulte de subavaliação de sua importância
estratégica para a produção dos recursos financeiros de que necessita o
Estado, assim como do desconhecimento da natureza antipática. desgastante
e mesmo perigosa do trabalho fiscal. Pode também ser atribuída a dife
rente critério de valoração funcional ou, ainda, encobrir a criação de
ambiente favorável ao descumprimento de obrigações tributárias.

h) PREVARICAÇÁO E CORRUPÇAO DE ADMIN(STRADORES E
AGENTES FISCALIZADORES.

O suborno e o descumprimento ao dever convivem com a espécie
humana e por certo existem na administração fiscal, tanto nos níveis mu
nicipais e estaduais quanto no nível federal. Mas os casos comprovados
ou mesmo suspeitos de corrupção revelam ser minoritária a prática desse
ilícito penal.

A corrupção passiva é propiciada por baixa remuneração, deficiências
de controle, proteção política a maus contribuintes e convencimento da
existência de suborno ou prevaricação de autoridades superiores, materia·
Jizáveis no recebimento de bens e serviços ou na fruição de vantagens em
postos de direção.
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A corrupção é prevenível e removível mediante boa retribuição sala
rial, objetiva seleção de fiscais e chefes, aperfeiçoamento dos instrumentos
de controle e independência operacional das auditorias tributária e admi
nistrativa. Entretanto, nessas matérias a Constituição reserva ao Presidente
da República a iniciativa legiferante ou a competência regulamentadora,
na órbita da administração federal (art. 61, § 1.0 inciso 11, alíneas a, c e e,
e art. 84, inciso VI).

i) INSUFICIeNCIA DE FISCAIS TRIBUTÁRIOS.

o Departamento da Receita Federal está provido de apenas 7.000
auditores fiscais. dos quais menos de 3.000 em trabalho de campo, para
controlar um universo de 1.680.000 pessoas jurídicas cadastradas mais as
milhões de pessoas físicas declarantes do imposto de renda e as operações
aduaneiras.

Essa quantidade é bastante inferior à que o Ministério da Fazenda
detinha em 1969.

A necessidade atual foi estimada em torno de 20.000 fiscais pelo
Secretário da Receita Federal em 1989 (entrevista publicada na Gazeta
Mercantil de 12-12-89).

Obviamente, sem pessoal suficiente a administração fiscal não tem
capacidade para fiscalizar adequadamente o cumprimento das leis tributá
rias e promover o pagamento dos impostos pela maioria dos contribuintes.
O desatendimento a essa necessidade de pessoal pode resultar de diferente
avaliação de prioridades, mas pode encobrir política de tolerância com a
sonegação, em diferentes níveis ou setores administrativos, como agora in
dicam as fraudes sob investigação na Previdência Social (Gazeta Mercantil
de 28·3 e 2-4-91).

j) DESAPARELHAMENTO TECNOLOGICO DAS REPARTIÇÕES
FISCAIS.

A necessidade de inve'f>timentos \e~nológkos no Depattamento da Re
ceita Federal foi orçada em US$ 200 milhões por seu ex-titular em 1989
(Gazeta Mercantil de 12-12-89).

Cabe ao Executivo a iniciativa de propor recursos no orçamento. A
omissão pode ser explicada em razão da necessidade de atender outras
prioridades, mas pode embutir concordância com a promoção de cresci·
mento empresarial mediante apropriação privada de tributos não pagos,
em posição puramente teórica ou acobertando corrupção e prevaricação
em vários níveis de governo.

l) INADEQUADA INTERPRETAÇÃO DA GARANTIA DE SIGILO
BANCÁRIO A PESSOAS Ff~ICAS E JURfDICAS.

A legislação do Imposto de Renda, desde 1943, obriga os servidores
a guardarem rigoroso sigilo sobre a situação de riqueza dos contribuintes
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e os profbe de revelarem ou utilizarem segredos dos negócios ou da pro
fissão dos contribuintes. assim como os veda a prestarem informação sobre
a situação fiscal e financeira dos mesmos (Lei n.O 5.844/43. arts. 201 e
202 e Lei n.O 3.470/58. art. 54).

Entretanto. em anos recentes alguns juristas passaram a sustentar que
o sigilo bancário limitaria o direito da fiscalização examinar contas ban
cárias sem autorização judicial. apesar da investigação fiscal não tornar
públicas informações referentes aos contribuintes e malgrado os arts. 195
e 197 do Código Tributário Nacional (Lei n.O 5.172. de 25-10-66) assegu
rarem bastante força jurídica para o fisco exigir informações relacionadas
aos contribuintes em geral. Certo é que tal interpretação jurídica vem
obstaculizando o trabalho fiscal e a comprovação de receitas omitidas por
pessoas jurídicas e físicas. prejudicando. em conseqüência. a recuperação
de impostos sonegados.

Em face da polêmica. talvez nova lei devesse dispor com clareza sobre
o acesso fiscal às informações bancárias.

m) TOLERÂNCIA CULTURAL DA POPULAÇÃO COM A SONE
GAÇÃO DE IMPOSTOS.

A complacência do povo em geral. e mesmo de profissionais de grau
superior e homens de posição social, para com o não recolhimento de imo
postos, resulta em grande parte das causas descritas nas alíneas anteriores.

A modificação dessa postura exige que sejam suprimidas as causas
já referidas. Nesse sentido, fundamental é a formação de maior consciência
tributária de empresários e do público. e, particularmente. o ensino da
importAncia dos impostos nas escolas de primeiro e segundo graus, semean
do o dever tributário na criança e no jovem.

Quanto à instrução, O assunto é da competência dos Executivos fe
deral. estaduais e municipais. segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Edu
cação Nacional.

Oportuno citar, a título de comparação. que nos EUA os acusados de
sonegação tributária são submetidos a juri popular. refletindo o julgamento
da comunidade.

V. Conclusões

A sonegação de impostos no Brasil é efetivamente alarmante, à vista
das estimativas feitas por pessoas que conhecem o fenômeno e perante o
vultoso incremento ocorrido na receita tributária federal em 1990. após
procedimentos fisco-policiais e ameaças de aplicação da lei penal pelo
Delegado Romeu Turna, acumulando os cargos de Diretor do Departamento
da Polícia Federal e de Diretor do Departamento da Receita Federal.
Isso malgrado a retração das atividades produtivas e comerciais, provocada
pelo Governo Federal.
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Do instinto da propriedade emana a primeira reação contra a imposi
ção contributiva que pretende transferir ao Estado parte dos bens da pessoa
tributada, chamada à sua revelia de contribuinte.

A ausência de educação tributária na formação da criança e do jovem
faz com que na vida adulta menosprezem a obrigação tributária e sejam
tolerantes com a sonegação e a prevaricação.

A decretação autoritária de tributos pelo Chefe do Poder Executivo,
mediante decretos-leis ou medidas chamadas provisórias, sem participação
e anuência das pessoas tributadas, revigora a natural resistência ao cum
primento de antidemocráticas imposições financeiras.

As exageradas alíquotas dos principais impostos federais e estaduais
tornam tentadora a apropriação dos respectivos valores ou induz sua sub·
tração no preço das mercadorias e serviços. além de obstaculizar a demo
cratização do consumo e a expansão da produção.

A outorga de privilégios tributários para alguns tende a disseminar o
senso de injustiça fiscal.

As imperfeições da lei penal, a relutância em sua aplicação e o dimi
nuto risco de punição criminal de pessoas ricas ou importantes, e mesmo a
improbabilidade de serem fiscalizadas, tranqüiliza-as na prática sonega·
tória.

A perdulária ou fraudulenta aplicação de parte significativa da re
ceita tributária oferece motivos adicionais para a generalidade dos contri
buintes tentarem fugir ao pagamento de impostos.

Esse quadro desfavorável ao fiel pagamento dos tributos completa-se
com a prevaricação e a corrupção, mais grave quando em nível de direção
do que de execução; com a remuneração insuficiente ou instável de agentes
fiscalizadores; com a insuficiência quantitativa destes; e com o desapare
lhamento tecnológico das repartições fiscais.

Infere-se que a superação desse quadro antagônico à espontaneidade
no pagamento de impostos requer variadas e duradouras ações do Estado
e da própria comunidade de contribuintes.

O Poder Executivo precisa abandonar qualquer veleidade de aumento
nos atuais impostos até que a sonegação seja reduzida a ínfimos níveis.
Na verdade, deveria propor ao Legislativo a diminuição das exageradas
alíquotas de incidência, especialmente nos impostos cujos ônus são trans
feridos nos preços das mercadorias e dos serviços, a fim de desencorajar
a sonegação e baratear os produtos.

O Poder Legislativo, por sua vez, teria que recusar in limine qualquer
tentativa legiferante sobre tributação através de medida provisória. Ao
contrário, deveria restringir a instituição e o aumento de tributos à lei
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formal, examinando, emendando e votando livremente os respectivos pro
jetos, no sentido de compatibilizar as necessidades do erário com as possi
bilidades das empresas e com as aspirações dos consumidores.

Necessário se torna instituir no serviço público sistema de carreira
também para os cargos de chefia e de assessoramento, provendo-os mediante
competição entre funcionários interessados e assegurando estabilidade aos
ocupantes. Isso é fundamental para proteger a instituição estatal e a co
munidade, completar a profissionalização do servidor público, submeter as
despesas ao critério de custo/benefício, eliminar o favorecimento político
na gerência e prevenir a prevaricação, a corrupção e a extorsão.

A auditoria interna e externa precisam ter autonomia operacional e
ser providas de pessoal capacitado e suficiente, a fim de poder defender o
patrimônio público, denunciar os maus gestores, prevenir as ilegalidades
e reprimir as fraudes. O Poder Legislativo necessita instrumentalizar-se
com sistema moderno de controle parlamentar, criando junto a ele a Audi
toria Geral, como órgão de assessoramento especializado para fiscalização
financeira e patrimonial, que não pode ser acumulada com qualquer fun·
ção judicante.

Necessário, outrossim, aperfeiçoar a recente Lei n.O 8.137/90, com o
fim de permitir efetiva condenação penal de importantes sonegadores de
impostos, de forma exemplar, mas, com imparcialidade. Apesar das falhas
nela contidas, a administração tributária deveria elaborar programas anuais
para denunciar à Justiça alguns sonegadores espalhados no País e sele
cionados mediante critério objetivo.

Não pode ser esquecido que a eficácia e a integridade da fiscalizaçiio
tributária dependem de remuneração correspondente à complexidade, à
resPonsabilidade, à produtividade, ao desgaste e ao risco do trabalho.
Dependem, ainda, da autoridade que a lei concede à administração fiscal,
da quantidade de funcionários e da disponibilidade de instrumentos. tecno·
lógicos que facilitem o acesso à informação e aumentem a efiCiência.

A maioria das providências expostas, necessárias para eliminar as
causas da sonegação, são de iniciativa ou de competência do Poder Exe
cutivo, tanto na União quanto nos Estados e nos Municípios, nO' que· con
cerne à administração dos impostos que lhes são privativos.

Entretanto, o Congresso Nacional pode aperfeiçoar sponte sua a lei
contra os crimes tributários.

Em âmbito nacional, o Poder Legislativo da União e dos Estados pos
suem competência para instituir a auditoria externa de que necessitam e
também para aperfeiçoar os projetos de lei concernentes à tributação e à
administração tributária. Ademais, na convivência política as lideranças
parlamentares dispõem de razoável influência para levar ao Chefe do Po
d~r Executivo sugestões e projetos que suprimam ou minimizem os graves
problemas apontados.
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O estudo jurídico de qualquer tema tributário - como de qualquer
tema jurídico - deve partir da percuciente análise da estrutura lógica da
norma jurídica trihutária e da relação entre hipótese concreta c hipótese
nonnativa. Só após, é que podemos transpor as conclusões abstratas para
as inferências do caso concreto.

I. A obrigação tributária e sua estrutura

A obrigação tributária é de natureza de direito público, enquanto as
obrigações civis são de natureza de direito privado (onde impera o ele
mento volitivo e s6 virtualmente a lei).

Pode-se dizer, com RUBENS GOMES DE SOUZA. que obrigação
em geral:

Ué o poder jurídico por força do qual lima pessoa (sujeito ativo)
pode exigir de outra (sujeito passivo) uma prestação positiva ou
negativa (objeto da obrigação), em virtude de uma circunstância
.reconhecida peIo direito como produzindo aquele efeito (causa
da obrigação)". (Compénd;o de Legislação Tributária, Edições
Financeiras S.A., RJ. 2.- Ed., 1954, p. 47).

Vê-se; logo, que são quatro os elementos que compõem a obrigação
em geral: dois sujeitos (elemento subjetivo dúplice), um objeto e uma causa.
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A obrigação tributária conquanto tenha os mesmos elementos das
obrigações em geral trazem. de logo. claramente os seus sujeitos. ou me·
Ihor dito, a natureza dos mesmos. Sabe-se assim que o sujeito ativo (ente
tributante) é entidade pública exclusivamente, que o sujeito passivo é
pessoa física ou jurídica alcançada pela autoridade impositiva do poder
tributante (União. Estado, Município). Sabe-se também antecipadamente
que o objeto da obrigação é o pagamento (obrigação principal) ou a pres"
tação de fazer ou não fazer algo prescrito em lei (obrigação acessória) e
que a causa da obrigação é O fato gerador. ou seja, a situação prescrita
em lei como necessária e suficiente para que se justifique a prestação.

Em suma a obrigação tributária se constitui numa relação jurídica
subjetiva de direito público, cuja fonte, ao contrário do que alguns pensam,
não é a lei (esta é a fonte principal do Direito Tributário) mas, isto sim,
um acontecimento fático descrito em lei como suficiente e capaz de fazê·lo
adquirir consistência jurídica.

Ocorrido o fato gerador nem sempre a obrigação tributária se materia·
liza. ou se toma exigível, pela constituição do crédito. t que há casos,
chamados de exclusão de crédito tributário (art. 175. Cód. Tributário
Nac.) , em que a entidade tributante fica impedida de exigir o reconheci
mento de seu crédito (anistia e isenção). Outra hipótese em que embora
a obrigação tributária reste perfeita e acabada (pela ocorrência do fato
gerador) não se perfaz. no entanto, o respectivo crédito, porque a entidade
tributante (o Estado) não cumpriu sua parte, seu ônus (dever), na obri·
gação tributária (para os que professam a teoria dualista da obrigação) ou
simplesmente (para os que preferem a teoria monista) porque perdeu (de
cadência) a exigibilidade do crédito (do direito de crédito) em virtude de
sua não-positivação através do ato administrativo essencial chamado lan
çamento (que declara o crédito tributário). Na teoria dualista diz·se que
em ambos os polos (credorIdevedor) há duplo aspecto: responsabilidade-e
obligatio e dever-e-debitum; ao contrário, na monista, diz.se que só há
um aspecto em cada polo: dever do devedor (prestação) e poder do credor.

11 . O fato gerador

Sendo acontecimento descrito em lei como determinante do nasci
mento da obrigação tributária, o fato gerador pode apresentar duas configu
rações: como descrição legal e estática (hipótese nonnativa) e como acon
tecimento fático (tanto natural, como jurídico) material e dinâmico (JIlO
mento da concreção jurídica, isto é, a hipótese legal transforma-se em
fato material/concreto). Como se vislumbra, é tal a importância do fato
gerador (fatispecie tributaria para os italianos) na gênese da obrigação tri
butária que é dele (do fato gerador) e não da lei (como alguns pensam)
que há de nascer aquela obrigação. Com efeito, da lei, fonte do Direito
Tributário, surge, não a obrigação, mas sim os pressupostos necessários
ao aparecimento, no mundo fático ou pré-jurídico, da obrigação tributária.
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A lei por si só sera Incapaz de fazer com que a obrigação nasça, será
imprescindível o prius humano (a ação ou omissão). Absolutamente ino
perantes são, pois, os termos da lei tributária (como de resto as demais)
para quem não realiza a hipótese legal de incidência, para quem não
promove a. concreção da hipótese normativa, tal qual sucede com a lei
penal e o cidadão de conduta (o prius humano) ilibada.

Hechoimpossible para os espanhóis, para os franceses lait générateur,
steuertatbestand (suporte fático) para os alemães é para a lei brasileira
(art. 114, do CTN) fato gerador, como se nota, em sede de direito com
parado. o marco lógico da obrigação tributária e sempre o cootaeto virtual
da norma (pressupostos) com a conduta humana (agente da concreção
jurídica). Não há, modemamente, imposição tributária fora desta conjunção
formal/ material. O fato e a norma, destarte, só têm relevância jurídico
científica quando ocorre o fenômeno jurídico da subsunção, recíproca e
completa, da norma (o dever ser jurídico) ao fato (o ser pré-jurídico).
Essa tensão, esse vínculo do fato à norma é a valoração (dado axiol6gico)
que o Direito (Ciência Jurídica) empresta, não a todos, mas a alguns fatos
(naturais) .

E fundamental para bem entender a fenomenologia do tributo em ge
ral, que se compreenda plenamente a intimidade do fato gerador. Temos,
assim, que o fato gerador do tributo (descrição legal) apresenta os se
guintes elementos constitutivos:

a) núcleo - que é o elemento objetivo ou material. Re
presenta a descrição dos acontecimentos, dos fatos que acabarão
por determinar o nascimento da obrigação tributária. Como
exemplo, tome-se o lucro para o imposto de renda devido pelas
pessoas jurídicas; a prestação do serviço para o ISS;

b) sujeitos - que são o elemento subjetivo ou pessoal.
Representa a enunciação dos sujeitos da relação (ainda pré-ju
rídica) que se formará quando da concretização do fato inte
grante do núcleo. Relembre-se que só o sujeito passivo carece de
explicitação, porquanto o ativo implicitamente já se acha no
meado: o poder que expede a norma tributária. Nos exemplos
já mencionados do imposto de renda o sujeito passivo será pessoa
física ou jurídica e o prestador do serviço para o caso do ISS;

c) temporal - que marca o instante em que surge a abri·
gação (ano base, para O IR);

d) espacial - é o elemento que marca o local onde se
verifica o pressuposto legal determinante da obrigação. Não se
tributa o lucro (IR) auferido fora do país. Não basta, pois, a
ocorrência do núcleo (o lucro), do elemento subjetivo passivo
(pessoa jurídica), ou do elemento temporal (ano base), ainda
assim o fato gerador não está completo porque lhe falta o ele·
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mento espacial (dentro ou fora do país). Com relação ao ISS
sobre serviços de construção civil, o elemento espacial ser6 o
local da obra;

d) valorativo - que se constitui na expressão econômica
do fato gerador, ou no dado matemáti~uantificador do m0n
tante a ser pago ao fisco. Os demais elementos desse teor 810
expressões jurídicas daquele fato. O elemento valorativo do
fato gerador dividir-se-á em: base de cálculo e alíquota. A pri
meira representa a base numérica sobre o qual aplicar-so-á a
alíquota, Esta por sua vez, será o fator delimitador do quantum
devido a título de tributo. Alguns tributaristas não consideram
ambos, a base de cálculo e a alíquota, como elemento do fato
gerador, No exemplo do imposto de renda das pessoas jurídicas
o lucro será a base de cálculo, a alíquota variará consoante às
características do elemento subjetivo (o sujeito passivo, o obri·
gado). No ISS, a base de cálculo será o valor do serviço prestado
e a alíquota em geral será de 2% (construção civil. .. ), 10%
(diversão públicas e jogos) e 5% (demais serviços), tudo segundo
o Decreto-Lei ri,u 406/68 e demais regulamentos que, pelo prin·
cípio da recepção. permanecem em vigor se compatíveis com a
atual Carta Magna brasileira.

Desses elementos que compõem o fato gerador, o núcleo, o subjetivo
e valorativo são essenciais. Os dois outros. o temporal e o espacial, podem
ou não integrar o fato gerador a depender do tipo de tributo. Pode-se
ainda dizer acerca do fato gerador que ele se manifesta de forma instan
tânea ou continuada no tempo (fato gerador instantâneo e fato gerador
complexo).

11I. Contribuinte e responsável

O Código Tributário Nacional (art. 121) dispõe:

"Art. t 21 . Sujeito passivo de obrigação principal é a pes
soa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito da obrigação principal diz-se:

I - contribuinte. quando tenha relação pessoal e direta com
a situação que constitua o respectivo fato gerador;

II - responsável, quando, sem revestir a condição de con·
tribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei."

Distingue o CTN os sujeitos passivos da obrigação principal, O contri·
buinte propriamente dito, e O responsável que, não sendo o contribuinte.
tem obrigação de pagar o "tributo por expressa disposição de lei.

"O contribuinte caracteriza-se pela relação pessóal e direta
com o fato gerador: - quem pratica, em seu nome, o ato jurídico
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ou fato previsto na lei. Exemplo: quem importa, ou exporta a
mercadoria; .. , quem é proprietário .....

Eis o ensinamento inexcedível de BALEEIRO (Direito Tributário Bra
sileiro, Forense, 1.a Ed. 1970, RJ, p. 413 e passim).

Outro consumado mestre, RUY B. NOGUEIRA, assim leciona:

" . .. a qualidade de contribuinte é um atributo de quem
realiza o fato típico ou cerne do fato gerador." (Curso de Direito
Tributário, Saraiva, s.a ed., 1980, SP, p. 147.)

Essa atributivldade é, assim, uma relação ou vínculo que imputa ,a
autoria do fato tributado (núcleo do fato gerador) à pessoa que o realizou,
que o concretizou e como conseqüência lhe dá a qualidade de contribuinte
ou devedor do tributo. Há, pois, uma sujeição passiva direta.

Diz-se que o sujeito passivo é responsável quando, sem ter vínculo
com a realização do fato gerador, ou seja, não sendo contribuinte, sua obri·
gação de pagar o tributo deflua de expressa determinação legal. Eis, então,
a sujeição passiva indireta. A relação jurídica (EstadoI responsável) aí
subjacente não é de cunho tributário, porém de natureza simplesmente
fiduciária (Becker).

No exemplo do imposto de renda, não é contribuinte, mas mero res
ponsável legal, aquele que tem o simples encargo de reter (e recolher) o
imposto devido na fonte sempre que efetue um pagamento a outrem, res
podendo pela satisfação do crédito tributário e pelas respectivas penali
dades, quando não providencie a retenção.

Do mestre BALEEIRO (op. cit., p. 413): "Não há, pois, responsabi
lidade fiscal senão aquela resultante da lei".

Tanto na responsabilidade tributária por substituição como na por
transferência, só a lei poderá atribuir e de forma expressa, a terceiros e
desde que vinculados ao fato gerador (do ISS já o vimos é a prestação do
serviço) a responsabilidade pelo pagamento do tributo (art. 128, CTN).
Não há, pois, responsável por força de contrato, por força de norma hierar·
quicamente inferior à lei, ou por força de qualquer outro meio que não
seja o legal. A fenomenologia tridimensional do falo gerador (do tributo)
não se perfaz. Asubjunção da norma (lei) ao fato, valorado (valor) pela
Ciência Jurídica, não se consuma, à falta do elemento subjetivo apontado
pela lei ou à falta de permissão legal para mutação subjetiva.

IV. Classificação dos impostos

Já vimos como ocorre o fenômeno da tributação em geral, agora imo
pera a necessidade de conhecermos como são considerados os impostos.

Antes, porém, advirta-se que imposto é uma espécie do gênero tributo.
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e tranqüila e pacífica a classificação dos impostos tomando-se por
critério diferendador a alíquota e a possibilidade repercussão tributária.

Quanto à alíquota os impostos são: lixos, proporcionais e progressivos.
Quanto à possibilidade da repercussão do ônus econômico, temos: impos
tos diretos e impostos indiretos. Os diretos podem e têm sido subdivididos
em: pessoais ou subjetivos e reais ou objetivos. As alíquotas, de per si.
podem ser classificadas em: lixas (o quantum devido cresce ou diminui em
função da base de cálculo e não da alíquota (sempre invariável, por ex: 2%
sobre a base de cálculo, no ISS»; variáveis (aumenta ou diminui o índice,
a própria alíquota, em função da base de cálculo). A alíquota variável apre!
senta, então, três subdivisões: alíquota variável progressiva, alíquota variá
vel regressiva e alíquota variável depressiva, como leciona Scholders.

Para nosso exame interessa-nos, de perto, os impostos quanto à pos
sibilidade de repercussão do ônus, ou seja, os impostos diretos e os indi
retos.

Já Stuart Mill e os fisiocratas (Séc. XVIII), consideravam que o im
posto é direto quando aquele que o paga é quem o suporta defintivamente,
enquanto que o imposto é indireto quando quem paga ao Fisco desempenha
apenas o papel de intermediário e se limita a adiantar o imposto de que
será reembolsado pelo verdadeiro contribuinte por meio da repercussão
ou translação tributária (Shiffting, Veberwaeltzung, translazione, transla
ci6n, repercussion, ensina o Direito Tributário Comparado).

Com o ônus econômico da incidência tributária repassado para ter
ceira pessoa, o critério dos fisiocratas e de Mill conduz à identificação do
sujeito passivo de lato, pessoa distinta do sujeito passivo de direito, isto
é, aquele que a lei nomeia contribuinte do imposto. Imposto direto será,
portanto. aquele em cuja relação jurídico-tributária o sujeito passivo de
direito e o sujeito passivo de fato se confundem na mesma pessoa. Este
clássico critério distintivo dos impostos é o mais aceito entre os doutrina
dores e até mesmo pelo nosso Código Tributário, quando versa acerca da
repetição do indébito referente aos impostos indiretos (art. 166).

Quanto aos impostos reais e pessoais, outra classificação bastante útil
e de uso corrente entre os tributaristas nacionais e estrangeiros, há doutri
nadares que preferem-nos como categoria autônoma e não como integrante
do gênero impostos diretos.

Os impostos reais (ou objetivos) são aqueles cujo fato gerador (ou
hipótese de incidência) em seu aspecto material, limita-se a descrever um
fato, acontecimento, ou coisa, independente de considerações subjetivas
(o que não significa ausência do elemento subjetivo, que apenas não guarda
relação direta com o aspecto material da hipótese de incidência). Os imo
postos reais, enfim, levam mais em conta a matéria a ser tributada tendo.
pois, um caráter essencialmente objetivo (Imposto Predial).
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Já os impostos pessoais (ou subjetivos) são aqueles em que o fato
gerador, no seu aspecto material, leva em consideração certas qualidades,
juridicamente qualificadas, do sujeito passivo. Vale dizer: o legislador,
ao descrever o fato gerador do tributo, faz refletirem-se, decisivamente, no
aspecto material, certas qualidades, juridicamente valoradas, do contri·
buinte de direito (cf in recentíssimo Curso de Direito Tributário, vários
autores, Ed. Liber Juris, RJ, 1988, atual/Constituição Federal de 1988).

Embora criticada por alguns, não há dúvida de que a classificação
dos impostos, segundo a repercutibilidade ou não-repercutibilidade do ônus
tributário, em diretos e indiretos ainda é a mais reconhecida pelos trio
butaristas (exceção absoluta faça-se à Alfredo Becker), pela lei (inclusive
na Itália e no art. 166 do nosso CTN) e pela jurisprudência pátria (Vide
Súmula do STF n.o 71 e 546 e o Acórdão STF no RE n.O 68.091/70).

o festejado tributarista italiano Berliri entende que: os impostos di
retos se caracterizam pela sua pessoalidade, ou seja, o nome do contribuin·
te (no caso do ISS o nome do prestador de serviço) consta de rol onde figu
ram todos os contribuintes inscritos (cadastro do ISS). Pelo contrário, os
impostos indiretos são impessoais, pois não há inscrição nominativa do
contribuinte (cf in Enc. Saraiva verbete atinente). Aquele rol (o cadastro
do ISS, por ex.) pressupõe que na hipótese de incidência (ou fato gerador
descrito na lei), mais exatamente no seu aspecto material, haja uma pre
dominância subjetiva na precisão do contribuinte (que no caso do ISS é
a pessoa do prestador do serviço que o preste sem vínculo empregatício ou
empresa, ex vi art. 10, Decreto-Lei n.O 406/68).

Entre nós é unânime a opinião de que o imposto direto "recai sobre
o contribuinte que suporta o encargo financeiro em caráter definitivo". E
que imposto indireto "é aquele cuja incidência possibilita transferência
da carga tributária ao operador que se situa na etapa subseqüente do
processo circulatório, p. ex. ICM e IPI. (Vide Enc. Saraiva, verbete refe·
rente) .

Na clássica obra denominada Noções de Finanças e Direito Fiscal
(Ed. Guaira, 1941, p. 155) DE PLÁCIDO E SILVA assim extrema aqueles
impostos:

"Imposto direto é o que recai, imediata e unicamente, sobre
o contribuinte; imposto indireto, o que somente atinge indireta
mente às pessoas, visto que é lançado sobre as mercadorias, sem
atenção ao contribuinte."

Na mesma página, aquele doutrinador abre espaço para a lição, não
menos significativa, do velho VEIGA FILHO, assim vazada:

"Dessa forma o imposto direto vai diretamente em procura
do contribuinte para fazer incidir a tributação sobre fatos que
com ele se relacionam, Btingindo-o na sua própria existência, pro
fissão ou propriedade."
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Enquanto o encargo decorrente da incidência, nos impostos diretos,
é imediato e definitivo (sem transferência) para a pessoa nominada como
contribuinte real, nos impostos indiretos aquele ônus recai numa relação
de trocas, de caráter impessoal. Pouco mais há a comentar!

V. O fenômeno da repercussão tributária

Repercussão ou translação (ou transferência) é o fenômeno pelo qual
o contribuinte paga o imposto e mediante a possibilidade legal, liberta-se
do sacrifício, transferindo-o a terceiros no todo ou em parte. Dá-se o nome
de contribuinte de direito (incidência legal) àquele a quem a lei obriga o
recolhimento do imposto quando define o fato gerador. Contribuinte de
fato (incidência efetiva) é quem, afinal, por efeito da transferência suporta:
efetivamente o ônus tributário, embora a lei o não designasse para esse
fim.

Não é só. A repercussão pode ser total ou parcial, para frente ou para
trás (neste caso na direção consumidor => vendedor => produtor elou
contribuinte de direito, a depender das condições de mercado). Pode ser,
ainda, simples (só uma translação) ou sucessivas (várias translações).

Juridicamente o ICMS (ex-IVM, ex·IVC e ex-ICM) é pago pelo c0
merciante (ou quem pratique o fato gerador) e o IPI (ex-imposto de con
sumo) pelo fabricante; sem embargo disso é o consumidor que economi·
camente arca com aquele ônus tributário, que lhe é transferido. eis que
tais tributos são indiretos e logo passíveis, legalmente, de repercussão.

Ensina o consagrado BALEEIRO que a repercussão tributária para
realizar-se carece entre outras condições:

" ... de que a matéria tributada seja objeto de uma operação
de compra e venda ou outra modalidade de troca econômica. jál
que a formação do preço serve de processo ao desenvolvimento
daquele fenômeno" (in Uma Introdução à Ciência das FinançQS
e à Política Fiscal, forense, 3.- ed. 1969, RI. p. 148).

O fenômeno da repercussão para ser bem entendido, exige digressões
para além do saber jurídico, notadamente no campo da Ciência Econômica.

Neste passo, restringir-nos-emos, apenas ao essencial exame da dupla
caracterização de incidência tributária, ou seja, a incidência econômica e a
respectiva incidência jurídica.

Incidência econômica do tributo significa, em poucas palavras, que
a prestação jurídica tributária (o pagamento do imposto) acarreta no plano
econômico (pré-jurídico) uma redução patrimonial, um ônus econômico
enfim. Esse desfalque econômico poderá ser recompensado, no todo ou
em parte, sobre uma ou mais pessoas (difusão do ônus econOmico) merc8"
da repercussão econômica do tributo e segundo certas condições jurídicas
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e economlcas. Na cadeia de repercussão econômica do tributo haverá uma
(ou mais) pessoa (consumidor final) que restará impossibilitada de se re·
compor daquele ônus, suportando definitivamente, parcela ou todo, o en
cargo econômico do tributo. Eis, então, efetivada a incidência económica
do tributo e caracterizado o contribuinte de fato.

Sucede que no momento lógico-jurídico posterior à realização da hi
pótese de incidência (concreção do fato gerador descrito na lei) a regra
jurídica tributária recai sobre a hipótese de incidência realizada e, em
conseqüência desta incidência (norma/fato valorado) instaura-se a relação
jurídico-tributária, que pressupõe um dever de efetuar uma prestação jurí
dica cujo objeto é o tributo (o quantum a ser recolhido aos cofres públicos);
eis o iter da incidência jurídica tributária e que leva à configuração do
contribuinte "de jure".

De efeito, a incidência jurídica do tributo representa o nascimento do
dever jurídico tributário que desponta após concretizada a hipótese de in
cidência descrita na lei.

Convém dizer, ainda. que a repercussão por seu turno pode ser me
ramente econômica (pré-jurídica) ou jurídica (isto é, com validade para o
mundo jurídico). Vale realçar que em ambas configurações jaz um fato
econômico, ou seja, a redução patrimonial correspondente ao quantum
recolhido a título de tributo. Não obstante fatos econômicos há que não
têm reconhecimento (ou valor) no plano jurídico, são fatos econômicos que
não lograram atração jurígena, por isso são meramente econômicos. Ou
tros há que recebem a imantação jurídica (a valoração) e por conseguinte
são, já, fatos econômicos (repercussão nos impostos indiretos) e jurídicos
(e não pré-jurídicos, como os meramente econômicos).

A repercussão econômica do tributo, na percuciente lição de ALFRE
DO BECKER, assim se manifesta:

"O contribuinte de jure, ao satisfazer a prestação jurídica
tributária, sofre um ônus econômico. O contribuinte de jure
procurará transferir o ônus econômico do tributo a outras pes
soas e isto ocorrerá na oportunidade em que o contribuinte de
jure tiver relações econômicas ou jurídicas com estas outras pes
soas. A repercussão do ônus econômico do tributo do contri·
buinte de jure, para uma outra pessoa, poderá ser total ou par·
cial, bem como poderá ser sobre uma só pessoa ou sobre diversas
pessoas. A pessoa que tiver sofrido a repercussão do ônus eco
nômico do tributo procurará transladar este ônus econômico para
outra pessoa. E assim sucessivamente. Este fenômeno da tra
jetória do ônus econômico que vai sendo transferido, sucessiva
mente, no todo ou em parte, sobre uma ou mais pessoas, deno
mina.se repercussão econômica do tributo." (in Teoria Geral
do Direito Tributário, 2.- ed., Saraiva, SP, 1972, p. 486.)
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Não é tudo, O mesmo jurisconsulto gaúcho, adiante algumas linhas.
esculpe. com precisão e riqueza de detalhes, a definição de repercussão
jurídica do tributário:

"A fim de contrariar, ou favorecer, a repercussão econÔmi
ca de um determinado tributo, o legislador. ao criar a incidência
jurídica do tributo, simultaneamente, cria regra jurídica que ou
torga ao contribuinte de jure o direito de repercutir o ônus eco
nômico do tributo sobre determinada pessoa, Desde logo cum·
pre advertir que esta repercussão jurídica do tributo de modo
algum significa a realização da repercussão econômica do mes
mo, Esta repercussão econômica pode ocorrer apenas parcial
mente ou até não se realizar, embora no plano jurídico tenha se
efetivado. A repercussão iurldica da tributa realiza-se por dois
sistemas: ou por reembolso ou por retenção na jonte," (Grifa·
mos.)

Já se vê que a repercussão meramente econômica, cuja possibilidade
e via de ocorrência depende de condições de mercado. não pressupõe per·
missão legal, ou sequer determinação do sujeito passivo do ônus repassado.
como também não constitui direito (senão mera possibilidade econômica)
do contribuinte de jure (o nominado pela lei como obrigado ao pagamen
to), Ao passo que na vertente jurídica da repercussão tributária, O Direito
estabelece pressupostos de validade jurídica: determinação subjetiva do
repercutido (que sofrerá o efetivo e definitivo ônus) e os meios legalmente:
admitidos para esse fim, ou seja, reembolso ou retenção na fonte, E mais,
repercussão jurídica não é simples possibilidade extra-jurídica (econômi·
ca), mas sim um direito a que corresponde certamente um dever (o dever
iurídico de suportar o ônus, para o contribuinte de fato),

A repercussão jurídica por reembolso sucede quando o legislador, pre
tendendo alcançar um certo contribuinte (o consumidor. no IPI, p. ex.)
verifica a impraticabilidade da exação fiscal. dada a multiplicidade de
obrigados e então resolve eleger outro sujeito passivo da relação jurídico
tributária cuja posição perante a ocorrência do fato gerador possibilite
melhor exação do tributo (o produtor, no IPI). O consumidor será o
substituído e o produtor será o substituto legal, no exemplo do IPI.

Por outro lado. a repercussão jurídica por retenção na fonte, deriva
também de uma racionalização na prática administrativa dos tributos. O
retentor é substituto legal e o retido é o substituído; aquele é sujeito pas
sivo indireto (para FANUCHI) ou o contribuinte de jure que por direito
poderá repercurtir o que pagou ao fisco, sobre aquele a quem substitui
por força daquela racionalização e da lei. A prestação iurídica do substi
tuído que paga ao seu substituto (via reembolso ou retenção na fonte)
não é de natureza tributária, mas t~somente de natureza privada (auto
nomia de vontade) ou particular. O substituído (o que devia ser o con·
tribuinte de jure e de fato) não paga, pois, "tributo" ao substituto,
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oCódigo Tributário Nacional como Elemento
de Estabilização do Direito Tributário

CLÁUDIO SANTOS

M1DJBtro do Superior Tribunal de Justiça

Antes de ingressar no tema central, creio serem indispensáveis algu
mas considerações acerca da natureza da lei sobre a qual pretendo discor
rer, bem assim das funções que a ordem constitucional atribui ao Código
Tributário NacionaI.

A Constituição anterior, com a Emenda n.O I, de 1969, dispunha que
"lei complementar estabelecerá normas gerais de direito tributário, disporá
sobre os conflitos de competência entre os entes tributantes e regulará
as limitações constitucionais ao poder de tributar".

Ao tempo, o espaço normativo estava preenchido, eis que a lei ordi
nária reguladora do Sistema Tributário Nacional, fundada nos princípios
e regras introduzidos no direito brasileiro pela Emenda Constitucional n.O
18, de 1.0 de dezembro de 1965, existia e vigorava com a denominação
de Código Tributário Nacional, atribuída pelo Ato Complementar n.O 36,
de 1967. Assim, com as modificações impostas pelo novo ordenamento
básico, o CTN foi recepcionado.

A Constituição da República de 5 de outubro de 1988, que, além
de extensa e analítica, fez largo uso da lei complementar para a atuação
de muitos de seus preceitos, disciplinou em seu art. 146:

"Cabe à lei complementar:

I - dispor sobre conflitos de competência, erH matéria trio
butária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Mu
nicípios;
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li - regular as limitações constitucionais ao poder de tri·
butar;

111 - estabelecer normas gerais em matéria de legislação
tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em
relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos res
pectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência
tributários;

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo pra·
ticado pelas sociedades cooperativas."

° vazio legal, em fração, continua ocupado pelo Código Tributário
Nacional, parcialmente desatualizado, modificado, alterado e a carecer de
ampla reforma ou total substituição, diante do novo Sistema Tributário
Nacional. Substituído, porém, sem desprezo dos valiosos ensinamentos neto
contidos e absorvidos, ao longo dos anos, pela administração fazend4ris
e pela Justiça.

Mas o que significa essa lei complementar de que se cuida ou, pre
viamente, o que é a lei complementar?

Historicamente, de conformidade com estudos sobre O Processo Le
gislativo, feito pelo Procurador da República ARTHUR DE CASTILHO
NETO, editado pela Fundação Petrônio Portela (2.a 00., Brasília, 1983, p.
43), a lei complementar tem seus antecedentes na Constituição de t89 t ,
cujo art. 34, n.O 34, previa a competência do Congresso para editar leis
orgânicas: "de execução completa da Constituição". A Constituição de
1934, por igual, estabelecia a competência do Poder Legislativo para ela
borar esse tipo de lei (art. 39, n.o 1).

o memorável jurista VICTOR NUNES LEAL, em trabalho sem·
pre referenciado, observou: "A Constituição atual (reporta-se à Constitui·
ção de 1946), à semelhança da de 1937, não alude especialmente às leis
complementares, como o faziam as Constituições de 24 de fevereiro (art.
34, n.O 34) e de 16 de junho (art. 39, n.o 1) ("Leis Complementares na
Constituição", RDA vol. VII, p. 381).

Doutrinariamente, dá-se relevância à lei que deveria complementar o
ordenamento constitucional do regime parlamentar de 1961, como o em-
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brião das modernas leis complementares. SOUTO MAIOR BORGES, o
doutor jurista pernambucano, no início de sua conhecida obra Lei Com
plementar Tributária, lembra:

" . .. a lei complementar, com a eficácia característica de
superioridade formal relativamente às outras leis, dada pelo quo
rum especial e qualificado de votação insinuou-se no direito bra·
sileiro por meio da Emenda Constitucional n.O 4/61, que insti
tuiu o efêmero regime parlamentarista de governo cujo art. 22
dispunha:

"Poder-se-á completar a organização do sistema parla
mentarista de governo ora instituído mediante leis votadas
nas duas Casas do Congresso Nacional, pela maioria abso
luta dos seus membros." (São Paulo, RT-EDUC, 1975, p. O,

Realmente, foi a partir da Emenda Parlamentarista que a Lei Com
plementar I como veículo regrador, formal e materialmente diferente da lei
ordinária, teve ingresso no processo legislativo, pois, levando-se em conta
a exigência de quorum especial ou qualificado e o conteúdo da lei dese
nhado pela Constituição, não seria mais possível proclamar como o fez
VICTOR NUNES LEAL: "Em princípio, todas as leis são complementa
res, porque se destinam a complementar princípios básicos enunciados na
Constituição" (ob. cit., p. 381). Principalmente, agora, após a Constituição
de 1967, a Emenda n.O 1, de 1969, e a Constituição de 1988, esta pródiga
na previsão de leis complementares, pois a situação é outra.

Segundo a lição do constitucionalista CELSO BASTOS, tem a lei com
plementar um traço individualizante: H. •• é o fato de s6 poder tratar das
matérias que expressamente a Constituição diz ser pr6prias dessa espécie
normativa." (Curso de Direito Constitucional, lim, ed., São Paulo, Saraiva.
1989. p. 309). ~ o seu conceito material. Além disso, lei complementar
é aquela votada pela maioria absoluta do Congresso, de conformidade com
o art. 69 da Carta Magna, é o seu conceito formal.

Em relação ao Direito Tributário, como é sabido, a Lei Fundamental
é exigida para evitar conflitos de competência entre a União, os Estados,
o Disttito Federal e os Municípios, regular limitaç(le'b ao poder de tribu
tar, assentar normas gerais de Direito Tributário, dentre as quais aquelas
exemplificadas nas alíneas a, b e c do inciso 111 do art. 146 da Lei Supre
ma e ainda para regular e fazer atuar vários outros comandos constitu·
cionais.

Nesta oportunidade, interessam apenas os três primeiros temas, aliás,
como visto, já cogitados no plano constitucional anterior. contudo, exata·
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mente nesse ponto a doutrina divide-se e forma duas correntes: a dicotô
mica. da qual são expoentes renomados Geraldo Ataliba. Souto Maior
Borges, Paulo de Barros Carvalho, dentre outros, e a tricotômica. de cujas
linhas lembro Rubens Gomes de Souza. pelo menos, de início. Ives Gandra
Martins e muitos outros eméritos tributaristas. Os primeiros. ardorosos
guardiães do federalismo e da autonomia municipal, os últimos defensores
do Código, a evidenciar a exigência constitucional e a mostrar as vanta·
gens da uniformização do sistema no âmbito das ordens jurídicas parciais
e de segurança jurídica do contribuinte.

Para IVES GANDRA, a Constituição de 1988 afasta as incertezas.
Efetivamente. com certa dose de otimismo, assinala:

"O novo texto constitucional elimina, de vez, as dúvidas que
pairavam sobre o espectro de atuação da lei complementar.

Alguns eminentes juristas pátrios entendiam, em face da re·
dação do art. 18, parágrafo 1.°, da Emenda Constitucional n.o
1/69, cuja dicção era a seguinte:

"Lei complementar estabelecerá normas gerais de direi
to tributário, disporá sobre os conflitos de competência nes·
sa matéria entre a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios. e regulará as limitações constitucionais do
poder de tributar....

que era dupla a função da lei complementar, devendo ser lido o discurso
constitucional da seguinte forma:

"Lei complementar estabelecerá normas gerais de direi·
to tributário, dispondo sobre os conflitos de competência
nessa matéria entre a União. os Estados. o Distrito Federal
e os Municípios, e regulando as limitações constitucionais
do poder de tributar."

A maioria da doutrina e a jurisprudência, todavia, encampa
ram a tríplice função. ou seja, a de estabelecer normas gerais,
eliminar conflitos de competência e regular as limitações consti
tucionais ao poder de tributar." (Sistema Tributário na Consti
tuição de 1988, São Paulo, Saraiva, 1989, pp. 83/84).

Na sustentação dessa tese, o Professor IVES GANDRA MARTINS
tem inúmeros aliados.

Em Cadernos de Pesquisas Tributárias, vol. 15, com o título de Lei
Complementar Tributária, Co-edição Ed. Res. Tributária e Centro de Es-
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tudos de Extensão Universitária (São Paulo, 1990), encontramos as opi
niões de vários tributaristas favoráveis àquela posição. Dentre eles, trago
a manifestação do mestre GILBERTO DE ULHOA CANTO:

"1 . 1. Após a promulgação da Constituição Federal de
5-10-1988, voltou a ser objeto de controvérsia a natureza e a am
plitude das leis complementares em matéria de tributos. Sua per
filhação não foi jamais posta em dúvida, pois a Carta Magna a
ela aludiu em vários pontos, chegando a haver menções especí
ficas à expedição de normas complementares a propósito de certos
tributos, além da previsão de sua expedição para regular conflitos
de competência impositivos, proibições e limitações do poder de
tributar, e formular normas gerais de legislação tributária.

1.2. Quando prevista pela Emenda Constitucional n.o 18,
de 1.°-12-1965, a figura da lei complementar encontrou injusta
oposição por parte de aJguns juristas, que, não compreendendo
o seu alcance e sua importância, consideraram-na afrontosa à
autonomia dos Estados e Municípios, e um indevido instrumento
de autoritarismo da União em todo o campo impositivo.

t .3 . As objeções improcediam. Dizer-se que a lei comple
mentar afetava a autonomia dos Estados e Municípios, e por isso
serem elas inconstitucionais, não é correto, pois a sua criação e
o âmbito de sua competência estão expressos na mesma Consti
tuição que assegura autonomia, que assim é restringida na sua
própria origem. Por outro lado, as suas normas inibem também
a autonomia legislativa da própria União, na medida em que
nem leis federais sobre tributos do poder central escapam à ne
cessidade de se submeterem ao que as leis complementares pres
crevem, dentro dos limites que lhes são próprios. Acresce que
a lei complementar é elaborada pelo Congresso Nacional, em
cujos quadros a União não tem condição alguma de influir, pois
os Senadores representam os Estados e os Deputados os colégios
eleitorais dos Estados e Municípios." (pp. 1/3).

o Juiz Federal SACHA CALMON NAVARRO COELHO, em seus
excelentes Comentários à Constituição de 1988 - Sistema Tributdrio (Rio,
Forense, 1990), analisa, sem restrições, os três objetos materiais genéricos
da lei complementar tributária, segundo a nova Constituição. Sobre os
conflitos de competência, diz o autor: UNa verdade, o constituinte delegou
ao Congresso essa função" (p. 124). A respeito das limitações ao poder
de tributar, afirma: "A lei complementar na espécie de regulação é quase
sempre instrumento de complementação de dispositivos constitucionais de
eficácia limitada ou contida" (p. 127). E, tocante às normas gerais, ex
pressa as seguintes conclusões:
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"a) a edição das normas gerais de direito tributário são vei
culadas pela União, através do Congresso Nacional mediante leis
complementares (Lei Nacional) que serão observadas pelas ar·
dens jurídicas parciais da União, dos Estados e dos Municípios,
salvo sua inexistência, quando as ordens parciais poderão suprir
a lacuna (parágrafo 3.°) até e enquanto não sobrevenha a soli·
citada lei complementar, a qual, se e quando advinda, paralisa
as legislações locais, no que lhe forem contrárias ou incongru
entes (parágrafo 4.°);

b} a lei com estado de complementar sobre normas getw. de
Direito Tributário, ora em vigor, é o Código Tributário Nacional,
no que não contrariar a Constituição de 1988. a teor do artigo
34, parágrafo 5.°, do "Ato das Disposições Transitórias" (lex
legum habemus);

c) a lei complementar que edita normas gerais é lei de atua·
ção e desdobramento do sistema tributário, fator de unificação
e equalização aplicativa do Direito Tributário. Como seria possí·
vel existir um Código Tributário Nacional sem o instrumento da
lei complementar com império incontrastável sobre as ordens jurí·
dicas parciais da União, dos Estados-Membros e dos Municípios?"
(p. 129).

