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1. A permanência da Constituição é idéia inspiradora do constitucionalismo
moderno. Concebeu-se o texto constitucional como documento que deveria
durar indefinidamente no tempo e para assegurar sua duração as Constituições do século XVIII organizaram complexo processo de defesa e de
proteção, que tornava a mudança constitucional hipótese distante c cuia
efetividade dependeria da transposição das regras dilatórias do sistema de
defesa. As Constituições Revolucionárias Francesas de 179 I e 1795 oferecem
o modelo dessa dupla inspiração: a duração indefinida e a mudança difícil.
lenta c complexa. A Constituição de 1791, exprimindo a crença m:
permanência e na imutabilidade constitucional temporária, só admitia ()
início da revisão após decorridos dezoito anos da deliberação que inrmgura\"a
o longo percurso da Assembléia de Revisão, intercalado de período de
completa abstinência deliberativa, em matéria constitucion[ll, para rcflexiio
e amadurecimento da reforma. Ultrapassada pela c1infl\l1ica revolucionjria.
incompatível com a lentidão do processo formal, a concepção da revisiio
~Igravada de 1791 ressurgiu na Constituição de 1795, que reC]ui ntou as
formas dilatórias, prevendo a instalação da Assembléia de Revis~o, no""
anos após a aprovação da proposta, a reunião do órgão em IOC:.lI ilf:::'Uldo
da sede do poder Legislativo, a especialização da Assembléia de Revis:lO.
como em 1791, a proibição de participação em qualquer cerimônia púhl iGl.
dirigida aos membros da Assembléia. As severas cautelas dessas formus
exacerbadas de proteção não evitaram a vigência fugaz dessas Constituições.
cujo sisterrl<1 de defesa não deteve as ondas cncapeladas cio rnc\'il':Clll\'
revolucionário.
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Nas manifestações ideológicas do constitucionalismo revolucionário de
1789, a religiosidade impregnou a Constituição e conduziu ao seu culto. A
permanência se aliava à transcendência, infundindo na Constituição a
sobrenaturalidade da criação divina. O culto idolátrico da Constituição
ficou reconstituído na passagem de DANSETTE, autor da História Religiosa da França Contemporânea, em texto citado por LA BIGNE DE
VILLENEUVE,l no qual descreve o cerimonial observado na primeira
sessão da Assembléia Legislativa. Doze representantes, escolhidos entre os
mais idosos, apresentavam a Constituição aos seus colegas. O representante
que carregava o "livro divino" caminhava lentamente, olhos baixos, a
cabeça inclinada. Os Deputados se levantavam enquanto o cortejo passava.
A Constituição se assemelhava ao "Cristo abstrato".
A Constituição dos Estados Unidos de 1187, documento que inaugurou
o constitucionalismo escrito do século XVIII, não envolveu a revisão
constitucional no extenso formalismo das Constituições Francesas de 1791
e 1795. O estilo pragmático do direito anglo-saxônico, que integra outro
sistema jurídico, formulou regras mais comedidas, dotadas de efeitos mais
práticos. O artigo V da Constituição que disciplina o quorum da proposta
da emenda, a iniciativa, a previsão da Convenção quando a iniciativa
provier das Legislaturas Estaduais e a exigência da ratificação estadual
da emenda, consagrou, de um lado, a defesa do texto constitucional, admi·
tindo sua eventual modificabilidade, mediante regras de agravamento do
processo de mudança e, de outro lado, acolheu a intangibilidade temporária, para temas modificáveis até o ano de 1808 - as Cláusulas 1.& e 4.da nona Seção do artigo 1.D , referindo-se a Cláusula'" à imigração e a Cláusula 4.& à limitação de contribuição direta - , e a intangibilidade permanente da regra que assegura a igualdade dos Estados no Senado, salvo
consentimento destes, para alterá·la. Não adotando o ritualismo normativo do processo de emenda constitucional, que se revelaria posteriormente
nas mencionadas Constituições Francesas, o modelo norte-americano cons·
truiu os fundamentos da rigidez constitucional, organizou a técnica da
Emenda à Constituição e ofereceu as primeiras manifestações da intanp;ibiIidade de matérias constitucionais, subtraindo-as a atividade do órgão
constituinte de emenda ou revisão, seja de forma temporária ou permanente.
A Constituição do Império do Brasil de 1824, não obstante a semi·
rigidez do documento, consignada na regra do artigo 178, que identificava
a matéria constitucional e a matéria não constitucional, sujeita esta última
às alterações que fossem introduzidas pela Legislatura ordinária, adotou
a intangibilidade temporária e aderiu ao diferimento no tempo do processo
de reforma. A proposição de reforma deveria aguardar o decurso de quatro
anos, após o juramento da Constituição (art. 174). A reforma de artigos
1 MARCEL DE LA BIGNE DE VILLENEUVE 61rey - Paris, 1954, p. 399.
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do texto seria precedida de lei, na qual se orden~lt'ia aos eleitores dn
seguinte legislatura que conferissem aos eleitos a especial faculdade para
a alteração ou reforma da Constituição. Dois aspectos merecem destaque
no procedimento previsto na Constituição Imperial de 1824: o relativismo
do texto, discriminando a matéria constitucional e a matéria não-constitucional, para autorizar as alterações desta última na via da legislação
ordinária, flexibilizando a Constituição e a inspiração democrática
da regra que determinava a audiência prévia dos eleitores. para atribuir
aos Deputados da nova legislatura os poderes da reforma.
A técnica de captação da vontade dos eleitores, para o desencadeamento
do processo de emenda constitucional, surgiu na Constituição monárquica
da Noruega de 1814 (art. 112), que faz preceder a proposta de emenda de
eleições gerais. A referida Constituição, em regra limitadora, proibe emenda
que possa contrariar os seus princípios, devendo o texto abranger unicamente modificações a preceitos singulares, sem alterar o espírito da Constituição.
A idéia da intangibilidade da Constituição, concebida como instrumento protetor de princípios constitucionais insuscetíveis de substituição
por emenda, revisão ou reforma, adquiriu outra configuração no constitucionalismo latino-americano de nosso século. Formulou-se a intangibilidade
da Constituição, afirmando sua continuidade e duração, mesmo quando
interrompida sua vigência por ato de força e de violência. f, a intangibilidade total da Constituição, consagrada em regra do próprio texto, como
antídoto ao Golpe de Estado e às manifestações do poder fático. Esta
solução latino-americana, que reflete a experiência de nações submetidas
a prolongadas fases de instabilidade política, ingressou nas Constituições do
!l:1éxieo de 1917 (art. 136). da Venezuela de 1961 (art. 250) e do Peru
de 1979 (art. 307), as quais, em normas de conteúdo comum, afirmam 8
permanência da Constituição, apesar de sua derrogação por ato de força
ou outro procedimento nela não previsto, o julgamento dos responsáveis
pelo ato de força, tão logo seja restabelecido o império da Constituição e
o sequestro dos bens dos responsáveis para ressarcimento da República.
A eficácia imediata de norma dessa natureza é incerta e depende da efetiva
resistência ao golpe. No caso do golpe de Estado ocorrido no Peru, no dia
6 (seis) de abril de 1992, o Presidente da República, com o apoio das
Forças Armadas, dissolveu o Congresso, adotou medidas de emergência.
suspendeu garantias constitucionais, atingiu o funcionamento do Poder
Judiciário, do Conselho Nacional da Magistratura, do Tribunal de Garantias
Constitucionais e do Ministério Público. A Constituição sofreu gravíssima
fratura. Ensaiando a resistênciu, membros do Congresso invocaram a
aplicação do artigo 206 da Constituição, que prevê a vacância da Presidência da República. A posse do Vice-Presidente instaurou a dualidade
de Governo: o governo de fato, oriundo do golpe, e o governo de direito,
que resultou da sucessão constitucional pelo Vice-Presidente. Todavia,
- ------ - - - - - - - -
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resistência política ainda não se revelou suficiente para restabelecera
normalidade constitucional. A defesa total da Constituição, formulada no
artigo 307 da Constituição do Peru, exprime um voto cívico e encerra
um aceno de esperança no futuro.
2. O acatamento à Constituição, para assegurar sua permanência, não
se resolve exclusivamente no mundo das normas jurídicas, que modela ('
conduz à supremacia da Constituição.
O acatamento à Constituição ultrapassa a imperatividade jurídica de
seu comando supremo. Decorre, também, da adesão à Constituição, que
se espraia na alma coletiva da Nação, gerando formas difusas de obediêncÜi
constitucional. t o dominio do sentimento constitucional.
Na excelente análise contida na Teoría de la Constitución 2 (Verlassungslehre), que corresponde à edição alemã de 1959 da "Political Power
and the Governmental Process", na qual o autor introduziu matéria nova.
acrescentada à edição espanhola, observou KARL LOEWENSTEIN que a
Constituição se valoriza na medida em que favorecer mudanças na estrutura
social sem alteração no processo político. A reforma constitucional exprime o rompimento do compromisso que mantém o equilíbrio entre os
grupos sociais, a Sociedade e o Estado. O segredo da estabilidade da
Constituição norte-americana, das Constituições monárquicas da Suécia.
Noruega, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo e Holanda decorre da raridade
de emendas constitucionais. As modificações infreqüentes não abalam a
validez da Constituição e reforçam o seu prestigio na alma do Povo. Sob
o ângulo de sua validez, assinala LOEWENSTEIN, qualquer reforma constitucional, mesmo a de natureza puramente técnica, concorre para depreciar
o sentimento constitucional do povo. A expressão sentimento constitucional
(Verfassungsgefühl) , diz LOEWENSTEIN, 8 designa comportamento psicológico e sociol6gico do existencialismo político. E a consciência sotidarizante da comunidade que integra os detentores e os destinatários do poder na
Constituição. O sentimento constitucional, que envolve a valorização sentimental da Constituição, é incompatível com a indiferença popular em
relação à Constituição. O desconhecimento, a ignorância, o desprezo e o
desrespeito sistemático à Constituição negam o sentimento constitucional e
fazem da Constituição uma "folha de papel" que se agita na direção do
vento. Essa conduta negativa opettl. ti. sub~ti.fui.çãc da estabilidade pela
fragilidade da Constituição.
PABLO LUCAS VERDú, 4 em desenvolvimento aO tema de
LOEWENSTEIN e retornando o conceito mais antigo de PELLEGRINO
2 KARL LOEWENSTEIN Barcelona. 1970, p. 199.
3 LOEWENSTEIN -

Teoria de la Constitución -

Ediciones ArieI -

Obra citada, p. 200.
El 81!mtimfento const1tucfonGl -

4 PABLO LUCAS VERDú MadrId, 1985, pp. 10, 66.
B
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ROSSI, aprofunda o estudo dessa categorii1 conceitual, eX:lmina sua relação
com a consciência e o sentimento jurídico C insiHe m caracterização do
sentimento constitucional como modu de integração política.
Lembrando que o sentimento constitucional é tc:,~a clássico, VERD(J
recorda a lição de PELLEGRIl\;O ROSSI sobre () l'Í!?cul0 n!oral entre as
instituições e os homens, sem o qual nada é sólido nem regub;·. r nC::5e
vínculo que se apoia o sentimento constitucional, o C]ual ccrrespondc. segundo VERDÚ,;' a estar na Constituiciio. que o:u<xJc, historicamente. à
aspiração de tener-Constitución, responsúvcl pelo ap;m:cimcnto do Poder
Constituinte.

A propagação do sentimento constitucional. que sunera o domínio
da normatividade, o conjunto das regras lógícO-.iuríJic:-!s. n~H'a construir a
ponte entre a norma e a realidade. deve ser compromisso dos Profes'Sorcs
de Direito, de modo geral, e dos Professores de Direil,) CO:1stituciOllrll. r':
modo particulnr. A estes últimos se dirigiu PABLO LUCAS VERDÚ.
para acentuar que
... "EI concepto de Constitución cs completo cuanc10 a
intelección teorética sc une su comprensión emocion (]1 rr:r(li:mte
el sentimiento que se ac.lhierc al concepto. La ensei"ianza c1e Derecho Constitucional no se agota e11 la exolk::tclón de sus evidentes y necesarias conexíonc~ ló)!.icas y té~nicas. requierc. nd~
más, que se insista en la necl'sic1ad de que la sociedad se adhiera
a aquél1a, sintiéndola como cosa propia." 6
3. É de verificação corriqueira a afirmacão de que o sentimento constitucional, exprimindo a adesão popular à Comtituicão. niio é ;:rcncralíz:ldo.
nem constante. A Constitnição nominal e a Copstit·.Iicf:o semântica. cntr·
gorias que LOEWENSTEIN introduz1tl em sua c1assific:lCâ0 das Constitlli·
ções. 7 evidenciam os colapsos paralisadores do ~lcatame11t0 CiO te~~to fundamental. Sem ingressar na anális~ dos tipos e de S'Ja projecií0 11;:, diferentes
áreas do universo constitucional. é necessário. todavia. i r l cn tificnr é1 fonte
cultural da desestima constitucional, com rcflexos no declínio c erosão da
Constituição.
A famosa conferência de FFRDI'\lAl\ID I ASSALLE sabre a "Ess-?nci.l
da Constituição" 8 nade ser locnlizad~ na origem dn críticn ~OCi01óo:ir::l 1J
concepção jurídico-formal da ConstituiçiíO. 0pClndo a COllStituir:C';o escl"i(n
5

PABLO LUCAS VERDÚ

Obra citada, pp. 69/70.

6

PABLO LUCAS VERDÚ

Obra citada, pp. 69/70.