Mas os adeptos da corrente dicotômica também se manifestam. O
Prof. GERALDO ATALlBA, em contundente palestra proferida em São
Paulo. pós-Constituição de 1988, publicada na RDT tributário, n.O 48. pp.
84/97, textualmente declara:

"Enfim os senhores leiam com os olhos críticos de novo e
vejam que os dois homens de respeito e competência que inven
taram o Código Tributário Nacional não souberam colocar nada
dentro dele. E o que puseram ou repete a Constituição, ou desa
cata a Constituição, ou é preeepto didactico. Então, vejam que o
que sobra para a lei complementar. em matéria tributária no Bra
sil, é muito pouco. Alguém diria: mas por que fazer todo este es
forço? MinaI de contas, há uma cultura que está formada em
tomo do Código Tributário Nacional. uma literatura, uma Juris
prudência. etc. . .. ? Cada um tem seu diagnóstico e eu faço o
meu. Vivemos em matéria tributária esse clima de insegurança, de
instabilidade. de arbitrio, de desgosto, que foi descrito por AL
FREDO AUGUSTO BECKER - e todos vocês conhecem o livro
dele sobre Direito: Teoria Geral de Direito Tribut4rio - livro su
culento. sensacional. Num detenninado capítulo encontramos o tí·
tulo "Manicômio Jurídico Tributário". Sabe o que ele fala? Ele con·
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ta O que acontece no Brasil; não inventa nada, não faz fantasia, ele
conta o que acontece no Brasil - e o capítulo se chama "Manicô
mio Jurídico Tributário" e é de uma fidelidade total. Não quero
que o Brasil seja um manicômio, mas quero que seja civilizado,
quero que haja investimentos estrangeiros no Brasil. Desejo isso
muito, porque aí o Brasil vai progredir. Não temos capital, preci
samos de capital estrangeiro. Mas, sabem o que queria também?
queria que o capital brasileiro fosse investido no Brasil! Gos-
taria tanto que o brasileiro investisse em produzir aqui no Brasil
para dar emprego para os brasileiros, para progredirmos, melho
rarmos, ficarmos civilizados. Tenho inveja quando ouço contar
que na Inglaterra há 22 anos que não se mexe na Lei do Im
posto de Renda. Queria que houvesse segurança jurídica neste
País. Queria que o Fisco soubesse quais são as suas pautas e
tranqüilamente as obedecesse; queria que não houvesse nenhum
gênio no Ministério da Fazenda; que ele fosse sempre um cida·
dão normal; queria que tivéssemos tranqüilídade. Bertrand Russel,
que foi um grande filósofo inglês, foi perguntado com o seguinte:
o que é um país civilízado? Ele respondeu: "País civilizado é
aquele em que, aconteça o que acontecer, em qualquer campo,
a gente sabe o que os tribunais vão decidir, sabe antes "o Tri·
bunal vai dizer isso". Aqui no Brasil nem depois a gente sabe
o que o Tribunal decidiu.

Quero que o Brasil seja civilizado e meu diagnóstico é esse:
enquanto existir a cultura do C6digo Tributário Nacional e a
novela das leis complementares em matéria tributária não vamos
cumprir nem um pouco dessa Constituição e, portanto, não vamos
gozar dos benefícios que ela promete, desde que possa ter efi·
cácia; eficácia que vai depender de ser obedecida; obediência
essa que vai depender de ser entendida e quem tem que começar
a entender somos n6s, os juristas."

ROQUE ANTONIO CARRAZZA, no seu bem elaborado Curso de
Direito Constitucional Tributário, é categórico: " ... somos de opinião que
a lei complementar em exame só poderá veicular normas gerais em maté
ria de legislação tributária, as quais ou disporão sobre conflitos de com
petência em matéria tributária, ou regularão "as limitações constitucionais
ao poder de tributar" (p. 359), e em tópico adiante: "Por igual modo,
não cabe à lei complementar em análise determinar às pessoas políticas
como deverão legislar acerca da "obrigação, lançamento, crédito, prescrição
e decadência tributária". Elas, também nestes pontos, disciplinarão tais
temas com a autonomia que lhes outorgou o Texto Magno. Os princípios
federativos, da autonomia municipal e da autonomia distrital, que se ma
nifestam como intensidade máxima na "ação estatal de exigir tributos",
não podem ter suas dimensões reduzidas ou, mesmo, alteradas, por nor·
mas infraconstitucionais" (p. 361).
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Para o mesmo autor: ". .. os possíveis conflitos de competência, em
matéria tributária, já se encontram resolvidos na própria Constituição ...
as limitações ao exercício das competências tributárias vêm todas encar
tadas na Lei Superior, não sendo dado ao legislador infraconstitueional
(e.g., o lançamento) delas ocupar-se, a não ser no intuito de reafirmá·las".
E. finalmente: ..... as normas gerais em matéria de legislação tributária,
referidas no art. 146 da Lei Maior, têm caráter meramente declaratório"
(p~ 365).

As controvérsias, naturalmente, estarão no palco das discussões. nos
seminários, nas Universidades e, brevemente, no Congresso Nacional. na
reformulação do CiN.

Peço vênia, entretanto, aos dois eminentes professores para tentar,
ao final, depois de algumas considerações de cunho doutrinários, acentuar
e demonstrar a importância do CTN como elemento de estabilização do
Direito Tributário. atingindo aquelas finalidades visadas por seus ideali·
zadores e criadores.

Nos idos de 1958. ALIOMAR BALEEIRO, em parecer sobre Projeto
de Código Tributário Nacional (Projeto n.O 4.834, de 1954), na Câmara
dos Deputados, salientava:

"A unificação do Direito Trihutário federal, estadual e
municipal oferece a primeira justificativa da codificação que o
Ministro Oswaldo Aranha, em hora inspirada, empreendeu, C~

metendo·a à competência reconhecida do professor Rubens Go
mes de Souza. A essa luz, o projeto não tem apenas utilidade
equiparável à de nosso Código Civil, porque a magistral obra
de Clóvis Beviláqua foi edificada sobre fontes de um direito
anterior e único em todo o Brasil; revela-se incomparavelmente
mais útil e imprescindível. porque corresponde à tarefa jurídica,
social e política do cód. de Napoleão, que pôs termo à simul
tânea vigência de várias sortes de direito positivo dentro do mes
mo país, naquele quadro ironizado pela vivacidade de Voltaire."

Só após a Emenda Constitucional n." 18/65, ieita a revisão geral
daquele projeto para adaptá~lo ao novo sistema tributário nacional, é
que surgiu a Lei n." 5.172, de 25 de outubro de 1966, conhecida como
Código Tributário Nacional, lei de extrema necessidade para regular a
aplicação dos princípios tributários no País, afastando empecilhos à unidade
econômica da Nação e para disciplinar os poderes impositivos das órbitas
políticas da Federação Brasileira.

Veio assim o Código - como virá outro remodelado, atualizado 
e chegou com a natureza de complemento da Constituição sobreposto ao
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universo legislativo federal, estadual e municipal impondo-lhe fidelidade à
Constituição e respeito ao direito dos contribuintes.

A propósito das normas gerais que o Código reúne "são normas sobre
como fazer normas, em sede de tributação", sintetiza SACHA CALMON
(ob. cit., p. 132).

o estatuto nacional do direito tributário, como o chama Ives Gandra,
ou o estatuto do contribuinte, como dizem muitos, permaneceu até nossos
dias com parcas modificaçõcs no que tange ao sistema e nenhuma naquela
pane pertinente às normas gerais.

"t, portanto", assevera o grande tributarista. ". _. elemento de esta·
bilização do Direito Tributário, posto que serve de "colchão legislativo
aparador entre a Constituição e a legislação ordinária" (ob. cit., p. 28).
"Tem-se estudado muito" - continua - "na teoria geral do Direito a
função das normas de estabilização do Direito. Aquelas que não são ape
nas produtoras de lei, nem de aplicação do Direito. Que não cuidam nem
dos mecanismos de criação ou interpretação ou execução legislativa, nem
de normas de comportamento ou sancionatórias. De rigor, apenas neste
século examinou-se, em maior profundidade, o conteúdo das normas de
estabilização, sendo a lei complementar típica norma dessa natureza, na
medida em que nem produz, nem interpreta, nem executa, nem sanciona
comportamentos ou leis, mas apenas explicita princípios harmonizadores
do Direito, permitindo que a legislação ordinária seja conformada no
perfil explicitado" (ob. cit., pp. 28/29).

A Dra. YONNE DOLÁCIO DE OLIVEIRA, por sua vez, leciona:
"As leis complementares desempenham o papel de normas sobre a produ.
ção de normas pelos entes do governo, estruturando-as para cumprimento
dos princípios e normas constitucionais. Devem exercer a função já assi
nalada por Hart de propiciar a execução do que agasalhou a Constituição,
servindo inclusive para defendê-la contra os atos da legislatura das unidades
do governo. Sendo normas de organização, seu conteúdo é o de conferir
poderes e atribuições às referidas unidades para que criem novas normas.
agora de conduta, determinando-lhes, ainda, a estrutura básica a ser se·
guida na instauração das mesmas, de modo a não comprometer o modelo
nacional acolhido pela Constituição. No Direito Tributário, ;;omo veremos
mais adiante, as leis complementares consubstanciadas no Código Tribu
tário Nacional e outras posteriores. partindo da Constituição Federal,
completam a configuração, de modo peculiar e rico na abrangência, do
sistema constitucional tributário. "Como normas relativas a normas, para
coordenar a produção normativa, compreendendo às três modalidades de
Hart, oferecem os modelos para a tipicidade estrutural. Elas não criam os
tributos pois não são normas de conduta, mas fornecem, em grau de abstra-
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ção maior, as diretivas subordinantes para a qualificação tipológica das
normas disciplinadoras dos comportamentos na criação dos tributos das
três unidades federadas; e, ainda, inclusive especificamente por meio de
normas de julgamento, as diretivas para o aplicador do direito" (in A
Tipicidade no Direito Tributório Brasileiro. São Prrolo. Saraiva, 1980
pp. 111/112).

Baseiam-se os autores, sobretudo, como vimos, nas lições de HERBERT
LIONEL ADOLPHUS HART, colhidas de seu conhecido O Conceito do
Direito, e, igualmente, do jurista italiano NOBERTO BOBBIO. Do pri·
meiro, lembro a seguinte distinção:

"Por força das regras de um tipo, que bem pode ser considerado
o tipo básico ou prlmârlo, 80s seres humanos é exigido que façam
ou se abstenham de fazer certas ações, quer queiram ou não. As
regras do outro tipo são em certo sentido parasitas ou secundá·
rias em relação às primeiras; porque asseguram que 08 seres
humanos possam criar, ao fazer ou dizer certas coisas, novas
regras do tipo primário, extinguir ou modificar as regras antigas,
ou determinar de diferentes modo8 a sua incidência ou fiscalizar
a sua aplicação." (Ob. cit., trad. portuguesa, editada através da
Fundação Calouste Gulbenkian, p. 91.)

BOBBIO, na sua conhecida teorização a respeito das normas pri
márias e secundárias. classifica as normas sem conteúdo sancionatório ou.
mais propriamente, aquelas a dispor sobre a produção jurídica. como
normas secundárias, sem que essa denominação contenha a idéia de infe
rioridade axiológica; ao contrário, BOBDIO empresta a estas o caráter de
superdireito.

No Direito Tributário Brasileiro elas são normas para a produção
de normas tributárias federais, estaduais e municipais, para a conduta
da administração pública, na execução de qualquer lei tributária. para a
exegese da legislação tributária em geral, seja no âmbito do Executivo,
seja no Judiciário, e uma armadura e um escudo para o contribuinte.

Prosseguindo, além da manifestação da doutrina brasileira sobre o
CTN como fator de ordenação do sistema jurídico tributário e de sua
"praticalidade". é importante saber como a jurisprudência, sobretudo do
Colendo Supremo Tribunal Federal, contribuiu para impor as normas codi
ficadas e conferir-lhe a condição de estabilizadoras do Direito Tributário
Nadonal.

Pouco antes da vigência do CTN tive o ensejo de debutar na advo
cacia. no ramo, então, pouco estudado direito de que se cuida. requerendo
para empresa que traziam de outros Estados mercadorias tributadas na
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origem pelo IVC (ainda na vlgencia dos Decretos~Leis n.os 915/30 e
1.061/39, logo revogados pela Lei n.O 4.299, de 23-12-63, uma autêntica
lei nacional de normas gerais) mandado de segurança contra a exigência
de uma daquelas taxas de "estatística e desenvolvimento econômico", cria
da pelo Estado do Ceará. Imensa foi a minha decepção ao sofrer revés
profissional, unânime, naquele Tribunal, onde, antes de chegar ao Superior
Tribunal de Justiça, fui Desembargador, e verificar que os nobres julga
dores de então pouca noção tinham do conceito doutrinário de taxa. Feliz
mente, o Supremo Tribunal Federal concedeu writ, declarando a incons
titucionalidade daquela taxa, a exemplo da "taxa de eletrificação" de
Pernambuco, assunto da Súmula n.O 135, idêntica àqueloutra. Contradito
riamente, na Súmula 0.° 136, da mesma Excelsa Corte, está averbada a
constitucionalidade de uma "taxa de estatística da Bahia", assemelhada
às anteriormente referidas. O fato é bastante expressivo da confusão feita
pela justiça quanto à falta de precisão dos conceitos das espécies tributárias
e mesmo dos limites de competência de cada ente tributante, isto no limiar
da criação do Código Tributário Nacional.

Posteriormente, foram sensíveis as mudanças na jurisprudência. A
título exemplificativo, recordo algumas decisões judiciais que expressam
a utilidade do CTN, como norma sobre normas, segundo as lições de HART
e BOBBIO.

No RE n.o 69. 784-SP, onde foi discutido no STF um caso de imposto
territorial progressivo, criado pelo município de Americana, na ementa
lê-se: "Imposto Territorial Urbano - seu conceito (art. 33 do CT Nacio
nal)", e, no voto do Min. BILAC PINTO, opondo-se a Baleeiro, encontra-se:

"Segundo dispõe o CT Nacional, três são os elementos da
definição do imposto territorial urbano: a) elemento objetivo ou
material, também chamado "fato gerador", que é a propriedade,
a posse ou o domínio útil de imóvel por natureza ou acessão físi·
ca, situado na zona urbana do Município; b) elemento subjetivo
pessoal, isto é, o contribuinte, que é a pessoa que tenha relação
pessoal e direta com o fato gerador (CTN, art. 121, parágrafo
único, n.o 1); no caro o proprietário ou o titular do dom{nio útil,
ou o detentor da posse; c) elemento financeiro, isto é, a base de
cálculo: no caso, o valor venal do im6vel. Quando o legislador,
a pretexto de instituir um adicional progressivo a esse tributo
introduz alteração, em qualquer dos três elementos citados, corre
o risco de descaracterizar juridicamente o respectivo adicional,
que perderá a natureza do imposto territorial urbano para trans
formar-se em tributo de outra espécie" (RTf 77/172). A partir
desse raciocínio o tributo foi considerado inconstitucional, e a
tese sumulada. (n.o 589.)
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No RE n.O aO.04S-SP, outro assunto versado no CTN, sobre concurso
de preferência de créditos tributários, veio a ser apreciado pelo Supremo e,
depois, sumulada a tese abraçada. Está assim redigida sua emenda:

"Tributos - Preferência - O crédito previdenciúio do
INPS, contribuição parafiscal, equiparada legalmente a crédito da
União, prefere ao crédito tributário do Estado. A proibição de se
criarem pteíetêndas entre uma das pessoa!\. de Direita Públioo
Interno contra outra (Constituição Federal, art. 9.°, I) não exclui
a ordem de preferência, no concurso para cobrança de crédito
tributário, estabelecida pelo art. 187, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional. Recurso extraordinário não conhecido."
(RT/ n.O 80/812.)

A Súmula a que me referi é a de n.O 563.

A Súmuta n.O 544 oon!l.agril a orientação traçada no art. 178 do CTN
a propósito das isenções condicionadas e tem sido largamente invocada.

A Súmula n.O 546 a respeito da repetição de indébito de tributo indi
reto também não desborda do regramento contido no art, 166 do CTN.

Mais recentemente, a Suprema Corte veio a introduzir em sua Súmula
o conhecido verbete n.O 574:

"Sem lei estadual que a estabeleça, é ilegítima a cobrança
do imposto de circulação de mercadorias sobre o fornecimento de
alimentação e bebidas em restaurantes ou estabelecimento similar."

Em reforço desse entendimento e socorrendo-se do CTN para eviden
ciar a supremacia do princípio da reserva legal, decidiu o Pretório Excelso:

"Não supre a inexistência da lei, para legitimar a cobrança
do ICM, pelo fornecimento de alimentos e bebidas em restauran·
tes e similares simultaneamente com a prestação de serviços, a
indicação genérica, pelo preceito estaóual, óo fato gerador, sem
aduzir a base de cálculo, indeclinável a complementação do tri~

buto (art. 97, IV do CTN)," (RE n.O 107. 77o-SP, RTJ
n.O 117/427.)

A Súmula n.O 577, por outro lado, sumaria invocações dos arts. 105
e 144, n, do CTN e do DL n.D 406/68, respeitando ao fato gerador do
imposto sobre a circulação na entrada de mercadoria no estabelecimento
importador.

Interessantes são os pronunciamentos daquela Corte acerca do con·
ceito de produtos industrializados. formado em consonincia com o CTN.

R. Inf. 1..lsl. l,.dllCl a. 21 n. 111 aut./Ma. 1991



De feito. no RE n,O 69.023, Rel. o Min. ALIOMAR BALEEIRO, está
consignado:

"ICM - Imunidade de produtos industrializados para a
exportação.

I - O conceito de "produto industrializado" não é o do
art. 611 do CC, mas o do art. 46, parágrafo único do CTN, aliás
desdobrado no art. 1.", parágrafo 2.°, do Decreto n.O 61.514/67.

Il - A madeira serrada, destinada à exportação, goza da
imunidade do art. 24. parágrafo 5.° da Constituição Federal de
1946" (O Dir. Trib. no STF, de Igor Tenório, São Paulo, Ed. Rçs.
Trib., 1976, p. 64).

Ainda neste outro da relataria do Min. BALEEIRO:

"leM - Glândulas de suínos para exportação. Imunidade.
Não viola a Constituição Federal, art. 23, parágrafo 7.°, mas o
interpreta e aplica razoavelmente, nos tennas da Súmula D.a 536,
e Código Tributário Nacional, art. 46, parágrafo único, 108, I e
lI, o acórdão que reconhece imunidade às operações de circula
ção de glândulas supra-renais de suínos destinados ao Exterior."
(Agravo de Instrumento D.O 58.887-RS, RTf n." 70/705.)

Do valoroso c fértil Tribunal Federal de Recursos (extinto na Cons
tituição de 1988), destaco também algumas decisões:

"Tributário. Imposto de Renda. Doação. CTK Art. 144.

] - Doação de bens imóveis recebida e incorporada ao
capital, como reserva. Apresentada a doação em declaração de
renda, em exercício posterior à mesma. Exigência fiscal de lan
çamento do imposto na forma da lei vigente à declaração.

]I - O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente revogada ou modificada. posto que é imperioso
o respeito ao direito adquirido e princípio da anterioridade tri
butária.

IH - Improvimento da apelação e da remessa cficial."
(AC n.O 110.571-RS. 5,- Turma, reI. Min. Pedro Acioli, DJ de
4-2-88.)
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U As disposições do art. 40 e seus parágrafos. da Lei
n.o 6.830/80, devem ser interpretadas em consonância com o
princípio geral da prescrição previsto no art. 174 do CTN:' (AC
n.O 114.282-PR, 4.- Turma, Rei. Min. José de Jesus Filho, in
C6digo de Processo Civil e Legislação Processual em vigor, 19.
ed.• de THEOTONIO NEGRÃO.)

A interpretação expressada pela última ementa vem de ser ratificada
pelo Superior Tribunal de Justiça do RESP n.O 1.942-PR, 1.- Turma, Rei.
Min. José de Jesus Filho, Df de 17-12-90.

Poderia ir adiante e ainda registrar vários exemplos de como o Código
Tributário Nacional, através da sedimentação de seus conceitos, tem con
tribuído para a segurança do direito à exação, oferecendo aos contribuin
tes a certeza quanto à sua participação na esfera financeira do_Estado, sem
outros entraves, senão os legais. à atividade das ordens jurídicas parciais
na arrecadação de tributos.

A segurança jurídica requer a positividade do direito, diz Radbruch.

Quanto à federação, socorr~me das palavras de SACHA CALMON:

.. ... o federalismo brasileiro como talhado na Constituição
de 1988 é normativamente centralizado. financeiramente repartido
e administrativamente descentralizado. .. No Brasil, ao menos em
tema de tributação, o constituinte optou pelo fortalecimento das
preorrogativas do poder central. Este fato, por si SÓ, explica par
que avultou a área legislativa reservada à lei complementar tribu
tária. A assertiva é comprovável por uma simples leitura do CTN
redivivo e do art. 146, IIl, da CF. que reforça o Cl;;ntralismo le
gislativo do poder central, em sede de tributação, além de maté
rias esparsas ao longo do capítulo tributário, deferidas a lei com
plementar. Para compreender normas gerais é preciso entender o
federalismo brasileiro." (Ob. cit., p. 133.)

Estou de acordo com o brilhante autor, e estou certo de que sem a
centralização normativa partiríamos para a balbúrdia total, para o desregra
mento absoluto em matéria tributária, sem a menor possibilidade de um
Judiciário, por mais meios materiais que tivesse, dar conta de harmonizar
com a Constituição os milhares de ordenamentos parciais espalhados pelo
Brasil.

o federalismo e o municipalismo talhados pelo Constituinte de 1988
é o que devemos encarar.
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Imposto Único:
Alguns Aspectos a Considerar

MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO
Professora de Direito Tributário da Univer
sidade Estadual de Londrina - PR, Dou
toranda em. Direito Tributário na PUC-SP

e

LAÉRCIO RODRIGUES DE ÜLIVEIRA
Professor de Economia da Universidade
Estadual de Londrina - PR, Mestrando em

Economia na PUC-SP

No momento em que a Nação vivencia intensos debates sobre os
problemas que envolvem o País, mais um tema que atinge diretamente
cada cidadão é colocado em discussão. Trata-se, desta vez, da tributação
do imposto único.

Desde o início de 1990, abriu-se uma discussão sobre alterações do
Sistema Tributário Nacional.

Através de manifestações de juristas, economistas e pronunciamentos
de autoridades ligadas aos Poderes Executivo e Legislativo, se vê clara
mente a necessidade de uma reforma tributária tendente a racionalização
do sistema de tributos, reduzindo as despesas para a arrecadação dos mes
mos e os encargos para os contribuintes. Atualmente, preocupam-se com
maior desenvoltura para o aumento das receitas públicas, e, muito pouco
com a racionalização da máquina pública. A estrutura tributária brasileira
está longe de alcançar os princípios de eqüidade e justiça. Tributa-se mais
acentuadamente o assalariado do que qualquer outro componente da renda
nacional. O que se constata, são os pesados ônus tributários sobre o con
tribuinte, que instigam às fraudes e às sonegações.

Uma das propostas apresentadas para alterar o Sistema Tributário
Nacional é a criação do Imposto Onico sobre Transações Monetárias, de
fendida pelo Professor MARCOS CINTRA CAVALCANTI ALBUQUER
QUE, Diretor da Escola de Administração de Empresas da FGV-SP, tendd
recebido a simpatia de diversos seguidores.

A proposta visa substituir a multiplicidade de tributos (IPI, IR, ICMs,
PIS, FINSOCIAL, entre outros), por um único tributo (imposto) incidente
sobre transações monetárias.
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Estariam incluídas, assim, transações relativas à produção, comercia
lização e mercado financeiro. A arrecadação se concentraria em um único
tributo, incidente sobre uma única base de cálculo.

Segundo MARCOS CINTRA, a alíquota do IUT seria fixada em 2%
(1 % para quem faz o pagamento e 1% para quem o recebe), com incidên
cia cumulativa e cobrança pelo sistema bancário. Os bancos posterior
mente fariam a distribuição dessa arrecadação à União, aos Estados e aos
Municípios. O fato gerador ocorreria no momento da transação consumada
no sistema bancário. Assim, em cheques. ordens de pagamentos, saques, de
pósitos, pagamentos de contas. aplicações, automaticamente seria feita a c0

brança de 1% de cada parte envolvida na tributação. Para desestimular
as transações em dinheiro, os saques e os depósitos bancários teriam alí
quotas diferenciadas.

Do ponto de vista econômico, o IUT poderá acentuar a oligopolização
da economia brasileira, beneficiando os grandes grupos em prejuízo das
pequenas empresas, aumentando as distorções no mercado. Como exem
plo pode.se citar a área do vestuário, onde um grande grupo produziria toda
matéria prima desde o algodão até o tecido e depois distribuir o produto
da confecção em redes de lojas próprias, pagando o tributo apenas nal
última transação. Já as pequenas empresas não teriam condições de recor
rer a estes artifícios, e, seus produtos seriam menos competitivos e a longo
prazo se tomariam inviáveis econômicamente. Considerando que 90%
das empresas brasileiras são pequenas e médias, o prejuízo social e suas
conseqüências devem ser analisados com maior prudência.

Observe-se que o fato gerador ocorreria efetivamente quando se con
sumasse a transação financeira, mediante a operação bancária. Desta for
ma, como já vem ocorrendo na Argentina, ninguém desejaria ser o ~timo

portador do cheque. os endossos seriam tantos que os anexos ficariam maio
res que as folhas dos mesmos. Esta prática levará ao fortalecimento da
economia informal e evasão ainda maior de tributos.

A proposta de implantação de um imposto único, merece atenção das
autoridades econômicas. Qualquer providência que tome os dispositivos
de arrecadação mais transparentes, certamente será bem aceita. Portanto.
tal proposta deve ser amplamente debatida.

Há, entretanto, que considerar um aspecto pouco discutido: a proteção
do contribuinte.

Os governos federal, estaduais e municipais estão preocupados com
a arrecadação cada vez maior, para encher as suas "burras", e atender os
gastos e despesas públicas.

A hermenêutica indica que nenhum preceito existe isolado, e portanto,
não pode ser considerado para fins de interpretação isoladamente. Pelo
contrário, o Sistema Tributário Nacional deve ser examinado como parte
do Sistema Constitucional, como um todo, no conjunto de princípios que
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o integram. Princípios esses consagrados no Estado de Direito, na Repú
blica e no Sistema Federativo.

Os ajustes tributários no sistema brasileiro, na maioria das vezes
são feitos, espelhados nos sistemas de outros países. O sistema tributário de
um país não deve ser cópia integral do de outro. Deve-se adaptá-lo às
exigências próprias do meio, examinando concretamente as atividades so
ciais e econômicas da população.

A idéia do imposto único é muito antiga, gravando uma só fonte
de renda. Nos séculos XVII e XVIII reformadores ingleses difundiram a
idéia de um imposto único sobre a despesa. Posteriormente, sustentaram
a utilidade do imposto único sobre consumo, sobre terras, sobre casas e
sobre o capital. Devido ao insucesso desses projetos, ficou o célebre tro
cadilho de Voltaire: "Impôt unique, impôt inique" (imposto único, imposto
iníquo) .

Incontestavelmente, o imposto único seria cômodo. O Fisco dispen
saria a multiplicidade de operações necessárias à arrecadação dos impostos;
a redução dos custos de arrecadação, seja no setor público, seja nos pró
prios setores produtivos, constituindo fator de racionalização, com isso
desestimulando a sonegação no país.

A receita pública deverá atender às necessidades coletivas da comu
nidade. A política fiscal e a política do crédito público, escreve ANGELO
ANGELOPOULOS, "serão empregadas não somente para proporcionar
ao Estado as receitas necessárias para cobrir as despesas públicas, mas
para mobilizar as forças econômicas ociosas e, sobretudo, a economia e
para redistribuir a renda às despesas das classes mais pobres ... " (L'Etat
et la Prospérité Sociale, Paris, Ub. Généra1e de Droit et de Jurispru
dence, 1949, p. 36).

O que se deve exigir é que o Congresso Nacional, dentro das atri
buições que a nova Constituição lhe outorgou, tenha uma participação
mais atuante na elaboração do orçamento. E, que as receitas públicas
sejam aplicadas em áreas e programas realmente necessários, diminuindo
os gastos públicos, e "enxugando" a máquina administrativa.

Repetindo CARLOS ALBERTO LONGO, "o equilíbrio permanente
das contas públicas não será alcançado enquanto não houver uma repro
gramação completa das fontes e usos de recursos da União; a menos que
se entenda por equilíbrio o resultado de atrasos e confiscos, aumentos de
impostos e alíquotas, seguidos de sucessivos choques de estabilização".
(FSP 15-2-91, pág. B-2.)

Nesse sentido, é preciso rever integralmente a postura gerencial, os
instrumentos utilizados e os próprios objetivos da administração pública.

A arrecadação de tributos, a justa distribuição de rendas, através da
aplicação dos princípios constitucionais da legalidade, da igualdade, da
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capacidade contributiva, da vedação de confisco entre outros, foram. preo
cupações da reforma tributária na Constituição de 1988, e, devem preva
lecer nesta reforma.

Para uma reforma de base como esta que se propõe, há que se consi·
derar os aspectos históricos, sociais e econômicos. Deve-se visualizar as
conseqüências da implantação do novo sistema, levando em consideração
o histórico-constitucional de toda tributação já implantada no país, evitando,
por exemplo, as incidências em efeito "cascata", que provavelmente exis
tirão.

A reforma tributária de base deve ser corajosa. E, que se criem meca·
nismos mais justos e eficientes de arrecadação. Exalta-se aqui o resgate
aos "cânones" clássicos e reguladores da percepção dos impostos desta·
cados por Adam Smith: justiça, certeza, comodidade e economia do imo
postOj complementados por Sismondi, Stourm e Wagner.

O sistema tributário mais justo é aquele que se baseia na capacidade
contributiva do contribuinte. BECKER, um dos mais renomados tributa·
ristas do país, afirma que pode o legislador escolher livremente as manifes
tações de riqueza que repute relevantes para efeitos tributários, bem como
delimitá·las por uma que outra forma, mas, sempre deverá proceder a essa
'escolha, das situações da vida efetivamente reveladoras de uma capa
cidade econômica, e, sempre a esta se há de referir na definição de critérios
de medida do tributo. (ALFREDO AUGUSTO BECKER, Teoria Geral
do Direito Tributário, São Paulo, Saraiva, 1963, págs. 239 e segs.)

Convém destacar que com a proposta do imposto único (espécie do
gênero tributo), prevaleceriam as incidências tributárias de taxas e algumas
contribuições contraprestacionais de utilização de serviços públicos.

Deve ser questionado sobre a competência residual ou remanescente da
União em instituir novos impostos, conforme dispõe a Constituição Fe
deral.

A necessidade de rever a Constituição parece agora imperiosa. Através
de um projeto coerente, debatido democráticamente, firmando posições
sólidas e condizentes com a realidade brasileira, assim a reforma tributária
deve ser feita, descartando, portando, idéias experimentais.

Além desta proposta do IUT, outras estão sendo debatidas no sentido
de simplificar o Sistema Tributário Nacional e atenuar o ônus tributário
sobre o contribuinte. Daí os dizeres de DEODATO, "um sistema tribu
tário justo e enérgico é a mais poderosa arma contra as inconformidades
e as rebeldias das classes menos privilegiadas pela fortuna". (ALBERTO
DEODATO, Manual de Ciência das Finanças, 21.a ed., São Paulo, Saraiva,
1987, pág. 5.)

Isto porque o tributo não nivela as desigualdades. Mas as atenua.
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I . Introdução

Na derradeira visita a meu genial e querido amigo Gerson Augusto
da Silva, já no final dos seus dias, para ter algo como um lema de vida.
que marcasse para sempre as longas, produtivas e cordiais conversas que
vínhamos mantendo, pedi-lhe seu conceito sobre a administração aduaneira
confrontada com o processo de integração. E apesar de seu estado delicado.
veio ele imediatamente nestes termos: "Sem o concurso de uma adminis
tração aduaneira modernizada, com regimes aduaneiros harmonizados, não
há processo de integração que atinja seus objetivos".

No entanto, será que os países que ontem integravam a Associação
Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC), e hoje integram a Asso
ciação Latino-Americana de Integração (ALADI), já se deram conta da
significativa relevância da integração aduaneira para a eficácia do proces
so de integração? Por isso, não tenho dúvida de que muitas pessoas, entre
elas as que se dedicam também à matéria aduaneira, perguntarão: por
que um estudo dos problemas aduaneiros da integração? E se julgarão
certas de que jamais terão resposta convincente, argumentando: ora, há
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trinta anos participamos de um processo de integração. e em tempo algum
assunto de tal ordem foi suscitado - logo. por que admiti-lo correto?

Agora não importam as idéias contrárias; o que importa é esta certeza:
os que forem atraídos até ao final deste estudo mudarão seus pontos de
vista. ante a argumentação que será desenvolvida, e todos concordarão
que o assunto, sem perda de tempo. deverá ser objeto da atenção das auto
ridades governamentais responsáveis pelo desenvolvimento do processo de
integração se, de fato, estão à espera de resultados concretos.

Na análise crítica da administração aduaneira latino-americana o que
primeiro se destaca é o tradicionalismo que a caracteriza, até. mesmo em
países que já a submeteram a processo de reforma - matéria estudada· no
item 11.

Com vistas a analisar os aspectos marcantes da administração adua·
neira dos países sob processo de integração. será discutida no item 111 a
reversão das atividades das administrações aduaneiras, ante a necessidade
de repensar os instrumentos da Alfândega Tradicional, ou seja, como en·
contrar a maneira de assegurar·llies características novas, para que assim
prestem a contribuição que se lhes está exigindo.

o ponto alto do estudo estará compendiado no item IV - Integração
aduaneira versus integração econômica. Aí serão examinados os três fato
res - Tarifa Aduaneira, Livre circulação de mercadorias e Legislação adua
neira - que dão substância ao processo de integração, pela relevância
do terceiro elemento, ao exigir o processo de hannonização da legislação
aduaneira, que assegura o desempenho dos dois primeiros fatores. Nesse
capítulo serão feitas críticas aos Tratados de Montevidéu 1960 e 1980.
por não haverem disposto sobre a integração aduaneira, assim como críticas
à ALALC e à ALADI, por não terem adotado medidas convincentes para
que, alterados aqueles atos internacionais. viessem eles a consagrar ahar
monização da legislaçãO aduaneira. E, como natural, essas críticas, e
outras mais, serão feitas ao Tratado de Integração. Cooperação e Desen·
volvimento entre a República Federativa do Brasil e o Governo da Repú
blica Argentina.

Como se estudará no item V. para o desenvolvimento do processo de
integração é mister que se estabeleça a mais sólida cooperação entre as
administrações aduaneiras - condição para que apliquem. com unifor.
midade, todos os instrumentos concebidos no âmbito do processo de harmo
nização da legislação aduaneira.

Finalmente, no item VI, valendo-me da experiência colhida no deBe1l1
penho de tarefas do processo de harmonização da legislação aduaneira. ou
então em atividades de assistência técnica ou de treinamento, em vários
países da América Latina, pareceu-me conveniente e oportuno suscitar idéias

376 R. Inf. I_Sill. Brosílio o. 28 n. 112 ollt.hl••• 1991



novas relativamente à eventual contribuição que possam oferecer a esse
processo pessoas não vinculadas à administração aduaneira, por entender
sejam elas livres para a proposição de medidas inovadoras, condizentes
com o processo de integração, ao contrário da ação da burocracia adua·
neira.

Aí está o conjunto de idéias que há muito me considero obrigado a
discutir - para mim uma forma de elevar graças a Deus pela oportunida.
de de variadas missões que me proporcionaram os indispensáveis conheci
mentos para este estudo, e também o faço na esperança de que essas idéias
sejam lançadas em terra fértil, se algum mérito tiverem.

li . O tradicionalismo da administração aduaneira

São freqüentes os comentários a respeito do tradicionalismo da admi
nistração aduaneira - tradicionalismo que se confirmaria na emergência da
introdução de reformas consideradas indispensáveis. E dir-se-ia então que
o presente da administração aduaneira seria de tal forma carregado de seu
passado, que ela jamais admitiria estar a necessitar de qualquer correção
de rumos.

Mas, em boa verdade, é de acreditar-se ser essa a atitude de qualquer
grupo social na expectativa de reformas cujos objetivos não lhe hajam
sido convenientemente explicitados, ante a natural preocupação de que
tais reformas possam determinar alterações na maneira como vem desem
penhando suas atividades.

Mas, quando explanados com acerto os objetivos de reformas pro
postas, como se impõe, muitos dos que antes a ela se opunham, poderão
passar a apoiá-Ias decisivamente, ainda que por acaso, na certeza de que
nenhum prejuízo lhes advirá, estando eles apenas obrigados à mudança de
atitudes, ou então a se sujeitarem a processos de treinamento para aqui
sição dos conhecimentos indispensáveis à situação nova que se lhes apre
sentará.

E nesse ponto parece importante um depoimento pessoal. Militando
na administração aduaneira desde 1945, não poucas vezes tive conheci
mento de resistências a mudanças, tanto mais aguerridas quanto se desco
nheciam os objetivos das refonnas, ou então quando os impugnadores
vislumbravam alguma possibilidade de ofensa ao que julgavam ser inde
clináveis direitos.

A propósito, vale uma referência ao que ocorreu, nos anos 50, ao
longo dos trabalhos da Comissão Revisora da Tarifa Aduaneira - traba
lhos em virtude dos quais veio o Brasil a adotar, pela primeira vez, uma
Tarifa Aduaneira ad valorem, substituídos assim os direitos aduaneiros es
pecíficos. (E a Tarifa Aduaneira então alterada, para um total de 1.897
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posições, continha apenas 7 ad valorem.) E recorde-se que, no Brasil, Ta
rifa Aduaneira exclusivamente ad vaIorem, só a que adveio da Carta Régia
de 28 de janeiro de 1808. que abriu os portos brasileiros ao comércio in
ternacional.

Assim é que os aduaneiros de então, diuturnamente aplicando uma
Tarifa Aduaneira de tributação específica, não admitiriam vê-la substituída
por uma tributação ad vaIorem. sobretudo pela facilidade de que se reves
tia a aplicação daquela - limitada a controle de peso, medida ou contagem,
contrariamente a todas as dificuldades que a nova deixava entrever.

Assim é que se mostrou a comunidade aduaneira totalmente adversa
à mudança prevista, com o que revelou todo seu indestrutível apego às
idéias do passado, em nenhum momento se detendo para examinar critica
mente os efeitos da tributação aduaneira, o que, se realizado, por certo a
levaria a convencer-se de que, na situação da economia brasileira daquela
época, se justificaria satisfatoriamente a tributação aduaneira ad valorem,
em que pese à evidência dos problemas que adviriam de seu controle.

Há que se reconhecer, no entanto, que a Comissão Revisora da Tarifa
Aduaneira, ao contrário do que lhe cumpria - e isso mais tarde disse eu ao
seu ex-presidente - nenhuma medida adotou com vistas a minimizar a
relutância contra a tributação aduaneira ad vaIorem, Com efeito, a estra
tégia para a implantação de qualquer mudança deve considerar, entre seus
mais relevantes instrumentos, os relativos aos meios com que enfrentar a
oposição a essa mudança. E não há dúvida de que, se ressaltados os aspec.
tos positivos da tributação aduaneira ad vaIorem, certamente muitos pas
sariam a aceitá-Ia. apesar das dificuldades de sua aplicação - como s0
bremodo conhecidas - notadamente as relacionadas com as fraudes que
pode suscitar.

Ademais, mesmo antes de implantada a reforma aduaneira, já deve
riam estar programados cursos de treinamento para estudos da tributação
aduaneira e da Definição de Valor de Bruxelas, parcialmente adotada como
modelo, e de todos os instrumentos de controle da nova forma de tribu
tação. Mas nada disso se fez. Na verdade, os primeiros cursos de matéria
aduaneira, realizados pelos Cursos de Aperfeiçoamento do Ministério da
Fazenda, s6 tiveram início, por iniciativa minha, nos anos 60.

Nesse sentido, é pertinente trazer-se à colação uma administração
permanentemente preocupada com a eficácia do treinamento. em todas as
suas formas. Trata-se da administração aduaneira francesa, que talvez por
isso mesmo é considerada como uma das mais desenvolvidas do mundo,
sempre se valendo do treinamento como meio adequado para tomar salien
te o valor de sua legislação, concebida na linha da proteção de sua econo
mia, mais igualmente tendo em conta os altos interesses de seus usuários.
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Na administração aduaneira francesa, com efeito, de maneira cons
tante, o advento de atos legais e regulamentares de influência marcante,
que por isso exigem novos conhecimentos, por alterarem normas antes apli
cadas, normalmente dá origem a Jornadas de Estudos, de que participam
os aduaneiros incumbidos de sua execução. E isso é tanto mais significativo
quanto se sabe do rigor dos estudos que seguiram na Ecole Natíonale des
Douanes, como condição para o acesso à carreira.

Outro fato a ressaltar, ainda vinculado com o treinamento, é a realiza
ção anual da Reunião de Diretores-Regionais, sob a presidência do Diretor
Geral de Alfândegas, no curso da qual, em seguida às exposições dos Chefes
das Divisões da Direção Geral de Alfândegas, a respeito de temas de no
tória repercussão, promove-se ampla discussão pelos participantes, com a
difusão dos indispensáveis conhecimentos relativamente à melhor ação a
adotar para o desenvolvimento dos serviços.

E. oportuno recordar o que se passou na administração aduaneira in
glesa, quando se iniciaram os estudos que levaram à sua informatização.
No primeiro momento, admitiram os aduaneiros que os computadores vi
riam a substituÍ-los no trabalho. E, como protesto, ameaçaram lançar-se
em greve. Informado da situação, o Diretor-Geral de Alfândegas, em su
cessivas reuniões, salientou, ante os aduaneiros, que os computadores não
tinham por missão substitu-Ios nas suas tarefas, mas seriam tão-somente
eficientes auxiliares que se incumbiriam de fazer, com a maior velocidade,
tudo o que se lhe ordenasse. Afastada assim aquela preocupação, prossegui
ram os trabalhos da reforma administrativa, do que adveio a satisfatória
implantação do Sistema LACES - London Airport Cargo Electronic Data
Processing Scheme.

Esses fatos levam à conclusão de que o tradicionalismo aduaneiro,
que em verdade existe - como pode existir em todos os grupos sociais
- pode ser facilmente contomável sempre e quando, mediante estratégias
adequadas, sejam expostos os objetivos das reformas programadas, de ma
neira que todos se informem dos seus valores, com amplos esclarecimentos
no tocante à ofensa a pretensos direitos adquiridos, ante a situação que se
transformará.

E fator saliente dessa estratégia é ter presente contribuição que os
cursos de treinamento podem prestar às reformas. De fato, os cursos de
treinamento, orientados na linha das reformas, são valiosos como meio
para transmitir os novos conhecimentos necessários a quantos estarão envol·
vidos pelas reformas.

Se os fatos repercutem negativamente no âmbito da administração
aduaneira dos países não vinculados a processos de integração, bem se pode
avaliar a nociva influência que o tradicionalismo aduaneiro causa ao pro-
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cesso de integração, que não se consolida se não dispuser de serviços
aduaneiros renovados.

IH. Reversão das atividades da administração aduaneira ante o processo
de integração

o processo de integração econÔmica latincramericana, objeto do Tra
tado de Montevidéu 1960 e do Tratado Geral de Integração Econômica
CentnrAmericana (este Tratado teve por antecedentes cinco zonas de
livre comércio do tipo bilateral nos cinco países), 1 vem convivendo desde
então com administrações aduaneiras ainda bem longe de poderem ser
havidas como modernizadas. E apesar dos muitos anos passados, não se
pode ao menos virlumbrar quando essas administrações aduaneiras segui
rão caminhos novos. Assim é que esses processos de integração estão até
agora confrontados com a Alfândega Tradicional.

~ claro que ao longo desses anos ocorreram alterações impostas pelas
circunstâncias, que devem ser assinaladas. ~ a generalizada utilização, por
seus países-membros, da Nomenclatura do Conselho de Cooperação Adua
neira (o Brasil foi o primeiro a adotá-la, com algumas alterações, ao tempo
conhecida como Nomenclatura Aduaneira de Bruxelas), a liubstituição dos
direitos aduaneiros específicos pelos direitos aduaneiros ad vaIorem. o em
prego da Definição de Valor de Bruxelas, e agora, pelo menos dois 
Argentina e Brasil - já signatários do Acordo de Avaliação do GAIT.

A Alfttndega Tradicional, por suas características, alheia à evolução
dos tempos, sempre fechada ao ambiente externo, e por isso indiferente
aos interesses de seus usuários, na grande maioria dos países latincrameri
canos apenas se preocupa com a arrecadação de tributos aduaneiros, com
vistas ao aumento das receitas tributárias, sem se vincular à missão econÔ
mica que lhe cumpre desempenhar. E não atenta que poderia ter às mãos
os instrumentos necessários ao desenvolvimento de suas economias. E assim
não se transforma na desejada Alfândega Nova.

A Alfândega Tradicional poderia ser admitida no caso de países que
agem isoladamente, embora com prejuízos notórios, ante a já antiga inter-
nacionalização das atividades aduaneiras - mas isso é absolutamente inad·
missível quando se trata de países que pretendem integrar-se economica
mente, o que, como se sabe, lhes impõe missões compartilhadas, no plano
da cooperação aduaneira.

O objetivo fundamental do processo de integração é a livre circulação
das mercadorias - limitada na etapa de zona de livre comércio às que

1 Alberto Fuentes MOM. La Creacfón lU un Mercado Común: Apuntes Hu
tórfc08 sobre la Erperfenda de Centroamérica. Buenos Aires, Instituto para 1&
Integraclón de América Latina, 1973, p. 44.
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hajam merecido tratamento preferencial, e ampla nas demais etapas. Pois
bem: é a livre circulação das mercadorias que torna indispensável sejam
repensados todos os instrumentos utilizados pela Alfândega Tradicional.
(Ressalve-se a existência de outros fatores que, se não harmonizados. podem
causar sérios embaraços à livre circulação das mercadorias, corr.o, por exem
plo, as normas técnicas dos produtos industriais, que até hoje desafiam
a persistência das Comunidades Européias.)

No âmbito da união aduaneira - a segunda etapa do processo de
integração, salvo se esse se inicia pelo sistema de preferências aduaneiras
- a livre circulação das mercadorias é conseqüência da inexistência de
quaisquer tributos sobre as originárias dos países-membros, ante o advento
do território aduaneiro único, em substituição aos territórios aduaneiros
individuais. Já quanto às procedentes de terceiros países, essa livre circula
ção só ocorre depois de se sujeitarem as mercadorias à Tarifa Aduaneira
Comum e aos tributos de efeitos equivalentes. E para que não sucedam
desvios nas correntes comerciais, e nem se alterem as condições de concor
rência, é mister que os efeitos dessa tributação seiam rigorosamente iguais
em todo o território aduaneiro da união aduaneira.

e. a partir dessa obrigação irrefutável que se configura a necessidade
de que surja a Alfândega Nova - conseqüência de haverem sido repen
sados, um a um, todos os instrumentos aduaneiros da Alfândega Tradicional
- e isso, se em verdade, se deseja que o processo de integração atinja
seus objetivos finais.

Nesse repensar dos instrumentos aduaneiros da Alfândega Tradicional
impõe-se, como tareia pte1iminar, a análise critica de d<:lcumentQ'i'> e f<:lrma
lidades aduaneiros previstos para os regimes aduaneiros. E, como se sabe,
regime aduaneiro, na linha da definição do Conselho de Cooperação Adua
neira, é o "Tratamento aplicável, pela alfândega, às mercadorias sujeitas
ao controle aduaneiro". 2

Tem-se, pois, que devem ser criticados, com vistas à sua simplificação,
todos os documentos e formalidades aduaneiros exigidos pelas adminis
trações aduaneiras dos países-membros no cumprimento de suas atividades
relacionadas com as mercadorias submetidas à sua jurisdição, quando im·
portadas ou exportadas. Mas é imprescindível que essa análise crítica tenha
sempre em alta conta as exigências econômicas do comércio internacional,
entre elas, principalmente, a aceleração das atividades e a redução de custos,
de maneira a anular tudo o que, sem expressão, vem sendo mantido por
inércia administrativa.

Quando se sustenta a conveniência da análise crítica de documentos
e formalidades aduaneiros relativos aos regimes aduaneiros surge, desde

2. ConBeil de Coopération Doua.n1êre. <Ross«Ü"e dea Term.ea D01LG.niet's fnter·
nationau:t. Bruxelles. 1987.
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logo, a figura do despacho aduaneiro. que se refere ao "Cumprimento das
fonnalidades necessárias para exportar mercadorias, dar-lhes consumo ou
então submetê-las a outro regime aduaneiro." 3 E pode-se afirmar que o
despacho aduaneiro, assim na importação como na exportação, é das mais
cruciais atividades da Aljandega TradicioruJl, pelos inúmeros e dispensá
veis passos a que está sujeito. Há, ainda hoje, administrações aduaneiras
onde esse despacho aduaneiro só é concluído ao longo de cento e seis pas
sos, quando, em condições nonnais, não alcança ele sequer vinte passos.

Simplificados os documentos e formalidades aduaneiros - vaIe dizer:
concebidos novos documentos aduaneiros e, se possível, um documento
administrativo único, e novas formalidades aduaneiras, mediante a adoção
de critérios racionais, contrariamente aos vigentes, que às mais das vezes
parecem significar apenas um conjunto desordenado de exigências (a clás
sica papelada!) destinado a entorpecer a movimentação das mercadorias
(o tão discutido protecionismo administrativo!), passa-se à conclusão de
outra relevante tarefa: a uniformização dessas formalidades - sem a
qual jamais se concretizará a livre circulação das mercadorias. ante o em
baraço que suscitará, no seio do território aduaneiro comum, a divergência
flagrante de formalidades.

(E note-se que essa referência específica às atividades de simplificação
e uniformização das formalidades aduaneiras naturalmente não significam
estejam elas sendo consideradas à revelia da modernização da legislação
aduaneira. e sua posterior harmonização, ou mesmo uniformizaçio daque
les capítulos que deverão ser aplicados, como um s6 direito, por todos
os países-membros. Isso será analisado no item IV - Integração aduaneira
versus Integração econômica.)

E parece pacífico que tanto a simplificação de documentos e forma
lidades aduaneiros, quanto sua uniformização, se entregues à discrição da
burocracia (considerada no sentido positivo), dificilmente se obterá algo
de concreto. Hoje essas atividades, em grande número de países, são atri
buídas aos Comitês Nacionais de Facilitação, vinculados ao Programa
Especial para a Facilitação do Comércio, da Conferência das Nações Uni
das sobre Comércio e Desenvolvimento (UNeTAO). E esses Comitês Na
cionais, sugere a UNCTAD, devem ser compostos de representantes, de
alto nível, de órgãos públicos e organismos privados. Na França - é sob~

modo relevante esta informação - o Comitê para a Simplificação dos Pro
cessos do Comércio Intemacional, criado em 1973, vem sendo desde então
dirigido por pessoas que representam organismos privados, cabendo li
Secretaria-Geral a funcionário graduado da Direção Geral das Alfândegas.

A certeza da conveniência de medidas que assegurem a uniformidade
nos procedimentos do despacho aduaneiro - unifonnidade que é de cres-

3 Ibid.
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cimento ilimitado, sempre e quando se beneficie das vantagens da coope
ração aduaneira, para a tranqüilidade das correntes intracomunitárias, levou
o Conselho de Ministros das Comunidades Européias a expedir os Regu
lamentos (CEE) n.OS 768 e 679, de 18 de fevereiro de 1985, com vigência
a partir de I.D de janeiro de 1988, que dispõem, respectivamente, sobre
a simplificação de formalidades nas trocas de mercadorias no interior da
Comunidade, e a implantação de um modelo de formulário de declaração
(modelo administrativo único), a ser utilizado nessas trocas.