7 KARL LOEWENSTEIN pp. Z18/22Z.

Teoría de la Constituci6n -

8 FERDINAND LASSALLE - Discours et Pamphlets d 'Un Constitution" - Paris. Giard, Briere. 1903.
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à Constituição real. A unidade da Lei Fundamental se pluraliza nos fragmentos da Constituição, cada um detendo uma parcela de poder. LASSALLE
estabeleceu o antagonismo entre a Constituição verdadeira ou real. que
exprime a correlação das forças reais do País, e a Constituição escrita
ou formal, qualificada de "folha de papel". A Constituição, "folha de
papel". se transforma em objeto dos fragmentos do poder. dotados de
força decisória suficiente para reconstituí-Ia, se, na hipótese de LASSALLE, li
um incêndio consumisse todos os seus exemplares. LASSALLE deslocou
a Constituição de sua posição suprema e inverteu as regras que o constitucionalismo clássimo construiu. Não é a Constituição que controla e
institucionaliza o Poder. submetendo-o às competências e normas pré-ordenadas. E. o poder, através de seus fragmentos - o soberano, sua armada
e canhões. a nobreza. os grandes produtores, os banqueiros e a Bolsa que dominam e fazem a Constituição. Basta projetar essas relações reais,
esses fragmentos de Poder, em uma folha de papel. dar-lhes forma escrita
e redação jurídica, para surgir a Constituição escrita. 10 Figura representativa do pensamento socialista da segunda metade do século XIX, o
realismo sociológico de LASSALLE tornou-se precursor do movimento de
desestima constitucional, que se alimentou das idéias lassalianas. no plano
ideológico. e, no plano psicol6gico, também se exterioriza na indiferença
pelo destino da Constituição, indiferença que torna a Constituição alvo
freqüente das arremetidas do poder fático, desfazendo a Lei Suprema na
"folha de papel" a serviço dos interesses mutáveis dos fragmentos do poder.
A manifestação que denomino de desestima pela Constituição. apontando suas raízes ideológicas, psicológicas e fáticas. mereceu a análise
crítica de LOEWENSTEIN e de BURDEAU.
LOEWENSTEIN 11 aponta duas tendências. que incluo no fenômeno
geral da desestima: a desvalorização da Constituição escrita na democracia
constitucional e a erosão da consciência constitucional. No primeiro caso,
a desvalorização advém da inobservância da Constituição pelos titulares
do Poder. São várias as razões que conduzem à ineficácia de preceitos
constitucionais em decorrência da conduta inadimplente: norma constitucional utópica e de difícil concretização. aversão de partidos políticos à
aplicação da regra constitucional, pressão social e econômica contrária à
complementação da norma. A utilização freqüente do processo de emendl'
constitucional é outro elemento da desvalorização da Constituição. O
volume plet6rico das Emendas gera a indiferença e produz uma espécie
de embotamento na consciência coletiva. O complexo mecanismo da Emenda não desperta maior interesse na opinião pública e o tema fica entregue
9 FERDINAND LASSALLE 10 PERDINAND LASSALLE -

10

Obra cItada, p. 8.
Obra. citada, p. 14.

11 KARL LOEWENBTEIN - Political Power aM the GoveTnment/ll Proce83
The Univers1ty 01 Ch1eago Press, 1962, p. 153.
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A erosão da consciência constitucional quc, segundo LOEWENSTEIN, 1~ também decorre da indiferença pela Constituição, em contraste
com os sentimentos que dominaram o período inicial do constitucionalismo
moderno, quando a Constituição gozava de respeito quase religioso. favoreceu o aparecimento de "panacéias escatológicas". De instrumento limitador do Poder, a Constituição. graças à perversão que nela introduziu a
autocracia moderna, tornou-se instrumento para assegurar o poder ilimitado
do Estado sobre a sociedade e a pessoa humana. t certo que a perversão
oriunda das autocracias modernas está atravessando uma fase de superação.
LOEWENSTEIN, escrevendo em 1963. na segunda impressão de seu livro,
não poderia supor que ela viesse a ocorrer tão rapidamentc.
A erosão da consciência constitucional não desapareceu c se manifesta
de forma duradoura ou intermitente, para aparecer aqui e sucumbir mais
adiante, No Brasil, a erosão da consciência constitucional. acompanhada
do processo de solapamento da primazia e do acatamento à Constituição.
começou na Revolução de 1930, a qual. distanciando-se do ideá rio liberal
da campanha presidencial, prolongou a fase ditatorial, destruiu a Constituição de 1934 e inaugurou a ilegitimidade do Poder com a Carta de 1937.
A erosão da consciência constitucional ressurgiu em 1964, sob a forma de
sucessivos Atos Institucionais, que destroçaram a Constituição de 1946 e
desmantelaram a Constituição Congressual de 1967.
No ensaio de uma ontologia das Constituições, publicado na Rel'uc
Française de Science Politique. LOEWENSTEJN 1~ assinalou outra tendência do constitucionalismo europeu contemporâneo. Não é a desestima.
a perda do prestígio da Constituição, como acontece nos processos de
desvalorização e de erosão da consciência constitucional. É o amortecimento da Constituição, a perda de sua intensidade. O charme mágico das
Constituições, diz LOEWENSTEJN no ensaio citado. que emergiu. de
forma breve e ilusória, no primeiro após-guerra, desapareceu nas Constituições do segundo após-guerra. A elaboração das novas Constituiçõe"
se fez conscientemente, mas sem entusiasmo. Na sociedade Ocidental dilquela época, fatigada, inquieta, cética. sem ilusões, dividida internamenlt-'
por correntes políticas antagônicas, a importância da Constituição escri ta
ficou amortecida. A inflação nos períodos da guerra e do após-guerra deflagrou mudanças na estrutura sociaL ameaçando submergir os fundament05
12 KARL LOEWENSTEIN Obra citada, pp. 158-162.

Polítical POll;er and the Governmental Process

13 KARL LOEWENSTEIN - "Reflexions sur la valeur des Constitutions
dans une l!:poque Révolutionnaire" Esquisse d'une ontologie des Constitutions - Revue Française de Science Poli tique - vol. lI, nO 1 - janeiro-março
1952, pp. 13 -15.
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da estabilidade econômica com a qual se habituara a sociedade européia
nos anos trinta. São fatores dessa natureza que explicam a perda do
"charme magique des Constitutions" no clima do segundo após-guerra e
sua substituição por textos mais técnicos e contidos, como os da Constituição
Francesa de 1946, da Constituição da Itália de 1947 e da Lei Fundamental
da Alemanha de 1949.
A análise de BURDEAU, H, no tópico que o notável constitucionalista
e cientista político intitulou de perda ou caducidade das Constituições Décnéance des Constitutions - , se desdobra no exame de duas ocorrências
do nominalismo constitucional. A ocorrência formada pela instabilidade
das Constituições africanas, nas quais, nem do lado dos Governantes nem
dos Governados, admitiu-se a idéia de submeter o Poder a um Estatuto.
As Constituições da Africa, especialmente na fase sucessiva da descolonização, são produtos de exportação sem raízes na psicologia coletiva. No
segundo caso, as Constituições contemporâneas, assim as da Europa como
as da América Latina, afastando-se dos modelos do constitucionalismo clássico, se dilataram, materialmente, pela adoção de princípios relativos à
filosofia do regime, em prolixidade que toma precária a permanência desses
principias. A Constituição, observa BURDEAU, lf> em lugar de definir a
estrutura Jurídica da coletividade a que ela se destina, se transformou no
depósito de promessas, uma espécie de tratado para o futuro. As novas
concepções constitucionais, que se distanciam da concepção originária, levam
BURDEAU a indagar, em vaticínio desfavorável às Constituições expansivas,
se a noção de Constituição não é inseparável da mentalidade liberal que
a criou. BURDEAU nos convida a refletir sobre o destino da Constituição
e se esse destino não se encontra ameaçado, a partir do momento em que
a Constituição deixa de ser instrumento de controle do poder.
4. A desvalorização da Constituição escrita, a eTOsão da com.ci~nda
constitucional e a caducidade da Constituição são manifestações que abalam
a permanência da Constituição. Cabe examinar, em seguida, outro tipo de
comportamento que repercute na permanência da Constituição, que é a
mudança na Constituição, para identificar a natureza das relações entre a
permanência e a mudança constitucional.

A mudança na Constituição não se identifica, necessariamente. com
n desestima da Constituição. Ela se propõe, via de regra, a introduzir aperfeiçoamentos e correções no texto constitucional. Opera no rumo da evolução. Não obstante tais inspirações, a mudança na Constituição reflete.
com maior ou menor profundidade, uma insatisfação com o texto constitucional, cuja matéria se propõe alterar ou substituir.
14 GEORGES BURDEAU L.G.D.J., PariS, 1969.
15 GEORGE BURDEAU -

Trafté de Scfence polftíque -

2' edl.çIo, vaI. IV,

TraiU de 8cfence Polftfque -
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A mudança na Constituição se exterioriza em duas formas de atuacão:
a reforma constitucional, empregando esta expressão no sentido Jmplo.
abranger revisâo c emenda, e a mutação constitucional. GARCiA-PELA YO 16 recorda que, desde LABAND, a ciC:nciu jurídica alemã se dedicJ
ao estudo das transformações constitucionais, fazendo a distinção entre
reforma constitucional - Verfassungdnderul1g - e mutnção constitucional
Verfassunswandlung.

para

Na definição de HSU DAU-LlN, em cuja lição se louvam GARCIAPELAYO I; e PABLO LUCAS VERDÚ, 1~ a mutação constitucional é a
separação entre o preceito constitucional e a realidade _ A real idade constitucional é mais ampla que a [l.ürmaÜ"i.d<.\d~ c.onsti.t\.Ki.cma1. Di\U-LI,~
concebeu quatro classes de mutação constitucional: a) Mut:~ção constitucional mediante prática que não vulnera formalmente a Constituição escrita; b) mutação constitucional por impossibilidade do exercício de determinada atribuição constitucional: c) mutação constitucional el:1 razão de
prática que contradiz a Constituição; d) mutação constitucional mediante
interpretação.
Exemplo clássico da mutação constitucional pelo não-exercicio de atribuição constitucional é o desuso do direito de dissolw;ão dn CJmara dos
Deputados na IIl.' República Francesa. Prerrogativa do Presidente da
República, a dissolução da Câmara dos Deputados verificou-se uma únic<l
vez, sob a Presidência MAC-MAHON, em 1877. A renovação dos mandatos
conduziu à Càmara expressiva maioria republicana, contrariando o objetivo
de MAC-MAHON, o que motivou a renúncin do Presidente da República.
O ato isolado não se repetiu na II La República. O parlamentarismo dualista
transformou-se no parlamentarismo monista, sob o comando da soberania
do Parlamento.
A mutaçãO constitucional nem sempre se ajusta ao sistema da Constituição rígida e sua adoção se compatibiliza melhor com a plasticid;:dc
da Constituicão e aos períodos iniciais de funcionamento do regime político.
como se pode verificar nos casos de sua aplicação. A mutaçao consagra
o uso constitudonal, que acaba se sohrcpondo à norma escrita da Constituição. Na análise da mutação constitucional nos Estados Unidos.
LOEWENSTEIN 1~ alude exatamente ao uso constitucional, cuia ação modificadora tornaria irreconhecível ao, autores da Constituição o texto
de 1787.
16 MANUEl. GARCíA-PELAYO Alianza Editorial - 1984, p. 137.
17

MANUEL GARCIA-PELAYO -

18 PABLO LUCAS VERDú Editorial Temos, 1984. pp. 179-180.
19
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o regime parlamentar do século XIX, que surgiu e se consolidou
sob o impulso de normas consuetudinárias, tornou-se o território predileto
da mutação constitucional. São dessa natureza as convenções constitucionais
do regime parlamentar britânico e as normas de correttezza costituzionale,
que mereceram, estas últimas, largo tratamento no Direito Constitucional
italiano.
BISCARETTI DI RUFFIA, retomando o tema que SANTI ROMANO
desenvolveu no seu trabalho - Diritto e Correttezza Costituzionale qualifica a norma de correção de norma social e muitas vezes o Direito nela
encontra seu pressuposto necessário. Estranha ao Direito, a norma de
correção é dele indispensável complemento. A norma de correttezza socorre,
circunda, alimenta e vivifica o Direito, mas não é Direito. Raciocinando em
função do Estatuto Albertino, na obra escrita em 1939, '20 BISCARETTI
relaciona a norma de correção e o regime parlamentar, "vera inesauribile
fonte di norme convenzionalí". No ordenamento italiano, BISCARETTI
localizou as normas de correção, que não encontravam maiores resistências
no breve texto constitucional flexível, representado pelo Estatuto Fundamental de 4 de março de 1848, em dois planos: o dos poderes discricionários
dos órgãos estatais e o das regras de lealdade, educação, cortesia, discrição
e deferência entre os Poderes. Dentro desse duplo conteúdo, BISCARETTI
examina as mais relevantes normas de "correttezza costituzionale" relativas
à Coroa, ao Governo do Rei, ao Grande Conselho, às Câmaras, no ordenamento anterior à Constituição republicana de 1947.
Deten~se no segundo grupo a que se referiu BISCARETTI, SPAGNA
MUSSO '21 estabeleceu a distinção entre as convenções constitucionais do
regime parlamentar britânico - "Conventions of the Constitution" - e
as normas de "correttezza costituzionale". Enquanto as convenções constitucionais são normas carentes de juridicidade, embora impregnadas de
substancial relevo jurídico e dotadas de sanção política, as normas de
correttezza costituzionale, segundo conceito elaborado no Direito Italiano,
são normas do cerimonial, da boa educação política, do fair play constitucional, de mera correção de comportamento nas relações políticas.

5. Na perspectiva histórica, a mudança constitucional se realiza através
de formas variadas, as quais repercutem, com maior ou menor intensidade,
na validez e na vigência da Constituição. A mudança da Constituição é
que se encarrega do processo mais radical de mudança, se,ia mediante a
substituição de uma Constituição por outra, a destruição da Constituição ou
a supressão da Constituição, abrindo caminho ao Poder Constituinte originário.
20 PAOLO BISCARETI'I di RUFFIA - Le Norme c1ella Correttam C08títuziornJle. Milano, Giuffre Editore, 1939, pp. 130-133.