Mais tarde, veio a lume o Regulamento (CEE) n.o 2.855, de 18 de
setembro de 1985, da Comissão das Comunidades, relativo às disposições
para execução daqueles. E com o objetivo de melhoria de ordem técnica
e de redação, esses Regulamentos vêm sendo objeto de sucessivas alterações.

Foram consideráveis os trabalhos que deram origem aos dois primeiros
Regulamentos, devendo-se ressaltar, que iniciados em 1982,4 esses traba
lhos contaram com total e permanente colaboração dos meios econômicos
- unânimes em julgar excessivamente numerosos os dados então exigidos
para o despacho aduaneiro. E com intuito de racionalização, as Comunida
des Européias fizeram questão de não admitir divergência muito acentuada
entre as formalidades nas trocas intracomunitárias e as que dizem respeito
às suas relações com terceiros países. 11

E naturalmente a partir dessa experiência das Comunidades Européias,
já o Conselho de Cooperação Aduaneira, sempre tão diligente na busca do
mais "alto grau de harmonização e de uniformidade em matéria adua
neira", adotou, em suas sessões de junho de 1990, recomendação para
introduzir, no âmbito mundial, uma Declaração Única de Mercadorias,
elaborada por seu Comitê Técnico Permanente, e a ser utilizada, a partir
de 1992, mediante convenção intemacional.

Há ainda em execução outro elemento novo, igualmente capaz de
oferecer grande eficácia à reversão das atividades da administração adua
neira. E a Convenção Internacional sobre a Harmonização dos Controles
de Mercadorias, concebida pela Comissão Econômica para a Europa das
Nações Unidas, e concluída em 20 de outubro de 1982. À medida que se
concretize, essa Convenção irá contribuir para reduzir, em âmbito mundial,
as formalidades aduaneiras, simplificando, em conseqüência, o controle
aduaneiro das mercadorias.

Aí está, pois, o panorama que o processo de integração está a exigir,
ou seja, que a Alfândega Tradicional conclua estar finda sua missão, acei·

" Comisslon des Communautés Européennes. Dix-huitieme Rapport Général
sur l'Activité des Communautés Européennes 1984. Bruxelles. Luxembourg, 1985,
p.1oo.

fi Comissão d$s Comunidades Européia8. Nono Relatório Geral sobre a Activi
da4e dlU Comunidades Europeias 1985. Bruxelas. Luxemburgo, 1986. p. 106.
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tando então o advento da Alfandega Nova. Tão logo se iniciaram as ativi·
dades das Comunidades Européias, diante do fato de que se caminharia
no sentido da inexistência de tributos aduaneiros sobre as mercadorias
originárias dos países-membros, vozes se levantaram profetizando estar a
administração aduaneira vivendo seus derradeiros dias. Isso levou alguns
países, notadamente a França, a sustentar a desvalia da proposição, asse
verando, ao contrário, que não mais subsistiria a Aljandega Tradicional, a
ser suplantada pela Aljandega Nova, a impor todo um vigoroso conjunto
de instrumentos modernizados.

IV. Integração aduaneira versus Integração econômica

o processo de integração econômica, para desenvolver-se cabalmente,
no plano de suas etapas, tem de caminhar estreitamente vinculado, e de
maneira irreversível, a outro processo, sem cujo apoio jamais atingirá seu
apogeu. Trata-se do processo de integração aduaneira, na linha destes três
fatores: Tarifa Aduaneira Comum, livre circulação das mercadorias e legis
lação aduaneira.

Tarifa Aduaneira Comum. Mesmo omitidas as clássicas discussões em
tomo do efeito-proteção e do efeito-consumo dos direitos aduaneiros, que
tanto dificultam a elaboração das Tarifas Aduaneiras nacionais, pode-se
concluir ser extremamente problemática a configuração de uma tarifa adua
neira, com vistas à integração das economias dos países, ante os riscos que
pode projetar sobre as atividades econômicas, notadamente porque, ao se
fixarem seus níveis de tributação, ainda não estão concebidas as políticas
comercial e aduaneira comuns.

Daí por que se considera audaz a decisão da Comunidade EconÔmica
Européia, ao fixar os níveis de sua Tarifa Aduaneira Comum na base da
média aritmética das quatro Tarifas Aduaneiras de seus Estados-Membros:
Alemanha, França, Itália e BENELUX. E por isso adverte Roger Touzelet,
que, se assim não fosse, as negociações tarifárias teriam durado cerca de
três anos, como foi o caso dos níveis tarifários dos produtos sensíveis da
Lista G anexa ao Tratado de Roma. 8

E ponto importante para que em todos os países-membros sejam
idênticas as bases de aplicação da Tarifa Aduaneira Comum, são necessá
rias regras comuns que garantam seja a mesma, em todo o território adua·
neiro comum, a incidência da tributação sobre as mercadorias importadas
- o que impedirá ocorram, além de desvios no intercâmbio comercial,
outras alterações nas condições de concorrência.

6 Roger Touzelet. "Las Experienctas de la ArmonJzaclón Aduanera en Europa"
(Unlón Económica Belgo-Luxemburguesa, BENELUX, CEE). In: Hada una Tarifa
Externa Común en América Latina. Buenos Aires, INTAL-BID, 1969, p. 325.
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Entre outras, essas regras dizem respeito às notas explicativas da
Tarifa Aduaneira, que facilitem a classificação tarifária das mercadorias;
à determinação do valor aduaneiro, com indicação do momento em que
deve ocorrer essa determinação; às condições necessárias para restituição
dos direitos aduaneiros pagos; às condições para a concessão de isenção
tributária. E essas regras devem ser objeto de uniformização, vale dizer:
constarem de ato a ser aplicado, como tal, por todos os países-membros.

Livre circulação de mercadorias. A livre circulação de mercadorias,
do ponto de vista tributário, no seio da união aduaneira e das outras
etapas de integração. pela existência de um território aduaneiro comum,
é conseqüência, de um lado, da aplicação da Tarifa Aduaneira Comum
sobre mercadorias procedentes de terceiros países, e, de outro lado, da
estrita proibição de se aplicarem tributos às mercadorias originárias dos
países-membros. Anote-se, porém, que essa livre circulação, de caráter
amplo, só quando já consolidada a união aduaneira, com a decorrência de
uma efetiva harmonização fiscal, visto como. do contrário, apenas exis
tiria uma união tarifária. E é este o estágio das Comunidades Européias,
a despeito de serem costumeiramente havidas já como mercado comum.

Convém assinalar, ademais, que a livre circulação de mercadorias
permanecerá longo prazo como simples intenção, enquanto não se lograr
a harmonização dos entraves técnicos ao intercâmbio, no que tange às
normas industriais, alimentares, sanitárias, etc.

Legislação aduaneira. Na conformidade do Glossário de Termos
Aduaneiros Internacionais, do Conselho de Cooperação Aduaneira, é esta
a definição de legislação aduaneira:

"Conjunto de normas legais e regulamentares concernentes à
importação e à exportação das mercadorias, que a alfândega é
expressamente incumbida de aplicar, e regulamentação eventual
mente decidida pela alfândega, em virtude dos poderes que lhe
são atribuídos por lei.

Nota

Em geral, a legislação aduaneira compreende disposições sobre:

- a estrutura e a organização da administração aduaneira,
suas atribuições, prerrogativas e responsabilidades, assim como
direitos e obrigações dos usuários;

- os diversos regimes aduaneiros, assim como as condições e
formalidades relativas à sua aplicação;

- os elementos relacionados com a aplicação dos direitos e
impostos de importação ou de exportação;
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- a natureza e as conseqüências jurídicas das infrações adua
neiras; e

- as diversas formas de recursos." j

Como se vê, com exclusão das questões fiscais. monetárias e cambiall.
é extraordinariamente amplo o campo da legislação aduaneira, já que lhe
cabe disciplinar todas as ações relacionadas com o intercâmbio comerclaJ
de importação e de exportação. donde advém sua qualidade de ferramen
ta de política econômica, vinculada que está à aplicação da Tarifa Adua
neira - esta, como se sabe, o principal instrumento da política comercial
e da política aduaneira.

E é essa preponderância da natureza econômica da legislação adua
neira que torna extremamente complexo o processo de sua harmonização
- a mais difícil tarefa da integração aduaneira. Por outro lado, e isso é
por demais sabido, que a harmonização da legislação aduaneira que con
substancia os meios imprescindíveis para que a Tarifa Aduaneira Comum
e a livre circulação das mercadorias sejam eficazes na produção dos efeitos
que lhe são atribuídos com vistas à consolidação da união aduaneira.

Em conseqüência, nada mais natural que em benefício do paulatino
desenvolvimento da integração aduaneira se iniciem as atividades do pro
cesso de harmonização da legislação aduaneira ao mesmo tempo em que
se vai corporificando a união tarifária, a fim de que, ao se transfomuu
esta em união aduaneira, já encontre em plena vigência as normas legais
e regulamentares transformadas nas normas comuns indispensáveis a seu
desempenho.

No caso da América Latina, é de lamentar-se que essa preocupação
pelo cumprimento das exigências da integração aduaneira, como condição
sine qua non da integração econômica, só provaleceu enquanto a Comissão
Econômica para a América Latina (CEPAL) esteve a compartilhar dos
albores do processo latino-americano de integração, ante sua convicção de
que o desenvolvimento desse continente exigia uma ação conjunta no Im
bito econômico.

Relativamente à América Central, por exemplo, foi graças à Resolu
ção 9 (IV) da CEPAL que se iniciou oficialmente o Programa de Inte
gração Econômica Centro-Americana, que teve como órgão coordenador o
Comitê de Cooperação Econômica do Istmo Centro-Americano, e como Se
cretaria-Técnica a própria CEPAL. E foi esse Comitê que adotaria em
1953, esta relevante decisão: que os Governos se dedicassem "à unificaçio
da legislação, regulamentação, terminologia e procedimentos aduaneiros",

7 CoriseU de Coopératlon Douaniêre. 01'. clt.
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Com isso, tomou claro seu conhecimento de assunto de significativa rele
vância para a integração aduaneira.

Essa atividade. executada logo a seguir, com o concurso da Assistên
cia Técnica das Nações Unidas, teve resultados concretos em 1955. com
a apresentação, pela CEPAL. à reunião do Subcomitê de Comércio Cen
tro-Americano, do anteprojeto do Código Aduaneiro e seu Regulamento. E
ressalte-se que isso ocorreu antes da instituição, nos termos atuais, do
processo centro-americano de integração.

Paralelamente a essa tarefa, também sob o patrocínio da CEPAL. se
aceleravam os trabalhos que deram origem ao Tratado Geral de Integração
Econômica Centro-Americana, que dispõe no seu

"Artículo XXIX - Para los efectos de reglamentaci6n rela
cionados con el Iibre comercio, el tránsito de mercancías y la
aplicaci6n dei Araneel Centroamericano Uniforme a la Importa
ción, las Partes contratantes suscribirán dentro de un plazo no
mayor de un afio a partir de la entrada en vigencia deI presente
Tratado. protocolos especiales mediante los cuales se adapte UD
Código Aduanero Uniforme Centroamericano y los reglamentos
necesarios de transporte." 8

Assim é que vieram à luz o Código Aduaneiro Uniforme Centro-Ame
ricano e o Regulamento do Código Aduaneiro Uniforme Centro-Americano.

Não há notícia de outro processo de integração 11 que já nos seus pri·
meiros dias iniciasse, em bases tão definitivas, seu processo de integração
aduaneira, na linha da harmonização da legislação aduaneira. E apesar
de essa legislação aduaneira harmonizada não estar sendo utilizada por
Costa Rica e Honduras, mesmo assim os outros três países, que as adotam
desde então, podem oferecer sugestões válidas para seu aperfeiçoamento.

Em outra oportunidade a CEPAL trouxe à baila suas inquietações no
tocante à integração aduaneira. Foi na Assembléia do Panamá, quando se
discutia o Relatório do Grupo de Peritos incumbido de examinar e sugerir
as primeiras linhas do possível Mercado Comum Latino-Americano - o
que se materializou na Resolução 6(11), de 19 de maio de 1959. ao cuidar
das normas gerais que recomendou para a constituição do Mercado C0
mum, entre as quais esta: "Ser caracterizado pela uniformização progressi4

va dos regimes aduaneiros e outros instrumentos de política comercial dos

8 Instituto lntera.mericano de E1itudiOll Juridico8 Internacionales. Instrumen
tos Relativos a la IntegraciÓ1/, Econ6mica en América Latino.. Tratado General
de lntegracién Eoonámica CentroameTicana, suserito en Managua el 13 de diciem
bre de 1980. Washington, 1964.

9 Hã um exemplo, mas de aspecto l1mitado, no Tratado que instituiu a União
Aduaneira e Econômica da Afrles. Central.
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países latino-americanos, nas suas relações com as outras reglOes do muno
do, levando em conta os compromissos internacionais", 10

E como se sabe, foi nessa Assembléia da CEPAL que se deu o adia·
menta sine die do Mercado Comum Latino-Americano, por problemas sus
citados pelo Brasil, que para isso obteve principalmente a adesão de Ar·
gentioa, Chile e Uruguai. 11 Mas antes dessa Assembléia, fatos novos,
advindos da refonna tarifária brasileira, consubstanciada na Lei n.O 3.244,
de 14 de agosto de 1957, por determinar se promovessem gestões necessá·
rias em matéria de tratamento aduaneiro que importassem na aplicação de
tributo diferente do fixado na nova Tarifa Aduaneira, impu,seram urgen
tes discussões no que tange aos acordos bilaterais que o Brasil mantinha
com Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai.

E o assunto assumiu caráter de urgência, para evitar que. por força
da cláusula de nação mais favorecida, muitos países continuassem a gozar
das vantagens previstas naqueles acordos bilaterais, que tiveram por objeto
direitos aduaneiros específicos, de alíquotas insignificantes, enquanto a nova
Tarifa Aduaneira, de tributação ad vaiarem, com alíquotas que atingiam
até 150%.

Sob o comando pessoal do ilustre Raúl Prebish. fornm tentadas várias
soluções. a primeira delas no seio de reunião de Diretores de Política Co
mercial da Argentina, Brasil, Chile e Uruguai, por ele convocada. A solu
ção final, no entanto. partiu da Delegação do Brasil que participava" no
Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e o Comércio. das negociações da
nova Lista IH - Brasil, anexa àquele Acordo Geral. Propôs essa Dele.
gação que, mantidos os estudos com vistas ao "sonhado" Mercado Comum
Latino-Americano, os países do "cone sul" buscassem a instituição de uma
zona de livre comércio - o que daria ensejo ao Brasil de reorganizar,
à luz de outras bases, o tratamento tarifário objeto daqueles acordos bi·
laterais.

Assim terminaram. na América Latina, as abalizadas preocupaçóes
com as imprescindíveis exigências da integração aduaneira. E as que viriam
a surgir depois. embora jamais em ato de cumprimento obrigatório. mesmo
assim não passaram de fogos-fátuos, como se poderão apontar exemplos
vários. nos atos internacionais subseqüentes.

o Tratado de Montevidéu 1960. apesar de técnicos da CEPAL have
rem colaborado na primitiva redação de seu anteprojeto. não contém
qualquer referência à integração aduaneira, e, em conseqüência. silencia

10 Victor UrquidJ. Génese du Marché Commun Latíno-AméTtcaln. Paris,
Presses Unfversltaires de France, 1962, p, 55.

11 Gustavo Magari1l.os. "perspectivas Históricas y Actuales de ia ALALC", In:
lntegración Latinoamer/cana. Buenos Aires, INTAL, mayo de 1976, p. 31.
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a respeito da harmonização da legislação aduaneira. E isso é de surpreen
der, notadamente porque, na linha do seu Artigo 54, deveriam as Partes
Contratantes empreel'.der esforços no sentido de orientarem suas políticas
em prol do Mercado Comum Latino-Americano, para o que ficou o Comitê
Executivo Permanente com a obrigação de realizar estudos e consideraI
projetos com aquele objetivo. Mais tarde, o Protocolo de Caracas determi
nou fossem aqueles estudos realizados antes de 31 de dezembro de 1973.

À época, por estar desempenhando, junto à Secretaria da ALALC,
missão de cooperação técnica, como funcionário da Secretaria Geral da
Organização dos Estados Americanos, coube-me apresentar este estudo:
La Armonizaci6n de la Legislación Aduanera en la ALALC 12 e, ao que
me parece, o único até agora sobre o assunto. E por um preito de justiça.
devo revelar a origem desse estudo. Foi ele fruto da capacidade de análise
e interesse profissional do então Secretário-Executivo da ALALC - Embai·
xador Gustavo Magarifios, ilustre cidadão uruguaio, que bem assimilou
as criticas por mim feitas, dois anos antes, sobre a conveniência de estudos
daquela natureza.

As únicas disposições do Tratado de Montevidéu 1960, que poderiam
revelar alguma preocupação, ainda que tênue, no caminho da integração
aduaneira, seriam estas;

"Artigo 49 - Para melhor execução das disposições do
Tratado, as Partes Contratantes procurarão, no mais breve prazo
possível:

a) Fixar os critérios que serão adotados para a determinação
da origem das mercadorias, assim como sua condição de matérias·
primas, produtos semi-elaborados ou produtos elaborados;

b) Simplificar e unificat trâmites e formalidades relativas ao
comércio recíproco;

c) Estabelecer uma nomenclatura tarifária que sirva de base
comum à apresentação das estatísticas e à realização das nego
ciações previstas no presente Tratado;

d) Determinar o que se considera tráfego fronteiriço;

e) Determinar critérios para a caracterização do dumping e
outras práticas desleais de comércio e os procedimentos a res
peito."

12 Oswaldo da Costa e Silva. La Armonización ele la LegiSlación Aduanera
en la ALALe. Montev.ldeo. AsociacJón Latlnoamerlcana de Libre Comercio, 1973,
pp. 1·52.
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E o que surgiu dessas disposições do Tratado? Apenas Resoluções
sobre origem de mercadorias e a Nomenclatura Aduaneira da Associaçio
Latino-Americana de Livre Comércio (NABALALC).

Mas. pelo menos um dos que estiveram à frente das gestões. que culmi·
naram no anteprojeto do Tratado de Montevidéu 1960. em tempo expres
sou mea culpa. Ao reconhecer que o objetivo das Partes Contratantes era
alcançar um mercado comum, Gerson Augusto da Silva sustentou que a
ALALC deveria formular e adotar medidas pertinentes, ou seja. a gradual
harmonização dos seus regimes aduaneiros, até lograr o objetivo final, com
a Tarifa Externa Comum.

E essa mudança, na sua opinião, apresentaria três tipos de problemas,
a serem resolvidos separadamente. mas de forma coordenada, à base de
um programa geral de harmonização dos seus regimes aduaneiros, nestes
termos: (Ia) uniformizar os instrumentos aduaneiros no tocante a seus
aspectos técnico-formais; b) lograr a homogeneização conceitual de
forma que as Tarifas Aduaneiras dos países-membros tenham funções equi·
valentes como instrumento de política de comércio exterior; e c) harmoni·
zar a política aduaneira, considerando as Tarifas Aduaneiras tanto em sua
função paramétrica. inter-relacionada com as características macroestrotu·
rais de cada economia, quanto em função de variável instrumental a ser·
viço das políticas econômicas nacionais." la

Ademais disso, traçou ele, com rara propriedade. todas as fases desse
programa. com indicação das etapas de uniformização técnico-formal, os
esforços conjuntos tendentes a modernizar a estrutura e racionalizar os
serviços aduaneiros, ao lado da capacitação dos quadros técnicos e admi·
nistrativos .

Concluída a uniformização técnico-formal, indicava ele que, antes de
passar 80 plano da harmonização da política aduaneira. seria necessúio
estabelecer um marco conceitual uniforme. a fim de tomar mais homo
gêneas as funções atribuídas à Tarifa Aduaneira nos diversos países. de
vendo-se, para isso, ter em conta dois fatores de particular importAncia:
"a) minimização do papel das Tarifas Aduaneiras em alguns países, por
haverem sido transferidas a outros instrumentos (adicionais cambiais, de
pósitos prévios, restrições administrativas, etc.) as funções típicas da p0
lítica aduaneira; e b) a maximização das funções das Tarifas Aduaneiras.
i' que a estrutura dos direitos aduaneiros de alguns países contém um c0m
ponente de importância variável, que assume acentuadas caracteríllticu
de imposto interno sobre o consumo." 14

13 Gerson Augusto da BUV8. "Problemas Ftscala da Integração EconómlcB
Latino-Americana", In: Estudos de Integração e de HarmontzaçCÜ) Tributária.
Brasflla, Escola de Admlnlatração Fazendária, 1983, p. 72.

lf Ibm., pp. 72-3.
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A seguir, trata das consequencias desses desvios conceituais das Ta
rifas Aduaneiras; da retificação desses desvios, quando as Tarifas Adua
neiras recuperariam seu caráter num quadro conceitual uniforme, toman
do mais explícitas, e fáceis de comparar, as orientações das políticas adua
neiras nacionais, a eliminação dos obstáculos causados pela diversidade de
políticas aduaneiras, o que obrigará a distinguir, de um lado, os efeitos
derivados da falta de uniformidade dos direitos aduaneiros, e, de outro
lado, as freqüentes alterações do nível real dos direitos aduaneiros, por
força de isenções e reduções, relacionados com os diversos objetivos de
política econômica; o problema causado pelo programa de liberação co
merciaI, ante a falta de uniformidade das Tarifas Aduaneiras; como evitar
as dificuldades dos desequilíbrios tarifários, se a Tarifa Externa Comum
s6 pode ser alcançada a longo prazo, pela heterogeneidade estrutural das
economias da Zona; necessidade de promover a coordenação, no plano
regional, dos programas nacionais de desenvolvimento, tornando-os com
patíveis com o processo de integração, quando a harmonização das polí
ticas aduaneiras seria considerada como o instrumento adequado dos obje
tivos comuns das políticas de desenvolvimento dos países da ALALC.

Com o passar dos dias houve, é certo, na pr6pria ALALC, a ante
visão das exigências da integração aduaneira - exigências que evidente
mente não poderiam estar limitadas tão s6 à nomenclatura aduaneira e às
regras de origem das mercadorias. E isso veio a surgir com o advento da
Resolução 73 (IH), da Conferência de 1963, logo substituída pela Reso
lução 100 (IV), da Conferência de 1964. 111

Naturalmente que ambas as Resoluções bem ponderaram as condições
necessárias à etapa de mercado comum, previstas no Artigo 54 do Tratado
de Montevidéu 1960. Por isso. a Resolução 100 (IV) se refere ao programa
de trabalhos a respeito de alguns temas aduaneiros. Esse programa, no en
tanto, somente tomou corpo, no que conceme aos regimes aduaneiros es
peciais, a partir de 1971, quando me coube iniciar a elaboração de do
cumentos sobre as Normas Comuns para a aplicação dos regimes de trân
sito aduaneiro, entreposto aduaneiro e zona franca.

Ademais dessas atividades, há duas outras não constantes da Reso
lução 100 (IV), mas estranhamente da Resolução 98, de 18 de agosto de
1966, do Comitê Executivo Permanente. que apenas dispõe sobre o calen
dário para cumprimento do Programa de Ação daquela primeira Resolu·
ção. Trata-se do Esquema de Matérias que poderia conter o C6digo Adua
neiro Unifonne, da metodologia dos trabalhos pertinentes e da elaboração

15 A respeito dos esforços no tocante à harmonização da legislação aduaneira,
cf. ROmUlo de Almeida. "L'Orlgine, la 8tructure, le Fonctionnement et les Pro
blêmes de l'Assoclation Latino-Amérlca1ne de Libre-~hange". In: L'Intégration
Latmo-Amérlcafne. Paris, Tiers Monde, Presses Unlversitaires de France, T. 6,
n. 23. 1965, p. 623.
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desse Código Aduaneiro - atividades que deveriam estar concluídas, res
pectivamente, em 31 de dezembro de 1966 e 1970.

No que tange ao Esquema de Matérias. ao conhecê-lo. manifestei a
opinião de que, com tais matérias, se produziria o mais tradicional Código
Aduaneiro. quando as exigências econômicas do comércio internacional já
impunham a adoção de instrumentos mais modernos, tanto mais quanto
se destinava ele a países submetidos a processo de integração.

E a respeito do Código Aduaneiro Uniforme, apenas me coube esta
simples opinião: a esse C6digo não se chegará senão com o passar de
muitos anos, e representará, sem sombra de dúvida, o somatório das con
quistas que a duras penas vierem sendo obtidas. A experiência nesse tipo
de tarefa ao longo de três anos. me convenceu de que, muito mais do
que nas Comunidades Européias, a harmonização da legislação aduaneira
na América Latina. notadamente por toda uma série de limitações, entre
as quais a not6ria falta de formação aduaneira, não é das menores. re
clamará inauditos esforços.

Anote-se que essas idas-e-vindas na ALALC, em tomo dos aspectos
aduaneiros da integração, atingiu seu ponto mais alto. pelo menos formal
mente, quando se aprovou, em 1965. na Comissão Assessora de Política
Comercial, o documento ALALC/CAPC/di 2, sobre La Armonización de
las Legislaciones Aduaneras Nacionales y el Proceso de Integración Regio
nal, que reproduz, ipsis litteris, mas sem nenhuma referência à fonte, o
Programa da Comunidade Econômica Européia em Matéria Aduaneira.
apresentado a seu Conselho de Ministros em agosto de 1963. E natural
mente se substituiu Comunidade Econômica Européia, que se lê no origi
nal, por Associação Latino-Americana de Livre Comércio ...

A propósito de todas as iniciativas da ALALC, no caminho da inte·
gração aduaneira - iniciativas que se frustraram uma a uma - ademais
de sua inata dificuldade, acrescida da exagerada idolatria pelas legislações
nacionais, deve-se registrar que o principal fator negativo foi, na verdade,
a inexistência, no Tratado de Montevidéu 1960, da mais tênue disposição
que impusesse a adoção de instrumentos que consubstanciassem normas
para a harmonização da legislação aduaneira, que assim ficaram na de
dependência do interesse dos "aises, de aceitá-los ou não, o que, por evi·
dente, lhes retirou toda eficácia.

Foi Jules Renard que, em seu Diário. afirmou: "A experiência: um
presente útil que não serve para nada." Essa verdade foi confinnada na
concepção do Tratado de Montevidéu 1980. Com efeito, ao contrário do
que seria justo admitir-se, não se buscou sanar as debilidades do Tratado
anterior, no tocante à integração aduaneira, e isso apesar de o novo Tratado
repetir a intenção de promover um processo convergente que conduza ao
estabelecimento de um mercado regional. Enfim, não se valeram seus
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redatores não só da própria experiência da ALALC, mas também da fecunda
experiência das Comunidades Européias, que vêm construindo o mais só
lido e moderno conjunto de disposições aduaneiras, a despeito também das
debilidades, nesse campo, do Tratado de Roma.

Agora, alguns comentários críticos relativamente ao Tratado de Inte·
gração, Cooperação e Desenvolvimento entre Brasil e Argentina.

Com o Programa de Integração e Cooperação Econômic<l. pretendem,
Brasil e Argentina, recuperar o tempo perdido no caminho da integração
econômica, notadamente agora, quando a sucessão de acordos bilaterais
e parciais parece entravar a dese,;ada multilaterização preferencial da
ALAD!. E, se em verdade, os novos Governos desses países têm por
objetivo concretizar a integração de suas economias, seria sobremodo van
tajoso que, indicada a etapa a ser alcançada (em nenhum dos atos surgi
dos até este momento se faz referência a essa etapa) - seria sobremodo
vantajoso se se voltassem com urgência para a integração aduaneira, a fim
de que, sem tardança, surgisse o prelúdio das duras tarefas preparatórias
que, pela vez primeira, conduziriam à ampla harmonização que abran
gesse toda a matéria aduaneira - o que certamente encontraria relativa
facilidade, seja pelo vigor da vontade política que está na base das decisões
governamentais, seja por se tratar· de apenas dois países (ou quatro, se
Paraguai e Uruguai mantiverem sua presença).

Há ainda outras debilidades. Prescreve o Tratado que a remoção (não
seria mais adequado falar em eliminação?) dos obstáculos tarifários e não
tarifários será alcançada gradualmente, no prazo de dez anos. por meio
de negociações. Ora, sem fixar, no ato internacional, prazos e percenta
gens da redução tarifária, essa redução, à vista de exemplos passados,
talvez jamais venha a ser cumprida. (Repita-se o caso das Comunidades
Européias que, graças aos prazos, e percentagens adotadas com base na
média aritmética das Tarifas Aduaneiras em vigor, antecipou em dezoito
meses a utilização da Tarifa Aduaneira Comum, enquanto a redução tari
fária de produtos sensíveis impuseram negociações que se arrastaram por
três anos.)

O Tratado se refere à "harmonização das políticas aduaneiras de co
mércio interno e externo", naturalmente parecendo referir-se à política
aduaneira relativa às mercadorias originárias dos países, de um lado, e,
de outro, à política aduaneira das mercadorias procedentes de terceiros
países. Contudo, em momento algum, O Tratado cogita da política comer
cial. Ora, enquanto a política aduaneira, subordinada à política comercial,
se preocupa com o nível e a estrutura das importações, a política comer
cial tem por objetivo orientar as importações e incentivar as exportações
- donde a imprescindível exigência de uma policiea comercial comum,
que disciplinará o intercâmbio comercial dos dois países.
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Alcançada a união aduaneira, surge, por natural conseqüência, a livre
circulação das mercadorias - beneficiadas, as originárias dos países-mem·
bros, com a mais ampla liberdade (sempre que já houver a harmonização
fiscal, e minimizadas as fronteiras técnicas), verificando·se essa liberdade,
quanto às procedentes de terceiros países, após submetidas à Tarifa Adua
neira Comum - o principal instrumento assim da política comercial como
da política aduaneira. dependentes estas da política econômica - e igual·
mente a tributação interna.

Logo, sem cogitar da política comercial, como dispor relativamente
às regras aduaneiras comuns para a uniforme aplicação dos instrumentos
da política comercial comum? De fato, como dispor sobre a definição c
controle da origem das mercadorias. de que dependerá a Tarifa Aduanei
ra Comum, quando para a mesma mercadoria houver direitos aduaneiros
diferentes, segundo o país de origem; ou a aplicação de disposições várias
nos casos de importação de mercadorias de terceiros países. ou de expor
tação de mercadorias produzidas nos dois países? E igualmente qllsnto
à necessidade de regras comuns para a adoção de direitos aduaneiros anti
dumping e compensadores?

Ademais, são igualmente exigíveis, como já acentuado, outras regras
uniformes para o manejo da Tarifa Aduaneira Comum, tais como: inter·
pretação da nomenclatura tarifária; determinação do valor aduaneiro; mo
dalidades de cálculo, liquidação e restituição dos direitos aduaneiros; isen·
ção tributária e condições de sua comum outorga; reimportação de mer
cadorias exportadas a terceiros países. E todas essas normas, se não imo
postos prazos para sua concepção, muitos anos certamente se passarão
sem que nada de p<lsitivo se consiga.

Dispõe ainda o Tratado que a coordenação de poHticas. dentre elas
a fiscal. será realizada gradualmente, por meio de acordos específicos.
Antes de fatar em política fiscal, mais adequado seria referir-se ao sub
ramo - política tributária, excluído assim o outro sub-ramo - política
orçamentária, que nada tem a ver com O processo de integração. E como
se verá. ao invés de coordenação das políticas tributárias. deverá ela ser
harmonizada. já que "coordenar entre si normas diferentes significa sim·
plesmente querer eliminar os contrastes, seiam substanciais. sejam \ógioo~
existentes entre elas," til

Com efeito. num processo de integração, é forçoso que a harmoni·
zação da legislação aduaneira caminhe paralelamente com a harmonização

18 Ricardo Monaco. "Comparalson et Rapprochement des Léglslat10ns dana
le Ilarché Commun Européen". In: Revue Internatlonale de Droit Compo.ré.
ParIs. Soc1eté de Légtalatlon Comparée et Llbralrle Génér&1e de :Prolt et de JUrts
prudence, Janvler-Mars. 1960, p. 64.
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da tributação intema sobre bens e serviços, para que não se distorçam
as condições tanto da concorrência entre produtores, quanto da localizaçã9
de investimentos. E para esse fim, n.:io se podendo admitir desde logo a
unificação tributária - s6 possível, pelo menos no âmbito da união eco
nÔmica, ante a existência de uma política econômica comum, há que se
pensar na adoção de critérios que possam neutralizar os efeitos da diver
sidade de níveis de tributação.

Na opinião de Gerson Augusto da Silva, que venho trazendo à cola
ção, notadamente porque suas geniais idéias têm sido repetidas às escân
caras, às vezes ipsis litteris, mas sempre sem nenhuma indicação de fonte
- nesse caso caberia a adoção do princípio de tributação no destino, mais
consentâneo com as etapas iniciais do processo de integração.

Assim é que, para os produtos de exportação e os respectivos insu
mos, sustentou Gerson Augusto da Silva que "o restabelecimento de con
dições eqüitativas de concorrência poderia lograr-se mediante dois siste·
mas: a) uniformizando completamente, em todos os países, os critérios e
níveis de tributação intema sobre bens e serviços; e b) adotando o prin
cipio de tributação exclusiva no país de destino, mediante a devolução
dos impostos devidos no país exportador c tributação no país importador",

No segundo caso - prossegue Gerson Augusto da Silva - "o país
exportador isentaria dos impostos internos os produtos de exportação, ou
devolveria, aos produtores, os impostos já cobrados, e o país importador,
por sua vez, tributaria esses mesmos produtos com os impostos que apli
casse aos produtos nacionais." 1T

Ressalvada a difícil questão do nivelamento das alíquotas dos im
postos, as administrações tributárias dos países-membros da ALADI, gra·
ças à constância dos esforços de Gerson Augusto da Silva - admirável
homem que soube pensar a América Latina. seja nos cursos que fez insti
tuir na Escola Interamericana de Administração Pública, da Fundação Ge
túlio Vargas, seja em conseqüência de sua passagem pela Divisão de Fi
nanças Públicas da Secretaria Geral da Organização dos Estados Ameri
canos (1969-73), por intermédio da qual tanto influenciou as Reuniões de
Diretores de Tributação Interna realizadas pela ALALC - as administrs
ções tributárias dos países-membros da ALADT contam hoje com relativa
homogeneidade. sobretudo com a adoção de tributos cobrados sobre o va
lor agregado, especialmente o imposto geral sobre vendas, do qual apenas
estão excluídos o Paraguai, que aplica um tributo monofásico, do tipo sus
pensão, e a Venezuela, onde ainda não há tributação às vendas.

17 Gerson Augusto da Silva. "A Harmonlza.ção Fiscal no 11mbito do Pacto
Andmo." In: Estudos de lntegr~ e de Harmoniz6çáo Tribut4ria, BrasillB.,
Escola de Administração Fazendária, 1983, pp. 105-6.
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Agora estes comentários no tocante à Comissão de Execução do Tra
tado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento, que funciona sob o
comando dos Presidentes do Brasil e da Argentina. Será que a presença
desses altos mandatários à frente dessa Comissão representaria condição
satisfatória para o cumprimento de suas tarefas, embora nenhuma delas
esteja prevista? Mesmo agindo em nome dos Ministros das Relações Exte
riores de seus países, será que os Secretários Nacionais da Comissão terão
forças para o desempenho de seus poderes, ainda que nenhum deles esteja
previsto?

A propósito da integração aduaneira que o processo de integração re
clama, vale trazer à colação os resultados de reunião realitada em Buenos
Aires (setembro de 1990). pelo Grupo Mercado Comum Argentina-Brasil,
que decidiu criar nove subgrupos de trabalho, e, ne%%e %entido, comentar
as atribuições de quatro subgrupos.

Enquanto ao Subgrupo 1 - Assuntos comerciais correspondem estas
matérias: "a) tarifa aduaneira; b) restrições não tarifárias; c) drawback;
d) cláusula de origem~ e) tarifa extetna comum; 1) normas e procedimento&
cambiais; e g) compras do Estado", é de admitir-se que o Subgrupo 2 
Assuntos aduaneiros tratará apenas de matérias abstratas, já que nada se
lhe atribuiu.

O fato de a legislação aduandra ser definida, llclo Conselho de Coope
ração Aduaneira, como o conjunto de normas legais e regulamentare:! apli
cadas à importação e à exportação de mercadorias. parece ser de elemen
tar entendimento que nem por isso as matérias objeto dessas normas devam
ser catalogadas entre os assuntos comerciais. Não há, portanto, outra con·
clusão senão esta: assessoramento aduaneiro inadequado.

Ademais disso, foram omitidas outras matérias. A integração aduaneira
exige que toda a legislação aduaneira seja compendiada em normas comuns
para serem utilizadas pelos países-membros. E nada se diz a respeito. Por
outro lado, falou·se em drawback. E por que não os outros legime~ adua
neiros especiais - também relevantes instrumentos de expansão da eco
nomia?

o Subgrupo 3 - Normas técnicas, se refere apenas a duas matérias:
ci) metrología: e b) normas sanitárias. E será que es~s dois temas esgotam
assunto tão importante, como as normas técnicas? Será ainda possível ig
norar as tormentosas dificuldades que as Comunidades Européias vêm
enfrentando, pelo menos no tocante aos entraves técnicos ao intercAmbio
de produtos industriais? 18

18 Embora mwto valiosa, a esse propósito, a análise dos Relatórios Gerais
sobre as Atividades das Comunidades Européias, pelo menos a partir de 1967,
sugere-se a aná11lIe deste documento: Communautés EuroPéennea. Comm1ss1on.
L'Achtvement du Marché lntérleur; LiTJre Blanc de la. Commfs,fon li l't~tentfon

cfu ConseiZ Européen. Luxembourg, 1985, Pp. 6-8 e 16-22.
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o Subgrupo 4 - "Política fiscal e monetária relacionada com o
comércio", trata destes temas: <la) aspectos de política fiscal e monetária;
e b) estímulos à produção; exportação e consumo", E será que na alínea a
está prevista a política tributária, com as complexíssimas tarefas prepara
tórias da harmonização da tributação interna, relativa a bens, serviços e
investimentos?

As debilidades do Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvi
mento entre Brasil e Argentina, e também as apontadas em recentes tra
balhos da Comissão Mercado Comum Argentina-Brasil, talvez não ocor
reriam se se tratasse de missões atribuídas a grupos compostos de pessoas
com suficientes conhecimentos das várias áreas do processo de integração~

e que, ademais, além de disporem, todas elas, de informações relativas
às frustrações que se vêm colhendo nesse processo, ao longo dos anos,
conhecessem algo da história de outros processos de integração - nota
damente os das Comunidades Européias, pela riqueza de lições contínuas
que estão oferecendo ao mundo.

Como se vê, trata-se de atividades interdisciplinares que, em conse
qüência, não podem e não devem ficar restritas a uma só categoria pro
fissional, por melhor que seja em suas tarefas específicas. E, quem sabe,
se. dessa forma, os autores das propostas indispensáveis à concretização
do processo de integração teriam meios de limitar os males que mortal
mente prejudicaram a ALALC, segundo Gustavo Magarifios: "EJa fa
ALALC] padeceu, talvez com maior intensidade que outro qualquer dos
mecanismos ensaiados, os males derivados da errática vontade política dos
governos, da incapacidade dos empresários para atravessar a barreira do
medo, e da inaptidão dos dirigentes, públicos e privados, para fazer
prevalecer os interesses. comuns ou concorrentes, sobre os interesses
egoístas." 19

E essa debilidade, no tocante à integração aduaneira, também é o
traço dominante do Tratado de Assunção, que dispõe sobre a constituição
de um mercado comum entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Ainda
uma vez - e é de lamentar-se - deixou-se de caminhar à luz da expe
riência das Comunidades Européias ...

Com efeito, ao contrário do que se impunha, não há, por exemplo.
disposições taxativas sobre a harmonização da legislação aduaneira - dis
posições relativas às matérias a serem harmonizadas, ao grau da harmo
nização, aos instrumentos que disciplinassem essa harmonização - se auto
aplicáveis, ou não, aos prazos a serem observados. E recorde-se que a ine
xistência de tais dados, no Tratado de Roma, tomou sumamente difícil,

19 Gustavo Magarinos. Op. cit., p, 30.
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para as Comunidades Européias, comandar a seqüência do processo de
harmonização da legislação aduaneira.

Dir-se·á que a harmonização da legislação aduaneira estaria contem
plada no Artigo 1 do Tratado, ao prever que o mercado comum implica
o "compromisso dos Estados-Partes de harmonizar suas legisl8ÇÕC8 nu
áreas pertinentes para lograr o fortalecimento do processo de integração".
Esqueceram.se os redatores do Tratado, que antes de ser instrumento para
fortalecer o processo de integração, a harmonização da legislação aduaneira
é o único fator capaz de dar vida, e vida permanente, ao desejado mercado
comum.

Essas debilidades da integração aduaneira. e outras muitas que estão
à margem deste estudo, põem de manifesto a inanidade do Tratado de
Assunção, estando assim frontalmente justificadas estas assertivas do diplo
mata uruguaio - Embaixador Gustavo Mangarifios: "O Tratado de As
sunção foi negociado às pressas e com impulsos de finalidades políticas.
E seu texto não revela nem acabado processo reflexivo, nem rigorismo
técnico suficiente. E sua leitura, por parte dos que decidiram sua subscri~

ção, e dos que a aprovaram, parece haver sido imperfeita," 20

V. Cooperação aduaneira: exigência do processo de integração

A cooperação, que, por seus propósitos, visa estabelecer a simulta
neidade de ações, orientadas para que se harmonizem, ou pelo menos se
aproximem. os instrumentos, decisões ou tarefas no cami.nho da obtenção
de determinado objetivo, é atitude que. de uma forma ou outra, com maior
ou menor intensidade. sempre esteve na consciência da humanidade. E se
considerada em sua forma espontânea. pode-se afirmar ser a cooperaçio
tão velha quanto o pensamento humano - presente que está nas relações
familiares e nas relações da comunidade.

E como reciprocidade de interesses, na linha da minimização das
rivalidades nacionais. a cooperação econômica internacional adquiriu foros
de cidadania, diante das ações desenvolvidas a partir do último pó&-guerrs.
com base na Doutrina Truman, e que, com o advento do Plano Maraball.
se dedicou tenazmente à recuperação da Europa.

Sem nenhum condicionamento ideológico, o Plano Marshall foi o
instrumento decisivo pata a recuperação econômica da Europa. livrand<Ht
da hegemonia do poder soviético. que considerou aquele Plano como a
forma de penetração do capitalismo norte-americano.

2() Gustavo MagarUíos. Uruguay en el Mercosur. Montevldeo, Fundaclón de
Cultura Universltarla, 1991, p. 8.
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E para consubstanciar essa forma de cooperação, outros organismos
foram surgindo na época. Assim é que, criados pela Conferência de Bretton
Woods, em 1944, entraram em cena o Fundo Monetário Internacional e
o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento - mais conhe
cido como Banco Mundial.

o outro organismo é o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e o Co
mércio - este dedicado à cooperação econômica internacional. Em conse
qüência da falência da Carta de Havana. que deveria criar a Organização
Internacional do Comércio, ante o desinteresse dos Estados Unidos da Amé
rica, inicialmente seu mais entusiasta promotor, que temia viesse ela a redu
zjr sua desejada liberdade de amplas decisões em matéria comercial - pas
sou o Acordo Geral a regular as relações comerciais de seus países-mem
bros à luz destes princípios fundamentais: a) concessões tarifárias; b) não
discriminação; e c) proibição de restrições quantitativas.

E nessa linha, tendo em vista o recrudescimento do protecionismo.
não só por meio de direitos aduaneiros elevados, mas também de inúme
ras restrições não tarifárias. tem sido substancial a contribuição do Acordo
Geral em busca da expansão do comércio internacional, por considerar
sobremodo relevante sua influência. tanto sobre o desenvolvimento econô
mico dos países industrializados, quanto dos que iniciam processo de in
dustrialização. E é para o incremento do comércio internacional que foi
lançada, em 1985, a Nova Rodada de Negociações Comerciais Multilate
rais lR{Jdada Uruguai). que deveria estar concluída em dezembro de 1990,
quando seus trabalhos foram suspensos sem que fossem alcançados seus
objetivos.

Pode-se conceituar a cooperaçâo aduaneira como as relações necessá
rias entre as administrações responsáveis pelas trocas internacionais de
mercadoria!:i - relações que. se já se justificavam mesmo quando as Alfân
degas, como no passado, agiam com total independência, assumem agora
caráter de imprescindibiHdade. no plano das etapas do processo de inte
gração - processo que impõe seu aperfeiçoamento à medida que se vão
atingindo suas etapas superiores.

Mesmo na etapa de zona de livre comércio. em conseqüência da libe
ração progressiva do essencial do comércio recíproco entre os países-mem
bras, já a cooperação aduaneira se vai impondo de forma crescente. Com
efeito. a liberação desse comércio passa a determinar de modo constante a
cooperação aduaneira - conseqüência não só desse comércio livre. mas tam
bém das indispensáveis medidas de aproximação de todos os instrumentos
'daciunados cum a livre circulação das mercadorias, nu sentido de se evi-

tarem distorções comerciais.

Assim é que a cooperação aduaneira está indissoluvelmente ligada a
todas as ações requeridas pelo aperfeiçoamento da zona de livre comércio.
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E entre essas ações tem expressivo realce a harmonização prévia dos ins
trumentos de política comercial - requisito essencial à posterior coorde
nação da política comercial, que, em alguns casos, deve até mesmo ser
harmonizada.

E concluída a zona de livre comércio, se há decisão política a fim de
evoluir para as etapas superiores do processo, a começar pela união adua
neira, mais decisivo é o concurso que se passa a reclamar da cooperaçiío
aduaneira. E. o que estâ pondo de manifesto a experiência das Comuni
dades Européias.

A concepção em comum dos instrumentos da união aduaneira e, pa
ralelamente, seu emprego uniforme por todos os países-membros, é, em
verdade por um lado, a mais elementar, mas, por outro lado, a mais fun·
damental exigência para que essa etapa do processo de integração atinja
seus objetivos precípuos. Nesse ponto, vale ressaltar, em primeiro lugar,
a livre circulação das mercadorias originárias dos países-membros, e, em
segundo lugar, a administração compartilhada da Tarifa Aduaneira C0
mum, utilizada para terceiros países, a fim de que haja uniformidade em
sua incidência.

Roger TouzeJet, ilustre aduaneiro francês, primeiro Chefe da Dívísão
de Legislação Aduaneira da Comunidade Econômica Européia, e meu ilus
tre professor na Ecole Nationale. des Douanes, da França, aponta que os
problemas de execução das tarefas aduaneiras no seio da integração "estão
sob o signo da interdependência das responsabilidades que assumem as
seis alfândegas [eram essas ao tempo de sua conferência] da CEE; e que
isso é, por sua vez, conseqüência da aplicação das mesmas leis e os mes
mos instrumentos a serviço de uma mesma causa e de economias que se
integram progressivamente. Essa interdependência impõe solidariedade e di·
visão das competências no nível de execução." 21 (Grifado no original)

A fusão dos territórios aduaneiros, conditio sine qua non da união
aduaneira, sem o apoio de uma sólida cooperação aduaneira, não ensejará
a livre circulaçiío dos bens, pela inexistência de efetivas garantias contra
as distorções da concorrência - o que é objetivado pela harmonização das
legislações aduaneiras e da tributação interna sobre bens e serviços.

A cooperação aduaneira é igualmente valiosa para que $C adotem segu
ras medidas capazes de proporcionar os meios exigidos na comprovação
de que está sendo convenientemente aplicado o tratamento tarifário nego
ciado. E, como exemplo, cabe recordar o problema da definição da origem

:1I Roger Touzelet. "Les Problemes Douanlers du Marché Commun." In: La
Vle de la Douane. Neu1Jly·sur-8elne, :2cole Natlonale des Douanes, 131. septembre
octubre, 1966, p. 46.
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das mercadorias, sobretudo quando se trata de produtos que hajam recebido
a contribuição da mão-de-obra de um ou mais países.

E note-se que o processo de harmonização das legislações aduaneiras
passa a exigir, a fim de se concretizarem seus objetivos, a mais acentuada
cooperação aduaneira, notadamente porque essas legislações harmonizadas,
concebidas que são em comum, não podem ser aplicadas unilateralmente,
senão de maneira compartilhada, para que se alcance a desejada unifor
midade de métodos - condição inispensável a que sejam idênticos os re·
sultados de seu cumprimento por todos os países que a adotem. Ressalte-se,
assim, a ação efetiva das Comunidades Européias, sempre a velar pela
prevalência da aplicação uniforme dos regimes aduaneiros, à medida que
os vêm hamonizando - o que evidentemente, para ter êxito, deve apoiar-se
na cooperação aduaneira.

E tão logo admitiram os efeitos benéficos da cooperação aduaneira
em suas atividades, os Estados-Membros do Tratado de Roma, antecipando
se a qualquer proposta de seus órgãos institucionais, subscreveram, em
1967, a Convenção de Nápoles, com a qual suas administrações aduaneiras
se comprometeram a desenvolver ações conjuntas que permitissem fossem
apurados os casos de infrações aduaneiras.

Logo a seguir veio à luz, instituída pelas Comunidades Européias, a
Convenção para a Assistência Mútua entre as Administrações Aduaneiras.
Nos termos dessa Convenção, seus signatários tomaram possível, entre si,
a assistência mútua entre as autoridades administrativas dos Estados-Mem
vistas à correta percepção dos direitos aduaneiros e outros impostos de
importação e de exportação, ademais de prevenir, investigar e reprimir as
infrações às leis aduaneiras.

E afim de minim:izar as deficiências apontadas por Claude Jaeque·
mart,22 também aduaneiro francês, nessa Convenção, principalmente por
não se tratar de um ato comunitário, com base no Tratado de Roma, surgiu
O Regulamento n.O 1.468-68, do Conselho de Ministros, que dispõe sobre
a assistência mútua entre as autoridades administrativas dos Estados-Mem
bros e a colaboração entre esses Estados e a Comissão das Comunidades
Européias. 23 Esse Regulamento, contudo, não tomou sem efeito aquela
Convenção.

E sempre a confirmar sua relevância, a cooperação aduaneira se tem
tomado cada vez mais expressiva por meio da atuação dos comités insti·

22 Claude Jacquemart. La Nouvelle Douane. Paris, Jupiter, 1971, pp. 396-7.

23 Commisslon des Comtnunautés EuroJ)l!enes. Journal O//iciel des Commu
nautéB EUTopéenes. Lwrembourg, nO L 1". 2 juin., 1981.
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tuídos pelo Conselho de Ministros; com vistas à uniformidade da aplicaçio
dos vários instrumentos comunitários que vem concebendo, principalmente
os que dizem respeito aos atos relativos à hannonizaçio da legislação
aduaneira.

VI. Ação inol/adora de unillefsidades e institutos de pesquisa

As administrBÇÕes aduaneirss Jatin~ameri~nas, embora algumas ve
nham reformando sua legislação e sua organização, por várias circunstân
cias ainda não teriam. condições de estar na vanguarda do processo de
integração, caso este, não fossem as frustrações que o cercam. 2. estivesse
em marcha batida a caminho de sua concretização.

Mas, admitido que esses países, por já haverem assimilado a idéia da
relevincia da administração pública no processo de desenvolvimento, e.
em conseqüência, se dispusessem R submeter-se a processo permanente de
reforma. será que a administração aduaneira teria condições de reformar-se
por exigência do processo de integração? E será que a própria adminis
tração aduaneira poderia, com os meim de que dispõe, realizar essa re
forma? Ou. em termos mais objetivos: dispof"'8e-ia a burocracia aduaneira
a enfrentar, com determinação, as tarefas necessárias a imprimir-lhe as
características renovadas reclamadas pelos objetivos do processo de inte
gração?

Minha experiência, em longos anos de trabalhos em assistência técni
ca, e também em treinamento, que me pennitiram as mais variadas obser
vações em países do nosso continente, com exceção da ColÔmbia, os latino
americanos, sempre muito pr6digos em tomo de generalidades no que tange
às reformas da administração aduaneira, normalmente deixam de st-Io à
vista de casos concretos. Nessa ocasião, todas as propostas são havidaJ
como inadequadas a seus países. Assim é que. reformas? - matéria ape
nas de ret6rica, de discursos.

Confirma·se. dessa forma, a tese de Guerreiro Ramos, em apoio a
fundamentos empíricos de muitos cientistas. de que s6 ocasionalmente a
burocracia, que resiste às mudanças, se decide. a contribuir para as refofo
mas. E isso, na sua opinião. porque, entre outras razões. fi A disciplina
imposta ao burocrata habitualmente amortece suas faculdades críticas e
o leva a observar normas que perderam razão de ser. embora. no mo
mento em que foram elaboradas, atenderam a imperativos reais de eficiên-

24. QUltavo Mairarlfios. "Prlmer Detento de 1& ALADI. Pt1nl:1p10l1 e 1nIt1tu
dones". In: lntegrac'6n LlJtmoamerlMna. Buenoa Aires, INTAL. n. 113, septiem
bre llH1O, PP. 10-23.
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cia. A timidez, o conservadorismo. a incapacidade para adaptar-se, tor
nam-se assim constantes desse tipo de conduta." 211

Variados episódios me foram convencendo da extrema dificuldade em
se dispor da ampla e generalizada colaboração da burocracia aduaneira
em trabalhos de reforma - com as naturais ressalvas que podem ocorrer.

No Brasil. como já adiantado no item lI, a primeira advertência dessa
indisposição adveio ao integrar grupo de trabalho para conceber medidas
indispensáveis à adoção da tributação ad vaIorem (Lei n.O 3.244, de 14
de agosto de 1957). Por não concordarem com esse tipo de tributação.
e sem ao menos se preocuparem em conhecer seus efeitos, naturalmente
superiores à tributação específica, houve deserção total dos funcionários
mais graduados, apenas assumindo as atividades do grupo de trabalho os
dois funcionários de menor hierarquia.

Mas essa indisposição se configuraria mais ostensivamente, quando,
responsável pela Equipe do Imposto de Importação da Comissão de Re
forma do Ministério da Fazenda (1963--67), à qual coube, entre outras
tarefas. elaborar. em substituição à Nova Consolidação das Leis das Alf/in
degas e Mesas de Rendas, de 1894, o anteprojeto de que resultou o De
creto-Lei n.o 37. de 18 de novembro de 1966 - o nosso Código Aduaneiro,
e projeto do Regimento do futuro Departamento de Rendas Aduaneiras.
de vida muito curta. (Talvez algum dia me anime a compendiar os penosos
momentos vividos pela Equipe, que lutou todo o tempo contra a incom
preensão.)

Outras tantas indisposições foram igualmente ratificadas no exterior.
seja no desenvolvimento de missão de cooperação técnica, junto à ALALC.
seja em atividades de assistência técnica - em todas elas tendo de enfren
tar o impenitente conservadorismo, que. sem nenhuma argumentação lógica.
se opunha a tudo que fosse julgado contrário à tradição.

Até então, por não estar. a par dos estudos sociológicos sobre pro
blemas da burocracia, no que tange à sua incapacidade de assumir atitude
de agente ativo de mudanças, intentei descobrir as razões de tal compor
tamento, notadamente porque as propostas de mudanças sempre foram
acompanhadas de críticas à situação sob reforma, e das vantagens que
deveriam marcar a situação nova. E essa tentativa ensejou. paulatinamente,
a exata compreensão dos velados motivos de resistência à mudança 
motivos exemplarmente sumariados por Guerreiro Ramos nestes termos: "A
iniciativa da modernização e do desenvolvimento verifica-se, ordinariamen
te. no nível dos participantes superiores. na medida em que das mudanças

25 Guerreiro Ramos. Administraçc20 e Estratégia do Desenvolvimento: Ele
mentos de uma Sociologia Especial d4 Administração. Rio de Janeiro, Fundação
Getúlio Vargaa, 1966, p. 249.
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do status quo possam resultar, para eles, ganhos ou vantagens em P1'08tíglo.
poder e riqueza:' te

Mas, ao lado desses fatores, admito que também outros póderiam ser
alinhados. E entre esses fatores há um que me parece sobremodo relevan
te: a burocracia aduaneira se julga limitada nas sugestões de mudanças. E
isso. a meu juízo, por estar vinculada à administração aduaneira, considera
normal julgar-se sem liberdade de propor medidas realmente inovadoras,
que surpreendam por seu ineditismo. Ora, como natural, para chegar-se à
proposição de medidas inovadoras, é necessário, antes de tudo, liberdade
de criação, ademais de todo um processo de assimilação crítica, nio só
de experiência de outros países, mas também de material concebido por
organismos internacionais.

Assinale-se, além disso, que pouquíssimos são os países latino-ameri
canos que preenchem, com funcionários aduaneiros, os cargos de direção
- de Diretor-Geral de Alfândegas ao Chefe de Alfândegas - escolhidos
sempre à luz de interesses políticos.

Nos dias atuais, apesar da generalizada inação dos países do conti·
nente, cada vez mais se tornam facilitadas as tarefas de mudanças adua·
neiras, tanto na legislação quanto na organização. Aí estio, com efeito.
as significativas propostas do Conselho de Cooperação Aduaneira no t0can
te à simplificação e à harmonização dos regimes aduaneiros, consubstan
ciadas em diversos atos, e hoje consolidadas na Convenção Internaciorud
sobre a Simplificação e a Harmonização dos Regimes Aduaneiros, cujos
Anexos se iniciaram em 1973. Já no que tange à organização, há toda uma
série de exemplos de administrações aduaneiras, agora compreendidos por
esse organismo internacional em documento especial. 27

E esses modelos, mesmo sem a indispensável análise, sempre são re
chaçados, sob a alegação não comprovada de não terem cabimento em
países em desenvolvimento - como se as atividades aduaneins fos&elll düe
rentes, na sua essência, segundo o estágio econÔmico dos países. Esquecem
se. os que assim argumentam, que o Conselho de Cooperação Aduaneira,
apesar de sua capacidade para examinar os fatores econÔmicos relaciona
dos com os regimes aduaneiros, s6 considera mesmo os aspectos técnicos
desses regimes, apenas visando sua harmonia no plano das relações inter
nacionais.•8

26 Ibtd., pp. 2'l9-8O.

27 Consell de Coopératlon Oouanlêre. Manuel sur la Structure et Z'Organf
8ation du Admfnutratiom du Douanes. Bruxelles, 1987.

28 Claude J. Berr et Henrl Tremeau. Le Droit Douanier: Régime de. apéra
tio"" de commerce international en Trance etaan8 la C.E.E. Paria, bnomlc&,
Nouvelle édiUon, 1988, p. 85.
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Andando o tempo, novas luzes foram entrevistas em face das atividades
aduaneiras do Centro Universitário de Pesquisa Européia e Internacional,
da Universidade de Ciências Sociais de Grenoble - França, na linha de
artigo de seu então diretor, com base nas quais passei a admitir já exis
tirem meios originais para a estratégia da reforma da administração adua
neira. 29 E isso por considerar que, ademais de outros fatores negativos
da burocracia, a falta de liberdade de proposição é um dos principais
obstáculos à concepção, pelos integrantes da administração aduaneira, de
idéias de mudança. E esses meios originais podem igualmente advir de
Institutos de Pesquisa, não necessariamente vinculados a Universidades.

São dignas de nota as idéias que estão na base desse Centro. Ao regis
trar que a pesquisa é a vocação fundamental do Centro, Berr acentua
que não se busca atingir o conhecimento da regulamentação e seus sub-
títulos, senão muito mais compreender o porquê das coisas. E para ele, o
Código Aduaneiro não é apenas uma coletânea dos direitos e obrigações
dos usuários e dos serviços. ~ mais a manifestação dum certo estado da
civilização, a síntese de diversas preocupações (necessidade de proteger os
direitos do Tesouro, vontade de favorecer o comércio exterior, etc.).

E como esses imperativos evoluem, por exemplo em face da integra
ção econômica, e os textos correm o risco de se tornarem ultrapassados
- sustenta caber às autoridades responsáveis adaptá-los às situações novas,
precisamente porque o alvo dos pesquisadores deve ser suprir essas autl>
ridades de análises objetivas, a partir das quais possam 10mar decisões com
absoluto conhecimento de causa.

Significativamente Berr declara que, longe de se substituir à ação, a
pesquisa deve prepará-la. E por estarem livres de qualquer sujeição (o gri
fo é meu - O.C.S.), os pesquisadores devem refletir sobre as instituições
atuais, e, considerando as possibilidades de sua reforma, propor às auto
ridades os meios de lográ-las.

Qualquer que seja o nível em que se situe a pesquisa - anota Berr
é preciso insistir sobre o fato de que o Centro trabalha em estreita

colaboração com os serviços locais da administração aduaneira.

Outra afirmativa valiosa é esta: ser desejável a integração dos pro
blemas aduaneiros com as categorias de formação oferecidas pela Univer
sidade, e que, no plano da pesquisa, ambiciona, antes de tudo, provar
que a Alfândega é, de fato, uma dl.sciplina científica, graças à qual se
podem vincular inúmeras questões que dependem de campos científiccs

29 Claude J. Berr. "Orenoble: Le C.U.R.E.I." In: La Vie de la Doua1l.e.
NeuU1y-sur-Belne, Jtoole Nat:.onale des DouaDea, D. 163, Mam, 197:1, pp. 55-60.
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aparentemente dispersos: trocas comerciais internacionais, política externa,
problemas de países em desenvolvimento, diplomacia, etc.

Por flDl, sublinha aspirar que o Centro seja considerado, pela admi
nistração aduaneira, como uma instituição aberta a todos quantos, a16m
de suas preocupações quotidianas, tenham o gosto de refletir sobre sua
profissão, e de contribuir para um melhor conhecimento científico doi
problemas aduaneiros.

Essas duas últimas referências têm, em verdade, ampla aplicação ao
Brasil. Entre n6s, a matéria aduaneira, cuja literatura é de pobreza fran
ciscana. ainda hoje é considerada de somenOi importlnda, qualquer um se
julgando com o direito de doutrinar a respeito, embora deixando registradas
as marcas da indigência.

Seria extremamente valioso se as Universidades latino-americanas des
pertassem para a excelência da contribuição que poderiam assegurar ao
processo de integração, à medida que desenvolvessem estudos da mat6ria
aduaneira. E diga·se o mesmo relativamente aos variados órgãos in~
vemamentais que se ocupam da integração, já que, até agora, ao que eu
saiba, nenhum deles se dedicou a essa matéria, apesar da já aparentemente
excessiva abundância de estudos acadêmicos de integração.

E se alguns o fizerem, talvez logrem influir para que se modernize
a administração aduaneira, minimizando assim a influência negativa da
burocracia, mesmo que os países não estejam ainda voltados para a m0
dernização - modernização que, no entanto, é imposta pelo processo de
integração, no caminho da concretização dos seus objetivos.

VII . CoIIclU8iJo

Ante o estágio em que se encontra, a administração aduaneira latino
americana não apresenta ainda as mínimas condições para o apoio que
lhe deveria exigir o processo de integração econÔmica, isso porque a ev0

lução aduaneira, ou talvez mais adequado - a revoluçio aduaneira, já
presente há algum tempo nos países desenvolvidos, até agora nio se pro
nunciou em países deste continente.

Trata-se de uma administração aduaneira estática, seguindo uma lep
lação antiquada, com a exceção talvez de um único país, ou mesmo novas,
mas concebidas à luz de modelos ultrapassados, atribuindo maior ênfase
à sua missão fiscal, despreocupando-se assim de sua missão econômica 
a que mais importa.

Reformas episódicas não são eficazes - apenas são válidas as refor
mas com caráter de processo permanente, oferecendo condições para trans-
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formar a Alfândega Tradicional em Alftindega Nova, mantendo-a sempre
adaptada ao ambiente externo, não só para atender aos interesses de seus
usuários, mas também para exercer suas atividades na linha das exigências
econômicas do comércio internacional.

Na estratégia do processo de reforma permanente devem estar previs
tas, por absoluta necessidade, variadas ações de treinamento, primeiro para
expor os objetivos das reformas e seus valores, com o sentido de obter a
indispensável colaboração dos quadros funcionais, e, depois, transmitir os
conhecimentos essenciais, para que esses quadros tenham condições para
o desempenho das funções novas que passarão a ser disciplinadas por
instrumentos também novos.

Para prestar seu concurso ao processo de integração economlca, é
mister que a Alfândega tenha repensado seus instrumentos de ação, nota
damente no tocante à sua fundamental atividade - que é o despacho
aduaneiro de mercadorias para consumo, já informatizado em muitos paí
ses desenvolvidos, o que lhe assegura a maior celeridade, compatível com
os objetivos dos que têm suas necessidades supridas pelo comércio inter
nacional.

Para que o processo de integração econômica possa desenvolver-se
cabalmente, na linha de suas etapas, tem de estar vinculado, de forma
efetiva, ao processo de integração aduaneira, que compreende três fatores:
Tarifa Aduaneira Comum, Livre Circulação de Mercadorias e Legislação
Aduaneira, dentre os quais a legislação aduaneira é o de maior repercussão,
pois que é sua harmonização que oferece os meios efetivos para a uni-
forme aplicação dos outros dois.

A Tarifa Aduaneira Comum. quando aplicada à margem dos efeitos
do processo de harmonização da legislação aduaneira, sua incidência deixa
de apresentar resultados uniformes, ensejando quase sempre a ocorrência
de desvios no intercâmbio comercial e de outras alterações nas condições
de concorrência.

Ante as notórias dificuldades do processo de harmonização da legisla
ção aduaneira, como está evidenciado na experiência vivida pelas Comu
nidades Européias, é inevitável que os atos internacionais, ao disporem
sobre os processos de integração econômica, sejam também explícitos na
concepção das normas disciplinadoras do processo de harmonização, nota~

damente no que tange aos atos apropriados, às matérias a serem harmo
nizadas, e em que nível. e a prazos.

o Tratado de Montevidéu 1960 silencia totalmente a respeito da inte
gração aduaneira, não se referindo, conseqüentemente também, ao processo
de harmonização da legislação aduaneira, a despeito de seu Artigo 54 dis-
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por que as Partes Contratantes deveriam empreender esforços no sentido
de orientarem suas políticas em prol do Mercado Comum Latino-Ameri·
cano.

Esse silêncio determinou, como se sabe, que se frustrassem, uma a
uma, todas as atividades formalizadas pela ALALC, com vistas a lograr a
harmonização dos instrumentos básicos cuja ausência estava apresentando
seus efeitos negativos no processo de liberação comercial.

Assim também, e inexplicavelmente, falhou o Tratado de Montevidéu
1980, quando o normal seria que seus redatores, que naturalmente devem
ter estado abertos para o quadro de dificuldades enfrentadas pela ALALC,
se julgassem obrigados a sugerir meios compatíveis que eliminassem tão
absurda debilidade.

Na verdade, só a CEPAL, enquanto esteve à frente das tentativas de
instaurar processos de integração na América Latina, se preocupou expres
samente com as exigências da integração aduaneira. Assim foi em todas
as tarefas de que resultou o Tratado Geral de Integração Econômica Cen
tro-Americana, cujo Artigo XXIX, de maneira excepcional, como ainda
não o fez nenhum outro ato internacional da espécie, estabeleceu a adoção
do Código Aduaneiro Uniforme Centro-Americano.

Essas preocupações igualmente foram mantidas quando se cogitava do
advento do Mercado Comum Latino-Americano, havendo desaparecido
quando se tomou vitoriosa a criação da zona de livre comércio - objeto
do Tratado de Montevidéu 1960.

Merecem ainda conhecidas, por seu teor científico e objetividade, as
lições de Gerson Augusto da Silva, tanto no que respeita à harmonização
da legislação aduaneira, quanto no que tange à harmonização da tributa
ção interna.

o Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento entre Brasil
e Argentina (1988), como concebido, não terá condições de fazer desen·
volver o processo de harmonização da legislação aduaneira, frustrando-se,
em conseqüência, os objetivos de integrar as economias dos dois países,
em poucos anos, segundo tem noticiado a imprensa. Ademais disso, o Tra
tado dispõe sobre a coordenação das políticas fiscais, quando mais corre
tamente deveria falar em harmonização das políticas tributárias.

E se alterado esse Tratado. passando a compendiar disposições relativa
mente ao processo de harmonização da legislação aduaneira, também deve
rão ser previstas ações no campo do treinamento para que, com a urgência
necessária, sejam convenientemente formados os quadros funcionais que se
ocuparão dessas tarefas, e quem sabe se não também os de níveis de deci·
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são - e não se tratará de cursos operacionais, como sói acontecer, pelo
menos no Brasil dos últimos tempos, mas na verdade de cursos de nível
elevado, que transmitam não apenas sólidos conhecimentos de legislação
aduaneira, mas de todas as disciplinas cujos objetivos devem ser respei
tados por essa legislação, além da metodologia do trabalho a ser empreen·
dido.

No âmbito de um processo de integração, mesmo na etapa de zona
de livre comércio, já têm ampla repercussão o sustentáculo da cooperação
aduaneira, notadamente no caminho da livre circulação das mercadorias,
na etapa da união aduaneira, em conseqüência da fusão dos territórios
aduaneiros, que exige, para sua eficácia, a aplicação uniforme da Tarifa
Aduaneira Comum, à base de instrumentos concebidos no quadro da legis·
lação aduaneira harmonizada.

Na América Latina, a burocracia da administração aduaneira, até mes
mo se dispuser de sólidos conhecimentos, parece sentir-se limitada no ofe
recimento de sugestões inovadoras - dessas de que tanto carecem seus
países, por estarem obrigados a submeter sua administração aduaneira à
constância de processos de modernização, para adaptá-la às condições no
vas do comércio internacional - tudo isso mais insistentemente exigido
ante um processo de integração econômica.

Por isso, parece-me que seria valiosa a tentativa de institucionalizar-se
o apoio de Universidades e Institutos de Pesquisa, num primeiro momen
to, no levantamento de necessidades de reformas das disposições legais
e regulamentares de matéria aduaneira, à vista de suas insuficiências à
luz da missão econômica da Alfandega Nova, e logo a seguir, após o ama·
durecimento de suas conclusões, seu apoio na concepção das medidas novas.

Vivemos hoje, ainda que ao longe, uma autêntica Revolução Adua
neira - e revolução não se compagina com idéias, atitudes, métodos ul
trapassados, senão apenas com a modernidade.
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SUMÁRIO

Predmbulo. 1. Regras eleitorais. 2. Composição da Cd
mara dos Comuns. 3. Cfimara dos Lordes. 4. Conclusão.

A segunda metade do século XIX britânico identifica-se com a mesma
fase do reinado da Rainha Vitória (1837-1901) e, no que diz respeito à
consolidação das práticas parlamentares da Grã-Bretanha, marca três 8Spec~

tos determinantes: a fixação das regras eleitorais, o estabelecimento da
composição e dos procedimentos regimentais da Câmara dos Comuns (Depu
tados) e o papel ou a posição institucional da Câmara dos Lordes.

1. Regras eleitorais

o sistema censitário por referência a níveis de propriedade ou de renda,
estabelecido pela lei eleitoral de 1832 (Rejorm Act) estava ainda em vigor
em 1861. Dessa forma, o número de eleitores de então (cerca de 500.000)
dobrara em 1861, por aumento populacional (e, embora modestamente,
também em virtude da evolução da estrutura fundiária), alcançando um
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milhio. Esses eleitores eram sempre e exclusivamente do sexo ma&
culino e de idade superior a 35 anos. As mulheres não dispunham do direi
to de voto, situação que perdurou assim até 1918. De qualquer forma, o
sufrágio universal para maiores de idade s6 foi introduzido na Grã-Breta
nha em 1928. No período de 1861 a 1901, contudo, pode-se destacar duas
modificações maiores. A primeira foi a lei de 1867, aprovada a duras penas
sob o governo conservador de Lorde DERBY,l graças, particularmente, Ao
ação decidida de DISRAELI 2, líder do governo na Câmara. Essa lei conce
deu o direito de voto aos proprietários e locatários de casas nas cidades e
aldeias. embora ainda não nas áreas rurais. malgrado redução da franquia
roral. O efeito imediato foi o de duplicar o eleitorado, elevando-o a dois
milhões. A lei de 1862 foi urna manobra política dos conservadores para
tomar, à maioria whig e liberal, a iniciativa de urna mudança que parecia,
de toda forma, inevitável, e para administrá·la em beneficio ptóprio.

Nessas circunstâncias, foi igualmente importante manter sob controle
conservador os mecanismos de redivisão dos distritos eleitorais. O Primeiro
Ministro descreveu essa manobra como um "salto no escuro" e declarou
que ela se destinava a desbancar os whigs. De acordo com critérios con·
temporâneos, a distância entre o tamanho da população britânica da época
(cerca de 27.000.000 de habitantes) e o eleitorado (dois milhões após a
reforma de 1862) continuava enorme. A geografia distrital igualmente acar
retava distorções de monta: Manchester, por exemplo, com 48.000 eleito
res, elegia apenas três deputados, o mesmo número de representantes de
um distrito reunindo três pequenos burgos com um total de 2.500 eleitores
(a polêmica acerca dos bourgs pourris - distritos que, malgrado pequena
ou praticamente nula expressão eleitoral, conservavam poderes, entremen·
tes tomados injustificáveis, de eleger um ou mais deputados - era parti
cularmente intensa nessa época, quando foi. enfim, resolvida pelas suces·
sivas reformas eleitorais).

Em 1884 Gladstone realizou a terceira reforma. Essa refofDl8 conce
deu o direito de voto, por unidade residencial, à área rural. sobretudo
porque a diferenciação administrativa (até então praticada) entre "'cidades"
e "condados" era extremamente difícil de sustentar. A reforma de 1884
provocou. contudo, reações da Câmara dos Lordes. O sucessor de DisraeU
como líder dos conservadores, Lorde Salisbury, usou sua maioria na CAma·
ra Alta para obter vantagens significativas no processo de delimitação dos
distritos e de distribuição dos mandatos. As decisões então tomadas 810
de particular importância. na medida em que cunharam o sistema eleito-

1 DERBY, Edward George St8n1ey, u.~ Con4ie de. 1'l9t1·186ll'. 1lIlembro lia
Parlamento desde 11120, foi PrimeJro-M1nI8tro em 1852, 1858 e 1886.

:I DI8RAELI. Benjamim. Conde de Beaconsfleld. Estadista e romancista
mglês <1804-1881). Llder conservador e polit1co destacado, Primefro-M1n1IItro em
1868 e 18'14-1880.
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ral britânico de hoje. Até aquele momento certos distritos elegiam até três
deputados (bourgs pourris). Doravante valia o critério de que a cada dis~

trito corresponderia apenas um mandato (do que decorria uma nova redis
tribuição territorial dos distritos e o aumento de seu número total). Tal
regra traduziu-se em grande vantagem para os conservadores. em parti~

cular nos subúrbios de Londres e eu outras mas urbanas. Com tal recurso
eles conseguiram compensar amplamente as posições dos "radicais" dos
centros das cidades. Quantitativamente, o resultado foi o aumento do elei
torado de dois para cinco milhões. Mesmo assim o eleitorado estava ainda
longe de ser universal (mesmo para o masculino, já que sequer existia o
feminino): cerca de dois quintos dos homens maiores de 21 anos conti
nuavam excluídos do direito do voto. Aparentemente. à época. tal circuns
tância não os afetou demasiado. Somente as mulheres interessaram-se ati
vamente pela conquista dos direitos civis plenos e, mesmo assim. apenas
no início do século XX (movimento das sufragettes), durante os reinados
de Eduardo VII e de George V (sobretudo sob o gabinete de Lloyd-George).

Duas outras medidas merecem destaque. Ap6s anos de intensa pressão,
o voto secreto vem a ser adotado em 1872. Palmerston combatera incan~

savelmente esta fórmula, a seus olhos "pouco inglesa. pois dissimulada".
Com sua morte, em 1865, liberou-se o caminho para o sufrágio secreto,
cujo efeito concreto sobre Os eleitores ou sobre os partidos políticos não
parece ter sido medido até hoje. Decerto sua introdução terá contribuído
para diminuir o tráfico de "influências", para coibir os procedimentos
de intimidação ou quiçá para reduzir o suborno eleitoral, na medida em
que deixou de ser possível o controle do voto de um eleitor eventualmente
"comprado". De qualquer forma, a situação de duplo suborno seria igual
mente possível: o eleitor inescrupuloso aceitaria as propinas de mais de
um contendor, certo de que jamais se descobriria sua felonia. O sistema
do voto secreto teve, no entanto, uma conseqüência séria para os histo
riadores e analistas políticos. Até 1872. os eleitores registravam voto, nome
e profissão na folha de votação. Esses registros são fontes preciosas de
informação sócio-política. De que outra fonna se poderia ficar sabendo
que os quitandeiros votavam sempre nos liberais e que os açougueiros pre
feriam os conservadores? Aliás, até hoje não se sabe o por quê! Após 1872,
todavia, não sabemos mais do que as pessoas declaram ter feito ou (mais
recentemente) o que as sondagens e análises permitem, putativamente,
reconstruir. 11

3 No sistema eleitoral proporcional, os comentaristas e analistas poUticos
dependem do exame das folhas de votaçAo de cada urna, para. comparã-Ias com
a composiç!'w sócio-econômica de cada secçio ou zona eleitoral e, assim, poder
estimar o comportamento eleitoral dos grupos. Nos sistemas distritais cUspomos
da facilidade da circunscrição <d1str1to) restrita, Que revela. diretamente o pl'in
cipal do comportamento dos eleitores locais (pela vitória de tal ou qual candidato
e pelo percentual por ele obtido). 1l: prática corrente nos países onde vigora o
8JateDJa dIBtrlta1 (Gm-Bretanha, com turno Wúco; FI'ança, com dois turnos. por

(continuo:)
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Mais concretamente eficaz foi a Lei sobre Atos de Corrupção de 1883.
Esta foi a primeira medida efetiva para limitar o suborno eleitoral, res
tringindo as despesas dos candidatos. Como qualquer medida do _nem.
essa lei não extinguiu as práticas de corrupção, mas reduziu-as, tornando-aa
mais difíceis. Alguns comentaristas interpretaram as modificações do c0m
portamento político subseqüentes, como a substituição de um suborno· indi
vidual do eleitor. por dinheiro, pelo suborno do eleitorado, por promesaaa.
Não se pode deixar de reconhecer, numa tal visão das coisas, uma boa
dose de cinismo contemporâneo, que as campanhas eleitorais em geral (e
as brasileiras não constituem exceção) não desmentem.

2. Composição das Cdmaras dos Comuns

A Câmara dos Comuns é, na prática, o resultado da aplicação do
sistema eleitoral ao contexto s6cio-econÔmico em que vive a sociedade. A
questão mais imediata e óbvia é saber por quê há pessoas que descjam
exercer mandatos eletivos, em um sistema parlamentarista em que poucos
chegam a ser chamados ao exercício de cargos executivos governamentais
Oá na segunda metade do século XIX inglês o número de integrantes do
governo britânico propriamente dito (cabinet) não ultrapassa oito. embora
existam numerosos cargos e encargos executivos de natureza política cujo
provimento depende da maioria parlamentar). Dentre os 650 deputados
integrantes dos Comuns, cerca de 50 terão tido algum tipo de experiência
governamental nessa época (hoje conta-se com algo em tomo de 100). A
primeira razão para querer eleger-se - abstraindo-se daquele sentido de
serviço público que, espera-se, motiva todo e qualquer membro do Parla
mento - era o prestígio, a vontade de ser "alguém". uma pessoa de des
taque. conhecida e reconhecida em sua região, em sua cidade, em seu

(Continuaçc20 4a nota 3)

exemplo), que os partidos conheçam com exatidão 08 distritos "tranqü11os", onde
têm certeza da eleiçAo imediata de seu candidato.

SOmente as eleiç6e8 de 1986 (legislatura 1986-1988) foram real1zad1l8 pelo
sistema proporcional. Esse sistema permitira a eleiçAo de vir1.oe depuladoa da
extrema-direita, derrotadoa em 1988, em ele1ç6es rea]jzadas novamente squndo
o slatema distrital. Como na Alemanha Federal (onde pequenos partidoa rara
mente COnseguem Ultrapaaaar o limite Drlnimo de 5% dos votos para obter um
mandato), os "extrem.a-d1re1ta" só conseguem ser eleitos pela proporcional. Os
cJaas1f1cados "extrema-esquerda", dessarte, sequer logram eleger-se, no atual
contexto polftico europeu ocidental (elelç6es diretas para o Parlamento Europeu,
em Estrasburgo, pua mandatos de cinco anos. praticadas desde 19't9). AnterloT
mente o Parlamento Europeu era composto de delegaç6es destacadu pe10ll pula
mentos nacionais. De acordo com 08 comentaristas polftlcos m.a1s dU'undfdos, na
Comunidade EuropéJa, o aumento provável dos pafses-membroe dos O1'Ie.nIsmoa
comunltár:los ou a eles aaaoclados <1nd1retamente esse aumento ocorreu com a
absorçl.o da. ex-Re.pllbllea. Detnocr'twa. AlemA. pela Alemanha Federal) reforçari
a importAnc1a do Parlamento Europeu. O Ingresso da Austrfa. J' e8tA tendo
examinAdo e a Turquia tem sua solicltaçAo em compasso de espera. COglta-ee
de contratoe de aasoclaçAo com a PolOnla e a HW1if'Ia.
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bairro. A questão financeira (vencimentos e indenizações do parlamentar)
nada significava na segunda metade do século XIX: não existia remu~

neração e a maior parte dos deputados era financeiramente independente.
Decerto existia sempre a possibilidade de ser chamado ao governo. Embora
os proventos e emolumentos nada fossem, em comparação com o que haviam
sido; no auge do século XVII I, havia - e sempre houve - o fascínio
do poder. Ninguém sabe ao certo o que significa "poder" e muitos 
mesmo os que chegam ao topo - não são capazes de defini-lo adequada
mente.· De qualquer forma, o primeiro-ministro é, sem dúvida, já nessa
época, um personagem de primeiríssimo plano, no mundo social e na orga·
nização política. No universo político em geral, e no britânico em parti
cular, a "ambição secreta" de ser o grande articulador público, após a sobe
rana, parece ser um sonho, uma idéia motriz dos candidatos a uma vaga
no Parlamento. Não resta dúvida de que, na absoluta maioria dos casos,
o sonho jamais se toma realidade, por força do tempo e das circunstâncias.
Não se pode negligenciar, no entanto, a influência, por vezes determinante
e maior do que a própria realidade, que os sonhos, as utopias, as ambi·
ções podem ter.

Era, pois, o prestígio social na Inglaterra assim tão diferente do que
é na França ou nos Estados Unidos? Aparentemente sim e talvez em parte,
porque a existência de uma câmara alta hereditária fechava certas portas.
De toda maneira, o fato de a busca do prestígio social via cargo eletivo
ser importante na Inglaterra vitoriana, é ineludível.

Quais terão sido as principais mudanças na Câmara dos Comuns no
período posterior a 1861, sobretudo com as leis de reforma de 1867 e de
1884? A composição alterou-se, com efeito, mas de modo extremamente
gradual. Até 1884 ela continuou sendo uma instituição essencialmente domi
nada pelas classes alta e média-alta, com alguns poucos "radicais" de ori·
gens diversas: negociantes ciosos, como COBDEN li e BRIGHT,6 ou inte-

4. A complexa tentativa de N1klas Luhmann <Poder, trad. bras. Brasflia,
1982), por rectll'so à cadela social de reconhecimento/submissão "autoridade"
que gera dependência - pelo autor rebatizada de "poder" -, parece demonstrar
tal dificuldade de deflnlção. Examinando a produção científica recente, verifica-se
que os trabalhos publicados tendem a preferir uma sociologia política dos grupos
em presença, investigando as relações sociais concretas de poder e autoridade.
Assim, dentre os "clássicos" brasileiros. aio citados regulannente Raimundo Faoro,
Salomão Schwartzman e José MUr1lo de Carvalho, por exemplo.

5 COBDEN, Richard. 1804-1865: deputado a partir de 1841, tendo tomado
parte ativa na oposição às medidas protecionistas beneficiando os cereallstas
ingleses e na defesa do livre comércio.

6 BRIGHT, John. 1811-1889; deputado a partir de 1847. Vigoroso defensor
do Uvre comércio: fez oposição critica u disposições legais relativas à Irlanda
cató11ca.
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lectuais inflamados, como BRADLAUGH.7 Uma mudança de maior alcance
intervém em 1886. GLADSTONE 8 pôde afirmar, em 1892, duvidar que
um só acre de terra, de cada cinqüenta, pertencesse a um liberal. Isso
não teria sido verdade trinta anos antes. Ao final do século XVIII, contu
do, os conservadores haviam monopolizado os "interesses rurais" em ambas
as casas do Parlamento. Não apenas ocorrera, pois, aumento da quanti
dade de proprietários rurais identüicados com a postura to"1, mas igual
mente os praticantes políticos eram majoritariamente desse redil. Não foi
esse, contudo, o único tipo de propriedade a ver aumentar a presença
conservadora. Industriais, banqueiros, produtores de bebidas, magnatas
da siderurgia, da imprensa ou da tecelagem desembarcavam, em tromba,
nas searas conservadoras.

A transferência política da classe dos proprietários, do campo liberal
para o conservador, vinha acontecendo já desde a morte de Palmerston, em
1865. Ela parece ter sido o penhor de uma espécie de conservadorismo
discreto ("cripto-conservadorismo") no interior do Partido Liberal. O que,
inicialmente, não passava de um "vazamento" transfonnou-se numa "san
gria" em 1886, quando os liberais se cindiram por causa da questão irlan
desa e uma parte - conhecida sob o nome de "unionistas)\ liderada por
Londe HARTINGTON li e, surpreendentemente, por JOSEPH CHAMBER·
LAIN.l0 até então líder do "radicalismo militante" -. recusou-se a
apoiar Gladstone e votou com Lorde Salisbury.ll A questão irlandesa não
se resumia a problemas de nacionalismo e religião, mas tangia igualmente
a corda sensivel da propriedade, por causa da posição especial da oligar
quia protestante anglo-irlandesa, detentora de vastos latifúndios improdu
tivos na Irlanda. O ataque dos camponeses católicos contra os direitos
dos proprietários rurais na Irlanda podia levar facilmente a um ataque

7 BRADLAUGH, Charles. 1833-1891. PoUUco não-conformista, livre-pensador
repubUcano, de confe5Sada posIção anti-religiosa, notável por sua hab1l1dade em
utillzar-se do regimento.

8 GLADSTONE, Wi1liam Ewart. 1809-1898. Integrante da Câmara dos Comuns
durante ma1a de sessenta anos, foi o poUtico conservador br1tàn1co mafs desta
cado, no século XIX. Exerceu o cargo de Primefro-Mlnfstro durante quase quinze
anos. em quatro oca51ões: 1868-1874,; 1880-1885; 1886; 1892-1894,.

9 HARTINGTON, Spencer Compton; Marqufs de ClIovendlsh. 1833-1908. FIlho
do Dut\ue de Devon.shire, foi Dellll.te.do libeml de 1S69 e. 1892., <\1I.1.nd<l~
ao pai na Clmara dos Lordes.

10 CHAMBERLAIN, Joseph. 1836-1914,. Deputado llberal de 1878 a 1914;
"un1onJsta" a partir de 1886.

11 GASCOYNE-CECIL, Robert Arthur TaIbot; 39 Marquês de Sa1fsbur)'.
1830-1903. íntimo colaborador de Disrael1, foi seu sucessor na liderança conser
vadora, exercendo o cargo de Primeiro-Mlnfstro entre junho de 1885 e janf'Jro
de 1886. e em 1886-1892. 1895-1900 e 1900~1902.
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generalizado contra os direitos de propriedade na Escócia, no País de Ga
les e mesmo na Inglaterra. Ao final do século XIX já se identificava. entre
os membros do Parlamento, uma clara oposição entre classes, o que ainda
não aparecia claramente em 1861.

As modificações mais perceptíveis, na Câmara dos Comuns, terão sido
talvez as reformas do Regimento. Elas refletem a transição de um laissez
faire (um mínimo de regulação da vida social) para o que, ao fim e ao
cabo, tornou-se o "estado de bem-estar" (welfare state), que se esboça no
século XIX mas que somente generalizar-se-á após a 2.a Guerra Mundial.
A mola propulsora dessa mudança marcante na vida social e em sua orga
nização foi a necessidade crescente de intervenção governamental, de modo
a assegurar aos cidadãos uma vida civilizada, honesta e saudável, para reto
mar adjetivos correntes nas justificações e discursos da época que estamos
tratando. Essa necessidade s6 poderia ser satisfeita através da legislação
de interesse do governo na Câmara dos Comuns. única instância efetiva
mente relevante no processo legislativo britânico.

Há contudo um elemento característico da Câmara dos Comuns que em
nada alterou-se, até nossos dias: 12 embora a Câmara possa comportar.se
com solene gravidade em sessões de cerimônia, ela se comporta, às vezes.
em momentos mais descontraídos ou de grande tensão política, com a rude
za e o rebuliço próprios a uma garotada turbulenta ao sair da escola, sobre
tudo se os "professores" (no caso, o speaker) não dispõem de clara auto
ridade disciplinar e habilidade regimental. Como exemplo, podemos citar
uma passagem de C. TREVELYAN,1I em que o autor transcreve a des
crição dada, por Thomas Macaulay, da violenta discussão acerca da lei rela
tiva ao estatuto da Irlanda, em 1840.

"Lorde Norreys assoviava e Jazia o máximo de barulho posslvel. Lorde
Maidestone comportava-se de modo tão ruim que espero sinceramente que
ele estivesse bêbado. " No final, o tumulto cessou por pura exaustão física.
Já era urna da manhã e os obstrutores da oposição haviam tumultuado (a
sessão) desde as seis da tarde, quase ininterruptamente."

Já dois anos antes a leitura da mensagem com o programa de governo
de Disraeli havia sido interrompida bruscamente por uma gritaria inten
cional dos parlamentares irlandeses. Este foi um caso excepcional, pois uma
antiga tradição fazia respeitar, sem apartes, a apresentação dos programas
de governo. Blake sublinha que, malgrado progresso nas práticas parla-

13 BLAKE, R.: "The Development oi the British t'arliamentary System",
in CONÁCHER: The Emergence ... p.111.

13 The Life anã Letters oI Lord Macaway (1689). pp. 39.2-393. Macaulay,
historiador e político logl& (1800-1859>, é autor de uma história da Inglaterra.
publicada entre 1848 e 1861, clásSica na historiografia britânica do século XIX.
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mentares. os últimos cem anos foram testemunha de tumultos incríveis
na Câmara dos Comuns.

Em 1912, um deputado conservador jogou um exemplar do Regimento
- um livro de peso. nos dois sentidos da palavra - em Wiston Churchill,
acertando-o na cabeçal Até hoje podem acontecer cenas que. para o público
eleitor. seriam nada recomendáveis. Não é, pois, de admirar--se que a CA
mara dos Comuns continue extremamente reticente em aceitar a transmis
são regular de suas sessões. Já a Câmara dos Lordes não hesitou em permi
tir a transmissão de suas sessões, a título experimental, a partir de 1.0 de
janeiro de 1990. Em todo caso, é opinião corrente que os lordes ~mpre

se manüestaram de modo exemplarmente discreto (ao menos no século
XX). ao ponto de BLAKE 1~ reproduzir a ironia popular que diz só serem
ouvidos dois ruídos, na Câmara dos Lordes: a voz do que discursa e os
"cliques" dos aparelhos de surdez sendo desligadosl ...

No que diz respeito ao regimento e 80 processo deliberdtivo. as re
gras permaneceram praticamente inalteradas entre 1688 (consolidação defi·
nitiva do direito de funcionamento constante da instituição parlamentar.
como uma das conquistas da Revolução Gloriosa para a entronização de
Guilherme de Orange) e 1832. embora seu alcance fosse limitado. A el·
mara dos Comuns era vista mais como um "muro das lamentações", cuja
função seria a de servir de amplificador das reclamações sociais, de auditor
e crítico das iniciativas governamentais, sobretudo no campo fl8C81 e orça
mentário; o possível espaço de iniciativa própria era (i. é) 11 praticamente
inexistente. No modesto exercício dessa função, o máximo que a CAmata
podia fazer era recusar o aumento de impostos (ou seia; restringir a açio
governamental pela limitação da receita). Não se estabeleciam distinções
entre as leis de interesse geral e as de interesse particular (leia-se: as de
iniciativa governamental e as de iniciativa do parlamentar), do ponto de
vista formal. E certo que a absoluta maioria dos parlamentares, mesmo
quando muitos não integram ou apeiam o governo, sobretudo no processo
de votação da lei de meios. procura defender interesses regionais, locais
ou pessoais, na distribuição da despesa. Esse fenômeno é, penso eu, muno
dialmente corrente. A Câmara dos Comuns fixou, todavia, por uma resolu
ção de 1713, uma regra restritiva que, em nossos dias, provocaria grande

14. BLAKE, ap. dt., p. 111.

15 As estatísticas do processo legislativo em regimes parlamentaristu como
o brltlnico, o alemAo e o francês, por exemplo, demonstram que os proJetoa
transfonnado& em norma legal slo, em sua esm&ge.dora. mSoiorltL, de 1n1elati"18. do
Executivo ou por ele assumidos. Nos regimes presidencialistas (como o brasllelro
atual, principalmente sob o lnt1uxo do sistema eleitoral proporciODa]), há. leve
tendência ao Incremento dos projetos de 1nJciatlva parlamentar, por via de DIlIO
ciaçio em torno dos recursos para execução da norma, sempre de responaablUd&de
do governo.
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controvérsia (embora continue em vigor): a Câmara "não aprovará nenhu
ma solicitação financeira relativa a despesa pública que ultrapasse o que
tiver sido recomendado pela Coroa (i. é: pelo Governo)". Essa resolução
foi reforçada pela prática ulterior, de que a despesa prevista no projeto
governamental de orçamento não poderia ser aumentada por força de ini
ciativa individual de parlamentares. O regimento foi ampliado e, por fim,
consolidado na forma de 1866, incluindo vários tipos de artifícios. Esses
recursos regimentais eram simultaneamente uma defesa contra o proyincia
nismo de quintal (parlamentares interessados apenas pela pequenez de suas
localidades) e uma barreira contra as pressões sobre o erário público. As
dificuldades do equilíbrio entre receita e despesa no orçamento público
(cf. a questão do Orçamento da União para 1989 e os tropeços dos vetos
presidenciais, gerados por causa dos arts. 66, par. 1.° e 2.°, e 165, par. 4.°,
da Constituição Federal) são um indício suficientemente claro de que tais
restrições não são, de fato, uma limitação arbitrária do Poder Legislativo,
mas a expressão da prioridade que se reconhece ao interesse comum, em
contraste com os multifacetados interesses particulares, mesmo que estes
se refiram a causas públicas e não a preferências pessoais privadas desse
ou daquele parlamentar. UI

Não resta dúvida, todavia, que esse tipo de resolução contribui para
reforçar a preeminência do Executivo na gestão do Estado. C., reformado
res do Estado francês, retomando essa posição, quiseram, através da Cons
tituição da 5.- República (1958), assegurar ao governo, em nome da alme
jada governabilidade, não apenas uma maioria parlamentar clara (via siste
ma eleitoral distrital em dois turnos), mas também um rígido controle da
ordem do dia parlamentar (Câmara e Senado) pelo próprio governo. l'l'

Em 1835 foram reservadas as segundas e as sextas-feiras para propo
sições do governo (ou seja: os projetos ou mensagens do Executivo têm
preferência automática sobre os de origem parlamentar). Essa medida foi
a primeira a distinguir claramente. na ordem de prioridade, assuntos de
interesse governamental e os de interesse dos parlamentares. Uma longa

16 Veja-se, a esse propósito, a teoria clássica do bem comum, tal como a
exprime o afor1smo "quod omnes tanglt, ab omnibus tractari et approbarl debet".
Ler-se-á, c:otn proveito, o excelente artigo do teólogo dominicano Yves Congar,
gue tem pOr titulo o referido provérbJo, PUblicado na Revue hi$torique de Moi!
trançais et étranger 36 (1958) pp. 210-259.

17 Por força do art. 4a-C, da constitu1çio de 1958. têm prioridade perma
nente, para efeito da ordem do dia de ambas lIS Casas do Parlamento, 05 projetos
de interesse do Governo. que figuram sempre em primeiro lugar, por solicitaçã.o
do Primeiro-Ministro (art. 47 do Regimento Interno). Somente depois é que vêm
as questões orais do governo (nas sessões l1as quartas-feiras) e os projetos inscri
tos pela "conferência dos presidentes" <re\DúAo da Mesa com os presidentes de
comissAQ) .
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tradição parlamentar britAnica. a das discussões sobre petições (externas).
em sessões nas quais exercícios de oratória e a "vontade de aparecer" pre
dominavam. foi abolida em 1842, mediante acordo entre as bancadas.

Cada vez mais parlamentares participavam ativamente das sessões. At6
1832, apenas cerca de 150 deputados, dentre 658. usavam da palavra. em
média, ao longo de uma sessão legislativa. Meio século depois, com a
evolução do sistema eleitoral (reformas de 1832 e de 1861). a média subiria
para 385, em 1876. No período "áureo" da história parlamentar da ca
mara dos Comuns (1688-1832). o presidente (Speaker) desempenhava fun
ções meramente protocolares, já que os debates pareciam regular-se espon
taneamente. segundo oonvençôes sociais tacitamente observadas. As sessé5eB
transcorriam. então, tanto mais cordialmente quanto menos deputados
estivessem presentes e/ou o assunto em discussão fosse pouco pol8mico.
Dessa forma pode-se comparar a antiga CAmara dos Comuns com a Câmara
dos Lordes contemporânea. cujos debates transcorrem de modo au~regu

lado, com pouca ou nenhuma interferência da presidência (Lord CIum
cellor), que se restringe a enunciar os pontos da ordem do dia e os respecti
vos resultados de votação.

Ao longo da segunda metade do século XIX tem-se, numa rase cada
vez mais "gerencial" da Câmara dos Comuns. ao menos um outro indício
da transformação: o aumento dos poderes disciplinares (regimentais) do
presidente. Esse incremento foi conseqüência imediata da necessidade de
agilizar a ação governamental e de fornecer-lhe suficiente fundamento legal.
Um exemplo característico pode ser visto na sessão legislativa de 1881.
Os deputados irlandeses prãticavam já há seis meses uma oblttução .{,te
mática para expandir o âmbito de autonomia da Irlanda. tentando evitar a
aprovação do Home Rule Bill. 18 Um dos deputados da bancada ocupou
a tribuna, em sucessivas manobras de obstrução. durante 41 horas c0nse
cutivas, de 31 de janeiro a 2 de fevereiro de 1881. A essa altura o presI
dente (divergindo da prática. corrente) interrompeu o debate. Dio dando a
palavra a nenhum outro orador e colocou a questão em votação. Regimen
talmente competia ao Speaker proceder dessa forma e esse foi um caso
excepcional, que afinal só pôde acontecer porque. entrementcst todos os
integrantes da bancada irlandesa haviam sido suspensos por cauaa de indis
ciplina e nenhum encontrava-se presente para levantar nova questão de
ordem e recorrer ao plenário. No dia subseqüente, sem perder tempo, GladJ.
tone apresentou um projeto de resolução destinado a dotar o presidente,

18 Jn1c!alJDente rejeitado em IBM e por f1m aprovado pOr maioria em 1893.
mas rejeitado pel08 Lordes, o Que acabaria por causar a rebelJ60 da PÚC08 de
1916 e a pena civil li partlr de 1920, cUlminando com a indepenclênc.1a da lrlaDd&
católlca em 1937.
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regimentalmente, de poderes para conc1uir terminativamente um debate (a
pedido do governo) e para decidir certas questões de ordem.. "

A competência regimental da presidência para encerrar (ou suspender)
uma sessão toma aqui sua origem. O encerramento dos trabalhos (ou sua
ocasional suspensão) passou a ser útil instrumento na mão da presidência
das casas parlamentares em geral, tanto no sentido de reforçar o efeito
regimental do "bom andamento dos trabalhos" quanto para possibilitar
espaço de negociação que levasse a um desenrolar eficaz dos trabalhos. JO

Essa atribuição da presidência foi incorporada ao regimento da Câ
mara dos Comuns em 1882, junto com outras decisões tomadas por reco
mendação de comissão especial, constituída para consolidar disposições
regimentais (a sétima desde 1832). Com essa resolução conseguiu-se, enfim,
dar cabo da obstrução irlandesa e criar uma ferramenta organizacional que
transformará o conhecimento regimental em trunfo ímpar para o parla
mentar versado (tanto para obstruir como para presidir!). Não se deve,
contudo, imaginar que apenas os irlandeses fossem mestres em obstrução.
A quebra de sua resistência não foi caso único (embora tenha sido o mais
gritante, no último quartel do século XIX. Em 1872, um grupo de CO~

néis conservadores, também deputados nos Comuns, fizeram obstrução
sistemática ao projeto de E. CardwelI para suspender a aquisição de supri
mentos militares. Um outro exemplo é o caso de Charles Bradlaugh, radi
cal que, em nome de seu ateísmo militante. recusava·se (inicialmente) a
prestar o juramento regimental. para a posse no mandato, em cuja fórmula
constava a expressão "so help me God" (equivalente a "com a graça de
Deus"). Bradlaugh ficou amplamente conhecido como uma espécie de
"ovelha negra" na "pax victoriana" do século XIX britânico: um republi
cano, livre-pensador e antic1erical, que era uma verdadeira "pedra no sa
pato" no mecanismo instalado da alternância conservadores/liberais no
governo de Sua Majestade. O episódio gerou um bloqueio temporário dos
trabalhos parlamentares, em 1880, na Câmara dos Comuns, semelhante ao
que resultou da viva polêmica, na Assembléia Nacional Constituinte bra
sileira de 1987/88. em tomo da questão de se dever ou não manter, no
projeto de preâmbulo ao texto constitucional. a invocação do nome de
Deus. 21

19 Convém recordar, nesse ponto, que, nos reglmes parlamentares de governo,
a pres1d~cia da CAmara dos Deputados fica sempre com o maior partido que,
se majoritário (caso inglês) também constitui o governo ou lidera a coallzão
governamental (casos alemão e francês).