21 ENRICO SPAGNA MUSSO - Dirftto CostituztoMle - Vol. 1, Cedam,
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CARL SCHMITT, ~~ em sua conhecida Teoria da Constituição,
publicada em 1927, descreveu as formas históricas das mudanças constitucionais, nelas abrangendo mudanças da Constituição e mudanças na
Constituição, identificadas na Destruição da Constituição, Supressão da
Constituição, Reforma Constitucional, Quebra da Constituição e Suspensão
da Constituição. A destruição e a supressão da Constituição são formas
radicais da mudança constitucional, enquanto a reforma constitucional, a
quebra da Constituição e a suspensão da Constituição significam mudanças
parciais, atingindo "prescrição legal-constitucional", sem acarretar substituição da Constituição, embora a mudança parcial possa alcançar forma
mais intensa, que se avizinha das formas radicais, quando não obedecer a
uma prévia regulação constitucional do processo de mudança, f o que
acontece com a suspensão da Constituição, sob a forma de suspensão
Ilarcial de regras constitucionais, em processo não previsto na Constituição,
para autorizá-Ia. Infere-se da exposição de CARL SCHMlTT que as formas
radicais da mudança constitucional acarretam a substituição, por destruição
ou supressão da Constituição, das decisões políticas fundamentais (formas
de Governo e de Estado, direitos fundamentais), enquanto as mudanças
parciais se referem às leis constitucionais ou prescrições legais~constitucio
nais, observada a distinção que CARL SCHM ITT 2~ estabeleceu entre Constituição e Lei Constitucional, o conceito absoluto e o conceito relativo de
Constituição. Na primeira acepção, a Constituição é a decisão de conjunto
sobre O modo e a forma da unidade política e na segunda a Constituição é o
documento que contém uma pluralidade de leis constitucionais.
JORGE MIRANDA 24 elaborou o conceito de vicissitudes constitucionais, que corresponde aO de mudanças constitucionais, dando-lhe o signi.
ficado de "quaisquer eventos que se projetem sobre a subsistência da
Constituição ou de algumas das suas normas", para abranger na amplitude da categoria as vicissitudes radicais e as vicissitudes parciais. São
tipos de vicissitudes constitucionais a revisão constitucional, a derrogação
constitucional, o costume constitucional, a interpretação evolutiva da
Constituição. a revisão indireta, a revolução, a ruptura não revolucionária.
a transição constitucional e a suspensão parcial da Constituição.
Esclarece JORGE MIRANDA ~.-, que a revisão constitucional é modificação da Constituição com a finalidade de auto-regeneração e autocorrservação, a derrogação correspondc à violação. a título excepcional. de
prescrição legal-constitucional, o costume constitucional e a interpretação
22 CARL SCHMITr - Teoria de la Conslitución - Tradução de Francisco
Ayala. Editorial Revi.sta de Derecho Privado. Madrid, 1934, pp. 115/117.
23

CARL SCHMITr -

Ob. cit., pp. 13, 23, 27, 28, 29.

24 JORGE MIRANDA - Manual de Direito Constitucional, vaI, l, Tomo II _
Coimbra Editora, 1981, p. 429.
25

JORGE MIRANDA -

Ob. cit., pp. 433. 434, 436, 437, 439, 441.
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evolutiva da Constituição são modificações tácitas da Constituição, a revolução e a ruptura não revolucionária situam-se no plano das vicissitudes
constitucionais com ruptura na continuidade da ordem jurfdica, mediante
alterações totais ou parciais, a transição constitucional é a passagem de
uma Constituição material a outra com observância das formas constitucionais, a suspensão da Constituição acarreta a não vigência durante certo
tempo de algumas normas constitucionais, por imperativos de salus publica,
configuradora do estado de sítio e de outras situações extraordinárias ou
de necessidade.
6. A reforma da Constituição é processo técnico de mudança constitucional. Trata-se de criação do poder constituinte originário, do qual
o poder de reforma recebeu a incumbência de introduzir alterações na
Constituição, para afeiçoá-la às exigências do tempo. A reforma da Constituição decorre do poder constituinte derivado ou instituído, ocupando
posição diversa do Poder constituinte originário e do Poder Legislativo
ordinário. Niio dispõe da plenitude criadora do Poder Constituinte originário e se sobrepõe ao legislador ordinário. Tendo por objeto de sua
atuação a norma constitucional, o poder de reforma, na ampla acepção
do termo, apresenta-se como o constituinte de segundo grau, subordinado
ao Poder Constituinte originário, que é o responsável pela sua introdução
no texto da Constituição e autor das regras que condicionam o seu apare·
cimento e disciplinam sua atividade normativa, Dentro dessa configuração
dual do Poder Constituinte, não me parecem procedentes as críticas que
im~\1%'I.lam c ~m\)te%c da ex.\)t~'S'Sãc oorn.ai,tada, de modo ~eral- ~lm. ~\lbli
cistas - poder constituinte derivado ou instituído - , sob o argumento
especioso de que a denominação de Poder Constituinte deve ser reservada
ao poder originário, o criador da Constituição, negando autonomia à
segunda categoria de Poder Constituinte, ao qual esses críticos preferem
tratar de poder de reforma, subtraindo dele a qualificação constituinte.
Reforma, emenda e revisão são manifestações do poder constituinte
instituído, que podem receber tratamento diferenciado, atribuindo a cada
uma dessas formas objeto próprio de atividade, bem como tratamento
indiferenciado, sem distinguir uma da outra manifestação pela forma ou
matéria de sua atividade.
No Direito Constitucional Positivo, Reforma, Emenda e Revisão ora
se apresentam individualizadas, recebendo matérias distintas e enquadradas
em procedimentos destacados, ora aparecem unificadas, dentro de regu·
lação comum e igual, que extingue a pluralidade das fOl1JJas do poder
constituinte derivado. A boa técnica constitucional recomenda, no caso
de adoção do processo unificado, o emprego do termo correspondente,
em linguagem do mesmo nível unitário, para afastar ambigüidades terminológicas .
A variedade terminológica na identificação das formas do Poder Cons·
tituinte instituído ou derivado, refletindo preferência do Direito Constitu16
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cional Positivo c da doutrina constituciona 1. não impediu a compreensão
comum sobre a nattll'eza limitada da atividade do poder constituinte ins·
tituído, nas suas formas de emenda, reforma ou revisão. As Constituições
fixam as limitações, maiores ou menores, que condicionam a atividade do
Poder Constituinte instituído, e a doutrina constitucional, antiga ou contemporânea, não diverge no entendimento das limitações que condicionam a
conduta desse Poder, seja clo: denominado Poder de Reforma, Poder de
Emenda ou Poder de Revisão.
GEORGES BURDEAU, :!l; em profundo e exaustivo exame das formas
de Poder Constituinte, oferece a dimensão dessa limitação quando confere
ao Poder Constituinte instituído a qualificação de órgão do Estado, sub·
metido, a exemplo dos demais órgãos do Estado. às regras da Constituição
relativas à sua estruturação c às condições de seu funcionamento, vale
dizer, às regras que dimanam de ordenamento pré-estabelecido. Conceituando o Poder instituído ou de revisão como poder essencialmente limitado,
BURDEAU 2, desenvolve essa afirmação axiomática em dois argumentos
fundamentais. O primeiro considera que o Poder de Revisão - Poder
Constituinte Instituído - é criação da Constituição e se ele ab-rogar a
Constituição estará destruindo o fundamento de sua competência. O segundo argumento se projeta no campo do regime político. BURDEAU
sustenta que as formas de revisão são comandadas pelo regime político
estabelecido na Constituição. A solidariedade entre o fundamento político·
filosófico da Constituição c o tipo de revisão nela previsto torna a revisão
inseparável da ordem constitucional. A revisão é tributária da idéia de
direito que fundamenta o poder político e incorrerá em desvio de poder
se a revisão colocar-se a serviço de outra idéia de direito. Admitindo a
revisão total, quando estiver expressamente consignada na Constituição,
BURDEAU 2~ sustenta que o silêncio ou a imprecisão do texto constitucional sobre a revisão total, deve ser interpretado como proibição dessa
modalidade de revisão. O desconhecimento da natureza limitada do poder
constituinte derivado, seja ele denominado poder de revisão, poder de
emenda ou poder de reforma, ou a prática da revisão total, quando ela não
for expressamente prevista na Constituição, conduzirá ao que se denominou
de "fraude à Constituição".
A limitação é idéia imanente ao poder constituinte instituído. Essa
imanência freqüentemente se revela nas limitações materiais e circunstan·
ciais, mediante a designação de temas c períodos insusceptíveis de revisão,
emenda ou reforma constitucional. A exclusao da forma de governo da
26 GEORGES BURDEAU
pp. 234/235.
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proposta de reVlsao, consagrada na Lei Constitucional Francesa de 14
de agosto de 1884, caracterizando limitação material ao poder constituinte
derivado, espraiou-se nos ordenamentos republicanos, que ampliaram, sucessivamente, o conteúdo das limitações até alcançar a extensão pletórica
que as restrições atingiram na Constituição Portuguesa de 1976, a que
parece ter ido "mais longe na enumeração de limites", conforme acentua
JORGE MIRANDA. 21
As limitações não se esgotam na enunciação explícita de matérias ou de
circunstâncias impeditivas de revisão, emenda ou refoma. CANOTILHO 80
confere relevo aos limites tácitos para aduzir que, às vezes,
"as Constituições não contêm quaisquer preceitos limitativos do
poder de revisão, mas entende-se que há limites não articulados
OU tácitos, vinculativos do poder de revisão. Esses limites podem
ainda desdobrar-se em limites textuais implícitos, deduzidos do
próprio texto constitucional, e limites tácitos imanentes numa
ordem de valores pré-positiva, vinculativa da ordem constitucional
concreta."
Exprimindo as reservas da experiência constitucional portuguesa, que
adotou ampla enumeração dos limites materiais, CANOTILHO 81 afima a
incompatibilidade do cumprimento da tarefa constitucional "com a completa disponibilidade da Constituição pelos órgãos de revisão", especial·
mente "quando o órgão de revisão é o órgão legislativo ordinário".
ALESSANDRO PIZZORUSSO 82 igualmente reconhece a existência
da limitação explícita e da limitação implícita que controla o Poder de
Revisão. No exame da Constituição da Itália, PIZZORUSSO afasta a
possibilidade de confeccionar um elenco taxativo das limitações implícitas,
preferindo localizá·las nos princípios fundamentais inderrogáveis, como o
princípio da soberania popular, o princípio solidarístico, o princípio da
igualdade formal e substancial, o princípio da proteção ao trabalho, o
princípio autonomístico, o princípio pluralístico, entre outros.
O reconhecimento da natureza limitada do poder constituinte instituído
é tema comum aos publicistas brasileiros. PONTES DE MIRANDA, 88 nos
Comentários à Constituição Federal de 1934, texto que inovou substancial·
29 JORGE MIRANDA -

Manual de Direito Constitucional -

30 J. J. GOMES CANOTILHO -

-

Díreito Constitucional -

Coimbra, 1991, p. 1135.
31 J. J. GOMES CANOTILHO. Direito Constitucional -

Ob. clt., p. 474.

Livraria Almedlna
Ob. cit., p. 1.135.

S2 ALESSANDRQ PIZZORUSSO. Comentário della Costituzione a cura di
G. Branca - Garanzie Costituzionali - Zanlchelli Editore, 1981. pp. 721-722.
33 PONTES DE MIRANDA. Comentários à Constituição da RepdbUca 4o.t
E.U. do BTasU - Tomo n, Editora Guanabara, p. 528.
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mente a técnica da reforma constitucional brasileira. frisou o carátcr limitado do "poder emendador e revisor". PINTO FERREIRA ;l~ sempre insistiu na barreira oposta ü ativid<lde de reforma constitucional.
NELSON DE SOUZA SAMPAIO 3;' recordando a múltipla designação
do Poder de Reforma, aprofunda o estudo das limitações materiais explícitas
e as limitações materiais inerentes à reforma constitucional. JOSÉ AFONSO
DA SILVA 3'; sustenta que o poder de reforma "é ínquestionavelmente um
poder limitado. porque regrado por normas da própria Constituição".
JOSÉ ALFREDO DE OLIVEIRA BARACHO. :1, em sua Teoria Geral elo
Poder Constituinte, recorda a distinção entre o "poder constituinte originário
e o poder constituinte derivado, constituído, instituído ou de segundo grau,
que é limitado". MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO 38 e CELSO
RIBEIRO BASTOS.:w em valiosas análises dedicadas ao tema, acentuam
a natureza limitada do poder de reforma constitucional. IVO DANTAS1t)
tece oportunas consideraçoes sobre o alcance da emenda e da revisão no
texto da Constituição Federal de 1988, considcrando a emenda de âmbito
restrito, enqmmto a revisão tende a ser ampla c abrangente. não obstante
a comum localização da emenda c da revisão no domínio limitado do poder
constituído ou poder reformador.
7. No Direito Constitucional Positivo, a mudança na Constituição não
se identifica por terminologia uniforme. Reforma constitucional, Revisão
constitucional e Emenda à Constituição são os termos que designam o processo de mudança. refleti ndo a preferência variável dl' constituinte. Há
Constituições que empregam indiferentemente reforma. emenda ou revisão,
sem a preoeLlp~lCJO de 8trihuil' procedimento ou con1cúdo diferenciado a

PINTO FERREIRA. Principios Gerais do Direito Constitucional Moderno
edição. Tomo I - Konfino Editor, 1951. pp. 174·175. Curso de Direito
Constitucional - 5 R edição. 1991 - Editora Saraiva, p. 19. Comentários à Cons~
tituição Brasileira, 3° vaI., 1992, Editora Saraiva, pp. 192, 193, 194, 195, 208, 209.
34

2~

35 NELSON DE SOUZA SAMPAIO. O Poder de Reforma Constitucional
Moderno - 2~ edição atualizada. 1961, Imprensa Oficial - Bahia, pp. 40. 80. 88.
36 JOS~ AFONSO DA SILVA. CUrso de Direito Constitucional 1991, p. 58.

7~

edição,

37 JOSlt ALFREDO DE OLIVEIRA BARACHO. "Teoria Geral do Poder
Constituinte" - Revista Brasileira de Estudos Políticos, nO 52, janeil'o de 1981,
pp. 40, 41, 50, 57.
38
cional -

MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO. Curso de Direito Constitu17~ edição, 1989. Editora Saraiva, pp. 24, 25, 26.

39 CELSO RIBEIRO BASTOS - IVES GANDRA MARTINS. Comentários
à Constituição do Brasil - 19 vaI.. 1988, Editora Saraiva. pp. 155/159. "Curso
de Direito Constitucional" - 1l~ edição, 1989, Editora Saraiva, pp. 32/36.
40 FRANCISCO IVO DANTAS CAVALCANTI. Poder de Reforma como
Garantia da. Supralegalidade Constitucional. Tese de Doutoramento em Dil'eiw Belo Horizonte, 1990, pp. 156/161, 189/200.
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essas modalidades de mudança constitucional. Outras Constituições fazem
a distinção entre Reforma, Emenda ou Revisão. Há o grupo de Constitui~
çães que prefere a linguagem unificada, para designar a mudança sob o
título exclusivo da Revisão, da Refoma ou da Emenda.