20 Os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte brasileira, sobretudo
na fase de votação chamada de "primeiro turno de plenário" (primeiro semestre
de 1988) oferecem um exemplo sign1flcatiw. Contemporaneamente essa compe
tência é corriqueira em praticamente todas as assembléias parlamentares.

21 Cf. Anais da Assemblél.a Nacion&1 ConBtituiDte, Atas de Comissão de
B1stematlzaçAo, SUplemento "C" ao ~ 1'11. de 2'r-1-1988, pp. 812-813 e B60 as.,
relativamente, em especial, à emenda n.9 lP-08650-6 e ao destaque n9 0523-87.
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o recurso à obstrução e a habilidade em servir-se dela caracterizaram
quatro parlamentares conservadores da Câmara dos Comuns na segunda
metade do século XIX a tal ponto que ficaram conhecidos como o "quarto
partido" (fourth party), sob a liderança de Lorde Randolph Churchill, pai
de Winston ChurchiU. Bradlaugh e os "4", entre outros, mas principalmente.
são parte das razões porque, em 1880, o recém-instalado governo Gladstcr
ne marcou tanto passo: o próprio Gladstone reagia irritado a cada questão,
tratandcra longamente. Esse jogo de cena consumiu, entre os seis oradores
(Bradlaugh, Gladstone e os "4"), ao longo da sessão legislativa de 1880,
nada menos do que um terço dos debates (247 intervenções em 57 questões
de ordem). 22

Em 1887 procedeu-se a um novo encurtamento dos debates: introdu
ziu-se um limite de tempo (uma espécie de decurso de prazo) para deba
ter-se cada conjunto de proposições, por projeto; terminado o tempo estio
pulado, a Casa tinha de passar ao conjunto seguinte. Esse limite logo foi
apelidado de "guilhotina". Sua importância não deve ser minimizada: no
caso de projetos polêmicos, provocadores de amplos e longos duelos
político-ret6ricos, certos artigos e/ou emendas a eles referentes nunca che
gavam - pelo decurso do prazo de discussão - a ser examinados pelos
Comuns. Tal circunstância conferiu à função revisora dos Lordes uma rele
vância suplementar (e, em certo sentido, acidenta1), pois o regimento da
Clmara Alta desconhece qualquer limite de tempo para as discussões, cuja
duração sempre se regulou pelo bom-senso relativo a que, se um lado exa
gerar, o outro poderá fazer o mesmo.

No ano seguinte (1888) novo passo foi dado, no sentido de acelerar
o processo legislativo: foram criadas duas comissões permanentes (posterior.
mente aumentadas para quatro), nas quais certos projetos poderiam ser
decididos sem passar obrigatoriamente pelo plenário (competência termi
nativa). As diversas modificações regimentais adotadas ao longo das duas
últimas décadas do século XIX foram consolidadas por mais uma comissão
especial, em 1902, cujo relator foi Lord BALFOUR. J8 Pode-se dizer que o
"maquinário regimental" do processo legislativo contemporâneo na GrI·
Bretanha (e em praticamente todas as grandes democracias parlamentares
ocidentais) começou nesta data, a partir da qual os interesses do Executivo
ficaram, em definitivo, consagrados como OS efetivamente decisivos. Atente-

22 Ct'. BLAKE, op. dt.. p. 122.

23 BALFOUR, Arthur James: Conde de. 1848-1930. PoUtlco conservador, Prl
meiro-M1nistro de 1901 a 1906: secretário de EBtado das Relações Exter10rea de
1916 a 1919. Autor da conhecida ''Declaração Balfour" sobre o direito dos judeus
a um "lar nacional" na Palestina (1917).
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se para o fato de que o controle da ordem do dia e dos procedimentos delibe
rativos, por força da existência de uma maioria parlamentar investida
das funções governamentais (situação característica dos regimes parlamen
taristas de governo) corresponde ao instituto do veto, no regime presiden
cialista. O veto constitui-se em recurso pelo qual o governo, por não ter
logrado condições de obter do Parlamento a aprovação de projetos que lhe
convenham, ao menos impede, pelo veto, a prevalência da decisão parla
mentar.

Uma terceira mudança importante, que não pode deixar de ser mencio
nada, é a do sistema partidário. Em 1861, os liames partidários ainda eram
extremamente frouxos. Com freqüência os votos se davam contra a orien
tação partidária (cross-voting). Havia um grande número de deputados "in_
dependentes", cujo voto era imprevisível, no dizer de Disraeli. O polit610go
S. H. BEER pesquisou e tabulou os resultados das votações na Câmara dos
Comuns em longas séries, construindo equações do que chamou de "coefi
cientes de coesão" interna às bancadas partidárias, nas ocasiões em que a
liderança do partido encaminhava orientações de votO. 24 Assim, o índice
100 vale para um partido cuja bancada seguiu, unanimemente, a liderança.
Em 1860, os liberais alcançaram 58. 9 e os conservadores 63. Aproximada
mente uma geração mais tarde, em 1894, os índices foram de 89.9 e 97 .9,
respectivamente. Tal evolução revela uma substancial mudança comporta
mental e parece ter resultado das inúmeras polêmicas legislativas durante o
segundo governo Gladstone (1880-1885). Anteriormente, os governos s6
vinham a promover revisões dos procedimentos legislativos quando o eleito
rado ou o clamor público os forçava (um exemplo sempre repetido é o da
Irlanda). Retomando a expressão de Clarke, pode-se dizer que, em 1901,
a Câmara dos Comuns passara por uma verdadeira "revolução silenciosa";
as regras de então são as mesmas de hoje, de forma que um deputado deste
fim de século sentir-se-ia plenamente à vontade no seu início!

3. Câmara dos Lordes

Uma opereta de W. S. Gilbert e A. Su11ivan ("Iolanthe, ar the Peer
and the Peri", 1882) utiliza uma expressão que reproduz uma certa ironia
corrente, no século XIX, acerca da Câmara dos Lordes, e que desde então
tomou-se clássica: "The House of Peers did nothing in particular and did
it very well". 1I1i

24 SAMO'EL H. Beer: The State an4 th.e Poor. Cambridge, Mass., 1970.
Modem Briti8h Politics; A Stud1l 0/ Parties and pressure Groups. Londres,

1969, 2' ed. Treasure Control: The co-ordmation D/ Financial anel Economic
Polfctl in Great-Britam. Oxford, 1963, 2t 00.

25 Apud BLAKE, op. cit., p. 113.
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Nos sistemas bicamerais, com freqüência ouve-se críticas às Câmaras
Altas 26, em nome de sua inutilidade representativa ou de sua excepciona
lidade (nos regimes parlamentaristas, com exceção da Itália. o Senado 
ou a casa que lhe corresponda - não pode ser dissolvido, no caso de elei
ções antecipadas). Na Inglaterra vitoriana posterior à reforma eleitoral de
1832, inúmeros comentaristas davam por contados os dias da CAmara dOI
Lordes. No entanto, a Câmara alta manteve seus poderes formais. Legal (e
"constitucionalmente") ela dispunha de quase a mesma autoridade que 08
Comuns, em cuja Câmara um eventual governo poderia consolidar sua
maioria brandindo a ameaça de levar a Coroa a criar tantos Pares quantos
fossem necessários para constituir, nos Lordes, uma maioria que aprovasse
os projetos de lei, quebrando dessarte a posição dos Comuns. Decerto tra
ta-se aqui de medida extrema e difícil (embora, nos sistemas bicamerais
completos - como nos Estados Unidos, por exemplo - seja possível com
pensar uma decisão da Câmara pela decisão contrária do Senado. como no
caso do veto presidencial ao projeto de lei sustando as relações EEUU
China, derrubado na Câmara e restaurado no Senado, em janeiro de 1990).

A única exceção à igualdade entre as duas Câmaras era a tramitação
do orçamento e dos projetos relativos ao sistema financeiro, que &6 podiam
ser iniciados nos Comuns. Essa exceção era contudo já bem antiga. uma
vez que essa regra fundamentava a reserva de um único cargo a um não
lorde: o de Ministro das Finanças (Chancellor of the Exchequer). Os de
mais podiam ser exercidos por lordes, O que ocorria com freqüência: o
cargo de primeircrministro foi ocupado por lordes durante mais da metade
do século XIX. Embora os Lordes não dispusessem de iniciativa em ma
téria financeira, seu eventual direito de emendar ou rejeitar dispositivOI de
projetos desta natureza era um tema de atualidade. No final do skulo
XVII, a Câmara dos Comuns aprovara diversas resoluções denegando aOl
Lordes o direito de emendar ou de rejeitar projetos sobre finanças. OI
Lordes jamais assentiram explicitamente às resoluções de 1670, mas acata
taram-nas tacitamente, já que, desde então, não apresentaram emendas. No
entanto, a rejeição em bloco de um projeto sobre matéria rman~ira (mesmo
se renunciavam às emendas) não parecia impossível. Em meados do s&ulo
XIX era opinião comum que, se as emendas seriam uinconstitucionais",
a rejeição seria conforme à prática constitucional. Os Lordes eram. compe
tentes para rejeitar qualquer projeto e houve casos em que a rejeiçlo atin
giu igualmente matéria financeira. Em 1860, os Lordes rejeitaram. um pr0
jeto de Gladstone para restabelecer os encargos das obrigações D'6blicaa

26 Veje.-se algumas poslç6es contrá.r1as à subslstêncla do senado PederaI na
fase de campanha eleitoral que precedeu as eleições pare. a Assembléia Nacional
Constituinte. em 1986. Aa manlfestaç6es contra o sistema b1cameral ressurgem
episodtcamente, quando as decls6es revisoras do senado eventualmente derrubam
votaç6es da CAmare.. em particular na aprec1aç1o de vetos ou medidas prov1llóriall
(cf. art. 62 da CODltltulçlo Federal), nas sess6es COnjuntas do COngre8llO Naclonal.
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(tributação dos Pares e assimilados). Gladstone contornou o problema no
ano subseqüente, ao consolidar toda a legislação financeira numa 6nica
"lei de finanças internas e de alfândegas". predecessora da forma contem
porânea das leis de meios. Dessa feita os Lordes não ousaram rejeitar a
lei em bloco, o que teria signüicado retirar a sustentação da Coroa (i. é. do
governo, que age em nome dela). Meio século depois, em 1909, os Lordes
rejeitaram integralmente o projeto de orçamento de Lloyd·George. o que
veio a acarretar graves conseqüências para seu estatuto constitucional. No
entanto, na segunda metade do século XIX, foram poucos os conflitos
abertos entre Lordes e Comuns. Afinal de contas, não havia diferenças so
ciol6gicas marcantes entre as duas Casas. Em 1865, um quarto da Cimara
dos Comuns era .originário de 31 grandes familias aristocráticas, distribuí
das entre whigs e liberais, e conservadores. Os whigs não desejavam deses
tabilizar uma "instituição do reino, na qual tomavam assento alguns de
seus mais eminentes representantes: Earl Grey, Lorde Landsdowne. Earl
Russel, os duques de Devonshire. Sutherland e Bedford. 2T Os conservadores
não queriam meter-se novamente numa crise grave como a da lei de reforma
de 1832, diretamente voltada contra os Lordes.

Embora os liberais tenham governado a maior parte do tempo entre
a primeira e a terceira reforma, criando 198 novos Lordes (os conserva·
dores criaram 70), nunca lograram constituir uma maioria entre os Lordes.
Houve períodos (p. ex. fim dos anos 50 e início dos 60) em que tampouco
os conservadores dispuseram de uma maioria segura, ficando o fiel da balan
ça nas mãos dos "independentes" e "renovadores". Em 1869 o liberaI
Lorde Granville constatou que os conservadores levavam uma vantagem
de 60 a 70 votos sobre seu partido. O problema estava no "efeito conser·
vador" que a Câmara dos Lordes causava nos novos Lordes; muitos Lordes
"liberais" passavam logo a votar com o outro lado, mesmo sem desligar-se
formalmente de seu partido. A partir de 1886, graças às manobras de
Gladstone para aprovar a reforma da Home Rule, os Lordes tornaram-se
definitivamente conservadores (de atitude). A segunda Home RuIe foi rejei-

27 GREY, George. Baronete e conde Grey (Eul Grey). 1799·1882. Deputado
liberal de 1823 a 1874.

RUSSELL. John. Conde CEar}) Russell. 1792-1878. Deputado Uberal de 1813
a 1861. Primelro-Min1stro de 1846 a 1852 e em 1865/1866. Criado Conde em 1861.
passa aos Lordes.

DEVONBHIRE, WWiam George Spencer Cavendtsh, 79 Duque de. 1790-1858.
Ativo poUtico liberal.

SUTHERLAND, George GranvUIe Leverson-Grower, 3'1 Duque de. 1828-1892.
Deputado liberal de 1852 a 1881, quando herda o titulo e passa aos Lordes.

BEDFORD, John RusseU, 6\1 Duque de. Pai do Es.rl Russell.

HARCOURT, Wllilam G. Granvll1e Venables Vemon. 1827-1904. Deputado
liberal de 1868 a 1904.

R. Inf. "'11I. lrallia a. 28 n. 112 out./_. 1991 425



tada em 1893 por 419 a 41. Em 1894, curiosamente, o orçamento de Bar
court foi aprovado sem modificações. malgrado fortes crfticaa da parte doi
Lordes.

Ko que diz respeito às competências e à composição, a CAmata doa
Lordes permaneceu praticamente intocada na segunda metade do s6culo
XIX. O direito de voto por procuraçio foi abolido em 1868. A ComiuIo
de Privilqios estabelecera, em 1856, que a nobreza (peerage) tinha de ser
hereditária. Essa decisão 00 poderia let modifke.da per \Una moluçio ton
junta do Parlamento (Act of Parliament). Lorde Russel tentou introduzir
o princípio da criação limitada de lordes vitalícios em 1869. mas a CAmara
dos Lordes rejeitou o projeto. Em 1876, o Estatuto da Magistratura auto
rizou a criação de dois cargos de juiz (mais tarde aumentados para quatro)
como Lordes de Recurso Ordinário. Inicialmente essa condição de nobreza
judiciária coincidia com a duração do mandato, cessando com o término
deste, como no caso dos lordes "spiritual" (bispos anglicanos). Em 1887.
no entanto, a elevação à nobreza eclesiástica e judiciária passou a ter eam..
ter vitalício. O fundamento da limitação à vitaliciedade. no caso das nabi
litações judiciárias. repousava sabre a convicção profunda de que um nobre
(peer) deveria ser suficientemente rico para sustentar sua condiçlo e para
passar uma fortuna razoável a seu herdeiro, enquanto que um magistrado
não era necessariamente um homem rico.

Em suma, abstraindo-se a matéria financeira, a Câmara dos Lordes e
a dos Comuns tinham as mesmas atribuições, embora diferentel graus de
prestígio. Os Lordes podiam tomar-se primeiros.ministros. mas o sentimento
dentre os Pares era de que tal cargo apresenta mais inconvenientes do que
vantagens. :11I

A escolha de um lorde para chefiar o governo dava·se aempre em
circunstâncias especiais e requeria a designação de um "líder" na CAmata
dos Comuns. responsável direto pela tramitação das matérias de interesse
do governo naquela casa; foi assim com o primeiro-ministro Lorde Derby.
em 18S2, cujo líder nos Comuns era Disraeli; com Lorde Salisbury. em
1885, cujo lfder era Northcote. ou ainda com Lorde Rosebery, em 1894,
cujo líder era Harcourt. A efetiva sustentação política estava, pois, nOI
Comuns, cujo voto de confiança era decisivo. O último voto de confiança

:la M'emno no caso de longu cbe1ie.11 de covemo, como e. de LordfJ Liveruoo1.
Prltnelro-M1n1stro de 1812 B 1821. Com !reqOfnell cada "ez maior prbnelrolJ-ml
n1lItros nAo-nobres pa&Sanm B ser nobWtadO!l após longa li bem Ilucedlda ca:retra
politlca. No período a Que nos referimos, o caso mais prelltigioso foi O de DImull,
criado Conde de Beacon.s1teld em 1880. Ao ser Indagado acerca de COIDO lIe sentia
como lorde, Dhraeti respondeU: "EmN morto, m01'to mu nOl!l Cl.mPOll B:UseoI".
Apud Norman 0Uh: Polit1cl m tM Age 0/ Peel: A Stfz4l1 ín the Tec1ndquu of
Par lfcJment4rv RepruenUltkm. Lonl1res. 1988, 2' ed.; Rel1Ctkm anel RllCOftItrv.c«oa
in I'ngU"h Polittc, 18J2-U52. Ozford. 19'11, 2' 00.; larl8tocracv cmd PeopU: Brltcá1l
1815-1865. Londrell. 1979.
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explicitamente solicitado aos Lordes data de 1783 (governo Portland/Fox/
North, sob George 111). Por volta do final do século XIX predominou
temporariamente, com respeito à Câmara dos Lordes, a posição defendida
por Lorde Salisbury, segundo a qual os Lordes deveriam rejeitar sistema·
ticamente todo e qualquer projeto "de importância" aprovado pelos Co
muns, a menos que estes estivessem claramente apoiados pela vontade po
pular (ou seja: a cada ponto, os Comuns deveriam estar respaldados por
maioria eleitoral específica). Essa visão das coisas se esboçou a partir das
eleições gerais de 1868, em que se afrontaram Gladstone e Disraeli, prati
camente s6 em tomo da questão da igreja irlandesa. Gladstone ganhou
as eleições com uma maioria superior a 100 cadeiras e o governo recebeu
"um mandato claro" para levar adiante sua política. Não resta dúvida,
contudo, de que se trata aqui de uma situação excepcional, embora os
Lordes pudessem, na prática, pretender que qualquer medida adotada pelos
Comuns (v.g da maioria governamental) fosse "importante" (no sentido
preconizado por Salisbury) e bloquear o processo legislativo e a ação gover·
namental, ao ponto de que um governo liberal se visse constrangido a dis·
solver os Comuns e a convocar novas eleições. Esse tipo de conflito, toda
via, tomou-se particularmente problemático, sobretudo por uma questão
de moral pública: que autoridade teria uma câmara alta hereditária para
dizer ou não se é necessária uma consulta eleitoral ou se o governo deve
abandonar seu programa. O ambiente de tensão devido à "doutrina Salis
bury" levou à grave crise de 1909 (rejeição do orçamento pelos Lordes)
e à lei orgânica do Parlamento, de 1911, reduzindo drasticamente as com·
petências da Câmara alta, que deixou de poder manifestar-se, em qualquer
sentido, sobre matéria financeira, e s6 conservou o direito de adiar, por
um prazo máximo de dois anos, a entrada em vigor de qualquer outra
matéria legislativa.

• • •
Pode-se constatar que o final do período da Rainha Vitória l frente

do Reino Unido significou a consolidação do Poder Legislativo britânico
nas mãos da Câmara dos Comuns, na fonna praticada até hoje, mesmo após
a notável expansão do eleitorado pela introdução do sufrágio universal dire.
to. Ao lado da monarquia simb6lica (representativa da unidade do Estado),
o Parlamento é das instituições mais estáveis da Grã-Bretanha moderna e
boa parte de suas características contemporâneas estabelecem-se nesse final
do século XIX definido como a "pax victoriana". Como foro - ora plena
mente abrangente - de repercussão dos diversos segmentos sociais, o Par·
lamento britânico parece ter sido a instituição que mais bem soube absor
ver e administrar as sucessivas revoluções sociais, científicas, tecnol6gicas
e econômicas que sacudiram e sacodem o mundo do século xx às vésperas
de modificações políticas de monta, com a implantação da Comunidade
Européia (os "Doze''), incorporando-as à gestão prática dos negócios pú
blicos, no interesse do bem-estar geral (uma das conseqüências, a tftulo
de exemplo, é a manutenção, apoiada por amplo espectro político, do sis
tema eleitoral inglês, distrital em turno único com maioria simples).
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I . Introdução

Para que se entenda a organização legislativa é necessário compreender
os elementos ou unidades que compõem tal instituição. Esses elementos,
entretanto, devem ser percebidos não só dentro dos limites físicos do
Parlamento, mas também nas fronteiras sutis, diversas e extensas de uma
tmtidade cuja função não é a de prover um produto ou serviços definidos,
mas de representar e negociar interesses heterogêneos.

Não pretendemos ver o Legislativo apenas como uma organização
para representação. Nosso enfoque é o de que, nos sistemas políticos
onde se adota a tripartição clássica dos Poderes do Estado, o Poder Legis
lativo, através das unidades que o formam, possui funções de represen
tação, de fiscalização, educacionais e de tomada de decisão. Com isto, a
versão tradicional do Poder Legislativo como uma instituição produtora
de leis terá uma importância limitada no desenvolvimento desta análise.

Neste eDBaio o autor procura anaUsar as atividades e pl'OCedimenws do Poder
Legislativo através das características teóricas da teoria das O1'ganizações abertas.
especialmente sob o enfoque de DANIEL KA~ e ROBERT KAHN. O objetivo é o de
verUicar a possibilidade de aplicar este tipo de conceituação de modo a enriquecer
os ÜlIltrumentos de análise e compreen8lo da Instltulçio.
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o primeiro passo no sentido de caracterizar o Legislativo como uma
organização é o de reconhecer suas unidades formativas, as quais nós
dividimos em duas categorias genéricas: as pessoas e as entidades. Estas
últimas dizem respeito aos subsistemas coletivos que são instrumentais e
influentes no processo e no comportamento legislativos, tais como o Ple
nário, as Comissões, as Lideranças, os Grupos Parlamentares, a Assessoria,
os Centros de Informação, os Servidores Técnicos, os Servidores Adminis
trativos, os "Lobbies", o Eleitorado, os Grupos de Pressão e a Imprensa. A
primeira categoria é formada por pessoas que integram tais coletividades,
ou seja, os indivíduos que interconectam e ativam os subsistemas. Ela é
composta pelos congressistas, pelos funcionários, pelos "lobbistas''. pelos
eleitores, pelos jornalistas, etc.

As unidades formativas podem também ser vistas em relação à sua
proximidade física e jurisdicional com o Legislativo. Assim, elas podem
ser classificadas como internas, ou seja, sob a jurisdição direta do Poder
Legislativo, como é o caso das Comissões, dos Parlamentares, dos Serviços
de Pesquisa, da Assessoria e do Pessoal Administrativo, e como externas,
ou jurisdicionalmente independentes do Poder Legislativo, como é o caso
dos jornalistas, dos "lobbistas" e dos eleitores.

Até aqui nós categorizamos as unidades formadoras do Legislativo
sob duas variáveis: a primeira relacionada à consistência, e a segunda rela·
cionada ao nível de proximidade jurisdicional, conceito que pode ser
definido como a maior ou menor distância do controle do Legislativo.
Controle exercido pelo órgão através de suas competências legais para
administrar diretamente os elementos formativos.

Já podemos verificar duas importantes características do Poder Legis
lativo, quando analisado sob o ponto de vista organizacional: alto nível
de complexidade e fronteiras indeterminadas. Ambas intimamente ligadas
aos elementos formativos. Entretanto, estes aspectos serão detalhados mais
à frente.

Anteriormente, mencionamos que o Legislativo é uma instituição com
funções específicas. Funções estas que podem ser pensadas dentro do
modelo de sistemas abertos sugerido por KATZ e KAHN (1978), ou seja,
que possua "inputs", processos e "outputs".

A organização legislativa, quando analisada através dessa moldura
teórica, apresenta uma imagem muito interessante.
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Os "inputs" devem ser estudados em relação a cada uma das unidades
fonnativas, já que cada uma delas pode servir de entrada para a principal
matéria-prima a ser processada: dados.

Dados é a matéria genérica que penetra a instituição. Entretanto,
dados necessita ser qualificado neste contexto, já que consiste não somente
de informação factual, mas também de informação altamente avaliativa e
condicionada por interesses específicos. Em outras palavras, o "input"
não só é diversificado no que diz respeito a assuntos e quantidades, mas
especialmente quanto aos níveis de qualidade. Podemos dizer que a ma·
téria-prima a ser processada pelo Legislativo vem em cores, fonnas e
quantidades imprevisíveis. Assim, imprevisibilidade é o nome do neg6cio,
e flexibilidade estrutural parece ser a forma estratégica necessária para
enfrentar tal meio ambiente.

A contradição, que pode aparecer num enfoque mais superficial, é a
de como uma instituição altamente formalizada, com protocolos e regula
mentos rígidos, com cerimoniais e tradições bem estabelecidas, pode não
s6 sobreviver mas também impor-se num ambiente tão mutável. Como
pode isto ser possível quando rigidez é a "anti-receita" para incerteza?

A resposta está sob a crosta de pompa e circunstância que envolve o
Legislativo, especialmente naquelas situações dadas a público, e que podem
perturbar um observador menos atento.

Assumimos a idéia de que o Legislativo tem para a sociedade um
custo de tipo fundo-perdido, ou seja, a existência de tal organização é
resultado de uma opção histórica tomada por forças que decidem social
mente. Assim sendo, a "performance" de tal organização, de certo modo,
independe de seu próprio comportamento, já que seu nascimento e a
morte estão fora de seu controle direto, pois são previstos e regulados
por uma Constituição ou Carta semelhante, de modo a reproduzir uma
vontade social.

Isto não significa dizer que o Legislativo poderá sobreviver sempre,
independentemente de que seus custos sociais se sobreponham aos possí
veis benefícios. Entretanto, ele sobreviverá tanto tempo quanto os valores
das forças que decidem socialmente o admitam como instituição política.

Desta forma somos levados a entender o Legislativo não s6 como uma
organização, mas também como a corporificação de certos valores sociais
e polidcos.
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A decisão de manter um Parlamento é muito diferente daquela utilizada
para construir uma fábrica. Apesar de que tanto a fábrica quanto o Parla
mento possam ser considerados organizações, eles localizam~se em domí·
nios diferentes e estão assegurados de formas diferentes contra riscos e
falências.

A sobrevivência de uma empresa, de modo geral, depende dos lucros
que a mesma possa prover, de tal forma que os mesmos cubram os custos
decorrentes da produção de bens ou serviços. A sobrevivência de uma
organizaçio legislativa depende de fatores tais como tradição, hiJt6ria,
equilíbrio político das forças sociais, constitucionalidade e outros. Sua
existência não pode ser sustentada no número de unidades produzidas ou
de clientes atendidos, pois depende do nível de respostas que possa dar
às expectativas sociais para as quais ela foi criada para harmonizar. A
permanência e a sobrevivência do Legislativo estão garantidas por valores
e princípios dos quais a instituição emanou e se constituiu. Esses princípios
e valores serão duradouros na medida em que sejam socialmente reforça
dos. Reforço que também é produzido pelo Legislativo quando desenvolve
suas atividades.

A possibilidade de sobrevivência da organização legislativa é maior,
quando comparada com outras organizações, porque ela responde não so
mente às necessidades imediatas e materiais, mas a necessidades localizadas
numa área de abstração e internalização que dificulta a alteração ou subs·
tituição por alternativas de moda.

Isto não significa que se desconheça a fragilidade física do Poder
Legislativo. Não é possível negar os constantes recessos forçados declara
doa sobre 08 Parlamentos de diferentes nações por seus autoproc1amadoe
salvadores que se vestem em uniformes militares ou em trapos manchados
de suor e sangue revolucionário. Entretanto, assume-se que estas são que~

bras acidentais e provisórias e prefere-se aceitar a idéia de que os Legis
lativos são organizações cuja estabilidade pode ser considerada de forma
positiva.

Afirmou-se, há pouco, que o Legislativo, no que diz respeito à sua
habilidade para sobreviver, está localizado numa posição mais segura do
que outras organizações. Isto não significa, entretanto, que essa segurança
determine uma imunização completa aos acontecimentos do meio ambiente.
Também mencionou-se que a sobrevivência da instituição depende inten
samente da sua avaliação pela sociedade e de que as atividades desenvol-
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vidas pelo Legislativo são instrumentais no reforço daqueles valores de
apoio. Assim, o Legislativo possui uma relação utilitária com as forças
que decidem na sociedade. Esta relação é utilitária na medida em que as
atividades são desenvolvidas pelos interesses dessas forças e com isso
favorecem a manutenção da instituição. Dentro desta concepção é exa
tamente onde o Legislativo aproxima-se de outros tipos de organizações,
pois assim ele pode ser visto como qualquer entidade que dependa do meio
ambiente para seus "inputs" e dos lucros produzidos pelos seus "outputs".
Por isso consideramos possível aplicar a teoria de organizações abertas
para descrever e, de certo modo, categorizar o Legislativo.

11 . "Inputs"

Retornando para as caracteristicas de sistemas organizacionais abertos
descritos por KATZ e KAHN, e tentando aplicar o modelo à organização
legislativa, pode-se afirmar que a energia importada do ambiente externo,
ou os "inputs" já mencionados, é trazida para dentro da organização pelas
diferentes unidades formadoras. Entretanto, é importante notar que esta
"energia" não s6 provém do ambiente externo como também é fornecida
internamente por aquelas unidades permanentes na estrutura organiza
cional.

Podemos então diferenciar entre "inputs" que são incertos, os quais
poderiam ser descritos através de uma imagem de matéria-prima imprevi
sivel quanto a cores, formas e quantidades, e "inputs" que são, pelo menos
em termos de consistência avaliativa, muito predizíveis.

No primeiro grupo localizaríamos dados fornecidos pelo eleitorado e
pela mídia em geral. Informações que dependem fortemente das muta
ções do ambiente externo e sobre o qual o Legislativo possui um nível de
controle bastante limitado.

o outro grupo possui uma certa permanência e consistência. São
"inputs" que se caracterizam por uma constância, no sentido de que estão
ligados 8 posições predefinidas de suas fontes geradoras. O termo "posi
ção" deve ser entendido aqui como uma visão ideológica do mundo ou
como uma defesa de interesses permanentes. Assim, esses "inputs" podem
estar sob o controle do Legislativo, na medida em que são esperados, em
função da definição da posição da(s) fonte(s) de onde emanam, os legis.
ladores.

ZEY-FERREL (1979) subdivide "inputs" em duas categorias: inputs
de manutenção e inputs sinalizadores. Os primeiros serviriam para ener·
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gizar o sistema e prepará-lo para funcionar, os últimos seriam recebidos
pelo sistema para serem processados.

Esta categorização pode ser adotada e aplicada aos dois tipos de
"inputs" que chegam ao Legislativo. Os "inputs" de posição ou ideologi
camente ddinidos seriam os inputs de manutenção, pois são instrumentais
no processamento dos de outro tipo, os inputs sinalizadores.

Os inputs de manutenção podem ser considerados instrumentais na
medida em que são utilizados corno meios de filtragem. Eles se expres
sam através dos inputs sinalizadores, os quais são utilizados para ativar
e indicar a posição e/ou a ideologia da fonte. Na organização legislativa,
os inputs de manutenção são aquelas posições pennanentes e de longa
duração nas quais outros "inpuLS" são mergulhados c aUllvJs dos 4,uais
tomarão uma forma especial e terão adicionados a si um valor específico.
Em outras palavras, os inputs de manujenção são os posicionamentos polí
ticos que se adicionam aos dados a serem transformados no processo legis
lativo. Eles são mais predizíveis e consistentes porque dependem de uma
unidade muito pennanen1e na organização legislativa, o legislador e suas
posições político-ideológicas.

III o Processos

Seguindo o modelo de KATZ e KAHN, podemos também dizer que
a interação entre inputs de manutenção c inputs sinalizadores é um passo a
mais na direção da próxima caracteríslica dos sistemas abertos, on seja,
a existência de processos e procedimentos.

Aqui estamos preocupados em analisar as transformações e alterações
sofridas pelos "inputs", as quais, no caso do Legislativo, devem ter em
conta as condições específicas dos tomadores de decisão, os legisladores.

Os dados ("inputs IJ
) estarão sendo constantemente adatados de modo

a ter uma aceitação fácil por parte dos tomadores de decisio. Esta aceitação
será determinada pela qualificação dos dados em relação aos interesses do
legislador e de sua capacidade de absorver as informações. Assim, dados
relacionados a uma ma de preocupação do eleitorado de um. certo parla
Dientar será muito mais aceitável, e precisará menos transformação, para
este parlamentar do que para outro cujo eleitorado não esteja envolvido.

O nível de aceitação e transformação do "input" está firmemente rela
ciooado ao nível de resposta do legislador em face dos dados que lhe &lo
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submetidos. A resposta será negativa ou positiva na proporção em que os
dados trazidos ao sistema estejam mais distantes ou próximos de certos
graus de interesse demonstrados ou internalizados pelo receptor, no caso
o legislador.

Por exemplo, dados relacionados com a situação de favelados nor
destinos em São Paulo necessitarão pouquíssimo processamento para que
se tornem de alto interesse, e por isso mesmo merecedores de alto nível de
resposta, de um legislador paulistano de descendência nordestina eleito por
um partido popular de esquerda. Neste caso há uma perfeita integração
entre o input sinalizador, os dados sobre os favelados, e o input de manu~

tenção, o posicionamento e as condições do legislador. Entretanto, o mes
mo "input" receberá uma resposta neutra ou possivelmente negativa de um
legislador conservador cuja base eleitoral seja a Região Rural de Santa
Ca.tarina.

Processos na organização legislativa são procedimentos através dos
quais um "input" é transformado de forma a obter a resposta mais alta
possível do maior número de legisladores. Isto significa que o "input"
deve ser adaptado de maneira a prover para o maior número possível
de expectativas.

o meio ambiente legislativo, de certo modo, facilita essa transforma
ção, já que os interesses geográficos. políticos, econômicos e individuais
dos parlamentares são bastante fáceis de levantar. E são estes exatamente
os inputs de manutenção através dos quais os inputs sinalizadores devem
passar.

Entretanto, COmo nem todos os parlamentares possuem o mesmo peso
no processo de tomada de decisão, a quantidade de variáveis a controlar
reduz-se dramaticamente. Com isto o processo de transformação-para·acei
tação torna-se viável, não só internamente, mas também externamente, ou
seja, o "input" pode ser trazido para dentro do sistema já "empacotado"
para aceitação de uma maioria preocupada com o assunto em causa.

Internamente o processo ocorre através de negociação e barganha
política. Externamente através de campanhas de relações públicas, levan
tamento de bases elehorais e todos os tipos de estratégia!; de "lobby".

Os mecanismos de processamento interno são variados. Entretanto,
alguns elementos especiais têm uma importância fundamental. As comis
sões permanentes, como instrumentos educacionais para os legisladores,
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são, por sua própria estrutura de poder, importantes instrumentos de socia
lização. A especialização e os privilégíos do tempo como parlamentar, que
os americanos chamam de "seniority", dão a alguns membros das comissões
a habilidade de selecionar, filtrar e decidir a respeito de muitos itens de
informação. O "input" é reorganizado, entre outros, pelos grupos parla
mentares, pelos grupos de pressão e, também, pela delegação de compe
tência de um parlamentar para outro ou para um especialista na Assessoria.
Em outras palavras, diferentes unidades formativas agem sobre o "input"
inicial.

o processo legislativo, com as discussões pejas diferentes comlssoes
envolvidas em determinadas matérias, e com a revisão de uma Câmara
pela outra, é um processo de transformação no qual os pontos de vista das

.clicmtelàs representadas pelos parlamentares são adicionados ou adaptados.
Entretanto, nem s6 estes pontos de vista são acrescidos no processo. pois
os legisladores devem também ser considerados como indivíduos que en·
xergam seus mandatos ~mo uma oportunidade pal'a a....ano;ar em seus
objetivos políticos.

Devemos ter em mente, entretanto, que esta transformação não produz
mudanças espetaculares no resultado final. MATTHEWS (1975) indica
que as alterações ocorrem nas margens, isto é, elas são incrementais, já
que o comportamento de decisão do legislador, seu voto, sustenta-se em
decisões prévias e similares para com isto manter uma certa coerência ou
para facilitar racionalmente sua tomada de decisão. Este procedimento
também se deve à carência de um produto multo importante no meio
ambiente do Legislativo, o tempo. Assim, as aspirações não são muito
altas e há uma forte necessidade de que a decisão seja tomada. Então, o
legislador aceitará a decisão de um "especialista" que já tenha pesquisado
e empacotado politicamente o resultado.

IV. "Outputs"

A organização legislativa, como um sistema aberto, exporta produtos
para o meio ambiente. O principal e o mais típico des&es produtos é o
ato legislativo que, como resultado do processo de transformação e nego-

ciação mencionado anteriormente, causa alto impacto, pois é produzido

para regular e normatizar as relações entre pessoas e entidades.

Entretanto, outros produtos emergem da organização dependendo das
funções da mesma que se analise.
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SOLOMA (1969) define dois grupos de funções exercidas pelo Le
gislativo:

a. funções específicas, que subdividem-se em duas subcategorias:

ai. funções principais:

funções legislativas;
controle da administração;
competência de investigação;
função judicial; e
organização interna.

a2. outras funções:
capacidade informativa;
serviços ao eleitorado;
aconselhamento ao Executivo
etc.;

b. funções gerais:
administração de conflitos;
integração;
legitimação;

participação;
recrutamento de lideranças;
educação etc.

Para atingir e desenvolver cada função dessas algo deve ser produzido,
e para cada produto uma ou mais unidades formativas deverão estar envol
vidas. Os serviços prestados aos eleitores, por exemplo, determinam a
criação de alguns serviços fornecidos pela estrutura do gabinete do parla
mentar, mas que podem se expandir por outras unidades da administração,
tais como a Biblioteca, a Assessoria e outras, que produzem bens e serviços,
em forma de análise, relatórios, dados fatuais, os quais são solicitados pelo
legislador ou pelos eleitores através de seu gabinete.

Os relatórios e depoimentos de uma Comissão de Inquérito são outro
produto de amplo efeito no meio ambiente, e que têm a potencialidade de
causar importantes transformações no status quo.

A organização legislativa produz "outputs" complexos e variados, os
quais podem envolver e afetar tanto seu meio ambiente interno como exter·
no. O Legislativo é afetado internamente na medida em que as solicitações
colocadas no sistema ativam parcial ou totalmente as unidades formativas
e estas atuam de acordo com as demandas da tarefa a ser cumprida. En-
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tretanto, o cumprimento dessa tarefa enfrenta sérios obstáculos. Problemas
que MATTHEWS define como as causas principais para a execução de
uma tarefa numa situação de incerteza.

O primeiro problema refere-se à "novidade" dos "mputs", ou seja,
a existência de "inputs" para os quais o sistema não possui estratégias
predefinidas de processamento.

Levando·se em conta que o Legislativo é uma organização aberta para
a sociedade como um todo, fica fácil entender ser quase impossível para
a instituição e para suas unidades formativas individualmente estarem pre·
paradas para enfrentar, de forma imediata, todos os "inputs" dirigidos à
entidade.

Um esforço histórico, entretanto, tem sido desenvolvido para adaptar
e melhorar a organização visando a apere1há·la para enfrentar tais deman
das.

o sistema de comissões permanentes, o reconhecimento da existência
de parlamentares e funcionários especialistas, a melhoria dos serviços de
assessoramento e informação, a intensificação dos contatos com o mundo
acadêmico e a delegação de responsabilidades ao Executivo, em áreas de
alto nível de complexidade e especialização, são algumas das muitas solu
ções encontradas para resolver o problema.

O segundo obstáculo diz respeito à ambigüidade dos "inputs".

~ difícil para a organização, em vista da composição de seus membros,
identificar de forma permanente quais "inputs" são relevantes e que estra·
tégias utilizar para tratá-los. Relevância e validade, no Legislativo, estão
estreitamente conectadas com oportunidade política, e esta é mutável.

Isto nos leva ao terceiro problema: subjetividade, que ainda de acordo
com MATTHEWS, é o conjunto de percepções que os executores, neste
caso os parlamentares, possuem a respeito do "input", das estratégias e
do "output". Essas percepções diferem, mais ou menos, de um executor
para outro, e detenninam que para cada tarefa, dependendo do seu nível
de generalidade. uma nova rotina seja estabelecida.

Os "outputs" da organização legislativa são, até certo ponto. resultados
do que COHEN (1972) chama de anarquias organizadas, já que o Legisla·
tivo opera sustentado numa variedade de "preferências inconstantes e não
claramente definidas". Preferências essas que são descobertas e definidas
no processo de negociação política e de valores, as quais tomam ema forma
final que é o equilíbrio entre preferências semelhantes e diversas.
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Por outro lado, a participação é fluida, pois os participantes, parla
mentares e outras unidades formativas, devotam quantidades de tempo
variáveis para áreas e assuntos em discussão, além de que esse envolvi
mento varia de tempo para tempo.

Assim, os "outputs" do Legislativo, especialmente os atos legislativos,
são escolhas feitas sem uma distribuição eqüitativa de objetivos em seu
começo. São uma amálgama de preocupações e indiferenças pessoais, a qual
dá forma a uma solução socialmente aceita. Os produtos do Legislativo
dependem do que COHEN chama de "re1atively complicating intermeshing
of elements", que inclui uma mistura de escolhas (aqui entendidas como
ocasiões favoráveis a produzir comportamentos que levem à decisão) dis
poníveis a qualquer tempo, de problemas e "inputs" que penetram na
organização, de soluções alternativas para os problemas apresentados e
de demandas do meio ambiente, na forma como estas são percebidas pelos
parlamentares.

V. Ciclo

O movimento dos "inputs", processos e "outputs" é cíclico na orga
nização legislativa. A instituição, como afirmou-se anteriormente, possui
uma permanência e salvaguardas em relação às flutuações inesperadas do
ambiente externo. Entretanto, esta estabilidade institucional não impede
interações entre a organização e aquele ambiente.

Os produtos do Legislativo, ao mesmo tempo em que são uma forma
de resposta a demandas sociais específicas, também são provocadores de
novas demandas.

Ao aprovar o direito de voto para as mulheres, determinou-se a criação
de novas demandas na área dos direitos sociais, já que, ao votar, as mulhe
res tornaram-se um importante vetor de influência política.

O mesmo efeito é produzido em relação a outros "outputs", como,
por exemplo, as conclusões de uma comissão parlamentar de inquérito, as
quais afetam o ambiente externo, especialmente a agência governamental
inquirida. Assim, o relatório de uma CPI pode criar condições para que
a própria agência em causa ou o público, solicitem por novas normas
reguladoras a serem aprovadas pelo Legislativo.

Também foi mencionado, anteriormente, que os produtos da organi
zação legislativa são resultado de uma mistura especial de elementos num
determinado momento. Com isso, os efeitos de tal produto atingirão com
diferentes graus de intensidade as partes interessadas, criando condições
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para novos realinhamentos, os quais serão expressos através de novas de·
mandas ou "inputs" no sistema.

VI. Entropia negativa
O ciclo descrito no item anterior é essencial para a vida continuada

e válida da organização legislativa e seguramente reverte o processo en·
trópico.

A enorme quantidade de "inputs" trazidos ao sistema pelas düerentes
fontes de infonnação disponível para o Legislativo constitui uma potente
capacidade de armazenamento da qual a organização pode depender para
sua sobrevivência.

Os "inputs" procedem de diferentes áreas de preocupação, de onde
o Legislativo pode sempre contar com uma razoável quantia de matéria
prima para ser processada como "output". Esses produtos cristão condições
para, ao mesmo tempo, trazer mais "inputs" ao sistema e para levantar
mais apoio por parte dos beneficiados pelos "outputs".

Na medida em que o Legislativo é estruturado para produzir para os
interesses representados majoritariamente em sua composição, com o menor
nível possível de prejuízo para suas minorias, ele pode confortavelmente
estancar o processo de dissolução e de desorganização.

O processo de entropia negativa existe para a organização legislativa
na medida em que a instituição estiver habilitada a produzir favoravel·
mente para as forças que determinem sua permanência como instituição
política útil.

A escolha do "input" certo para ser processado no meio do gigantesco
acervo de dados disponíveis, e a habilidade de prever a reação do meio
ambiente em face das soluções propostas e aprovadas. são pontos básicos no
processo de adaptação que garante a sobrevivência do Legislativo.

VI. RetroaJimentação

O processo de adaptação é regulado por outro processo, o de retroali
mentação, o qual tem sua forma mais evidente nos resultados das eleições
parlamentares. Entretanto, apesar de serem os mais dramáticos, os resul·
tados eleitorais não são o único mecanismo de retroalimentação. Pesquisas
de opinião pública, editoriais de jornais importantes e a reação da mídia
em geral, visitas às bases eleitorais, impressões de amigos, relatórios do

mundo científico e a própria consciência dos problemas. por parte do
parlamentar, são importantes mecanismos de controle. Eles determinam
a seleção dos "inputs", a forma de processá-los e o formato do "output'·.
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A retroalímentação provida por essas fontes funciona como um código
usado para classificar os "inputs", o que simplifica a ação dos legisladores
no que diz respeito à aceitação, neutralidade ou rejeição dos dados.

Este mecanismo de codificação é variável e depende de mudanças no
meio ambiente e na tipologia dos parlamentares, ou seja, na sua tendência
a aceitar ou rejeitar os sinais provenientes do mundo externo. Em outras
palavras, depende do tipo de papel assumido pelo legislador enquanto
representante.

EULAU (1968) define dois tipos extremos de comportamento de
representação política. Em uma extremidade do contínuo teríamos o repre
sentante curador, que age pelo seu eleitorado (aqui entendido de forma

ampla) sem preocupação pelos pontos de vista dos eleitores. Assim, qual
quer "input" proveniente do meio ambiente é filtrado e/ou neutralizado
por suas concepções básicas:

a. uma interpretação moralista do mundo, através da qual todas as
decisões sustentam-se no que está certo ou errado, ou seja, de acordo com
o ditado da consciência e dos valores do parlamentar; e

b. uma concepção racional baseada na avaliação dos fatos e uma
decisão tomada como resultado de uma profunda análise dos aspectos em
discussão.

No outro extremo da linha de comportamento localiza-se o legislador
que age como um delegado, ou seja, age pelo eleitorado somente nos termos
dos interesses e demandas dos seus eleitores, servindo apenas como canal
para os "inputs" providos pelo meio ambiente e oferecendo pouca ou
nenhuma resistência pessoal aos sinais daí emanados.

No meio desses dois extremos encontra-se o representante político,

o qual expressa ambas as orientações, tanto simultaneamente quanto em
série, de acordo com suas probabilidades de reeleição ou para manter um
nível de dissonância mais suportável entre suas decisões e suas convicções
pessoais.

O impacto da retroalimentação na organh.ação \egi1l1at1va, ~peciHca

mente nos níveis de tomada de decisão, é condicionado ao tratamento dado
ao "input" pelos legisladores de acordo com sua tipologia dentro do enfo·
que explicado acima.

Presumimos que o representante político é o tipo que qualifica a maio
ria dos legisladores, pennitindo-se desta fonna que mudanças no meio
ambiente e conceitos e interesses mais pennanentes possam coexistir e re·
sultar numa perpetuidade funcional para a organização.
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VIII. Homeostase dinatnica
A permanência da organização legislativa caracteriza o que KATZ e

KAHN chamam de homeostase dinâmica, ou seja, o processo dinAmico que
permite ao corpo legislativo ingerir uma grande quantidade de forças exter
nas e, ao processá-las e produzir "outputs", adquirir um certo nível de
controle sobre as mesmas. A interação entre o meio ambiente e a organiza
ção legislativa resulta numa estabilidade para o organismo que está em
constante mutação, e cujo principal mecanismo regulador, o legislador;
também é mutável, pois ele é produto do meio ambiente.
IX. Diferenciação

Mencionamos anteriormente que o Legislativo é capaz de ingerir uma
grande quantidade de "inputs" e de transformá-los em produtos. Entre
tanto; o desenvolvimento e a especialização na própria sociedade, para
qual o Legislativo foi criado, têm determinado a evolução na direção de
funções diferenciadas e especializadas.

Em sua obra clássica e centenária, de análise do Congresso dos Estados
Unidos, WOQDROW WILSON já previa uma América govemada por um
Congresso que existiria para sancionar as decisões das Comissões Perma
nentes.

De forma clara, a delegação da responsabilidade legislativa para u
Comissões, como inclusive prevê a Constituição de 1988, é o resultado
desse movimento na direção da multiplicação e elaboração de papéis com
maior especialização de funções. Esta multiplicação, entretanto; Dio 8e

extingue a nível das Comissões. Ela difunde-se por todo o sistema com
a aceitação tácita ou expressa de parlamentares especialistas, astICSSores
especiais, criação de agências e departamento técnico, e a intensificação
do uso de serviços especializados.

Todas essas são formas de estender as capacidades de sentir e de agir
da organização, criando para a mesma subsistemas diferenciados capazes
de responder de forma mais sistemática ao meio ambiente.

X. Controle
O processo de diferenciação que acabamos de citar não determina

necessariamente desorganização ou distribuição de poder de decisão pelos
subsistemas. O sistema ajusta-se e unifica-se através de mecanismos regu
ladores que integram e coordenam as ações executadas pelaa partes.

A integração é alcançada pela unificação através de valores, alguns
dos quais são de nível mais alto e genérico, tais como 08 que defendem a
importância da representação democrática ou respeito à opinião alheia. etc.
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Outros são valores mais específicos defendidos por parlamentares indivi
dualmente ou por grupos parlamentares. Esses podem integrar os "outputs"
de um subsistema fazendo com que os mesmos respondam a interesses
especiais e a posições ideológicas, transformando o produto final num
"mixing" de forças envolvidas na matéria tratada.

Paralelo ao processo de integração, e instrumental a ele, estã o pro
cesso de coordenação que determina os passos e procedimentos a serem
seguidos no processo legislativo. Aqui encontram-se as regras, os prazos,
as prerrogativas formais e informais. e toda a detalhada arquitetura mono
tada para prover uma constante revisão pelas partes envolvidas, e para
uma articulação sistemática que resulta num produto, o qual, pelo menos
em formato. reflete uma certa homogeneidade de ação.

XI. Eqüifinalidade

O processo que ocorre na organização legislativa pode ser representado
graficamente por uma espiral que, apesar de tornear-se em volta de uma
certa matéria, produz uma linha excêntrica que se expande em função das
preocupações e interesses ativados pelo assunto.

Tendo em vista que essas preocupações e interesses são constantes nas
pessoas dos legisladores (lembremo-nos dos "inputs" permanentes que cha
mamos de "inputs de manutenção'') o desenho resultante. ou o produto.
será muito semelhante a outros produtos que resultem da ativação das
mesmas preocupações, independentemente da ordem em que se apresentem.

Por exemplo, se o assunto ativador relacionar-se com a construção de
uma usina nuclear, as preocupações dos parlamentares com consciência
ecológica estarão envolvidas da mesma forma que as preocupações daque
les parlamentares que procuram aumentar as oportunidades de emprego
na região proposta para a construção da usina. Por outro lado. se o assunto
ativador relacionar-se com regras mais restritas em defesa da ecologia, tanto
os parlamentares preocupados com os riscos das usinas nucleares como
aqueles preocupados com o aumento das oportunidades de emprego esta·
rão mais uma vez envolvidos. Isto significa que duas condições iniciais
diferentes podem desenvolver caminhos diferentes em seu processo na orga
nização legislativa, mas resultar num produto muito semelhante. Este fenô
meno sugere a caracterização do Legislativo como uma organização eqüi

final.

XII . Conclusão
A possibilidade, demonstrada neste ensaio. de compatibilizar o Legis

lativo com as características definidoras de organizações abertas, permite
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identificar uma nova forma de analisar a entidade, não só através dos con
ceitos da teoria política, mas dos novos enfoques trazidos à discussão por
modemos teóricos da área de administração organizacional. Entendemos
que com a utilização da teoria de sistemas aumentamos nossa capacidade
de entender o Legislativo. ao mesmo tempo em que podemos prepará-lo
melhor para atender aos parlamentares e aos valores para os quais a Insti·
tuição foi criada.
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1 - Considerações iniciais

Os tempos atuais reclamam do Direito a necessidade de que se esta
beleçam novos e profundos contatos com as ciências sociais. Sabe-se atra
vés da história jurídica que não é a primeira vez que tal fenômeno ocorre,
cite-se o Movimento do Direito Livre ou mesmo o descobrimento da Socio
logia Jurídica na Alemanha no fim do século XIX; no entanto, a atual
crise é mais ampla. Não se trata apenas de colocar em questão a sua
capacidade de influir nas transformações sociais, como, também, de colo
car em relevo seus limites no que tange a sua função específica, ou seja,
enquanto instrumento de controle social (sentido estrito).

Diz NORBERTO BOBBIO:

"Esta necesidad de abrir los propios horizontes camina para
lela la oscura conciencia de que el Derecho no ocupa ya ese
puesto privilegiado en el sistema global de la sociedad que le
había sido asignado por larga tradición." 1

1 BOBEIO, Norberto. Contribución fi la teoria deZ derecho. Edição de Alfonso
Ruiz Miguel, Fernando - Editor, Valência. 1980, p. 225.
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Para o autor citado, nas sociedades industriais avançadas,pode-se
visualizar dois tipos de tendências, que caminham no sentido de uma sig
nificante redução da específica função do Direito. enquanto meio de con·
trole social:

Primeiro, o direito tradicionalmente caracteriza-se como instrumento
desse controle. à medida que se serve de meios coercitivos e repressivos.

A novidade. que se apresenta neste ponto. é o crescente aumento do
uso dos meios de comunicação de massa. Assim. evidencia-se nas socieda
des contemporâneas uma espécie de controle social, totalmente diverso do
tipo representado pelo Direito tradicional; um controle não mais do tipo
coativo senão persuasivo, uma vez que sua eficácia não se relaciona com
a força física, como qualquer ordenamento jurídico prescreve, mas com
um condicionamento psicológico.

"( ... ) En el limite. se puede hipotctizar un tipo de sociedad
en la que el condicionamiento psicológico de los individuos sea
tan extenso y eficaz que haga supérflua esa forma de contraI,
considerada generalmente más intensa. que es precisamente eI
contraI mediante eI uso de medias coactivos, esta es, el De
recho." :!

Em segundo, nas sociedades tecnologicamente avançadas encontra-se
em formação outro importante fenômeno, de vasta proporção, com capa
cidade de diminuir o espaço do controle jurídico. ao menos quanto à
formu com que este tem sido exercido até o momento; truta-se. na ex·
pressão de BOBBIO, do "controle antecipado" 3. ou seja, a função pre
ventiva. Tal função, também, abordada pelo Direito, contudo. o é somente
em face do caráter intimidatório da sanção. BOBBIO, entretanto, quando
fala dessa função preventiva, visualiza-a inserida num provável desenvol
vimento na política social das sociedades avançadas: da repressão à pre
venção. através da utilização dos adequados conhecimentos que as ciências
sociais estão em condições de oferecer sobre as motivações das atitudes
desviantes e sobre as condições que as tornam possíveis. objetivando, além
da eliminação do problema. quando já realizado. mas. principalmente, evitar
a sua ocorrência.

Essas medidas implicam, a nível de sociedade. grandes vantagens. que
vão desde a questão da segurança coletiva até a econômica, tal como as
doenças biológicas ou psíquicas. a enfermidade social deve ser prevenida.
Interroga BOBBIO:

"( ... ) en el campo de esa enfermedad social que cs c1
comportamiento desviante. por qué preparar un gigantesco apa
rato para individualizar primero, juzgar después y castigar por

2 Idem, 01'. clt.. pp. 226/227.
3 Idem, ap. cit., p. 2.27.
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último, un comportamiento desviante, cuando se pueden mo
dificar las condiciones saciales hasta el punto de influir en las
causas mismas que determinan el comportamiento desviante?" 4

Desta forma, esta busca de conhecimentos junto às ciências sociais,
tendo por fim uma prevenção dos comportamentos desviantes, implica
numa verdadeira revolução quanto ao modelo repressivo de larga tradição
no Direito.

2 - Uma perspectiva de reduçiio do Direito

Tradicionalmente o Dilcito é compreendido como um "complexo ar·
gânico" ~ de leis, preceitos e regras jurídicas das quais derivam todas as
normas e obrigações, que se destinam aos homens a fim de que estes as
cumpram, compondo, desta maneira, uma série de deveres, dos quais não
podem fugir, sob a condição de terem seus comportamentos contrários à
lei, enquadrados numa determinada punição legal, ou seja, a sanção.

Assim é, portanto, inconfundível uma característica do Direito (no
seu sentido objetivo), a COJçâo social, instrumento por ele utilizado (de
histórica aceitação social), para fazer com que os deveres jurídicos insti
tuídos pela sociedade sejam respeitados "a fim de manter a harmonia dos
interesses gerais e implantar a ordem jurídica". 6

Nesta análise, adentrar-se-ia na discussão do tipo de sociedade, está
se falando, quais os interesses por ela defendidos, no sentido de como a
estrutra do Direito é elaborada, se em função da classe dominante. O Di
reito é arquitetado cuidadosamente pela doutrina jurídica, cuja função é
apresentá-lo como algo existente, que deve ser imposto e aceito assim como
se apresenta.

"(. .. ), o Direito, objetivamente considerado, em qualquer as
pecto em que se apresente, em seu estado prático ou empírico,
em seu estado legal, instintivo, costumeiro ou legislativo, ou
ainda em seu estado científico, doutrinário, mostra-se, eminen
temente, um fenômeno de 'ordem social', sendo assim, em qual
quer sentido, uma norma de caráter geral, imposta pela sociedade.
para ordem e equilíbrio de interesses na própria sociedade". '1

KELSEN afirma que as normas de uma ordem jurídica além de
regularem a conduta humana (povos civilizados), também apresentam a
característica de serem ordens coativas, vez que se opoem a atitudes con
sideradas indesejáveis, isto através de um ato de coação, ou seja, com um
mal, como por exemplo a privação da vida, da liberdade, dos bens eco-

4 Idem, ibidem, p. 227.
5 B,lLVA, De Plácido e. Vocabulário Jurfdico. VoI. II. Foren~e, Rio de Janeiro,

1980. p. 75.
6 Idem, 01'. cit., p. 76.
7 Idem, ibidem, p. 76.
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nomicos. Este mal é aplicado ao agente da conduta proibida, mesmo
contra a sua vontade, com o emprego da força física, quando necessário,
portanto, coativamente.

Afirma KELSEN:

"( ... ) Dizer que o Direito é uma ordem coativa significa que
as suas normas estatuem atos de coação atribuíveis à comuni·
dade jurídica. Isto não significa, porém, que em todos os casos
da sua efetivação se tenha de empregar a coação física. Isso
deverá suceder quando essa efetivação encontrar resistência. o
que não é normalmente o caso." 8

Ao consubstanciar a ordem coativa na sua essência, o Direito dife
rencia-se das outras ordens sociais. O momento da coação, isto é, a
situação que produz a aplicação do ato coativo, em virtude do cometi
mento de atitude considerada socialmente prejudicial, deve ser aplicado
contrariando até mesmo a vontade de seu agente e, em caso de resistência,
através do emprego de força física. Segundo o autor acima citado, "é o
critério decisivo". 11

Este ato de coação, estatuído pela ordem jurídica, que surge no mo
mento em que o sujeito pratica o ato que contrarie esta mesma ordem
jurídica, configura-se numa sanção, e a conduta humana desviante. con
trária ao que é prescrito pelo Direito, tem o caráter de antijurídica, proi
bida, de um ato ilícito e, portanto, um delito.

Em síntese, KELSEN ao designar o Direito como uma "técnica de oro
ganização social",lo que utilizando de instrumentos coercitivos, induz OS

membros de uma certa sociedade a fazerem ou deixarem de fazer algo,
consistindo, o Direito, assim, num mecanismo de coação, uma forma de
controle social.

HART, por sua vez, comenta que a teoria do Direito que se apresenta
unicamente como ordens coercitivas encontra três tipos de objeções prin.
cipais, pois existem diversas leis que não se encaixam nesta descrição
unilateral:

" (. . .) Em primeiro lugar, mesmo uma lei criminal, a que
mais se lhe aproxima, tem muitas __ vezes um âmbito de aplicação
diferente do de ordens dadas a outros; porque uma tal lei pode
impor deveres àqueles mesmos que a fazem, tal como a outros.
Em segundo lugar, outras leis são distintas de ordens na medida
em que não obrigam pessoas a fazer coisas, mas podem confe
rir-lhes poderes; não impõe deveres, antes oferecem dispositivos

B KEI,BEN, HIlIlS. Teoria pura do direito. Trad. de João Baptista Machado.
Livraria Martins Fontes Editora Ltda., Sio Paulo, 1987, p. 37.

9 Idem, op. cit., p. 38.
10 Idem, op. cit., p. 366.
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para a livre criação de direitos e deveres jurídicos dentro da estru
tura coercitiva do direito. Em terceiro lugar, embora a promul
gação de uma lei seja em alguns aspectos análoga à emissão de
uma ordem, certas regras de direito são originadas pelo costume
e não devem o seu estatuto jurídico a qualquer acto consciente
de criação do direito." 11

O autor citado, ao analisar o Direito Criminal, define-o como "algo
a que obedecemos ou desobedecemos e o que as suas regras exigem é desig
nado como "dever. 12 A desobediência implica num infringimento à lei, o
que equivale dizer que uma ação é juricamente errada, uma violação do
dever. Nesse contexto, a lei criminal cumpre a função de prescrever e defi
nir condutas, alertando as que devem ser evitadas e as que podem ser
realizadas. O castigo ou a sanção se apresenta associado pela lei às infra
ções, objetivando, com tal medida, afastar dos indivíduos o interesse de
cometê-las. A regra de Direito Criminal, diz HART, permite ao menos a
identificação de dois dados: primeiro, a identificação do tipo de atitude
proibida pela regra jurídica e segundo, a sanção dirigida ao seu desenco
rajamento, desestimulando a prática dos ditos atos ilícitos lS, fornecendo
um motivo para a abstenção de tais atitudes.

E: ainda considerado o Direito como um conjunto de normas dirigi
das aos juízes ou a órgãos executores, a coação já não pode ser considera
da como meio para a realização do Direito, tendo este, portanto, seu meio
de atuação reduzido, pois o Direito passa a ser visto não como o regulador
de todos os comportamentos humanos que têm alguma relação com a vida
social, mas única e exclusivamente dirigidos a obter, mediante o uso da
força, certos resultados; os comportamentos coativos representam as formas
diversas de utilização da força, o que, segundo HART, implica na redução
do Direito às normas secundárias, caracterlzando-o como um conjunto de
normas que disciplinam o uso da força.

Para BOBBIO, uma análise funcional do Direito que queira ter em
conta as transformações nele ocorridas, não pode deixar de inserir no estu
do da tradicional função protetora - repressiva do Direito, a sua função
promocional (em face da intervenção do Estado na esfera econômica); essa
integração faz·se necessária se se deseja construir um modelo representa
tivo do Direito, enquanto sistema coativo, passando-se da concepção do
Direito como simples mecanismo de controle social à concepção do Direito
como forma de controle e de direcionamento social.

Em vista do constante crescimento das funções do Estado, da sua
transformação de Estado liberal para o social, a função do sistema norma-

l! HART, Herbel't L. A. o conceito de direito. Trad. de A. Ribeiro Mendes.
Fundação Calouste Oulbenkian, Lisboa, 1988, p. 57.

12 Idem, 0:1). cU., p. 34.
13 Idem, op. cit., p. 42.
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tivo não mais está apenas associada ao caráter da previsão e repressão de
comportamentos dcsviantes ou mesmo impedir o surgimento de conflitos,
mas também a de repartir os recursos disponíveis: do Estado de Direito
para o Estado Administrativo. O Direito pode ser usado tanto para repri
mir como para inovar; o efeito repressivo ou promocional do Direito de
pende de que este seja compreendido, adverte BOBBIO, como meio de
condicionamento de atitudes (comportamentos), assim, o efeito conserva
dor ou inovador relaciona-se com o entendimento do Direito. enquanto
regra ou conjunto de regras visando a um comportamento específico, cujo
cumprimento ou não influi num certo sentido - de estabilização ou ino
vação - sobre a configuração da sociedade como um todo. H

"(. .. ) Una expresi6n como 'funci6n revolucionaria deI De
recho' no tiene ninglÍn sentido si 'Derecho' se entiende oomn
medio de acci6n (porque con este media quienes detentan el
poder pueden revolucionar el estado de cosas existentes o
pueden dejarlo como está); s610 adquiere sentido si se pretende
hablar de los cambias sociales que pueden producirse a través de
ese media y, por tanto, de los contenidos políticos, econ6micos,
sociales. .. que en cada ocasi6n pueden ser incluidos dentro de
aqueUa forma. ti UI

Convém frisar que a importância dada ao vertiginoso aumento das
normas de organização que caracteriza o Estado contemporâneo não põe
em crise, necessariamente, a imagem do Direito como ordenamento pro
tetor-repressivo, todavia, é característica relevante do sistema jurídico do
chamado Estado assistencial, o aumento das leis de incentivo, objetivando
promover comportamentos desejados.

BOBBIO chama atenção para o fato de que um comportamento é tido
como ilícito quando não é conforme as normas de um sistema jurídico e
que estas são os instrumentos de trabalho dos que têm como função social
qualificar comportamentos como obrigatórios, proibidos ou permitidos e.
portanto, atribuir direitos e deveres. 10

"( ... ) Lo que caracteriza la presente situaci6n son precisa.
mente esas condiciones que hemos considerado particularmente
favorabIes para la formaci6n de una ciencia deI Derecho antitra
dicionaI, que en última instância busca su propio objeto no tanto
en las regIas deI sistema dado como en el análisis de las relacio
nes y valores saciales de los que se extraen las regias deI sistema:
y que, lejos de considerarse, como por mucho tiempo se ha con
siderado. como una ciencia aut6noma y pura, busca cada "Vez

14 BOBBIO, Norberto. Op. cit., pp. 260/261 e 283.
15 Idem, op. cit .• pp. 283/284.

16 Idem, op. cit .• pp. :l13 e 211.
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más la alianza con las ciencias sociales hasta considerarse como
una rama de la ciencia general de la sociedad." 17

No seu estudo, BOBBIO ressalta a crise no Direito, que nas socieda
des avançadas, vê seu campo de ação restringido no que se refere a sua
particular função de instrumento de controle social, e além do que, a coa
ção e a repressão típicas do Direito, passam para um novo tipo de controle:
a persuasão, o condicionamento psicológico através dos meios de comunica
ção de massa.

3 - Os meios de comunicação de massa: como mecanismo de controle
do poder

SPRANGER, citado por HELLER, interroga: "Como poderia um Es
tado, mesmo referindo-se somente aos seus órgãos mais visíveis e à ordem
jurídica válida nele, entrar na esfera de vivências de um indivíduo?" 18

Não visualizava, certamente, este autor a complexidade da atual socie
dade e o crescente desenvolvimento dos meios de comunicação de massa.
Hoje, a realidade social apresenta-se em contínua transformação, como
diria Marx, um "movimento de coisas sob cujo controle se acham, em vez
de serem eles quem as controlem".)1)

BOBBIO afirma ainda que na atualidade o uso de mecanismos eletrô
nicos, com capacidade de memorização dos dados sociais de todos os cida
dãos, estabelece condições aos detentores do poder, d.:: ver o púLlico de
maneira mais apurada e circunstanciada do que na antigüidade.

"Aquilo que o novel Príncipe pode vir a saber dos próprios
sujeitos é incomparavelmente superior ao que podia saber de seus
súditos mesmo o monarca mais absoluto do passado." 20

Este tipo de controle computadorizado significa, também, uma nova
forma de controle, o que permite ter em mãos, ou melhor, na memória do
computador, o todo social.

Os pensadores do Iluminismo, no século XIX, tinham uma visão oti
mista do mundo, pensavam que os governos e seus governantes seriam
de um modo geral razoáveis e benevolentes. Até mesmo os príncipes, que
tivessem recebido uma educação para tornarem-se déspotas, tomar-se-íam
esclarecidos, "iluminados", acreditavam tais homens (como lohn Locke e
seus seguidores) que este fato pudesse se realizar. Mesmo se os monarcas

17 Idem, op. cit., p. 234.

18 SPRANQER apud HELLER, Herma.n. Teoria cio Estado. Trad. de Lycurgo
Gomes Motta. Editora Mestre Jou, Sio Paulo, 1968, p. 62.

19 MARX, K. apud HELLER, H., cp. cit., p. 72.
20 BOBmO, Norberto. Estado, (IfJIJernO e sodedade. Trad. de Marco Aurélio

Nogueira. 2~ ed. Ediwl'a Paz e Terra, 8io PaUlo, 1988, p. 72.
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pudessem ter a capacidade de controlar o meio ambiente de seus súditos,
controlando suas mentes e atitudes, os efeitos seriam, provavelmente, p0
sitivos. Dois séculos mais tarde, a experiência de governos e regimes t0
talitários e mesmo as catástrofes da 11 Guerra Mundial pareceram COD

testar o sonho dos iluministas. Alguns escritores como George Orwell, em
sua obra "1984", exprimiram a crença de que o mal que habitava os h0
mens era enorme e que tal negatividade atuava, de forma mais livre,
entre os detentores do poder. Portanto, seus governos seriam não apenas
desonestos, corruptos, mas, sobretudo. cl'uéis c, proporcionalmente ao poder
do senhor sobre a mente de seus súditos, maiores seriam as conseqüências.

o mundo do ano de 1984, imaginado por Orwell, é um mundo de
terror. Observado constantemente pelas câmaras de televisão presentes por
toda a parte, o "Big Brother" - que representa o Estado - controlaria
o meio ambiente e todas as atitudes humanas. No final dessa obra de
ficção, o herói torna-se como os demais, um robô inanimado, que acre
dita em tudo o que o governo quer que acredite, que receia aquilo que
lhe dizem que deve recear e até mesmo odeia ou ama o que lhe mandam
que ame ou odeie.

Percebe-se que tanto no otimismo dos pensadores do Iluminismo como
no extremado pessimismo de Orwell, há uma idéia comum, ou seja,
os pensamentos humanos podem ser determinados pelo exterior; que o con
trole do meio físico (ambiente) influencia ou mesmo determina o sistema
de memorização do homem e, a partir daí, possibilitaria o controle da
sua personalidade e o seu futuro comportamento.

A radicalização da teoria ambiental (ENVIRONMENTA - LlST)
não é totalmente sustentável, pois o comportamento não é apenas influen
ciado pelo meio ambiente, mas também pelos processos autÔnomos e com
binações que se realizam no interior da sua mente. Mesmo levando-se em
conta esta ressalva, de qualquer forma, é imprescindível a análise dos dife
rentes mecanismos de controle; e não só isto, já que a mente humana pode
ser influenciável (com comprovação científica para esse dado), dependen
do do uso dos mecanismos de atuação, há possibilidades de alterar com·
portamentos.

Daí o tema deste artigo que visa ao questionamento quanto ao papel
dos meios de comunicação de massa, se estes são de fato capazes de alte
rar atitudes e ainda mais, se de fato constituem numa nova forma de
coação na qual o Estado, servindo-se desses meios, persuade seus teles-
pectadores (para não dizer governados) a agirem de uma certa maneira.

Tal colocação não pode ser acusada como improcedente, vez que
como afirma POULANTZAS:

"O Estado tem um papel essencial nas relações de produção
e na delimitação-reprodução das classes sociais, porque não se
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limita ao exercício da repressão física organizada. O Estado tam
bém tem um papel específico na organização das relações ideo
lógicas e da ideologia dominante." 21

Também BOBBIO admhe que a ideologia tem como função orientar
os comportamentos políticos coletivos. 22

Segundo MACRIDIS, as ideologias são um conjunto de idéias e cren·
ças, orientadas para a ação.23 Estas idéias podem ao mesmo tempo se
rem compartilhadas por muitos que agem conjuntamente ou podem ser
influenciadas a terem uma determinada atitude visando alcançar certos
fins. Não pode ainda ser descurada a idéia de POULANTZAS, de que
a ideologia não significa apenas um sistema de abstrações; pois implica
também num conjunto de práticas materiais que incidem sobre os hábitos,
costumes, influindo sobre o modo de vida das pessoas e desta maneira
"se molda como cimento no conjunto das práticas sociais, aí compreen
didas as práticas políticas e econômicas". 24

MACRIDIS ensina que a ideologia tem diversas funções sociais, das
quais destaca: a solidariedade, mobilização, organização, expressão, mani·
pulação, comunicação e afeto. Assim. utilizando-se desses mecanismos, as
ideologias têm capacidade de mobilizar o todo social em favor de um ou
outro ponto de vista. de um determinado fim. 211 Aí faz-se mister a figura
do Estado, que como ator político, como agente de controle e difusão da
ideologia, ou mais especificamente, da ideologia da classe dominante, de
tentora do poder político e, assim, tem possibilidades de conduzir a socie
dade sob um certo estilo, sob um certo comportamento.

nA manipulação ( ... ) freqüentemente envolve a formação
consciente e deliberada de proposições, que incitarão às pessoas a
agir para fins que somente serão percebidos com clareza por
aqueles que estão no poder." 26

:e por isso que ALTHUSSER divide em dois os tipos de Aparelhos
de Estado: os Repressivos e os Ideológicos; o primeiro funciona pela vio
lência, o segundo pela ideologia. 2T

21 POULANTZAS, Nicos. o Estado. o poder, o socialismo. Trad. Rita Lima,
2'" ed. E<1!.1õôes Graa.l, Rio de Janeiro, \985, 1). n.

22 BOBBIO, Norberto et alii. Dicionário de polftlca. Trad, de Carmen C.
Vanlalli e outros. 2~ ed. Editora Universidade de Brasília. Brasilia, 1986, p. 40l.

23 MACRIDIS, Roy C. Ideologias polfticas contemporàneas. Trad. de Luis
Tupy Caldas de Moura e Maria Inês de Caldas de Moura. Editora Universidade
do BrasHia, BrasUia, 1982, p. 20.

24 POULONTZAS, N., op. cit., p. 33.

25 MACRIDIS, R. 01'. cit., p. 25.

26 Idem, 01'. cit., p. 24.

27 ALTHUSSER, Louis. Ideologia e UfJGTel1uJ8 ideológicos do Estado. Trad.
de Joaquim José de Moura Ramos. 3~ ed. Editora Presença, Lisboa, 1980, p. 46.
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Desta afirmação pode-se apreender que o Direito numa abordagem
tradicional, isto é, como mecanismo de controle social, via coação, por
intermédio dos Aparelhos Repressivos do Estado, pode ser, também, rea·
lizado via persuasão através dos Aparelhos Ideológicos do Estado.

Entre os diversos Aparelhos Ideológicos enumerados por ALTHUSSER,
cabe destacar os Aparelhos de Estado da Informação, o Cultural e o Ju
rídico. 28

O Aparelho Ideológico da Informação está relacionado com o con·
trole que o Estado tem das informações, que são transmitidas à socieda·
de. Esse controle deve-se ao monopólio da concessão dos canais de c0

municação e da censura.

As características da comunicação de massa, de acordo com CESAR
L. PASOLD são:

"( ... ) Primeira: - as funções comunicativas são exercidas
numa expectativa de criação de processos mistos, inicialmente uni·
direcionais, mas em seguida bidirecionais pela reação favorável
do apelo. Segunda: - o seu núcleo está na pretensão de que
haja a persuasão, a qual será traduzida em atitude favorável
e coerente comportamento." 29

No mundo atual, os meios de comunicação de massa constituem em
crescentes e fundamentais elementos, por um lado, possibilitam a informa
ção de larga escala, reunindo homens e dilatando seus conhecimentos e,
por outro lado, o que poderia ser visto como o lado negativo da questão,
trata-se de um instrumento com capacidade de moldar padrões coleti
vos de comportamentos, impondo mudanças de hábitos que não foram
amadurecidos pelo corpo social e ainda, o condicionamento a modelos
pré-estabelecidos.

O Aparelho Ideológico Cultural, também, pode funcionar como re·
produtor ou mantenedor da ordem existente, e, portanto. o Estado pode
manipulá-lo e lançar sobre a sociedade a sua cultura, o que equivale
dizer, através da arte ou da música, introduzir as formas que lhe con
vém.

O Aparelho Ideológico Jurídico é importante nesta análise, vez que
como a lei sempre emana do Estado, permanece ligada à classe daqueles
que comandam o processo econômico, na condição de proprietários dos
meios de produção. Assim, válida a afirmação de que a "lei é parte inte
grante da ordem repressiva da organização exercida por todo o Estado". 10

28 Idem, op. cit., p. 44.
29 PASOLD, Cesar Luiz. "Comunicação de massa e liberdade". Revtlta

SCIltlfflcia. FlorlanópoUs. UFSC, (9) :dez./B4, p. 22.
30 POULANTZAS, N., op. cit., p. 87.
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Sobre tal assunto, sustenta POULANTZAS:

"( ... ) o poder moderno não se basearia na violência física
organizada mas na manipulação ideológico-simbólica, na organi
zação do consentimento ( ... ) As origens dessa concepção en
contram-se nas primeiras análises da filosofia político-jurídica bur
guesa, que justamente opunha violência e lei, por ver no Estado
de Direito e no reino da lei a limitação intrínseca da violên
cia." 31

Essa concepção teve sua origem nas abordagens da Escola de Frank·
furt (a família substituindo-se à polícia como instância autoritária), e tam
bém com MURCUSE e P. BOURDIEU, com o desenvolvimento da teoria
da violência simbólica, na qual se entrevê um declínio da violência estri
tamente física.

"(. . .) Diminuição ou retração da violência física só pode.
ria corresponder, no funcionamento e manipulação do poder, a
uma acentuação ou aumento da inculcação ideológica (violência
simbólica - interiorização da repressão)." 32

O Estado, ao possuir os Aparelhos Ideológicos, que por sua vez bus
cam disseminar a ideologia dominante, tem condições de manter o con
trole político da sociedade.

Hoje, a dimensão e a grandeza dos meios de comunicação de massa
conduzem a reflexão de seu uso ideológico pelo Estado, desejoso da con·
secução de certos comportamentos que não o perturbem e desta feita pos
sa realizar um condicionamento das mentes e atitudes dos governados.

BOBBIO afirma que se tal ocorresse, consubstar-se-ia uma socie
dade conformista, como a imaginada por Orwell, ou uma sociedade sem
Direito, como a hipotetizada por Marx; no entanto, as sociedades têm
demonstrado através da história que o Direito era imprescindível onde
os homens não eram nem livres, pois sentiam a necessidade de normas
que restringissem as suas condutas e as de seus semelhantes, nem con
formistas, vez que as leis eram, freqüentemente, desobedecidas. 88

4 - Considerações finais

No decorrer do presente artigo foi possível conhecer o pensamento
de juristas como Kelsen, Hart e Bobbio, no tocante aos seus pensamentos
sobre a relação entre o Direito e a coerção, ou melhor, sobre os mecanis
mos utilizados pelo Direito enquanto instrumento de controle social.

31 Idem, ibidem, p. 87.
S2 Idem, 01'. cit., p. 88.
sa BOBBIO, N. Contribuctán a la teoria del d.erecho, op. cit. p. 227.
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o Direito, na sua concepção tradicional, admitia, tão-somente, o seu
uso como mecanismo coativo, à medida que as sociedades evoluem, o
Direito tem seu campo reduzido, em virtude, também, do crescimento
em importância das ciências sociais.

A novidade trazida por Bobbio, para o âmbito jurídico, consiste na
sua concepção de que o Direito passa pouco a pouco por um novo tipo
de controle, não mais a coação e a repressão, típicas da abordagem tra·
dicional do Direito, mas que também essa efetua-se através da persuasão.
ou seja, através de condicionamento psicológico realizado pelos meios de
comunicação de massa.

Essa abordagem pode a princípio parecer exagerada ou carente de
cientificidade. De qualquer forma esta reflexão faz-se importante, sobre
tudo. num mundo que dia-a-dia vê-se invadido pela mídia em todos Os
ambientes.

Enfim, os meios de comunicação de massa criam expectativas e con·
dicionamentos, aparentemente naturais, que por sua vez influenciam na
formação do Direito. Citem-se, como exemplo, as polêmicas recentemente
suscitadas a respeito da pena de morte, da legalização do aborto e outros
temas que têm sido suscitados pelos veículos de comunicação e que
objetivam posicionamentos legais, inclusive a nível constitucional.
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o Espaço Quaternário no Setor da
Informação: Significado e Perspectivas

TANIA ?\fARA Bon:LllO
e

SELY MARIA DE SOUZA CoSTA

SUMARIO

1. Introdução. 2. Espaço quaternário: abordagens e
conceitos. 3. Relações e perspecttvas: dependência Nor
te-Sul. 4. Modelando o novo cenário. 5. Conclusão.

1. Introdução

A significação crescente das atividades de informação nas economias
ocidentais é um dos inúmeros fatores que promovem uma atenção espe
cial para a natureza do setor de serviços. Apesar da popularidade das
idéias contidas no que se chama de sociedade p6~industrial ou sociedade
de informação, tem havido muito pouco progresso além de concepções
obsoletas sobre a natureza e o papel das atividades de serviços em geral
e de informação, em particular. Menos ainda tem-se feito para acelerar
as perspectivas no lado humano desta sociedade, procurando-se traduzir
em ações, pensamentos que acelerem o discernimento das diversas classes
que compõem esta sociedade.

o Quaternário, face a seu instrumental e características, é justamente
o setor que impulsiona os outros três primeiros, o primário, o secundário
e o terciário, permeando-os com intensidade em conhecimento, e isto quer
dizer um novo pensar e agir na integridade do Ser Quaternário.

Este artigo tratará das principais abordagens e conceitos do setor
Quaternário, as relações e perspectivas dos países do Hemisfério Norte
com os países do Hemisfério Sul. Procuramos também traçar algumas
linhas sobre o cenário prevalecente no contexto de aldeia global (TOFFLER)
com a educação para uma nova era.

2. Espaço quaternário: abordagens e conceitos

O setor quaternário da economia se caracteriza pelo "ato de con·
ceber, de criar, de interpretar, de organizar, de controlar e de transmitir,
com o auxílio da ciência e da técnica, atribuindo a esses atos um valor
econômico" 3••
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São elementos do quaternário, então, as atividades relacionadas com
a concepção, deliberação e decisão, que implicam fortemente em conhe
cimento técnico e científico. Ora, o conhecimento pode ser definido como
produto da informação estruturada e já concebida, podendo-se afirmar que
a informação entra nas atividades da quaternária como elemento básico,
tomando-se um fator de bem-estar que beneficia seu usuário final e a s0

ciedade, e que pode ser considerada como um recurso associado ao lucro
provocado por decisões eficazes e).

Tal definição se insere na abordagem que tem sido feita nas últimas
décadas, com um enfoque econômico bastante desenvolvido, para a in·
formação, embora realizada em diferentes áreas do conhecimento, pelo
caréter multidisciplinar que lhe é peculiar.

O enfoque como recurso com valor econômico está sempre presente,
o quem tem demonstrado uma característica da informação hoje, de um
elemento essencial para as economias desenvolvidas, cujas tendências são
de direcionar a atividade produtiva para o setor serviços, centralizando-se
nas chamadas indústrias do conhecimento, com alto grau de utilização de
tecnologias de informação.

O espaça quaternário é, pois, aquele ocupado pela atividade produ
tiva das indústrias relacionadas com a informação, que MASUDA 21 di
vidiu em quatro grupos: 'indústrias da informação, indústrias do conhe
cimento, indústrias das artes e indústrias éticas. As duas primeiras, de
acordo com o autor, tornar-se-ão nas principais indústrias do futuro, fa
zendo com que o conceito da sociedade quaternária seja invocado para
demarcar uma linha nítida entre as indústrias de serviços e aquelas rela
cionadas com a informação, altamente prováveis de se desenvolver mais,
numa Sociedade da Informação, sendo razoável distingui-las e classificá-las
em um setor quaternário de forma a se delinear um conceito claro da
estrutura industrial das sociedades da informação.

Caracteriza-se assim que o conceito de informação se reflete tanto na
composição da estrutura ocupacional quanto na composição da estrutura
social na análise do quaternário. ficando claro o seu papel em relação
ao desenvolvimento econômico e social das nações como fator de mudança.

A questão da estrutura ocupacional do setor quaternário tem sido
estudada por constituir uma mudança em termos de composição da ati
vidade econômica. PORAT, {lf'ud CRONIN 10, classifica as ocupações do
setor de informações em 4 categorias principais: operários da informação
(criam novas informações ou dão Iormas mais apropriadas a informações
existentes); processadores de informação (recebem e respondem a insumos
de informação como base para operações posteriores); distribuidores de
informação (transmitem informação de seus geradores para os receptores);
infra-estrutura de informação (responsável pela instalação, operação e ma·
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nutenção de máquinas e tecnologias usadas para apoiar atividades de in·
formação). O estudo de PORAT analisa a distribuição da força de trabalho
nos Estados Unidos no período de 1860-1980, em relação aos 4 setores
da economia e revela um crescimento exponencial do setor de informa·
ções.

o estudo considerado pioneiro na literatura mundial, contudo, é o
de F. MACHLUP 19, também para os Estados Unidos, no período de
1940-58, onde o autor anafisa o crescimento do setor de produção de
conhecimento na economia do país, avaliando se, como e em que medida
a composição da força de trabalho e do emprego mudou, e como essa
mudança está associada à mudança do papel do setor na economia. O
estudo revela uma tendência de crescimento tanto na demanda quanto
na oferta de pessoal para o setor. concluindo que as mudanças nos pa
drões de emprego indicam um movimento contínuo do tral-alho manual
para o mental e do menos instruído para o mais altamente instruído, mos·
trando um declínio nas oportunidades de trabalho para profissionais me
nos habilitados.

Um estudo similar, publicado um quarto de século após o trabalho
de MACHLUP, pela üCDE 25, contendo os resultados do trabalho rea·
lizado por um grupo de especialistas com () objetivo de avaliar o papel
das tecnologias de informação nos processos de mudança na sociedade,
nas últimas décadas (1951-1982) em 14 países-membros com economias
mais desenvolvidas, reflete a preocupação existente hoje com a análiS"e do
contexto das sociedades de Informação e a necessidade de identificação
e acompanhamento dos indicadores que caracterizam a passagem de status
de Sociedade Industrial para o de Sociedade da Informação.

O relatório da OCDE diz respeito mais especificamente à tipologia
das ocupações relacionadas com a informação e o impacto das tecnologias
de informação no nível e estrutura de emprego, revelando resultados
semelhantes aos dos trabalhados de MACHLUP e PORAT, com algumas
diferenças para o período após 1975, que revela uma tendência de re·
dução no crescimento de algumas ocupações.

Todos os trabalhos identificam. dificuldades tanto em relação aos es
quemas tradicionais de classificação de ocupações, sem padronização e sem
inclusão de ocupações criadas como resultado dos avanços da tecnologia
e do setor de informações, dificultando o tratamento estatístico, quanto
em relação a variabilidade nos critérios empregados nas abordagens, difi·
cultando a utilização de estatísticas significativas entre as nações.

Soluções podem ser encontradas através da criação de novos esque·
mas de classificação, contenQo os indicadores que relaci,onam os avanços
das últimas décadas. assim como, segundo CRONIN 11, entreitar mais
o enfoque.
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No que diz respeito à questão da compOSlçao da estrutura social,
em função das mudanças ocorridas no setor de infonnaçóes, há que se
considerar o aparecimento de novas elites e o advento de novos princí
pios de estratificação baseados no conhecimento, em função da valori·
zação das atividades que se relacionam com a infonnação e a tecnologia
e, conseqüentemente, das mudanças sociais.

DANIEL BELL 4 propõe um novo princípio axial de organização
social, baseado na economia, na tecnologia e no sistema de estratificação.
Na economia, através da mudança da produção de manufaturas para
os serviços; na tecnologia, com a centralidade das novas indústrias basea
das na ciência; em termos sociológicos, com o surgimento de novas elites
técnicas e novo princípio de estratificação social.

O autor identifica como o principal problema para as sociedades pós
industriais, o da organização da ciência, pois a capacidade científica de
um país, após a Segunda Guerra Mundial, tem se tornado um detenni
nante de seu potencial e poder, com as atividades de pesquisa e desen
volvimento substituindo a produção de aço como medida comparativa da
força das nações. Em função disso, a natureza e o tipo de apoio estatal
à ciência, a politização da ciência e a organização do trabalho pelos qua
dros da ciência vêm se tornando nas questões políticas centrais das s0
ciedades pós-industriais (BELL, p. 64).

Cada sociedade busca a solução de tais problemas de formas dife
rentes e com diferentes propósitos. Contudo, os princípios de estratifi
cação social, baseados no conhecimento, mais do que na propriedade, fa
zem com que a principal classe social (aquela com status mais elevado)
nessas sociedades passe a ser a classe profissional científica, tecnol6gica,
administrativa e cultural, e que o sistema de controle se baseie na ordem
polftica.

O conceito de Sociedade de Informação ou Sociedade Quaternária
reflete, portanto. a idéia de novas estruturas e princípios axiais, baseados
no conhecimento. com a informação, muito mais que a matéria-prima e
a energia, sendo a tecnologia dominante.

Outro fator importante a ser analisado na abordagem do quaternário
é a questão dos cenários, como forma de planejamento, em que se faz
a "exploração sistemática dos pontos de mudanças ou manutenção dos
rumos de uma dada evolução de situações" (CLÁUDIO PORTO, p. 64).

Há quem acredite que os líderes em uma sociedade podem moldá-la
para que venha a ser como eles acham que deveria, e essa realização
vai depender da capacidade, experiência e principalmente visão desses líde
res em promover as escolhas sociais mais importantes.

A questão que se coloca se relaciona com a análise de que em me
dida o curso do desenvolvimento da sociedade pode ser totalmente diri-
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gido. como, por exemplo, baseado em modelos de países mais industria
lizados.

KOCHEN 18 exemplifica essa questão com os casos de países recen
temente industrializados como Cingapura, Hong Kong. Coréia. etc., que
atingiram crescimento na produtividade industrial maior que os Estados
Unidos ou a maioria dos países menos desenvolvidos, através de medidas
como: enfatizar os recursos humanos via uma educação rigorosa, o en
corajamento de novas empresas e a ênfase na qualidade e gerência de
sistemas humanos, segundo o exemplo do Japão; escolher as indústrias
que melhor se adaptaram a cada país; prover um ambiente estável que
atraiu investimentos tanto internos como externos.

o autor indaga, então, se tais exemplos sugerem que é possível uma
mudança social planejada, afirmando em seguida que é possível que cada
sociedade se desenvolva de um mesmo modo, embora em diferentes taxas
de crescimento, fazendo com que o mundo se torne pluralístico, carac
terizado por uma crescente interdependência econômica e social. Mas é
possível, também, que algumas sociedades permaneçam indefinidamente
enraizadas a suas culturas.

Toma-se cabível então falar da possibílidade de em uma ou duas
gerações, o [oeus de poder e controle mudar de estado-nação para uma
unidade política de "região", "comunidade" (como a CEE, por exem·
pIo) ou "sociedade".

A questão aqui, então, seria a de administrar os conflitos decorrentes
de tal pluralismo. entre o que deve permanecer invariável nos valores
culturais, políticos e sociais e o que deve ser adaptado. Tais conflitos
são característicos da dinâmica das Sociedades da Informação, e seu ge·
renciamento através de tecnologia de informação pode ser a resposta a essa
questão.

Nesse processo de transformação da sociedade quando do atingimen
to de estágio pós-industrial, com mudanças nos princípios de estratüi
cação e na composição da estrutura ocupacional, há também mudanças
relacionadas com as dimensões da qualidade de vida. KOCHEN 18 rela
ciona essas mudanças (fig. 1) com relação aOs atributos que o autor con·
sidera como as principais dimensões da qualidade de vida e sua mudança
na passagem do estágio presente para o futuro, no quaternário. O autor
considera, ainda, algumas características que permanecem geralmente in
variáveis nas mudanças.

Da análise dessas questões pode-se chegar à característica principal
das Sociedades da Informação, que é a predominância de atividades gera
doras de conhecimento, baseadas no conhecimento e intensivas em co
nhecimento (KOCHEN, 1987, p. 154).
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Com base nessa definição pode-se afirmar que há hoje. sem dúvida.
um crescente reconhecimento do valor da informação na vida diária dos
indivíduos e das nações, seguido da aceitação e entendimento do espaço
do quaternário e do conceito de Sociedade da Informação, cuja natureza
e dimensões devem ser suficientemente bem conhecidas.

Figura 1

Dtmemc20

1. Bem-estar

2. SaMe

3. AfeiçAo

4. Esclarec1mento

5. Habilidade

11. Retidão

Do Presente

o mais forte fisicamente
e mais ~audl\,,('l "ive ma::;.

Aquele com prlviléfjios es
peciais, sorte, etc., tem
melhor.

Casamentos bem sucedidos,
personalidades desenvolvi
das em condlç6es estáveis
e felizes parecem aconte
cer por acaso.

A educação é ol'ientada pa
ra o passado e para o pre
sente.

o trabalho é enfadonho,
realizado para sobreviver.

A retidão é ritualistlca,
tradicional, etc.

Para o Futuro Possível

Todos que desejarem, bus
carem "know-how" c agi..
rem para isso, poderio
tê-lo.
INVARIANeIA: crença na
inviolabilidade da vida in
divIdual; ninguém é dis
pensá.vel.

O mais bem informado
tem melhor INVARIAN
elA: crença na igualdade
de oportunidades.

A escolha do cOnJuse. a
educaçAo dos filhos e o
ajustamento lnterpeuoa1le
baseilUIl no conhecimento.
INVARIANeIA: crença em
uma regra de ouro (faça
aos outros como quer que
eles o façam); justiça so
dai.

A educação é orientada
para o futuro.
INVARIANCIA; educaçlo
liberal e humanlsUca da
pessoa como um todo; pre
servaçio de valores e pen
sarnento racional.

As habiUdades &Ao usadas
para um propósito; para
atingir algo, com emaçio.
INVARIANCIA: o sucesso
depende do esforço e ha
blUdade e não da força.

Os valores éticos transcen
dem a obediência c8lJa, ba.
seados em sentimentos ge
nuínos e na razio.
INVARIANCIA: cristianis
mo judaico; protestantis
mo; ética.
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Dimensão

7. Poder

!l. Deferência

Do Presente

08 que controlam os re
cursos físicos (milltares)
estão no topo.

Honra ao mais visfvel, mais
popular e mais útil.

Para o Futuro P08sivel

Aqueles com autoridade
legítima pelo conhecimen
to superior, estão no topo.
JNVARJANCJ.A: li.berdades
pOlfticas individuais; su
premacia do eleitorado.

Honra ao mais inteUgente,
com mérito pelo entendi
mento e conhecimento su
periores.
INVARIANCIA: bonra ba
seada em valores de jU8~

t~ça, honestidade, verdade,
bondade, beleza.

Fonte: KOCHEN, M. A new concept of information society, pp. 146-147.

MARTIN 20, depois de analisar vários trabalhos de autores que escre·
veram sobre O assunto, definiu alguns critérios ou condições preliminares
para que uma nação venha a ser consideradn, hoje, com status de Socie·
dade da Informação.

Tais condições ou critérios são utilizados aqui para finalizar essa
abordagem do espaço quaternário:

1) tecnológico: a tecnologia de informação sendo a chave que possi·
bilita a força, com ampla difusão em fábricas, escritórios, na educação e
nos lares;

2) social: a informação como o fator enaltecedor da qualidade de vida,
com ampla consciência e acesso a informações de alta qualidade por parte
do usuário final;

3) econômico: a informação sendo o fator econômico chave como
recurso, serviço, mercadoria, fonte de valor agregado e emprego;

4) político: a liberdade de informação levando a um processo político
caracterizado pela participação e consenso crescentes;

5) cultural: o reconhecimento do valor cultural da informação, atra
vés da promoção de valores informacionais no interesse do desenvol
vimento nacional e individual.

A tais critérios pode-se acrescentar indicadores relacionados com o
tamanho do parque computacional, o fluxo de dados transfronteirns, as
estatísticas das indústrias de informação, a participação das atividades de
informação no PNB e na força de trabalho, o número de profissionais
engajados em atividades de educação e treinamento, etc.
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Como previsto por BOTELHO 6 em meados dos anos 70, H a capa·
cidade de informação de uma nação se tornará um dos principais parâ
metros através do ql1ul será medido seu estúgio de desenvolvimento, com
as indústrias de informação sendo uma incomensurável fonte de recursos
em sua economia".

3. Relações e perspectivas: dependência Norte-Sul

Ao término de um período de decadência sobrevém, em geral, o ponto
de mutação (CAPRA). E por esta razão, a transformação do velho se toma
mais fácil. e os movimentos em sua dinâmica são mais naturais. Entretanto,
a fim de ampliarmos nossa visão sistêmica planetária a um perfil de evo
lução social e cultural, é necessário que nos ocupemos a compreender a
sociedade de consumo que aí está.

De acordo com BAUTlSTA:\ o ano de 1973 representou um divisor
de águas na estrutura do poder internacional com o embargo do petróleo
pelos países-membros da OPEP e todos os fatos militares que se sucederam.
Implantou-se um modelo onde o petróleo assumiu o papel estratégico no
processo econômico e isto provocou uma liquidez financeira no mercado
de petrodólares. Esses dólares foram usados para cobrir os déficits criados
pelos aumentos dos custos de importação de petróleo.

Como conseqüência da dependência do petróleo. criou-se. com a dí
vida externa resultante. uma outra dependência: a financeira. Isto tem sido
no Brasil, como em outros países menos desenvolvidos. uma po((tica que
provoca a miséria e a fome. A intermediação e II especulação passaram
a ser O fim da atividade econômica. A autonomia tecnológica do sistema
produtivo dilui-se ao longo do tempo numa política dependente, com
exceção do setor de informática. Entretanto, também este setor foi se des
gastando e a estrutra de mercado e de desenvolvimento desta tecnologia
coloca economias menos desenvolvidas hoje numa tremenda defasagem
tecnológica. As telecomunicações que seriam essenciais para, através da
teleinformática, atingir milhares de brasileiros, encontra-se na mão de uns
poucos cartéis multinacionais.

Estas evidências tio conflito de interesses entre o Hemisfério Norte
Sul é basicamente de natureza econômica em contraposição ao conflito
Leste e Oeste. de natureza ideológica.

As carências de nossas populações já configuram um sistema social
perverso do jogo de poder maléfico exercido por governos inescrupulosos.

A vulnerabilidade deste modelo econômico dependente, associado a
um sistema interno injusto. leva-nos a instabilidades poHticas bastante duras.

Contudo, a avaliação que hoje podemos fazer do modelo de raciona
lismo científico, que enfatizou como ideal a eficiência e o progresso tecno
16gico. esqueceu a necessidade de se evoluir a consciência correlata. E
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isto. segundo KREMA 3
6

, significa solucionar o problema básico-humano
de dimensão ético-metafísico-espiritual.

Os mentores do pensamento moderno, Galileu Galilei, Francis Bacon,
Isaac Newton e René Descartes, caracterizaram o determinismo racional
que se propagou em outros ramos do conhecimento e da própria prática
humano-comportamental.

O salto que se quer hoje nos é dado pela Física moderna que esta
belece o conceito fundamental de um todo unificado e inseparável (CAPRA);
uma teia de relações onde todos os fenômenos são determinados por suas
conexões com a totalidade em uma estrutura de coerência total. Todas
estas descobertas da Física Moderna nos levam a explorar estes conceitos,
para sua aplicação no mundo quaternário do setor de informação.