Revisão da Constituição é o temo preferido, para designar o procedimento da mudança constitucional, nas Constituições da Bélgica de 7 de
fevereiro de 1831 (art. 131), da República Federal da Alemanha - Lei
Fundamental de 23 de maio de 1949 (art. 79 - 1.2.3), da Itália de 27
de dezembro de 1947 (art. 138), da França de 4 de outubro de 1958
(art. 89), da Suíça de 29 de maio de 1874 (arts. 118/123), de Portugal
de 2 de abril de 1976 (arts. 284/289).
Nestas Constituições, aqui mencionadas a título exemplificativo, a
revisão submete-se a regras limitadoras de foma e de fundo. Pela Cons·
tituição da Bélgica, se o Poder Legislativo - Câmara dos Representantes
e Senado - declarar a necessidade da revisão de determinadas disposições
constitucionais, as duas Câmaras são dissolvidas, convocand~se eleições
gerais para renová-las. As Câmaras eleitas decidirão, de comum acordo
com o Soberano, as matérias que serão submetidas à revisão (art. 131).
O procedimento complexo e o acordo de vontades para definir o conteúdo
da revisão explicam o uso restrito da revisão constitucional e a lentidão
do procedimento. A última revisão da Constituição da Bélgica, que é a
terceira na ordem cronológica, consumiu dezesseis anos de deliberação. 41
Na Constituição da Itália, que prevê a possibilidade de submeter a lei de
revisão ao "referendum" popular (art. 138), em determinadas condições,
a forma republicana não pode ser objeto de revisão constitucional, em
limitação explícita (art. 139). A Lei Fundamental de Bonn exclui expressamente da revisão constitucional a organização da Federação em Estados,
o princípio da participação dos Estados na legislação, os direitos fundamentais (arts. 1.0 até 19), os princípios do Estado Federal democrático e
social (art. 20.1), a fonte popular do poder (art. 20.2), o respeito à
Constituição, à lei e ao Direito pelos Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário (art. 20.3). A Constituição da França, que admite três processos
de revisão da Constituição - o processo nomaI do art. 89 e os dois
processos excepcionais dos arts. 11 e 34, sendo controvertida a constituo
cionalidade do processo contido no art. 11, que JACOUES CADART 42
denomina de "processo inconstitucional" - proíbe a revisão no caso de
atentado à integridade do territ6rio francês e dispõe que a foma republicana
de governo não pode ser objeto de revisão. A Constituição de Portugal
adota dupla modalidade de revisão. A primeira forma de revisão pressupõe

-

41 PIERR.E wrGNY. La Troisieme Revision de la Constitution :lttabUsaements ltmile Bruy1aDt - 1972, p. 74.

BruXlel1es

a JACQUES CADART. lnsttfutfom PoUtiqu/38 et Droit Constltutfon.nel _
Tomo I, 2t edição, L.G.D.J., Pa.rill, 18'19, p. 136.
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o decurso de cinco anos, a partir da data da publicação da revisão anterior.
No uso dessa competência, a Assembléia da República promoveu as Revisões Constitucionais de 1982 e 1989. A outra modalidade, também chamada de revisão extraordinária, poderá ocorrer a qualquer momento e
sua aprovação dependerá da "maioria de quatro quintos dos Deputados
em efetividade de funções", conforme estabelece o inciso 2 do artigo 284.
No caso da revisão após o decurso de cinco anos, que é designada de revisão
ordinária. as alterações constitucionais devem ser aprovadas "por maioria
de dois terços dos Deputados em efetividade de funções" (art. 286 - 1).
A Constituição Portuguesa impõe ao poder de revisão constitucional extensa
limitação material. ahrangendo quatorze matérias, identificadas nas alíneas
a até o do artigo 288. Aos limites materiais. a Constituiçiio acrescentou os
limites circunstanciais de revisão, par3 vedar a prática de ato de revisão
constitucional na vigêncin do estado de sítio ou do estado de emergência
(art. 288). A ampla irreformabilidade constitucional consa~ra a ortodoxia
do regime político. visando subtrair ao constit'Jinte de revisão o exercício
de ativid?de modificadora dos princípios que identificam as decisões políticas fundamentais. A experiênda portuguesa demonstra qtle a irreforrnabiHdade não fi intransponível. A revisão constitucional de 1989 alterou a
redação de princípios incluídos no domínio da int<>ngibilidade constituci()nal. para. atra\'~s do processo da dupla revisão. abrandar o conteúdo de
princípios consid~rarlos irreformávci~ na red8~ã(1 origin66a da Constihlição. A nova redaç?,o da alínea f do artigo 288 exemplifica a alteração
ahrandadora. que eliminou a irreforJTlabilid-1de do "princípio da apropriacão coletiva dos principais meios de producão e solo~. hem como dos
recursos naturais, e a eJiminacão dos monopólios e dos latifúndios", substituindo a regra coletivizadora da economia socialista pelo enunciado do
princípio Qenérico da "coc"-::istênci fl co setnr pt,hlico, setor privado e do
setor coopcratiyo e soci,l1 de propriedade d0S meir>s de produção", que a
lei cle revisâ0 deverá respr:it(lr. A Con~tituição da Suíça ::lutoriza a revisão
total e a revisão parcial da Constituição e introduz n inichtiva l'opulRt e
(1 refercl1dum no processo da revisão constitucional (arts. 120, 121, 122).
Emenda à Constituicão é a locucão adotada na Constiruicão dos Estados
Unidos de 1787. em se~ artigo V: para identificar o poder de mudança
constitucional conferido ao Congresso. através de suas duas Casas. p"ra
propor "amendments to thís Constitutíon". ou. se a iniciativa emanar das
legislaturas de dois terços dos Estados, o poder de propor emendas se
desloçará 1'<>r8 um" Convenção: ... "or. 0'1 the application of the legisla tu·
res of two tpirds of thc several States. shall cnH a convention for proposing
amendments" ...
Reforma da Constituição é o termo empregado para designar o procedimento de mudança nas Constituições da Argentina de 1853 (art. 30),
elo México de tqt7 (art. 135), do Uruguai de 1967 (art. 331), do Pem
dc 1979 (art. 356) - esta última ora submetida ao processo nela não
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previsto de suspensão por ato do Presidente da República - , do Chile
de 1981 (art. 116) e da Espanha de 1978 (arts. 168/169).
Na Argentina, as reformas constitucionais de 1866, 1898, 1949 e 1957
vinculam-se ao texto originário de 1853. A refonna de 1949, que acrescentou matéria nova e alterou substancialmente as disposições existentes, acolhendo as concepções peronistas, reportou-se ao texto originário da Constituição de 1853, que não foi substituído por outro, não obstante as inspirações ideol6gicas colidentes que caracterizaram a reforma de 1949,
portadora da filosofia peronista do Estado, do Poder, da Cultura e da
Economia. A Constituição do Uruguai admite a reforma constitucional
total ou parcial (art. 331), estabelece a relação entre reforma e plebiscito
(art. 331, a, b), prevê a eleição de Convenção Nacional Constituinte, para
elaborar o projeto de refonna e submetê-lo ao Corpo Eleitoral (art. 331, c),
faculta a reforma na via de leis constitucionais aprovadas pelas Câmaras
e pelo eleitorado (art. 331, d). A Constituição do Peru contém engenhoso
procedimento de reforma constitucional, no qual a manifestação plebiscitária poderá exercer a função de arbitragem nos dissídios entre o Congresso
e o Presidente da República (arts. 117/118). A Constituição da Espanha
autoriza o referendum da reforma constitucional (art. 167.3), se nesse
sentido houver requerimento de membros de qualquer das Câmaras; dispõe
que a revisão total ou a revisão parcial, quando repercutir no Título Preliminar - que contém as decisões sobre o Estado Social e Democrático de Direito, a soberania nacional, a Monarquia Parlamentar, a garantia do direito à
autonomia das Nadonal1dade-s e Regloo, a \íngua ctida\ e as div1~W \inguísticas da Espanha - nos Direitos Fundamentais, Liberdades Públicas
e na Coroa de Espanha, além de requerer a aprovação pela maioria de dois
terços de cada Câmara, acarretará a dissolução imediata das Cortes (artigo
168). isto é, do Congresso dos Deputados e do Senado. O texto da reforma
que for aprovado pelas Câmaras eleitas ap6s a dissolução deverá ser submetido ao referendum (art. 168.3).