A exploração desses conceitos de totalidade na abordagem do quater·
nário não pode deixar de considerar a inter-relação existente entre os di
versos fatores que determinam a sua natureza e dimensões e que são: o
tecnológico. o social, o econômico, o político e o cultural.

Pode-se realmente afirmar com segurança que há uma relação estreita
entre as questões tecnológicas e sociais, políticas, culturais e econômicas,
dimensões essenciais das mudanças ocorridas nas últimas décadas nos
países com economias mais avançadas, que atingiram com seu desenvolvi
mento o estágio de Sociedades da Informação e cujas conseqüências podem
ser o agravamento da dependência entre as nações.

O relatório de NORA & MINC para o governo francês 24, por
exemplo, sugere claramente uma ligação entre questões tecnológicas e
sociais e entre as telecomunicações e tecnologias de processamento de
dados e as políticas para o desenvolvimento econômico e social. MINC 22

avalia as conseqüências dos avanços tecnológicos das últimas décadas resul·
tantes da combinação dos meios de comunicação com processamento ele·
trônico de dados, mais o advento dos satélites capazes de transmitit igual
mente mensagens vocais, figuras e sons, em relação às questões de: i)
soberania (político); ii) ganhos de produtividade obtidos através dessas
ferramentas (econômico); e iH) desenvolvimento da sociedade (social).

De forma similar, o programa da Comunidade Européia de Previsão
e Avaliação em Ciência e Tecnologia (FAST) sobre Sociedade da Infor
mação reconhece a interação das questões tecno-industriais e sociais
(MARTIN, p. 305).

Deve-se cuidar, no entanto, para que a história tecnológica e social
não seja relatada de acordo com princípios que relacionam as máquinas
como produtoras de efeitos sociais. O ideal é que. segundo A. SMITH 81,

se enfatize menos a tecnologia, dando mais força às necessidades sociais
como sendo o ponto de partida da tecnologia. O autor acrescenta que preci·
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samos de modelos explanatórios do processo inventivo que demonstrem
o coletivo (ainda que oculto) diálogo social que quase invariavelmente
precede o advento de uma nova invenção.

TOFFLER 82 define um processo cíclico em que as diversidades cres
centes e as mudanças aceleradas que ocorrem na sociedade provocam um
aumento do volume de informações e isso requer o desenvolvimento de
novas tecnologias para processá-las.

TOFFLER coloca, portanto, o fator informação como intermediário
entre as necessidades sociais e a tecnologia, abordados por SMITH.

Nesse sentido, JESUS LAU 13 realizou uma pesquisa sobre a influência
de variáveis sociais no desenvolvimento informacional, em um gl'Upo de
31 países subdesenvolvidos, em desenvolvimento e altamente desenvolvidos,
no período de 1960-77 quando, segundo o autor, o mundo atingiu o pico do
crescimento econômico deste século. Os resultados de sua pesquisa suge
rem que todos os indicadores sociais estudados {saúde, educação, alimen
tação, fornecimento de água e saneamento) têm um estreito relacionamento
com os indicadores informacionais considerados (centro de armazenamento
de informações para uso público, estoque de informação acumulado pelas
nações e registros de informações representados por indicadores de edito
res) e que, portanto, o desenvolvimento informacional está associado ao
desenvolvimento social.

MARTIN 20 acrescenta que numa Sociedade da Informação. a qua·
lidade de vida, assim como as expectativas para mudanças sociais e desen·
volvimento econômico, dependem grandemente da informação e sua explo
ração. O padrão de vida, o trabalho, o lazer, o sistema educacional e o
mercado são marcadamente influenciados pelos avanços em informação e
conhecimento.

Sob uma perspectiva econômica, PARKER 26 afirma que três falores,
intimamente relacionados, determinam a qualidade de vida: a matéria, a
energia e a informação. Os dois primeiros não podem ter o seu consumo
crescendo indefinidamente, sem o risco de sobrevivência das espécies. A
informação, contudo, tem um fomecimento potencialmente infinito. In
vestir na produção de informação através das atividades de pesquisa e
desenvolvimento e na ampla distribuição de informação, através da edu·
cação, pode ser o único meio para permitir melhorias contínuas na quali.
dade de vida, sem grandes aumentos no consumo de matéria e energia.

Segundo O autor, as despesas da sociedade com ciência e tecnologia
e em pesquisa e desenvolvimento, assim como as descobertas em todas as
áreas, podem ser vistas como um investimento na produção de informação.
As despesas com educação, definida de forma ampla, podem ser vistas como
investimento na distribuição de informação. E ainda. as despesas com
redes telefônicas, satélites de comunicação, sistemas de informação compu
tadorizados, transmissores de rádio, TV a cabo, imprensa, bibliotecas, foto-
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copiadoras, leitoras de microformas. toca-discos. fitas cassete. áudio e
vídeo, e outras utilidades, correspondem ao desenvolvimento de uma infra
estrutura tecnológica para o armazenamento e transmissão de informação.
O papel da informação na sociedade será determinado, então, de acordo
como essa sociedade corresponde a questões econômicas concernentes à
produção e distribuição de informação e à alocação de recursos para infra
estrutura tecnológica para o armazenamento e transmissão de informações.

KOCHEN 18 relaciona indicadores demográficos, econômicos, sociais,
informacionais, tecnológicos, religiosos, políticos e culturais como oS prin
cipais atributos da qualidade de vida: bem-estar e sobrevivência; saúde e
seguridade econômica; afeição, amor e parentesco; nível de instrução e
informação em sentido amplo; habilidade e experiência; moralidade e
retidão; poder; prestígio.

Todos esses aspectos mudam muito lentamente, refletindo portanto os
valores básicos ou invariáveis da sociedade. Uma sociedade cuias ativida
des são geradoras de conhecimento e baseadas em conhecimento deve ter
uma rede de comunicação na qual as informações sobre essas invariâncias
sociais circulem, sejam armazenadas e utilizadas, usando tecnologia de in
formação para gerir os conflitos entre o que deve permanecer invariável e
o que deve ser planejado para mudanças adaptativas. São as chamadas
Sociedades da Informação, as quais direcionam tantas atividades quantas
sejam necessárias ao desenvolvimento de know-how para criar poder de
compra em relação a países menos desenvolvidos com os quais negociam
livremente.

MARTIN 20 aborda a questão da competitividade econômica e da
sobrevivência das nações em um mundo onde o estado do balanço de paga
mentos e os níveis de crescimento, bem-estar e emprego dependem dos
avanços no setor informacional da economia, colocando em risco a sobera
nia nacional, tanto pela interdependência entre nações, que é um fato hoje,
por exemplo, na Comunidade Européia, como pelo resultado das atividades
das maiores empresas multinacionais. Como resultado, a habilidade de
cada país em exercer controle sobre seu desenvolvimento político, eco
nômico, social e cultural, em suas próprias fronteiras pode ser adversa
mente afetada, restabelecendo-se assim o colonialismo. em forma eletrô
nica.

Politicamente, as questões importantes a serem levadas em conta dizem
respeito à privacidade, segurança e liberdade de informação.

"O conceito de liberdade de informação se baseia na premissa de que,
em uma democracia, os cidadãos devem ter razoável acesso à informação,
particularmente a informação pública, exceto quando há questões de se·
gurança a se considerar" (MARTIN, p. 308).

Os governantes, no entanto, sob a alegação das questões de segurança,
tendem a evitar que se introduzam medidas que proporcionem liberdade de
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informação aos cidadãos. tomando-se sempre mais relevante na política
das nações as decisões relacionadas à privacidade das informaç~s do que
as de liberdade de infonnação.

A abordagem desta questão em relação à política de informação nos
Estados Unidos, feita por RATH & CLEMENT 28 chama a atenção para
a informação científica e técnica que, de acordo com a política adotada.
pode tanto enfraquecer quanto fortalecer o processo de comunicação cien
tifica e o conseqüente desenvolvimento da ciência. Os autores afirmam
que não deve ser ignorado o papel que o acesso à informação científica e
técnica desempenha na manutenção da competitividade nacional e indus
trial e que, portanto, freqüentemente a política de informação dos Estados
Unidos. que contribuiu para sua posição competitiva. está em conDito dUeto
com as políticas de segurança nacional. que restringem o fluxo de infor
mação.

Todas essas abordagens do papel da informação na sociedade, influen
ciando a relação entre as nações, devem considerar a habilidade destas em
lidar com as questões sociais, econômicas, políticas e tecnológicas envolvi
vidas.

Há no entanto um aspecto que nos parece ser o ponto enleiaJ da
dependência entre as nações, que é a questão cultural e a necessidade de
evoluir uma consciência correlata nos indivíduos.

KOCHEN 17 chama atenção para a questão cultural quando cita uma
afirmativa de Menou de que a informação é altamente incomunicável, a
menos que possa ser culturalmente assimilada. As diferenças culturais exis
tem e impedem a verdadeira comunicação entre as nações. Há que se
considerar, por exemplo, a barreira da linguagem, devendo-se levar em
conta a necessidade de adaptar tecnologias e conteúdos de informação a
grupos culturais específicos nos países em desenvolvimento, como medida
para minimizar o imperialismo cultural, mais grave que aquele colonialismo
em forma eletrônica citado por MARTIN.

SMITH 31 chama atenção para a abundância de documentos em cir
culação que confinnam a disparidade crescente na provisão de infonnação
e especialmente de tecnologia de informação entre os países do Norte e do
Sul. detectando uma forte tendência dos fluxos de dados em se concentra
rem nas capitais, e o que é mais grave: -dos dados dos países menos desen·
volvidos fluírem para os mais desenvolvidos onde as facilidades de pro
cessamento são mais abundantes e eficientes. As implicações culturais são
auto-evidentes: por trás do emblema de abundância de informações existe
um fenômeno crescente de dominação cultural. E o autor conclui:

Quanto maior for o estoque de especialistas em uma sociedade. maior
será sua habilidade em fazer uso de tecnologia de infonnação e se bene
ficiar de seu software. A sociedade educada é a melhor preparada para
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prosperar na nova era, e todas as coisas conspiram contra a sociedade com
déficit em seu balanço nacional de talentos (SMITH, p. 29).

Como ficou claro na análise realizada aqui, os países industrializados
mais avançados, que reorganizaram sua infra-estrutura de informações, es
tudando de fonua profunda a informação e seu relacionamento com a
economia nacional, têm levado total vantagem, nesta era da informação.
sobre aqueles menos desenvolvidos, onde a informação não tem sido con·
siderada como um componente sério da equação do desenvolvimento
(KIRIGIBE, p. 158).

A solução, segundo KIRIGIBE 16, é que se modifiquem suas infra
estruturas de informação (pessoal, instituições, políticas governamentais
e atitudes em relação ao processamento e distribuição da informação) para
que comecem a se beneficiar das tecnologias de informação, levando sem
pre em conta que o conhecimento é hoje o fundamento e a medida do
potencial e do poder econômico das nações.

4. Modelando o novo cenário

A situação cultural brasileira podemos dizer que se caracteriza pela
fragilidade ou falta de integridade cultural, um correlato da dependência
econômica. SAMPAIO ao afirma que o crescimento do sistema econômico
exige sua pr6pria superação, a qual se dá sob forma de inovação tecnoló
gica. Com a dependência econômica, neutraliza·se o poder unificador do
cultural sobre o político, ensejando o surgimento de formas primitivas de
ação política: o populismo alterna-se com as ditaduras mais ou menos vio
lentas. Em síntese, tanto o político quanto o cultural passam a servir ao
econômico e da degradação econômica generaliza-se a degradação social
global. Se, entretanto, a inércia popular, a incompetência das lideranças
e os estreitos egoísmos corporativos que parasitam a sociedade e o Estado
não permitirem que se empreenda apropriadamente esse reforço de refor
ma social e de reforma do Estado, não pode haver dúvidas quanto ao fato
de que mergulhemos, segundo as palavras de JAGUARIBE u', dentro dos
próximos anos, numa situação de caos.

O Brasil possui os requisitos para se tornar uma próspera democracia
moderna, e, para que esse futuro promissor se realize, é necessário que
se mobilize um básico consenso nacional. Este programa de refonuas
sociais começa a nosso ver na educação e na recuperação operacional do
setor produtivo e do Estado. No Brasil, é flagrante a distância para sua
identidade nacional em face das seguintes razões:

1) Sua fragilidade cultural, espelho de sua formação histórica.
MORSE 28 analisa o caso do Brasil e da América Ibérica, onde as rupturas
com as metr6poles - Espanha e Portugal - fizeram-se por acomodação
com O poderio inglês, já em marcha forçada para o apogeu, revelando que,
assim, ao contrário de um processo de independência, sofreram os países
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da América Ibérica um aumento de dependência equivalente à diferença
definida por BAUTISTA li entre o poderio decadente de suas respectivas
metrópoles e o poderio inglês em expansão. BAUTISTA afirma que,
com as mudanças dos centros de poder, os métodos coloniais se alteraram.
intensüicando-se o controle na área econômica, através de um implacável
sistema mercantilista que dominou todo o século XIX e o primeiro quarto
do século atual.

Com o advento das novas tecnologias e. sobretudo. do uso de sistemas
inteligentes. esta dependência pode se tornar muito pior do que na época do
colonialismo, gerando cada vez mais miséria para nossa sociedade. E "a
pior forma de violência é a miséria de seu povo" (Gandhi).

As universidades sofreram também uma ação reminiscente cultural
com efeitos retardatários que ultrapassam os níveis toleráveis de bom senso.
As universidades são em si fatos polítiCos de grande significado. somente
possíveis de serem gerados pelos povos livres e sob a égide dos seus mais
verdadeiros líderes (BAtITISTA).

O caso brasileiro sofre daquilo que chamamos de "sfndrome de ser
vidão" que por falta de vontade política (e não partidária) limitou·se à
forma sem pretender o conteúdo, fruto da mente colonizadora e de um
inconsciente coletivo com formas culturais degradadas. além do desnível
entre "elite" e povo, permitindo que se estabeleçam modos de dominação
quase que absolutos. Na realidade as universidades são contaminadas do
que BAUTlSTA 8 chamou de modelo perverso que ignora aspectos essen·
ciais ao desenvolvimento dos países. O sistema político. econômico c social
como processo global de aprendizagem. segundo DEUTSCH 12. é possível
ser reestruturado como pedagogia, dando li educação pelo menos o valor
verdadeiro de "realização existencial do ser humano" (ROHDEN).

2) Sua dependência econômica, fruto da dependência tecnol6gica,
ineficiência do sistema educacional básico e profissional, deriva como con·
seqüência a permanente geração da marginalidade econômica e social.

O esforço de interpretação das düiculdades enfrentadas pela economia
brasileira gerou um amplo consenso de que, no quadro atual, taxas satis
fatórias de crescimento s6 poderão ser restabelecidos se for elevada a ta'X8
de poupança doméstica e restaurada a capacidade de investimento do go
verno.

Um estudo de BOTELHO 7 sugere o lançamento de um programa na
área social. educacional e rural que contemple progressiva redistribuição de
renda, devendo ser esta a meta dos próximos anos.

3) Sua imaturidade política traduzida por "jogos" sociais de soma
nula que SAMPAIO 8Q descreve como aquele jogo em que a soma algébrica
de ganhos e perdas dos parceiros, após qualquer número de rodadas, é
certamente zero. A falta de maturidade política faz exatamente com que a
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lIimples positividade não possa se estabilizar. A existência do ser humano
na sociedade política é a existência histórica, segundo VOEGELIN 311, e
são aspectos essenciais ao desenvolvimento. numa concepção histórico-fiIo
sófica, sintetizada no resultado de uma dinâmica civilizatória que procura
suprir as necessidades das nações e dos povos, em suas legítimas aspira
ções planetárias de paz e liberdade (BAUTISTA) .

~ no esforço de cooperação, inserido numa tradição de cultura inte·
lectual que está o remédio para a restauração da ciência política junto
com o ressurgimento dos julgamentos de valor e da moral ética sem corrup
ção (VOEGELIN).

Os três pontos desse cenário atual do país analisados aqui. a fragili
dade cultural, a dependência econômica e a imaturidade política, podem
ser considerados, em certa medida, como resultado da atitude de nossos
líderes (comum a uma grande parte dos países em desenvolvimento) em
não considerar a informação como um componente real e bastante forte
nos modelos de desenvolvimento do país.

O investimento maciço na formação de recursos humanos altamente
qualificados, através do aumento crescente dos recursos para ciência e
tecnologia, pesquisa e desenvolvimento e, por via de conseqüência, o in·
vestimento na produção de informação, deve estar incorporado às princi
pais metas do nosso governo, a exemplo do que vem acontecendo em regiões
menos desenvolvidas da Ásia, já citadas anteriormente, que atingiram em
poucos anos um crescimento comparável ao dos Estados Unidos em suas
taxas de produtividade e. portanto, em seu grau de desenvolvimento.

Além de investir na produção. porém. é necessário que se viabilize
o investimento na distribuição da informação e na infra-estrutura tecnológica
necessária. únicos meios de tomarem a informação acessível.

Ora, o acesso à informação relevante, a nível internacional, tem se
tornado vital para as nações (KIRIGIBE, p. 158). G. LAU 14 acrescenta
que é necessário que os países em desenvolvimento almejem atingir auto
suficiência informacional, tal qual o fazem para o setor industrial, objeti
vando diminuir as diferenças internacionais e evitando assim "perder" a
revolução informacional, tal como o fizeram com a industrial, sendo hoje
considerados com baixo padrão de vida, pobres em informações, "igno
rantes" em computação e industrialmente ineficientes. A baixa produti.
vidade desses países, segundo o autor, está fortemente relacionada às suas
limitadas tecnologias de infonnação, e seu desenvolvimento econômico os
restringe de possuir instituições e pessoas suficientes para gerar todo o
conhecimento que é necessário. O autor conclui que a maturidade infor·
rnacional só é atingida pelas nações com um sólido desenvolvimento sócio
econômico. conseqüência do estágio pós-industrial.

Todas essas questões se aplicam ao caso do Brasil e todo esse cenário
induz à questão do papel dos profissionais de infOlmação do país, que
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poderiam assumir as funções do grande "diretor de cenas", com capaci.
dade de gerenciar (incluindo todas as facetas que o termo implica) de for
ma eficiente e eficaz a informação (com todas as características e implica
ções abordadas neste trabalho).

A questão é: "a formação em ciência da informação pode produzir
profissionais capazes de positivamente resolver a questão de construir sis
temas de informação e prover produtos e serviços de informação direta
mente apropriados às necessidades de desenvolvimento? A resposta é não!"
(KIRIGIBE. p. 160).

o desafio é para os cursos que aí estão. . .

Conclusão

.As mudanças de conceitos e idéias que ocorrem hoje provocam a ne
cessIdade de uma profunda transformação em nossa visão de mundo. Da
energia da revolução industrial à informação da revolução pós-industrial
e desta a outros espaços mais conectados com outra atualidade. este pro
cesso de transformação cultural segue um padrão regular de ascensão, apo
geu, declínio e desintegração característico da evolução cultural. O desafio
das situações é que somente a mudança tem sido permanente num pro
cesso contínuo da dinâmica do equilíbrio.

O ponto de mutação (CAPRA). ao se aproximar. envolve a necessidade
de compreensão de que mudanças evolutivas não podem ser impedidas por
ações políticas e isto pode ser uma esperança para o futuro.

Os custos da crise mundial em que vivemos têm dimensões intelectuais,
morais e espirituais. O tempo e o espaço do quaternário estruturam-se
para permitir uma nova alavancagem de nossa humanidade. As próximas
décadas afetam diretamente nossa profissão de informação. No Brasil. além
da poluição cartorial sobre o meio ambiente profissional. temos um macro
ambiente produzindo um desequilíbrio que requer ajustes criativos. A
expansão do conceito de Telecasas e sistemas de informação inteligentes
do tipo convivial (BOTELHO & ROBREDO) são úteis para a reorganização
do estrato social. Entretanto. estas transformações equivalem a uma fase
de transição. avanços que ocorrem em ciclos anteriores da história humana
(CAPRA). Estas mudanças foram desde o declínio do patriarcado, o final da
era do combustível fóssil e o novo paradigma que ocorre no pensamento,
percepção e valores que formam uma determinada visão da realidade.

Necessitamos de reexaminar as premissas de valores de nossa cultura
como profissionais da informação. o que envolve uma profunda mudança
na nossa mentalidade. Esta mudança deve ser igualmente acompanhada de
uma alteração nas relações sociais e formas de organização social que vão
além de reajustamentos metodológicos. tecnológicos. econômicos ou polí
ticos.

Esta fase de reavaliação e renascimento humano profissional é imo
portante para minorar as discórdias e rupturas ocorridas nestes tempos de
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mudança. As atitudes e comportamentos deverão refletir um novo sistema
de valores onde surgem líderes mais compatíveis com a transição de culturas
harmoniosas e pacíficas. A dinâmica de equilíbrio desta mudança é de
uma interação dialética de opostos. Os resultados são decorrentes de uma
nova educação (BAILEY) que terá o seguinte perfil:

1) fomento do sentido de síntese e espírito de grupo;

2) condução à plenitude da capacidade de cada um;

3) desenvolvimento da intuição e da capacidade de contato com o
mundo das idéias;

4) a unificação e identificação da personalidade centrada;

5) desenvolvimento da mente como instrumento intermediário da per
sonalidade. com aspirações superiores a serviço do Bem.
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Lei dos Partidos Políticos da

República Federal da Alemanha

(Versão de 3 de março de 1989)

Tradução de ULF CHEGOR BARAl'\OW

Professor da Unb e Tradutor
do Senado Federal.

CAPITULO I

DISPOSIÇOES GERAIS

§ 1. Posição juridico-constitucional e atribuições dos partidos.

(1) Os partidos são parte integrante necessária da ordem funda
mental das liberdades democráticas. Com sua atuação livre e permanente
na formação da vontade política 1 do povo, cabe.lhes cumprir uma
função pública, a qual lhes é assegurada pela Lei Fundamental.

(2) Os partidos políticos participam na formação da vontade política 1

do povo em todos os setores da vida pública, cabendo-lhes em particular:

influir na formação da opinião pública;

estimular e aprofundar a formação política;

Nota E3:PlIc4Hva:

Mantivemos na tradução da presente lei a ordem de classificação do texto
original, relativamente às 8ubdlv1s6es, a saber: parágrafo, Inciso, número. Na
prática legiferante &lemA tende-se ao USO de perlodos mais breves e, diferente
mente da tradição jurídica bras1leJra, fazem-se referências à ordem seqüencial
desses periodoa ou frases (Bata, SltIIe) no interior de seus respectivos artigos
ou parágrafos, sem que esses períodos ou frases estejam enumerados explicita
mente. Para essas referências emprepmos aqui, na falta de tradução mais
apropriada, o termo "aIfnea" numa acepçlo ligeiramente diversa da usual.

Fonte: Bundesgesetzblatt l, 32'1; em. 112.
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promover a participação dos cidadãos na vida política;

formar cidadãos capacitados ao desempenho de responsabi
lidades públicas;

participar nas eleições por meio da apresentaçâo de candi
datos. em nível federal. estadual e municipal;

influir sobre a evolução política no Parlamento e no Go
verno;

incorporar os objetivos políticos por eles elaborados no pro
cesso da vontade política do Estado; e

possibilitar um relacionamento efetivo entre o povo e os ór
gãos do Estado.

(3) Os partidos fixarão seus objetivos em programas políticos.

§ 2. Conceito de partido.

(1) Os partidos são agremiações políticas de cidadãos, as quais, em
caráter permanente ou temporário. influem na formação da vontade política
no âmbito federal ou estadual, e que aspiram participar na representação
do povo no Parlamento Federal Alemão. ou em Assembléias Estaduais.
desde que, nas condições efetivamente vigentes, em especial pela abran
gência e consolidação de sua organização. número de filiados e atuação
pública, ofereçam garantias suficientes sobre a seriedade de tais objetivos.
Somente pessoas físicas poderão filiar-se aos partidos.

(2) Uma agremiação perderá sua condição jurídica de partido, no
caso de ela não ter participado. com candidatos próprios, durante seis anos
consecutivos, de eleições federais ou de eleições estaduais.

(3) Não será considerado partido a agremiação política:

1. Cujos filiados ou membros de seu diretório forem majo
ritariamente estrangeiros;

2 . Cuja sede ou gerência estiver situada fora do âmbito
de vigência da presente lei.

§ 3.0 Legitimidade ativa e passiva.

O partido poderá propor ação ou ser acionado em juízo apenas sob
a sua denominação partidária. o mesmo se aplicando às suas seções regio-
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nais hierarquicamente superiores, contanto que os estatutos partidários não
contenham disposição em contrário.

§ 4. Denominação.

(1) A denominação partidária deverá diferenciar-se nitidamente da
quela de um partido político já existente, exigindo-se o mesmo em relação
às siglas partidárias. Na propaganda eleitoral e nos procedimentos eleitorais
será utilizada exclusivamente a denominação ou sigla fixada peJo estatuto,
podendo ser omitidas designações complementares.

(2) As agremiações partidárias regionais são portadoras da denomi
nação de seu respectivo partido, à qual é acrescentada a sua posição hierár
quica na organização partidária. A designação complementar caracteriza
dora de agremiações partidárias regionais poderá ser apenas acrescentada
à denominação do partido. Na propaganda em geral c na propaganda
eleitoral, a designação complementar poderá ser omitida.

(3) As agremiações partidárias regionais que se desligarem do par
tido perderão o direito de continuar a utilizar-se da denominação deste par
tido. Uma nova denominação partidária não poderá consistir de simples
complemento à denominação anteriormente utilizada, o mesmo se apli
cando às siglas.

§ 5. Igualdade de condições.

(1) Havendo concessão de uso de locais ou de outras facilidades
aos partidos por um titular do Poder Público, todos os partidos deverão
receber tratamento em igualdade de condições. A amplitude das facilidades
concedidas poderá ser determinada de acordo com a importância dos parti
dos, podendo essa amplitude restringir-se ao mínimo necessário à conse
cução de seus fins. Na avaliação da importância de um partido, será
levado em consideração também seu desempenho nas últimas eleições para
uma representação popular. As facilidades concedidas a um partido repre
sentado no Parlamento Federal Alemão ao nível de bancada. deverão atingir
pelo menos a metade daquelas oferecidas a qualquer outro partido.

(2) Para a concessão de facilidades pelos Poderes Públicos relativas
às eleições aplicar-se-á durante a campanha eleitoral o disposto no inciso 1,
exclusivamente àqueles partidos que estejam concorrendo com candidatos
próprios.

(3) As facilidades concedidas pelos Poderes Públicos nos termos do
inciso 1 poderão ser condicionadas a determinadas exigências objetivas, a
serem cumpridas por todos os partidos beneficiados.

(4) Permanece inalterada a aplicação do que dispõe os §§ 18 a 22.
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CAPITULO 11

ORDEM INTERNA

§ 6. Estatuto e programa.

(1) O partido disporá. sob forma escrita. de um estatuto e de um
programa. As seções partidárias regionais deverão regulamentar seus negó
cios por estatutos próprios, na ausência de regulamentos específicos nos
estatutos da seção partidária hierarquicamente superior.

(2) Os estatutos deverão conter disposições sobre:

I. denominação e, quando couber. sigla, sede e região de
atuação do partido;

2. admissão e desligamento de filiados;

3. direitos c deveres dos filiados;

4. medidas disciplinares previstas contra filiados e disposi
ções sobre sua exclusão (§ lO, incisos 3 a 5);

5. medidas disciplinares permitidas contra seções partidárias
regionais;

6. estrutura geral do partido;

7. composição e competência do diretório e dos demais
órgãos;

8. decisões relativas aos assuntos previstos no § 9, pelas
assembléias de filiados c assembléias de representantes;

9. condições, forma e prazo de convocação das assembléias
de filiados e assembléias de representantes, bem como a homolo
gação das decisões;

10. seções partidárias regionais e órgãos habilitados la apre
sentação (endosso) de candidaturas a cargos eletivos de represen·
tação popular, na ausência de dispositivos legais específicos a
respeito:

11. referendo dos filiados e procedimento a ser aplicado.
quando decidida em convenção partidária a extinção de partido
ou de seção partidária regional ou a fusão com outros partidos,
nos termos do § 9. inciso 3. Em conformidade com o referendo,
a decisão será confirmada, alterada ou anulada;

12. forma e conteúdo de uma regulamentação financeira,
em cumprimento aos dispositivos estabelecidos no Capítulo VI
da presente lei.
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(3) O diretório do partido comunicará ao diretor eleitoral federal:

1. os estatutos e o programa do partido;

2. os nomes dos membros do diretório do partido e das
seções partidárias estaduais, indicando suas respectivas funções;

3. extinção do partido ou de uma seção partidária estadual.

Alterações relativas à alínea 1, n.OS 1 e 2, serão comunicadas até 31 de
dezembro do ano civil. A documentação apresentada, estando sob os cuida
dos do diretor eleitoral federal, ficará à disposição de quem sobre ela
queira informar~se. A pedido, serão fornecidas gratuitamente cópias dessa
documentação.

(4) Aos partidos cuja organização for restrita a um Estado (partidos
estaduais) aplicar-se-ão os regulamentos pertinentes ao partido, referidos
na presente lei.

§ 7. Estrutura.

(1) Os partidos serão estruturados em seções partidárias regionais.
Extensão e abrangência das seções partidárias regionais serão fixadas nos
respectivos estatutos. A estrutura regional deverá proporcionar aos filiados
participação adequada na formação da vontade do partido 1. Restringindo-se
a organização de um partido a uma cidade-estado 2, tal organização ficará
dispensada de constituir seções regionais; será considerada partido nos
termos da presente lei. E pennitida a associação organizacional de várias
seções partidárias regionais, se isto não vier em detrimento da organização
do partido como um todo.

(2) Inexistindo seções partidárias estaduais em um partido, apli.
car-se-ão, no que couber, os regulamentos da presente lei, relativos às seções
partidárias hierarquicamente subordinadas.

§ 8. Órgãos.

(1) A assembléia de filiados e o diretório são órgãos constitutivos
necessários ao partido e às suas seções regionais. O estatuto poderá dispor
que, nas seções partidárias supra-regionais, a assembléia de filiados seja

1 Al. Willensbildung (cf. § 1, Inciso 1; ~ 2, inciso 1; ~ 8, inciso 2 e § 15)
signIfica literalmente "formação da vontade", no presente contexto, no âmbito
político e partidário. No caso do § 15. refere-se aos rumos a serem tomados pelo
partido, pressupondo, naturalmente, tomada de decisões.

2 Algumas cidades alemãs como BerUm, Hamburgo e Bremen têm o status
Jurfd1co de unidades federativas.
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substituída por uma assembléia de representantes. cujos membros serão
eleitos para um mandato de no máximo dois anos pelas assembléias de
filiados, ou pelas assembléias de representantes das seções partidárias hierar
quicamente subordinadas. Na hipótese de contar com mais de 250 filiados,
o partido estadual sem seções partidárias regionais (§ 7, inciso t, alínea 4)
poderá substituir a assembléia de filiados por uma assembléia de represen
tantes. Poderão ser formadas assembléias de representantes também no caso
de agremiações partidárias locais com mais de 250 filiados, ou agremiações
localizadas em áreas de grande extensão territorial.

(2) Os estatutos poderão prover a criação de outros órgãos destina
dos à formação da vontade política 1 nas respectivas seções partidárias
regionais. Deverão ser caracterizados expressamente como tais nos respec·
tivos estatutos.

§ 9. Assembléia de filiados e assembléia de representantes (conven
ção partidária, assembléia geral).

(1) A assembléia de filiados e a assembléia de representantes (con
venção partidária. assembléia geral) constitui o órgão máximo de cada
seção partidária regional. Nas seções partidárias regionais hierarquicamente
superiores, este órgão é denominado "convenção partidária", e nas seções
hierarquicamente subordinadas é denominado "assembléia geral"; os dispo
sitivos seguintes sobre a convenção partidária aplicam-se também à assem
bléia geral. As convenções partidárias realizar·se·ão pelo menos uma vez
a cada dois anos.

(2) Aos membros do diretório e aos membros de outros ÓI'gãOj da
seção partidária regional, bem como às pessoas que preenchem as condi
ções referidas no § 11, inciso 2, é facultado participarem de assembléias
de representantes, nos termos do estatuto, sendo-Ihes vedado exceder um
quinto do total de filiados nos termos do estatuto, com direito a voto.
presentes à assembléia.

(3) A convenção partidária deliberará, nos limites da competência da
respectiva seção partidária regional, sobre os programas partidários, esta
tutos, regimento de anuidades dos filiados, regimento de arbitragem, extinção
e fusão com outros partidos.

(4) A convenção partidária elegerá o presidente da seção regional,
seus suplentes e demais membros do diretório, os membros de outros órgios,
bem como os representantes de órgãos de seções partidárias regionais hierar
quicamente superiores, desde que a presente lei nada estipule em contrário.

(5) A convenção partidária apreciará pelo menos a cada dois anos
o relatório de atividades do diretório, submetendo-o à votação. A parte do
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relatório referente às finanças, antes de sua apresentação, será submetida
a auditores eleitos pela convenção.

§ 10. Direitos dos jiliados.

(1) Os órgãos competentes do partido deliberarão livremente nas
condições fixadas pelo estatuto, sobre a filiação partidária. A decisão dene
gatória de pedido de filiação não necessita de justificativa. e vedada a
suspensão geral de admissões, ainda que temporária. Não podem filiar-se
a um partido aqueles que, em decorrência de sentença judicial, tiverem
suspensa a sua elegibilidade ou seu direito de voto.

(2) Os eleitores filiados a partido político e os representantes nos
órgãos partidários têm o mesmo direito de votar. O exercício do direito
de voto, em conformidade com o estatuto, poderá ser condicionado ao
pagamento das anuidades devidas pelo filiado. Este tem o direito de can
celar sua filiação partidária a qualquer momento.

(3) O estatuto deverá conter dispositivos sobre:

1. medidas disciplinares previstas contra filiados;

2. os casos em que é permitida a aplicação de medidas dis
ciplinares;

3. os órgãos do partido autorizados a aplicarem medidas
disciplinares.

No caso de destituição de cargo ou de declaração de incapacidade
comprovada para seu desempenho, a decisão será acompanhada de justi
ficativa.

(4) O cancelamento da filiação partidária vemicar-se-á, apenas. quan
do o filiado tiver contrariado deliberadamente o estatuto ou os princípios
e regulamentos do partido, causando-lhe destarte graves prejuízos.

(5) Sobre o cancelamento da filiação decidirá o Tribunal de Arbitra
gem, nos termos do Regimento de Arbitragem. Garantir-se-á recurso a
um Tribunal de Arbitragem hierarquicamente superior. As decisões serão
justificadas por escrito. Em casos urgentes ou graves, que exijam atuação
imediata, o diretório do partido ou de uma seção partidária regional poderá
suspender os direitos de um filiado. até a decisão final do Tribunal de Ar
bitragem.

§ 11. Diretório.

(1) O diretório será eleito a cada dois anos, devendo compor-se de
no mínimo três membros.
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(2) Do diretório poderão. nos termos do estatuto. participar depu
tados ou outras personalidades do partido, cuja função ou mandato lhes
tenha sido conferido em virtude de eleiçõe6. A proporção dos membros não
escolhidos, nos termos do § 9. inciso 4, não deverá exceder um quinto do
número total de membros do diretório. Ficará vedado ao presidente e ao
tesoureiro do partido exercerem funções análogas em fundação política afi
nada com os ideais do partido.

(3) A seção partidária regional será dirigida pelo diretório. que con
duzirá seus negócios nos termos da lei e dos estatutos, e em conformidade
com as decisões tomadas pelos órgãos hierarquicamente superiores. O dire·
tório representará a seção partidária regional nos termos do disposto no § 26,
inciso 2 do Código Civil, exceto nos casos em que for prevista uma regula
mentação própria pelo estatuto.

(4) Dentre os membros do diretório poderá ser constituído um dire
tório executivo (mesa diretora). habilitado a executar as decisões. e tratar
dos negócios usuais e urgentes do diretório. Seus membros poderão ser
eleitos pelo diretório ou nomeados segundo dispõe o estatuto.

§ 12. Comissões partidárias em geral.

(1) Os membros de comissões partidárias em geral e entidades afins.
com atribuições abrangentes, consoante o estatuto. relativas à deliberação
ou decisão de questões políticas ou organizacionais do partido. poderão
ser eleitos também pelas seções partidárias hierarquicamente subordinadas.

(2) :e facultado aos membros do diretório c às pessoas físicas refe·
ridas no § tI. inciso 2. fazerem parte de comissões partidárias .em geral
e entidades afins. nos termos do estatuto. A proporção de membros não
eleitos não poderá exceder um terço do número total de membros do respec
tivo órgão; dele poderão participar outros membros com direito apenas a
voz. sem ultrapassar da metade do número total de membros desse órgão.

(3) O mandato dos membros eleitos para os órgãos referidos no
inciso 1 terá duração máxima de dois anos.

§ 13. Composição das assembléias de representantes.

Será fixada estatutariamente a composição de uma assembléia de re
presentantes ou de outros órgãos. consistindo no todo ou em parte de
representantes de assembléias partidárias regionais. O número de repre
sentantes da seção partidária regional será fixado, em primeiro plano. de
acordo com o número dos filiados a serem representados. O estatuto pode
rá detenninar que os demais representantes, até no máximo a metade do
número total, seja distribuído proporcionalmente pelas seções partidárias
regionais, de acordo com os votos obtidos por estas nas últimas eleições
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para orgaos de representação na Assembléia ou no Parlamento. O exercí
cio do direito do voto poderá ser condicionado ao pagamento das contri·
buiç~s pela seção partidária regional.

§ 14. Tribunais de Arbitragem do Partido.

(I) Serão formados Tribunais de Arbitragem, pelo menos junto ao
partido em nível nacional e junto às seções partidárias regionais hierar
quicamente mais elevadas, com a finalidade de arbitrar ou decidir em
casos de conflitos do partido, ou de uma seção partidária regional com
filiados individuais, bem como de conflitos relativos à interpretação ou à
aplicação do estatuto. É facultada a criação de Tribunais de Arbitragem,
em nível de distrito eleitoral, comuns a várias seções partidárias regionais.

(2) Os membros dos Tribunais de Arbitragem serão eleitos para um
mandato de, no máximo, quatro anos. f. vedado a esses membros per
tencerem a diretórios de partido ou de seção partidária regional, sendo-lhes
ainda vedado manter relação empregatícia com o partido ou com uma seção
partidária regional ou deles regularmente receber proventos. Esses mem
bros serão independentes e não sujeitos a cumprir ordens superiores.

(3) De acordo com o estatuto, nos Tribunais de Arbitragem em geral,
ou em casos especiais, poderão participar vogais, nomeados paritariamente
pelas partes li tigantes .

(4) Deverá ser baixado um Regimento Interno do Tribunal de Arbi
tragem, destinado a regulamentar suas atividades específicas, garantindo
o direito de audiência às partes litigantes, procedimento justo e o direito
de recusar, por suspeição, a participação de membro do referido Tribunal.

§ 15. Tomada de decisão 1 nos órgãos partidários.

(1) Os órgãos partidários tomarão suas decisões por maioria simples
de votos, desde que não seja exigida a maioria absoluta pela lei ou pelo
estatuto.

(2) A votação para membros do diretório, assembléias de represen
tantes ou órgãos das seções partidárias regionais hierarquicamente supe
riores será realizada em escrutínio secreto. Nas demais votações, o voto
poderá ser aberto. desde que não haja manifestação em contrário pelos
membros presentes, previamente ouvidos.

(3) O direito de petição será regulamentado de modo a possi
bilitar uma tomada de decisão democrática. possibilitando especialmente às
minorias apresentarem livremente suas propostas. Nas assembléias das se
ções partidárias regionais hierarquicamente superiores ficará assegurado o
direito de petição aos representantes de pelo menos duas seções regionais.
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respectivamente subordinadas em termos hierárquicos. Em eleições e vo
tações é vedada a vinculação a resoluções de outros órgãos.

§ 16. Medidas disciplinares contra seções partidárias regionais.

(1) A dissolução e exclusão de seções partidárias regionais, bem
como a exoneração coletiva de órgãos daquelas seções, serão permitidas ape
nas em casos de infrações graves contra os princípios ou a ordem do
partido. O estatuto conterá dispositivos sobre:

1. quais os motivos que permitem a aplicação de medidas
disciplinares;

2. qual a seção partidária regional hierarquicamente supe
rior e qual o órgão dessa seção que podem aplicar essas medidas.

(2) O diretório do partido ou de uma seção partidária regional hie
rarquicamente superior necessita, para aplicar medida disciplinar, da rati
ficação por um órgão superior. Cessará a vigência da medida, na hipótese
de não haver ratificação na convenção partidária subseqüente.

(3) Contra medidas nos termos do inciso 1, será permitido o recurso
a um Tribunal de Arbitragem.

CAPITULO 111

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATOS

§ 17. Apresentação de candidatos.

A apresentação de candidatos a cargos eletivos de órgãos de repre
sentação popular far-se-á em escrutínio secreto. A apresentação de candi&
daturas será regulamentada nas leis eleitorais e nos estatutos dos partidos.

CAPITULO IV

RESTITUIÇÃO DE CUSTOS DECORRENTES DA
CAMPANHA ELEITORAL

§ 18. Principios e forma de restituição de custos decorrentes· da
campanha eleitoral.

(1) Os custos necessários para uma campanha eleitoral apropriada
serão restituídos aos partidos que tiverem participado das eleições para
o Parlamento Federal Alemão com candidaturas próprias. Os custos eleito
rais correspondem ao valor médio fixado em 5,00 marcos alemães por
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eleitor, nas eleições para o Parlamento Federal Alemão (dotação financeira
eleitoral), além do subsídio básico, de acordo com o disposto no inciso 6.

(2) A dotação financeira eleitoral será distribuída aos partidos que
nas eleições precedentes obtiveram pelo menos:

1. 0,5% (meio por cento) dos segundos votos válidos,
computados em nível nacional; ou

2. 10% (dez por cento) dos primeiros votos válidos,
computados em um distrito eleitoral, na hipótese em que, nesse
Estado, o respectivo partido não tiver concorrido com uma lista
estadual própria.

(3) O rateio da dotação financeira eleitoral far-se-á:

1. no caso dos partidos que preenchem o disposto no in
ciso 2, D.O 1, proporcionalmente aos segundos votos obtidos em
nível nacional;

2. no caso de um partido preencher as condições estipu
ladas no inciso 2, n." 2, computando-se o valor médio de 5,00
marcos alemães para cada um dos primeiros votos computados
nos distritos eleitorais, em que o partido tiver alcançado, no mí
nimo, 10% dos votos.

(4) Os incisos 1 a 3 serão aplicados, no que couber. às candidaturas
apresentadas por eleitores, nos termos dos §§ 18 e 20 da Lei Eleitoral
Federal, no caso em que esses candidatos tiverem obtido no mínimo 10%
dos votos válidos computados em um distrito eleitoral.

(5) Ao ser fixada a participação dos partidos na dotação financeira
eleitoral, de acordo com o inciso 3, n.o 1, serão deduzidos do montante
global dessa dotação os itens referentes aos partidos, nos termos do inciso
3, alínea 2, e aqueles referentes aos candidatos, nos termos do inciso 4.

(6) Os partidos que houverem obtido no mínimo 2% dos segundos
votos válidos computados em nível nacional receberão pelas eleições parla
mentares, além do montante fixo, nos termos do inciso 1, um subsídio
básico no valor de 6% do montante fixado no inciso t. O subsídio básico.
a ser entregue ao partido, não poderá exceder de 80% de sua participação
na dotação financeira eleitoral (inciso 3).

(7) A soma das restrições com recursos públicos, dos custos decor
rentes de campanhas eleitorais, adequadamente realizadas, não excederá
a receita total do partido, prevista no § 24, inciso 2, alíneas t a 5 e 8, no
segundo ano civil, após a restituição dos custos referentes à campanha das
eleições federais, e nos três anos anteriores. Quantias pagas ultrapassando
este limite serão deduzidas da restituição seguinte.
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(8) Antes de modificar composição e montante da restituição de custos
decorrentes da campanha eleitoral, uma comissão de consultores indepen·
dentes, nomeada pelo Presidente Federal, apresentará recomendações per
tinentes ao Parlamento Federal Alemão.

§ 19. Processo de restituição.

(1) A fixação e o pagamento da restituição (que se compõe da par
ticipação na dotação financeira eleitoral, acrescida do subsídio básico) de
verá ser requerida por escrito ao Presidente do Parlamento Federal Alemão,
no prazo de dois meses após a convocação parlamentar. O montante reque
rido poderá restringir-se a uma parcela do montante total restituível.

(2) A restituição será fixada e efetuada pelo Presidente do Parla
mento Federal Alemão. Adiantamentos já efetuados, de acordo com o § 20,
serão abatidos, sem prejuízo do disposto no § 23a.

§ 20. Adiantamentos financeiros.

(1) Aos partidos que nas eleições precedentes obtiveram resultados
pelos quais se teriam qualificado a receber restituição, receberão, a seu
pedido, adiantamentos financeiros sobre o montante restituível. Os adianta·
mentos financeiros poderão ser efetuados no segundo e terceiro ano da
Legislatura do Parlamento Federal Alemão, bem como no ano eleitoral,
sendo vedado exceder 20% do montante total, restituível segundo o resul·
tado do pleito eleitoral precedente.

(2) O requerimento para adiantamentos financeiros será dirigido por
escrito ao Presidente do Parlamento Federal Alemão.

(3) Em caso de término antecipado da Legislatura do Parlamento
Federal Alemão. seu Presidente poderá conceder adiantamentos financeiros
antes das eleições parlamentares federais, diferentemente do disposto no
inciso 1, a1ína 2, desde que não excedam de 60% das quantias de restitui·
ção de custos.

(4) Os adiantamentos financeiros serão devolvidos após as eleições,
no caso de excederem a quantia fixada para restituição de custos decor
rentes da campanha eleitoral, ou quando não se configurou o direito àquela
restituição.

§ 21. Provisão de recursos federais.

(1) Os recursos necessários ao disposto nos termos dos §§ 18 e 20
serão incluídos no orçamento federal.

(2) Ao Tribunal Federal de Contas cabe examinar, se o Presidente
do Parlamento Federal Alemão, na função de órgão co-responsável, resti·
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tuiu os custos decorrentes da campanha eleitoral, nos termos do presente
capítulo.

§ 22. Restituição de custos da campanha eleitoral nos Estados.

Cabe aos Estados 3 baixarem dispositivos referentes à restituição de
custos decorrentes de campanha eleitoral para as eleições estaduais. Esses
custos deverão limitar-se ao previsto no § 18, incisos 1,6 e 7 e §§ 19 e 20.
No caso das minorias nacionais, a restituição independe de uma quota de
participação mínima de votos obtidos.

CAP1TULO V

BÓNUS ELEITORAL COMPENSATORIO

§ 22a. Cálculo e pagamento do bônus eleitoral compensatório.

(1) Os partidos que, de acordo com o resultado das últimas eleições
federais antes de 31 de. dezembro (data-limite), tiverem alcançado pelo
menos 0,5% dos votos válidos computados em nível nacional, receberão
anualmente um determinado montante a título de bônus eleitoral compen-
satório. 4 .

(2) O bônus eleitoral compensatório ê calculado da seguinte forma:

Para os partidos que obtiveram no mínimo 5% dos segundos votos
válidos nas últimas eleições federais antes da data-limite, serão fixados os
seguintes valores-base: calcula-se 40% sobre o montante total, que se com·
põe por um lado da soma das anuidades pagas pelos filiados do partido,
conforme a prestação de contas deste (§ 24) no ano anterior, dividindo-se
esta soma pelo número dos filiados mencionados naquela prestação de
contas, e por outro lado, da soma das doações recebidas pelo partido, divi
dida pelo número de votos segundos válidos, obtidos pelo mesmo partido.
O valor-base mais elevado será multiplicado pelo número de filiados e pelo
número de segundos votos obtidos pelo partido, nos termos do inciso 1.
As diferenças decorrentes de ambos os cálculos, isto é, entre os resultados
obtidos conforme o disposto na alínea 3 acima, e os 40% do montante
total dos recursos obtidos pejo partido a partir das anuidades dos filiados
e de doações. nos termos da alínea 1 acima, serão somadas e divididas
por dois, resultando o montante do bônus eleitoral compensatório a que

3 AI. Land (plural: Lander), neste caso, significa Estado enquanto unidade
federativa.

4 AI. Chancenausgleich signIfica literalmente "provimento de Igualdade de
condições e/ou perspectivas". Pelo presente Instituto destinam-se recursos federais
sob forma de bônus a partidos menores, que alcançaram um teto minimo de votos,
promovendo-lhes a competitlvidade. InexlsUndo uma tradução equivalente, prefe
riu-se representar o conceito de forma descritiva.
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faz jus o respectivo partido. Este montante não poderá exceder 10% da
totalidade dos custos eleitorais do partido com direito à restituição, decor
rentes da campanha eleitoral precedente.

(3) As quotas de bônus eleitoral compensatório serão fixadas pela
Presidência do Parlamento Federal Alemão, sendo o pagamento efetuado
nos primeiros 60 dias do ano civil subseqüente à data-base.

(4) O Presidente do Parlamento Federal Alemão comunicará por
escrito aos partidos o montante das quotas.

(5) Quotas de bônus eleitoral compensatório serão pagas, pela pri
meira vez, com referência ao ano fiscal de 1984.

(6) Relativamente a alterações na composição e no montante do bônus
eleitoral compensatório, aplicar-se-á, no que couber, o disposto no § 18,
inciso 8.

CAPITULO VI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

§ 23. Obrigação de prestar contas publicamente.

(1) O diretório do partido prestará contas publicamente, por meio
de relatório, no final do ano fiscal, sobre a procedência e aplicação dOI
recursos financeiros, recebidos pelo partido no decorrer do ano fiscal, bem
como sobre os bens do partido. No relatório da prestação de contas será
também incluído o número dos filiados contribuintes.

(2) A prestação de contas será revisada por auditor ou empresa de
auditoria, cumprindo as determinações dos §§ 29 a 31. Será apresentada
até 30 de setembro do ano fiscal seguinte ao Presidente do Parlamento
Federal Alemão, e por ele distribuído sob forma de impresso oficial do
Parlamento. Havendo razões especiais, poderá o Presidente do Parlamento
Federal Alemão prorrogar o prazo até três meses. A prestação de contas
do partido será apresentada na primeira convenção partidária após a sua
publicação.

(3) Cabe ao Presidente do Parlamento Federal Alemão examinar se
a prestação de contas corresponde às normas expressas no presente ca·
pítulo. O resultado desse exame será incluído no parecer, nos termos do
inciso 5.

(4) Não serão efetuados pagamentos nos termos dos §§ 18 a 20 e
22a, enquanto não for apresentada prestação de contas, atendendo aos
dispositivos contidos no presente capítulo.

(5) O Presidente do Parlamento Federal Alemão apresentará anual
mente relatório perante o Parlamento sobre a evolução das finanças dos
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partidos e sobre as prestações de contas dos mesmos. O relatório será
distribuído sob forma de impresso parlamentar.

§ 23a. Doações recebidas à revelia da lei.

(1) Tendo um partido recebido doações à revelia da lei, ou tendo
utilizado recursos financeiros contrariando dispositivos da presente lei,
ou no caso de ter omitido as respectivas referências na prestação de contas
(§ 25, inciso 2), este partido perderá o direito à restituição de custos
decorrentes da campanha eleitoral no valor de duas vezes o montante dos
recursos obtidos de modo indevido ou em descumprimento da presente lei.
As doações obtidas à revelia da lei serão encaminhadas à Mesa Diretora
do Parlamento Federal Alemão.

(2) Serão consideradas indevidas, nos termos do § 25, inciso 1, alí
nea 2, as doações que, contrariando o disposto no § 25, inciso 3, não
forem encaminhadas, de imediato, à Mesa Diretora do Parlamento Federal
Alemão.

(3) A Mesa Diretora do Parlamento Federal Alemão encaminhaní
05 recursos entrados durante o ano civil, no _início do ano seguinte, a
instituições com fins caritativos, eclesiásticos, religiosos ou científicos.

(4) Não se aplicará o inciso 1 no caso em que os Estados tiverem
elaborado regulamentação para as seções partidárias estaduais, e respectivas
seções hierarquicamente subordinadas. Os partidos deverão incluir em seus
estatutos dispositivos para os casos em que se fizerem necessárias medidas
nos termos do inciso 1, em relação às seções partidárias estaduais ou às
seções regionais hierarquicamente subordinadas.

§ 24. Presfação de contas.

(1) Constará da prestação de contas o cálculo da receita e da des
pesa e dos bens de capital. Na prestaçâo de contas da Direção Nacional
do Partido serão incluídas. separadamente, as prestações de contas das
seções federal e estadual, e as prestações de contas das seções hierarquica
mente subordinadas, discriminadas por seção estadual. As seções estaduais
deverão manter arquivadas, junto aos seus documentos comprobatórios de
prestação de contas, as prestações de contas das seções que lhes são hierar
quicamente subordinadas.

(2) Constituem títulos da receita:

1. as anuidades de filiados e contribuições afins, pagas em
caráter regular;

2. receita proveniente de patrimônio;

3. receita proveniente de eventos públicos, venda de im
presos e publicações e de atividades remuneradas do partido;

R. Inf. I.Sisl. Br.silia o. 28 n. 112 .ut./..... 1991 489



4. receita proveniente de doações;

5. receita proveniente de bônus eleitoral compensatório;

6. receita proveniente de restituição de custos decorrentes
de campanha eleitoral;

7. subvenções de seções partidárias;

8. outros rendimentos.

(3) Constituem títulos da despesa:

1. despesas com pessoal;

2 . despesas correntes;

3 . despesas com grêmios intrapartidários e informação;

4. despesas com comunicação social e eleições;

5. subvenções para seções partidárias;

6. juros;

7. outras despesas.

(4) O cálculo dos bens patrimoniais abrange:

1. Patrimônio

I . Investimentos

1. investimentos imobiliários;

2. mobiliário da sede;

3. investimentos financeiros;

11 . Capital em circulação

1. dívida ativa referente às anuidades;

2. restituição de custos decorrentes da campanha
eleitoral;

3 . crédito proveniente de bônus eleitoral com·
pensatório;

4. contas bancárias;

5. outros bens patrimoniais.

2. Dívidas

I. Reservas
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II . Obrigações

1. obrigações decorrentes de anuidades;

2. obrigações junto a instituições financeiras;

3. outras obrigações.

III. Capital Líquido (ativo ou passivo).

(5) Os custos decorrentes de cada campanha eleitoral serão discri
minados nos termos do inciso 3, independentemente dos respectivos anos
fiscais, e conciliados nos assentamentos com as receitas referentes à cam
panha eleitoral, discriminadas de acordo com o inciso 2.

(6) Será registrado, ao final do ano, o número de filiados que devem
pagar anuidades.

(7) O partido poderá acrescentar breves explicações elucidativas à
sua prestação de contas, especialmente no caso de determinados itens.

§ 25. Doações.

(1) Os partidos são legalmente autorizados a receberem doações,
exceto:

1. doações por parte de fundações políticas;

2. doações por parte de entidades, associações de pessoas
físicas c bens patrimoniais que, de acordo com seu estatuto, ato
de fundação ou regimento, e em conformidade com a condução
efetiva de seus negócios, se destinem exclusiva e diretamente a
fins de utílidade pública, fins caritativos ou religiosos (§§ 51 a
68 da Lei de Tributação);

3. doações de proveniência fora da jurisdição da presente
lei, exceto se:

a) tais doações provenientes do patrimônio de cídadão ale
mão nos termos da Lei Fundamental ou de uma empresa, cujas
cotas pertençam em 50% a alemães, nos termos da Lei de Tri
butação, sejam destinadas diretamente a um partido;

", tais doações provêm de um partido estrangeiro ou de
sua bancada. representados no Parlamento Europeu, ou ainda
de um membro estrangeiro daquele Parlamento;

c) tal doação for oferecida por um estrangeiro, no valor não
superior aI. 000 marcos alemães;

4. doações de associações profissionais, que as tenham re·
cebido com a condição de encaminhá-Ias a um partido poütico;
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5. doações que, em cada caso, não sejam superiores a
1 ,000 marcos alemães, de doador anônimo, ou doações que sejam
encaminadas anonimamente a pedido de terceiros;

6. doações oferecidas com a evidente expectativa da ob·
tenção de determinadas vantagens econômicas ou políticas.

(2) Doações recebidas por um partido, ou por uma de suas seções
regionais. cujo valor global durante um ano fiscal é superior a 40.000
marcos alemães, deverão ser registradas na prestação de contas com a
referência do nome e endereço do doador, além do montante tota] da
doação.

(3) Doações vedadas nos termos do inciso 1, alínea 2, serão enca
minhadas, de imediato. à Mesa Diretora do Parlamento Federal Alemão.

§ 26. Conceituação de receita.

(1) Entende-se por receita, ressalvados determinados itens (§ 24, i.n
ciso 2), toda e qualquer conlribuição financeira ou facilidades equivalentes,
recebidas pelo partido, Considerem-se igualmente itens da receita a libe
ração de compromissos regulares, ou o patrocínio de eventos e de iniciativas
destinados à propaganda política partidária.

(2) Todos os ingressos financeiros serão registrados respectivamente
nos títulos previstos para tal fim, sem prejuízo do disposto no § 27, inciso 2.

(3) Bens econômicos não financeiros serão avaliados conforme o va
lor de mercado de bens idênticos ou afins.

(4) Numerário em trânsito, prestação de serviços, contribuições de
filiados e outros ingressos financeiros, destinados expressamente a uma
distribuição proporcional entre várias seções regionais do partido, serão
registrados pelo órgão a que forem destinados.

§ 27. Títulos da receita.

(1) Entende-se por anuidades de filiados e outras contribuições pe
riódicas afins. nos termos do § 24, inciso 2, n,O 1, aquelas pagas pelo filia
do com base em regulamentos estatutários. Outros tipos de pagamento, em
especial taxas de filiação, contribuições especiais e coletas serão contabili
zados sob o título de doações.

(2) No que se refere aos ingressos financeiros citados no § 24, inciso
2, n.Os 2 e 3, será registrada a renda liquida. Manter-se-á a obrigatoriedade
da comprovação nos termos do § 24, inciso 2, n.O 4. Os demais ingressos
financeiros nos termos do § 24. inciso 2, n.O 8, serão devidamente discrimi
nados e especificados, no caso de eles, em uma das seções partidárias refe-
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ridas no § 24. inciso 1, forem superiores li 5(l!c, do montante global da
receita. decorrente da sorna dos n.OS 1 a 6.

(3) Do cálculo da receita poderão ser excluídas as contribuições em
espécie. trabalhos ou serviços em condiçõcs não empresariais. prestadas
graciosamente, ou que não ultrapassem o valor de 1.000 marcos alemães
em cada caso. Com relação ao patrocínio de realizações e iniciativas de pro
paganda partidária. aplica-se, no que couber, o disposto na alínea 1.

§ 28. Obrigações relativus li contabilidade.

Os partidos manterão livros contábeis sobre sua receita e despesa e
sobre seu patrimônio. Deverão ~cr observadas as normas contábeis e cum
pridos os dispositivos lcga:s. Os comprovantes fiscais ficarão arquivados
durante 5 anos, contando-se o inicio do prazo a partir do término do
exercício fiscal.

§ 29. Auditoria da prestarão de contas.

(t) A auditoria referida no § 23, inciso .2, alínea I e inciso 3 abrange
o partido em nível federal. suas seções cSladuais c. a critério do auditor.
pelo menos quatro seções regionais, hierarquicamente subordinadas.

(2) O auditor poderá solicitar dos àirc16rios e de pessoas por eles
autorizadas os esclarecimentos e comprovantes necessários ao fiel cumpri
mento da auditoria. Em decorrência, permitir-se-lhe-ú revisar para fins de
prestação de contas os livros contábeis e documentos, bem como as dispo
nibilidades 'de caixa e bens patrimoniais existentes.

(3) O diretório da seção partidária regional suo auditoria deverá
assegurar por escrito ao auditor que todos os títulos relativos à receita
e custo e bens patrimoniais sujeitos à prestaç.iio de contas foram' devida
mente registrados. f: facultado citar as declarações pertinentes feitas pelos
diretórios das seções regionais subordinadas hierarquicamente. Será con
siderada suficiente 3 declaração de membr~ do diretório responsável pelos
assuntos relativos à tesouraria.

§ 30. Relatório e certificado de auditoria.

(l) O resultado de auditoria será registrado em relatório, a ser apre
sentado ao diretório do partido e ao diretório da seção partidária regional
sob auditoria.

(2) Não havendo ressalvas a fazer no resultado final da auditoria,
confirmará o auditor por meio de certificado de auditoria que. revisados
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os livros e assentamentos do partido, e examinados os esclarecimentos e
comprovantes apresentados pelos diretórios, a prestação de contas (§ 29,
inciso 1) corresponde, no âmbito previsto, aos regulamentos da presente
lei. Havendo necessidade de ressalvas, o auditor negará ou limitará em seu
certificado a aprovação. As seções partidárias regionais, em que foi efetuada
a auditoria, serão nomeadas individualmente no certificado de auditoria.

(3) O certificado de auditoria será apenso à prestação de contas e
publicado. na íntegra, de acordo com o § 23, inciso 2, alínea 2.

§ 31. Auditores.

(1) Não poderá ser convocado para auditor aquele que no momento
da convocação estiver em exercício, ou nos três anos anteriores, tiver exer
cido as funções de membro do diretório, ou da Comissão Geral do Par·
tido, ou de responsável pelo julgamento de recursos, ou de empregado do
partido sob auditoria, ou de uma de suas seções regionais.

(2) Os auditores, seus auxiliares e os representantes legais da em·
presa de auditoria em questiío deverão executar suas tarefas com compe
tência e isenção, obrigando-se, inclusive, ao sigilo. Aplica·se, no que couber,
o disposto no § 168 da Lei de Ações.

CAPITULO VII

EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVA A
PROIBiÇÃO DE PARTIDO ANTICONSTITUCIONAL

§ 32. Execução.

(1) Tendo sido julgado anticonstitucional um partido ou agre·
miação partidária. de acordo com o disposto no § 21, inciso 2 da
Lei Fundamental, aplicarão as autoridades designadas pelos respectivos
Governos Estaduais as medidas previstas em lei, necessárias à exe·
cução da sentença judicial c de eventuais exigências executórias adi
cionais, determinadas pelo Tribunal Federal Constitucional. Os Gover·
nos Estaduais terão poderes plenos para zelar pelo cumprimento de
suas ordens por parte das autoridades públicas e repartições no amo
bito estadual, responsáveis pela segurança e ordem pública.

(2) Estendendo-se uma organização ou atividade partidária ou ainda
uma seção de partido declaradas anticonstitucionais além das fron·
teiras de um Estado, tomará o Ministro do Interior as medidas ne·
cessárias a uma execução integrada.
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O) o Tribunal Federa! Constitucional poderá regulamentar a execu
ção nos termos do § 35 da Lei Constitutiva daquela Corte, dife
rentemente do disposto nos incisos 1 c 2 Jcima.

(4) A contestação e impugnação judiciais contra ações executórias não
têm efeito suspensivo. Se um elemento de fundamental relevância para
a execução da sentença fcr objeto de processo administrativo. o
processo será suspenso naquela instância, devendo ser requerida a de
cisão do Tribunal Federal Constitucional. Cabe ao Tribunal Federal
Constitucional julgar, também. os pedidos de execução contra a for
ma de serem realizadas as medidas executórias por ele ordenadas.

(5.1 No caso do confisco de palrimônio, aplicar-sc-ão, no que coube
rem. os §§ 10 a 13 da Lei de Registro de Sociedades e Associações, de
5 de agosto de 1964 (BGBL. I, pág. 593). Órgão oompetente para
proferir a proibição é o Poder Público Estadual. em seu nível mais
elevado; no caso do im:iso 2, será o Ministro do Interior.

§ 33. Proibição ele ugremjuções substitutas.

(]) f. vedado formar agremiações substilutus destinadas a darem COn

tinuidade a atividades anticonstitucionais de partido proibido, nos
termos do § 21, inciso 2 da Lei Fundamenwl e do § 46 da Lei
Constituth'a do Tribunal Federal Constitucional, sendo vedado igual
mente dar continuidade a agremiações partidárias existentes, sob a
forma de agremiaçõcs substitutas.

(2) Caso a agremiação partidária substituta seja id':mica .a um parti
do que existia anteriormente ao partido julgado anticonstitucional, ou
sendo ela representada no Parlamento Federal ou em uma Assem
bléia Estadual, caber-d ao Tribunal Federal Constitucional constatar se
tal agremiação preenche os requisitos de uma agremiação partidária
substituta proibida. aplicando-sc, no que couberem. os §§ 38, 41, 43.
44 e 46. inciso 3 da Lei Constitutiva do Tribunal Federal Consti
tucional e o § 32 da mesma Lei.

{3} Aos parlidos c às associações nos termos do disposto no § 2 da
Lei de Associações, que constituírem organizações substitutas de um par
tido prcibido, será aplicado o § 8, inciso :2 da Lei de Associaçõcs.

CAPITULO VIII

DISPOSIÇOES FINAIS

§ 34 IAlterafão da l.ei do Imposto de Renda).

§ 35 (Alteração da tei do Imposto de Pessoas Jurídicas).
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§ 36 (Aplicação de dispositivos fiscais).

§ 37 (lnaplicabilidade de dispositivos do C6digo Civil).

Não se aplicam aos partidos políticos o disposto no § 54, inciso 2 e nos
§§ 61 a 63 do Código Civil.

§ 38. Cobrança compulsória pelo diretor eleitoral federal.

O diretor eleitoral federal poderá obrigar o diretório do partido a C1JDloo
prir o disposto nos termos do § 6, inciso 3, por meio de urna taxação com·
pulsória. Aplicam·se, no que couberem, os dispositivos da Lei de Execu·
ções Administrativas; exercendo o diretor eleitoral federal, neste caso, as
funções de autoridade pública. com poderes de execução. A taxação com·
pulsória será de no mínimo 500 marcos alemães, e no máximo de 3.000
marcos alemães.

§ 39. Disposições transit6rias.

(1) Aplica·se aos anos fiscais de 1987 e 1988 o disposto no § 128, in~

ciso 2, na forma em vigor até 31 de dezembro de 1988, nio devendo O
montante do bônus eleitoral compensatório exceder de 10% do montante to
tal restituível ao partido com direito à restituição dos custos decorrentes da
campanha eleitoral precedente. Esta ressalva aplica.se aos partidos que, de·
vida às alterações legais havidas, seriam prejudicados com um montante
de bônus eleitoral menor. Nos demais casos, aplica.se o § 22, inciso 2, na
versão de 1.0 de janeiro de 1989, a partir do ano fiscal de 1987. Os par
tidos com direito a receberem bônus eleitoral compensatório (§ 22, inciso
O, devem comunicar ao Presidente do Parlamento Federal Alemão até 31
de março de 1989 o número dos seus filiados contribuintes ao final do
ano de 1987. Os dados deverão ser devidamente revisados por um audi·
toro de acordo com o disposto no § 23. incis 1.

(2) Para as eleições do 12.0 Parlamento Federal Alemão, o 'Subsidi{}
básico deverá perfazer três por cento, de acordo com o § 18. inciso 2.

§ 40. Cláusula referente a Berlim.

A presente lei aplica-se. também, ao Estado de Berlim, nos termos do
§ 13, inciso 1 da Terceira Disposição Transitória. Enquanto houver impe
dimentos no Estado de Berlim~, a aplicação do art. 21. inciso 2. alínea
2 da Lei Fundamental, o Capítulo VII e o § 38 da presente Lei não seria
aplicados naquele Estado.

5 Com a reun1ticaçio da Alemanha, ocorrida em 1991, deixam de exlItJr,
por torça de lei. as restriÇÕeS concementeB a Berlim.
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Lei Francesa de
Auxílio Mínimo de Integração

Tradução de ]EAN-F'RANÇlOIS CLEAVER
Tradutor do Senado Federal

LEI N." 88·1088, DE L" DE DEZEMBRO DE 1988

Relativa ao AUX11io Mínimo de Integração. (Publ. no Diário Oficial
da República Francesa de 3-12-88.)

A Assembléia Nacional e o Senado deliberaram,

A Assembléia Nacional aprovou,

O Presidente da República promulga a seguinte lei:

TITULO PRIMEIRO

Disposições Gerais

Art. 1.0 Qualquer pessoa incapacitada de trabalhar em decorrência
de sua idade, estado físico ou mental, ou da situação da economia ou do
emprego, tem direito a receber da comunidade recursos para uma existên
cia decente. A integração social e profissional das pessoas necessitadas
constitui imperativo nacional. Para este fim, é instituído o Auxílio Mínimo
de Integração, disciplinado por esta lei. O Auxílio Mínimo de Integração
é parte de dispositivo de luta contra a pobreza destinado a eliminar qual
quer tipo de marginalização, especialmente nas áreas de educação, empre
go, profissionalização, saúde e mondia.

Os franceses estabelecidos no exterior que se enquadrem na situação
definida no caput deste artigo são abrangidos pela política de luta contra
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a pobreza e de integração social e profissional das pessoas necessitadas,
e têm direito a socorros e auxílios provenientes das verbas assistenciais
do Ministério de Negócios Estrangeiros, bem como ao beneCCcio de outras
medidas adequadas à situação econômica e social do pars em que residem.
São consultados, em relação a essa política, o Conselho Superior dos
Franceses no exterior e, nos países interessados, os Comitês consulares.

Art. 2.° Toda pessoa residente na França cujos recursos, assim defi·
nidos nos arts. 9.° e lO, sejam inferiores à renda mínima definida no art. 3.°
e tenha mais de 25 anos de idade ou um ou vários deperulentes menores
tem direito a receber o Auxílio Mínimo de Integração, nos term06 de91a
lei, desde que se comprometa a participar das ações ou atividades reque
ridas pela sua integração social ou profissional, com ela pactuadas.

Art. 3." A renda mínima de integração, definida segundo critérios
estabelecidos em ato regulamentar, varia em função da composição do lar
e do número de dependentes, sendo o seu valor definido em decreto e
reajustado semestralmente em função da evolução dos preços.

Art. 4,° O beneficiário do AUltílio Mínimo de Integração tem direito
a receber auxílio de valor igual à diferença entre a renda mínima definida
no art. 3.° e os recursos definidos nos termos dos arts. 9.° ela.

Art. 5.° O custeio deste auxílio é encargo do Estado.

T[TULO 11

Concessão do Auxflio Mínimo de Integração

CAPITULO I

Da aquisição dQ direito ao beneficio

Art. 6.° Atendidos os requisitos mencionados no art. 2.°, efetiva-se
o direito ao benefício a partir do dia de entrega da solicitação.

Art. 7,° Alunos, estudantes e estagiários não podem receber este
benefício, a menos que a formação por eles recebida seja atividade de
integração prevista no contrato de integração mencionado no art. 36.

Art. 8.° Podem solicitar O Auxílio Mínimo de Integração:

- o estrangeiro titular de carteira de residente ou do título de per·
manência previsto no art. 12. terceiro inciso, do decreto-lei (NdT: "or
donnance") n.o 45-2658, de 2 de novembro de 1945, relativo a ingresso e
permanência de estrangeiros na França, ou de título com vigência e direi-

498 1.. Inf. legid. B.asllla a. 18 n. 112 .ut.!.... 1991



tos equivalentes, desde que, nesse regime, atenda os requisitos previstos
no caput do art. 14 do referido decreto-Iei;

- o estrangeiro com título de pennanência previsto em tratado ou
acordo internacional, desde que esse título confira direitos equivalentes
aOs assegurados pela carteira de residente.

Podem ser considerados, para o cálculo do valor do Auxílio Mínimo
de Integração, os estrangeiros menores de 16 anos nascidos na França,
ou que ingressaram na França antes da promulgação desta lei, ou que, a
partir de sua promulgação, nela residem legalmente.

CAPITULO 11

Da avaliação das condições dos beneficiários

Art. 9.° Entram no cálculo do valor do benefício todos os recursos
das pessoas cuja solicitação foi deferida.

No entanto, o montante de recursos considerado para o cálculo do
benefício pode, de acordo com normas regulamentares, ser total ou par
cialrnente expurgado de certos benefícios sociais de objeto especializado,
bem como da remuneração de atividades profissionais ou estágios de
formação iniciados no deconer do prazo de pagamento do benefício. Este
é o caso do auxílio-moradia previsto no Código de Seguridade Social e
no Código de Construção e HabitaçãO, ressalvadas percentagens fixas do
Auxílio Mínimo de Integração, até o limite do auxílio-moradia a que têm
direito os beneficiários do Auxílio Mínimo de Integração.

Art. 10. Para as pessoas que exercem atividade não assalariada,
são determinados em ato regulamentar critérios especiais de avaliação dos
recursos auferidos desse exercício, adequados às peculiaridades das diver
sas profissões.

CAPlTULO IH

Do compromisso do beneficiário e da decisão de
concessão do beneficio

Art. 11. O interessado deve, ao entregar a solicitação, assinar tenno
de compromisso de participar das atividades ou ações de integração a se
rem pactuadas com ele, nos termos do art. 36.

Art. 12. A solicitação de benefício pode ser entregue:

- nos Centros municipais e intermunicipais de Ação Social;
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- no Serviço departamental de Ação Social definido no art. 28 da
Lei n.O 75-535. de 30 de junho de 1975. relativa a entidades sociais e
médico-sociais;

- nas associações e entidades sem fins lucrativos habilitadas para tal
por decisão do representante do Estado no Departamento.

As solicitações recebidas são imediatamente registradas pela secretaria
da Comissão local de Integração em cuja circunscrição reside o solicitante.
e remitidas ao presidente do Centro municipal ou intermunicipal do mu
nicípio de residência, a menos que se trate de solicitação diretamente en·
tregue a esse Centro.

A instrução administrativa e social do processo compete ao órgão que
recebeu o pedido. Os órgãos de repasse de recursos mencionados no art.
19 participam da instrução administrativa, particularmente no que tange
à avaliação das condições do beneficiário.

Art. 13. Na primeira solicitação, o representante do Estado no De
partamento concede o benefício por um prazo de 3 meses. nos termos do
art. 4.°

Em vista do Contrato de Integração celebrado nos termos do art. 36,
o representante do Estado no Departamento prorroga o direito ao bene
fício por um prazo de 3 meses a um ano.

A sonegação do Contrato de Integração até o fim do prazo de 3 meses
mencionado no caput deste artigo, quando imputável ao órgão contratante,
não acarreta suspensão do pagamento do benefício.

Art. 14. O direito ao benefício é renovável por períodos não infe
riores a 3 meses e não superiores a um 8no. por decisão do representante
do Estado no Departamento, ouvida a Comissão local de Integração sobre
a execução do Contrato de Integração mencionado no art. 36.

Caso o parecer da Comissão local de Integração não seja transmitido
em tempo hábil para a renovação. é mantido o pagamento do benefício
e adiada a decisão de renovação até o representante do Estado no De
partamento receber esse parecer.

Art. 15. O solicitante sem residência fixa deve eleger domicílio jun
to à entidade habilitada para tal, de comum acordo, pelo representante
do Estado no Departamento e o presidente do Conselho geral.

Constam do ato de reconhecimento os casos em que a entidade pode.
eventualmente, negar-se a receber declaração de eleição de domicílio.

500 R. IIIf. legill. lralmll 11. 28 li. 112 out./UI:. 1991



Ao menos uma entidade, na circunscnçao de cada Comissão local
de Integração, tem obrigação de receber toda e qualquer declaração de
eleição de domicílio.

Ressalvadas as duas disposições precedentes, a solicitação do bene
fício vale por eleição de domicílio junto à entidade receptora.

Art. 16. Caso não seja cumprido o Contrato de Integração mencio
nado no art. 36, esse pode ser revisado por iniciativa do presidente da
Comissão local de Integração, do representante do Estado no Departamen
to ou do beneficiário do auxílio.

Se a falta de cumprimento do contrato for imputável ao benefíciário
do auxl1io, pode ser suspenso o pagamento do benefício, sendo esse reto
mado após a celebração de novo contrato.

A decisão de suspensão é tomada pelo representante do Estado no
Departamento, em vista de parecer fundamentado da Comissão local de
Integração, após o interessado, eventualmente assistido por pessoa de sua
escolha, ter oportunidade de manifestar-se.

Art. 17. O valor do bnefício é periodicamente reexaminado, poden
do o interessado solicitar revisão de decisão incidente no valor do bene
fício se a situação que motivou essa decisão for modificada por fato su
perveniente.

Art. 18. Sempre que entidade prestadora de serviços sociais ficar
ciente de acontecimentos suscetíveis de acarretar redução, abaixo da renda
mínima de integração, dos recursos de pessoa por ela atendida, informará
essa pessoa dos requisitos para a aquisição do direito ao Auxilio Mínimo
de Integração, fomecendo-lhe todas as informações necessárias para soli·
citá-lo nas entidades ou órgãos de instrução mais próximos.

A lista desses serviços sociais e acontecimentos, bem como as moda
lidades de informação dos interessados, são estabelecidas em ato regula
mentar.

CAPITULO IV

Do pagamento do beneficio

Art. 19. O pagamento do benefício é efetivado, em cada Departa
mento, pelos estabelecimentos de auxílio familiar (NdT: "caisses d'alloca
tion familiales") e, quando necessário. pelos estabelecimentos de socorros
mútuos rurais (NdT: "caisses de mutualité sociale agricole"), nas termos
de convênios celebrados para este fim com o representante do Estado.

Art. 20. Um convênio celebrado entre, de uma parte, o Estado e,
de outra parte, a Caixa nacional de Auxl1io familiar (NdT: "Caisse natio-
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nale des Allocations familiales") e a Caixa central de Socorros mútuos
rurais (NdT: "Caisse centrale de Mutualité sociale agricole") pode especi
ficar os procedimentos de pagamento do benefício. A celebração desse
convênio dispensa os convênios mencionados no art. 1q.

Art. 21. Os órgãos de repasse de recursos mencionados no art. 19.
no exercício de suas atribuições, verificam as declarações dos beneficiá
rios, podendo para tal solicitar quaisquer informações úteis a órgãos da
administração pública, particularmente a órgãos financeiros. coletividades
territoriais e organismos de seguridade social, aposentadoria complementar
e seguro-desemprego, que têm obrigação de comunicar-lhas.

As informações solicitadas pelos órgãos de instrução mencionados
no art. 12 e os órgãos de repasse de recursos mencionados no art. 19
não devem extrapolar os dados necessários para apreciar a situação do
solicitante, com vistas à concessão do benefício e condução das ações de
integração.

Os funcionários dós 6rgãos supracitados não podem comunicar as
informações colhidas no exercício de suas atribuições senão 80 represen
tante do Estado no Departamento, ao presidente do Conselho geral e ao
presidente da Comissão local dle Integração definida no art. 34.

Art. 22. Qualquer pessoa que tenha participado da instrução de
'>Olicitaçães ou da concessão do benefício deve guardar segredo funcional,
nos termos do art. 378 do C6digo Penal, sendo sujeita às penas previstas
nesse artigo.

Art. 23. O pagamento do benefício é subordinado ao fato de o
interessado exercer seus direitos a benefícios sociais, legais, regulamen.
tares e convencionais, excetuados os benefícios mensais de que trata o
art. 43 do Código da Família e da Ajuda social e os beneficios presta
dos, nos Departamentos de Baixo-Reno, Alto-Reno e Moseta. em aplicação
das Leis de 30 de maio de 1908 e 8 de novembro de 1909.

O pagamento do benefício também é subordinado ao fato de o inte
ressado exercer direitos decorrentes das obrigações alimentícias prescritas
nos arts. 203, 212, 214, 255, 282, 334 e 342 do Código Civil, o direito
à prestação compensatória devida em aplicação do art. 270 do mesmo
código, bem como o direito à pensão alimentícia atribuída em juízo a
cÔnjuge divorciado em ação impetrada antes da entrada etn vigor da Lei
n.O 75-617, de 11 de julho de 1975, instituindo reforma do div6rcio.

Os órgãos de instrução mencionados no art. 12 e os órgãos de repasse
de recursos mencionados no art. 19 assistem os solicitantes nas providências
que se façam necessárias para atender os requisitos mencionados no caput
e no inciso subseqüente deste artigo.

O benefício é pago a titulo de adiantamento. O órgão de repasse
de recursos, em nome do Estado, sub-roga-se, até o limite dos benefícios
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pagos, nos direitos que o beneficiário possa exigir de entidades sociais
ou devedores.

~ facultado ao interessado requerer dispensa da obrigação estabelecida
no segundo inciso deste artigo. O representante do Estado no Departa,..
menta resolve sobre esse requerimento em vista da situação do devedor
faltoso, após dar ao interessado, eventualmente assistido por pessoa Je
sua escolha, oportunidade de manifestar-se, e pode reduzir o Auxilio MúJi
mo de Integração de valor não superior ao da obrigação alimentícia,
quando já fixado, O~ do auxílio de arrimo de familia.

Art. 24. O representante do Estado no Departamento pode resolver
mandar pagar adiantamentos sobre importâncias supostamente devidas.

Art. 25. São fixados em decreto:

1.° - O valor mínimo do auxílio abaixo do qual não se pagará u
benefícío;

2.° - O valor do auxílio abaixo do qual não poderá ser repetido
pagamento indevido do benefício.

Art. 26. São detenninados em ato regulamentar os cssos em que
pode ser reduzido ou suspenso o benefício, em decorrência da admissão
do beneficiário ou dependente seu, por prazo mínimo certo. em estabe
lecimento hospitalar, de hospedagem ou penitenciário.

No caso de pessoa recolhida em estabelecimento mencionado no
caput deste artigo~ paga-se o benefício antes da saída do interessado.

Quando o recolhido é o beneficiário, levam-se em consideração os
encargos de família com que arca. variando em função do prazo de reco..
lhimento a data de entrada em vigor. a duração e, eventualmente. a pro
porção da redução ou suspensão.

CAPITULO V

Do recurso

Art. 27. Pode ser impetrado recurso contencioso de decisão relativa
ao Auxílio Mínimo de Integração, por qualquer pessoa que nela tenha
interesse. na Comissão dep.art~ta1 de Ajuda social. instituída pelo
art, 128 do Código da família e da Ajuda social. sob cuja jurisdição
foi tomada essa decisão.

Neste caso, a Comissão se re1ÍIlc na presença de dois representantes
do Conselho departamental de Integração, definido no art. 35, designados
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de comum acordo pelo representante do Estado no Departamento e o presi
dente do Conselho geral.

A decisão da Comissão departamental é suscetível de recurso junto
à Comissão central de Ajuda social instituída pelo art. 129 do Código da
Família e da Ajuda social.

Aplica-se o disposto no art. 133 do mesmo Código.

CAPITULO VI

Disposições diversas

Art. 28. Prescreve no prazo de dois anos a ação para pagamento
de benefício movida pelo beneficiário. Prescreve no mesmo prazo, salvo
em caso de fraude ou falsidade ideológica, a ação de repetição de indé·
bito movida por órgão de repasse de recursos.

Art. 29. Qualquer indébito é recuperado mediante retenção no valor
dos benefícios vincendos ou, caso o beneficiário opte por esse procedi·
menta ou perca o direito ao Auxílio Mínimo de Integração, mediante
ressarcimento em uma ou várias prestações.

No entanto, o beneficiário pode, com efeito suspensivo, impugnar
repetição indevida na Comissão departamental de Ajuda social, nos termos
do art. 27.

As retenções não podem exceder limite percentual fixado em ato fqUA
lamentar.

Estando o devedor em situação precária, o débito pode ser perdoado
ou reduzido segundo procedimentos estabelecidos em ato regulamentar.

Art. 30. As quantias pagas a título de Auxílio Mínimo de Inte~

ção são reS'Vidas em caso de óbito ou cessão do patrimônio do benefi·
ciário. SÓ incidindo • repetição na fração de patrimônio líquido excedente
de limite fixado em decreto.

A repetição é efetuada pela administração do Estado, em casos e se·
gundo procedimentos determinados em decreto.

Os débitos podem· ser garantidos por hipoteca legal, válida a partir
de sua inscrição, dispensado o pagamento de taxas. O beneficiário pro
prietário de fundo de comércio compromete-se a aceitar. em garantia de
seus débitos. o penhor de fundo de comércio instituído pela Lei de 17
de março de 1909.
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A ação de repetição de indébito prescreve no prazo de 5 anos, con·
tados do óbito ou cessão de patrimônio do beneficiário.

Art. 31. O benefício não pode ser cedido, penhorado ou seqües·
trado.

No entanto, o representante do Estado no Departamento pode, ouvida
a Comissão locaI de Integração e com a anuência do beneficiário, pedir
que o órgão de repasse de recursos transfira o benefício para entidade
habilitada para tal, incumbindo-a de pagá-lo ao beneficiário, eventualmente
em parcelas.

São fixados em decreto os casos em que o Auxílio Mínimo de Inte
gração pode, com a anuência do beneficiário, ser transferido para entidade
habilitada para tal, desde que superior a determinado limite a remune
ração regularmente paga ao beneficiário que autorizou essa transferência.

Aplicam-se ao benefício as disposições do Capítulo 7, Título VI,
Livro 1.0 do Código de Seguridade social relativas à administração e con
trole das prestações sociais.

Art. 32. Completa-se o art. L. 167-3 do Código de Seguridade social
com inciso com a seguinte redação:

"3.0
- ao Estado, quando não for especificado por outra disposição

legislativa o órgão incumbido de arcar com as despesas de administração
e controle."

Art. 33. - I. Incorre nas penas previstas no art. 405 do Código Pe
naI quem recebeu ou tentou receber o auxílio por meio de fraude.

- 11. Incorre nas penas previstas no art. L. 554-2 do Código de
Seguridade social o intermediário convicto de oferecer, direta ou indire
tamente, serviços remunerados para a obtenção do auxílio.

TITULO IH

Dos Programas de integração social e profissional

Art. 34. A Comissão local de Integração de que trata o art. 14 se
compõe de um representante do Estado e ao menos um membro do Con
selho geral, eleito por Cantão sob jurisdição da Comissão, um prefeito
ou membro do Conselho municipaI de município sob sua jurisdição e dois
representantes de instituições, empresas, entidades ou associações com
atuação econômica e social.
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· o número e ti respectivas áreas de jurisdição das Comissões 10Cl.i!
de Integração são definidos de comum acordo pelo representante do Ba
tado no Departamento e o presidente do Conselho geral., havendo no m1~

nimo uma comiS5ão por "arrondissement",

A lista do~ membros da Comissão local de Integração é estabelecida
de comum acordo pelo representante do Estado no Departamento e o pre
sidente do Conselho geral, segundo procedimentos definido! em ato regu
lamentar.

An. 35. ~ instituído () Conselho departamental de Integração, 00

presidido peJo representante do Estado no Departamento e o presidente
do Conselho geral, ou seus representantes, Os membros do Conselho de
parlamental ce Integração &ão nomeados àe comum acordo pelo presiden·
te do Conselho geral e o representante do Estado no Departamento, dentre,
particularmente I representantes da Região. do Departamento, do! Muni·
cípios, de entidades ou associações com atuação econômica e social e mem·
bros das Comissões locais de Integração.

Art. 36. Em um prazo de 3 meses, coDtado~ do pagamento inicial
do Auxilio Mínimo de Integração, celebra-se, entre o beneficiário e as
pessoas. levadas em consideração no cálculo do valor do benefício, desde:
que atendam certos requisitos de idade, de uma parte I e a Comissão local
de integração sob cuja jurisdição reside o beneficiário, de outra parte,
contrato de integração de que constam:

- todos os elementos úteis de apreciação da situação sanitária, social,
profissional e financeira dos interessados, bem cerno suas condi96es de
residência;

- a natureza do projeto de integração suscetível ée ser formulado
pelos interessados, ou de ser·lhes proposto;

- a nlltureza das facilidades qt;e podem ser-lhes ofcrec.idas em apoio
à realização desse projeto;

- o cronograma das diligências c ativiàades de integração requeridas
pela realização desse projeto.

Art. 37. A modalidade de integração proposta aos beneficiúios do
Auxílio Mínimo de· .Integração é ddinid.$ etlm sua participação e pode,
particularmente, aáolar a forma de:

--:- atividades de interesse coletivo, desenvolvidlls em administração
ou entidade de recepção do públicc, associativa c sem fins lucrativos;

- atividades ou estágios de integração em meio profissional, defi
nidas em convênios celebrados com empresas o~ associaçõeb. segundo pro
cedimentos estabelecidos em ato regulamentar;
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- estágios de aquisição ou aprimoramento de qualificação pro
fissional;

- ações destinadas a ajudar os beneficiários a restabelecer ou desen
volver sua autonomia social.

Art. 38. O presidente do Conselho geral e o representante do Es
tado no Departamento estabelecem, por prazo determinado, um Programa
departamental de Integração, de que constam:

- uma avaliação da demanda a ser atendida, em vista das caracterís
ticas dos benefíciários do Auxílio Mínimo de Integração;

- um levantamento das ações de integração já custeadas pelo Estado,
as coletividades tcrritO!i.ah e outras pessoas jurídicas de direito público e
privado;

- eventualmente, uma previsão de complementação de recursos, para
garantir a integração de todos os bcnefici{trios do Auxílio Mínimo de In·
tegração;

- a determinação das medidas que se façam necessanas para har
monizar todas as ações de integração desenvolvidas ou a serem desenvol
vidas no Departamento.

Art. 39. Caso o representante do Estado no Departamento e o Pre
sidente do Conselho não cheguem a um acordo pata:

- estabelecer o número e as respectivas áreas de jurisdição das Co
missões locais de Integração, ou a lista de membros dessas Comissões;

- nomear os membros do Conselho departamental de Integração;

- estabelecer o FlOgrama departamental de lntegração; essas deci-
sões são tomadas em portarias interministcriais do Ministro encarregado
do Interior, do Ministro encarregado dos Assuntos sociais e do Ministro
encarregado do Emprego.

Art. 40. As modalidades, particularmente financeiras, de execução
do Programa departamental de Integração são definidas em um ou vários
convênios celebrados. em cada Departamento, entre o Estado, o Depar
tamento, a Região e as outras coletividades territoriais e pessoas jurídicas
interessadas.

Constam desses convênios os objetivos e recursos dos dispositivos de
integração custeados, bem como 08 procedimentos de avaliação dos resul
tados.
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o Conselho departamental de Integração recebe comunicação da con
clusão e das modalidades de execução desses convênios.

Art. 41. Para o custeio das novas ações destinadas a facilitar a in
tegração dos beneficiários do auxfiio mencionado no art. 4.° e das respec-
tivas despesas de apoio, o Departamento tem obrigação de incluir em seu
orçamento anual, em capítulo proprio, verba não inferior a 20% das
verbas gastas pelo Estado, no exercício anterior, em custeio do referido au
xfiio no território do Departamento.

O valor da verba para o exercício de 1989 será determinado por esti
mação, com base na previsão de despesas a serem realizadas pelo Estado
para o custeio do referido auxfiio no Departamento, sendo eventualmente
efetuado acerto no orçamento do exercício subseqüente, em vista das des·
pesas efetivamente realizadas pelo Estado.

Art. 42. As verbas decorrentes da obrigação prevista no art. 41 são
comprometidas em aplicação dos convênios previstos no art. 40.

O montante das verbas que não foram comprometidas com as despesas,
verificado em conta de gestão, é integralmente transferido para o exercício
subseqüente, sob pena de o representante do Estado no Departamento abrir
o processo previsto no art. 93 da Lei n.O 83-8, de 7 de janeiro de 1983,
relativa aos direitos e liberdades dos Municípios, Departamentos e Regiões.

Art. 43. A participação mínima do Departamento, assim definida
no art. 41, entra no cálculo da participação financeira dos Municípios pre
vista no art. 93 da Lei n.O 83-8, de 7 de janeiro de 1983, relativa à distri
buição de competências entre Municípios, Departamentos, Regiões e Estado.

TITULO IV

Disposições relativas à seguridade social e ao direito ao trabalho

Art. 44. I - Completa-se o art. L. 831-2 do Código de Seguri
dade Social com inciso, inserido antes do último inciso desse artigo, com
a seguinte redação:

"6.° os beneficiários do Auxfiio Mínimo de Integração ins
tituído pela Lei n.O88·1088, de 1.0 de dezembro de 1988, rela·
tiva ao Auxílio Mínimo de Integração,"

11 - Revoga-se o art. L. 831-4-t do Código de Seguridade Social.

Art. 45. São obrigatoriamente filiadas ao seguro pessoal instituído
pelo art. L. 741·1 do Código de Seguridade Social as pessoas com direito
reconhecido ao Auxílio Mínimo de Integração e seus dependentes que não
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tenham direito, a qualquer título, a receber prestações não financeiras de
seguro médico e de maternidade obrigatório.

As contribuições mencionadas nos art. L. 7414 e L. 741-5 do código
supracitado são pagas, de pleno direito, a título de ajuda social, pelo De
partamento em cujo território foi tomada a decisão de concessão do auxílio,
sem prejuízo das regras relativas à obrigação alimentar.

Extingue-se o direito a essa ajuda com a perda do direito ao auxílio,
ressalvado o disposto no art. L. 741-10 do Código supracitado. No entanto,
é mantida a ajuda até ser tomada decisão relativa ao pagamento das con
tribuições, nos termos do Título 111 do Código da Família e da Ajuda
Social.

Art. 46. São reintegradas em seus direitos, a partir da concessão do
Auxílio Mínimo de Integração, em casos definidos em ato regulamentar, as
pessoas excluídas do benefício das prestações do seguro contra a doença, a
maternidade e a invalidez dos empresários agrícolas, em aplicação do
art. 1106-12 do Código rural, e do seguro contra a doença e a materni
dade dos trabalhadores não assalariados das profissões não agrícolas, em
aplicação do art. L. 615-8 do Código da Seguridade Social.

Art. 47. - I - Completa-se o art. L. 241-5 do Código da Segu
ridade Social com inciso, com a seguinte redação:

"contribuições únicas podem ser instituídas, em portaria mio
nisterial, para certas categorias de assalariados ou equivalentes."

II - Completa-se o art. L. 412-8 do Código de seguridade Social
com inciso inserido após o inciso 9.°, com a seguinte redação:

"lO. Os beneficiários do AUXIlio Mínimo de Integração
instituído pela Lei n.O 88-1088, de 1.0 de dezembro de 1988,
relativa ao Auxílio Mínimo de Integração, em caso de acidente
havido em razão ou durante ação de facilitação de sua integração,
em casos definidos em decreto."

lU - No último inciso do artigo supracitado, substituem-se as
palavras "para as pessoas mencionadas nos incisos 4.°, 5.°, 6.°, 7.° e 9.°"
pelas palavras "para as pessoas mencionadas nos incisos 4.°, 5.°, 6.°, 7.°, 9.°
elO."

Art. 48. O representante do Estado no Departamento e o Presi·
dente do Conselho Geral podem, de comum acordo, celebrar com coleti
vidades locais, entidades de direito público e entidades de direito privado
sem fins lucrativos convênios destinados a organizar atividades de integração
profissional ou de interesse geral, destinadas a beneficiários do Auxílio
Mínimo de Integração.
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As entidades conveniadas podem pagar aos beneficiários uma remu
neração cujo valor é calculado segundo normas fixadas em decreto.

Os estagiários são reputados estagiários da formação profissional,
salvo no tocante à remuneração e benefícios conexos definidos no Título
VI, Livro IX do Código do Trabalho.

Art. 49. Aplica-se às pessoas mencionadas no art. 48 o disposto pelo
Código do Trabalho em matéria de jornada de trabalho, trabalho noturno,
repouso semanal remunerado, feriados, segurança no trabalho e trabalho
de mulheres, menores e jovens trabalhadores.

Art. 50. Os beneficiários do Auxílio a Pai isolado que se enquadrem
nos casos previstos no art. L. 524-1 do Código de Seguridade Social podem
comprometer.se a participar das atividades de integração social e profissio
nal mencionadas no art. 2.° que sejam adequadas à sua situação particular.

TITULO V

Disposições Finais

Art. 51. As medidas de aplicação desta lei são tomadas em decretos
emanados do Conselho do Estado, salvo disposição contrária.

As modalidades particulares de aplicação desta lei nos Departamentos
ultramarinos, observados os princípios aplicados na metrópole, também
são fixadas em decretos emanados do Conselho de Estado, ouvidas as cole
tlvidade& locais competentes.

Art. 52. Em um prazo de 3 meses, contados da promulgação desta
lei, o Governo submeterá ao Parlamento relatório sobre os procedimentos
de avaliação de sua aplicação por ele estabelecidos.

Aplica-se, até 30 de junho de 1992, o disposto nos Títulos 11 e subse
qüentes desta lei.

o Governo remeterá ao Parlamento, até 2 de abril de 1992, relatório
avaliativo. Em vista das conclusões desse, o Governo remeterá projeto
de lei contendo as modificações que julgar necessárias.

Esta lei será executada como lei do Estado.

Paris, 1.0 de dezembro de 1988. - FRANÇ01S MITTERRAND

Pelo Presidente da República:

O Primeiro Ministro, Michel Rocard.
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o Ministro de Estado, Ministro da Economia, Fazenda e Orçamento,
Pierre Bérégovoy.

O Ministro de Estado, Ministro do Equipamento e Moradia, Maurice
Faure.

O Chanceler, Ministro da Justiça, Pierre Arpaillange.

O Ministro do Interior, Pierre Joxe.

O Ministro da Indústria e Planejamento Territorial, Roger Fauroux.

O Ministro do Trabalho, Emprego e Formação Profissional. fean-Pierre
Soisson.

O Ministro da Agricultura c Florestas, Renri Nallel.

O Ministro dos Departamentos e Territórios Ultramarinos. Louis le
Pensec.

O Ministro da Solidariedade. Saúde e Proteção Social, Porta-voz do
Governo, Claude Evin.

O Ministra delegado junto ao Minis:ro de Estada, Ministro da Eco
nomia, Fazenda e Orçamento, encarregado do Orçamento, Michel Charasse.

O Ministro delegado junto ao Ministro da Indústria e Planejamento
Territorial, encarregado do Comércio e Artesanato, FrançoÚ' Doubin.

O Secretário de Estado junto ao Ministro do Interior, encarregado das
Coletividades Territoriais, Jean-Michel Baylet.

Trabalhos preparatórios à Lei fr.° 88-1088

Assembléia Nacional:

- Projeto de Lei n.O 146; relatório de Jcan-;'vlichel Belorgey, relator
da Comissão de Assuntos culturais, n.o 161. Anexo: observações de Jean
Pierre Worms (Comissão de Leis).

- Discussão em 4, 5, 10, 11 e 12 de outubro de 1988, udoção, em
regime de urgência, em 12 de outubro de 1988.

Senado:

- Projeto de Lei, adotado pela Assembléia I\acional, n,o 30
(1988-1989) .

- Relatório de Picrre Louvot. Relator da Comissão de Assuntes So
ciais, D.O 57 (1988-1989).
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- Parecer da Comissão de Leis (Bemard Laurent) n.O 60 (1988-1989)
e de Finanças (Bemard Pellarin) n.o 61 (1988-1989).

- Discussão em 2, 3 e 4 de novembro de 1988, adoção em 4 de
novembro de 1988.

Assembléia Nacional:

- Relatório de Jean-Michel Betorgey, Relator da Comissão Mista
Paritária, n.O 353.

Senado:

- Relatório de Pierre Louvot, Relator da Comissão Mista Paritária,
n.O 79 (1988-1989).

Assembléia Nacional:

- Projeto de Lei, modificado pelo Senado em primeiro turno, n.O 347.

- Relatório de Jean-Michel Belorgey, Relator da Comissão de As-
suntos Culturais, n.O 357.

- Discussão e adoção em 21 de novembro de 1988.

Senado:

- Projeto de Lei, adotado com modificações pela Assembléia Na
cional em segundo turno, n.O 94 (1988-1989).

- Relatório de Pierre Louvot, Relator da Comissão de Assuntos So
ciais, n.O 96 (1988-1989).

- Discussão e adoção em 27 de novembro de 1988.

Nota do Troc1utor:

A organlzaçA.o aclml.nlstratlva do território francês compôe-se das seguIntes
coletiVIdades terrltor1aJs (sinônimo de COletividades locais), listadas em ordem
decrescente de tamanho:

- a regi1o, maLs ou menos equivalente à provln.cla do antigo regime, rellne
" ou I) departamentos;

- o departamento, dotado de uma aasembléia eleita denominada Conaelho
Geral, 6 subdividido em "arroncUssementa";

- o "arroncUssement";

- o cantl.o, que redne várioa mun1clplo8;

- o municfpio, de tamanho muito modesto, havendo atualmente cerca dtt
38.000 mun1cfpl08 em um território nacional de irea equivalente l do Estado
braallelro de Minas Gerals.
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