A vigente Constituição da Venezuela adota o duplo processo de emenda
e de reforma constitucional (arts. 245 - 1.0 até 6." e 246 - L" até 4.").
A emenda altera os artigos e tem alcance limitado. O Proieto de Reforma
é abrangente e pode dar origem a nova Constituição, se, além da aprovação
parlamentar, obtiver, em seguida, a aprovação popular na via referendum
(art. 246, 4.0).
8. Reforma, emenda e revisão são expressões Que identificam no Direito
Constitucional Brasileiro a sede do poder constituinte instituído, ao qual
se conferiu o exercício de competência para operar a mudança na Constituição, dentro de normas pré-estabelecidas pelo constituinte originário. A
Constituição Monárquica de 1824 (art. 174) e a Constituição Republicana
de 1891 (art. 90) preferiram a expressão reforma para designar o processo
de mudanca constitucional. A Constituição de 1934 enriqueceu o vocabulário jurídico, adotando dupla designação, diferenciando uma da outra:
22
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Emenda, quando as alterações de mudança constitucional não modificarem
a estrutura política do Estado (União perpétua e indissolúvel dos Estados,
do Distrito Federal ~ dos Territórios ~ Competêncía privativa da União
Competência privativa dos Estados - Competência concorrente da
União e dos Estados - Intervenção federal - Autonomia municipal Vedações constitucionais - Bens do domínio da União e dos Estados),
a organização ou competência dos poderes da soberania (Poder Legislativo
- Poder Executivo - Poder Judiciário - Coordenação dos Poderes Justiça dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios - Declaração
de Direitos - Estado dc Sítio - Defesa contra os efeitos das secas no
Nordeste - Sistema da representação proporcional - Voto secreto Processo de emenda e revisão constitucional). Revisão, quando as alterações propostas alcançarem as matérias subtraídas à emenda constitucional.
A Carta de 1937, marcando sua indiferença às formas constitucionais, empregava as expressões emenda. modificação ou reforma, dando·lhes sentido
equivalente, para caracterizar o processo de Emenda à Constituição (artigo
174). As Constituições de 1946 (art. 217) e de 1967 (arts. 49 - I e 50)
e a Emenda Constitucional n.O 1 de 1969 (arts. 46 - 1,47,48 e 49) tomaram a emenda o objeto da atividade do Poder Constituinte derivado. O
caráter unitário da emenda, como único instrumento da mudança constitucional. ao contrário da Constituição de 1934 que pluralizou essa instrumentalidade, só ficou comprometido quando a redação do texto de
1946 proibiu a reforma na Yigênci a do estado de sítio (art. 217, § 5.°).
<Ihandonando na regra vcdalória o emprq.!Ü unitário do krmo emenda.
A limitação da matéria que poderá ser objeto da reforma, da emenda
ou da revisão, de modo a circunscrever o domínio da emenda a determi·
nados artigos. o da reforma e o da revisão, para matéria mais ampla, não
encontra correspondência na prática constitucional brasileira. Sob a vigên.
cia da Constituição Federal de 1946, foram promulgadas emendas breves
c emendas longas. No primeiro grupo, identificando emendas que introduziram alterações no artigo ou em parte dele, incluem-se a Emenda Constitucional n.a 7. de 22 de maio de 1964, que suspendeu a vígêneía do
§ 34 do artigo 14 t da Constituição, em texto de artigo único; a Emenda
Constitucional n.O 8, da mesma data. que alterou a redação do inciso XVI
do artigo 87 da Constituição: a Emenda n.O 12, de 8 de abril de 1965, que
deu nova redação ao § t. O do artigo 28 da Constituição; a Emenda Constitucional n.O 20. de 25 de maio de 1966, dando nova redação ao artigo
185 da Constituição e él Emenda Constitucional n.o 21. de 29 de novembro
de 1966, que suprimiu o parágrafo único do artigo 199 e substituiu palavras
na redação do mencionado artigo. Ao grupo de emendas largas, que ingressam na conceituação mais dilatada da reforma e da revisão, pertencem,
entre outras, a Emenda Constitucional n.o 4. de 2 de setembro de 1961,
que instituiu o sistema parlamentar de Governo: a Emenda n.O 5, de 21 de
novembro de 1961, que estabeleceu nova discriminacão das receitas mu·
nicipais: il "Emenda n.O 9. de 22 de julho de 1%4, dispondo sobre a
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eleição de Deputados. Senadores, Presidente e Vice-Presidente da República;
a Emenda Constitucional n.O 14, de 3 de junho de 1965, que defmiu as
inelegibilidades para Presidente e Vice-Presidente da República, Gover~
nador e Vice-Governador do Estado, Prefeito e Vice-Prefeito; a Emenda
Constitucional n.O 16, de 26 de novembro de 1965, que continha a retot
ma do Poder Judiciário; a Emenda Constitucional n.O 18, de 1.0 de
dezembro de 1965, organizando o sistema tributário nacional. Na vigência
da Constituição Federal de 1967, a extensão da Emenda Constitucional
atingiu a forma extrema da Emenda total, desconhecida na pr6pria Constituição, através da Emenda n.O 1 de 17 de outubro de 1967. outorgllda
pelos Ministros Militares no exercício anômalo e inconstitucional da Pre·
sidência da República. Nesse período do autoritarismo político, incluem-se
na categoria das emendas longas. abrangendo nas suas alterações numerosns
disposições constitucionais, as Emendas Constltucionais n.'3l!. a, de 14 de
abril de 1971, 11, de 13 de outubro de 1978, 22, de 29 de junho de 1982
e 25, de 15 de maio de 1985.
4

Não havendo conteúdo material para distinguir Emenda. Reforma e
Revisão, por silêncio da Constituição, torna-se de manifesta fragilidade
e irrelevância o simples critério formal, fundpdo na anexação do texto, no
caso de Emenda. ou de sua incorporação à Constituição, quando se tratar
de revisão ou reforma.
A Constituição Federal de 1988 conferiu tratamento mais complexo
à técnica da mudança constitucional, prevendo a adoção da Emenda e da
Revisão Constitucional, para atingir aquele objetivo.
Aproximou-se da Constituição Federal de 1934. consagrando a dupla
modalidade de mudança constitucional, através da Emenda e da Revisão,
mas dela se afastou ao deixar a revisão sem conteúdo próprio, admitir sna
utilização uma só vez - ... "após cinco anos, contados da promulgação
da Constituição" ... - e adotar processo simplificado de revisão.
A Constituição de 1988 ordenou as fases procedimentais da Emenda
à Constituição, compreendendo a iniciativa (art. 60, I, II e IH), a deliberação, em dois turnos, o quorum da aprovação (art. 60. § 2.°) e a promulgação (art. 60. § 3.°). Vedou a emenda na vigência do estado de
sítio. da intervenção federal e do estado de defesa (art. 60. § 1.°). Excluiu
da deliberação a proposta de emenda que pretender abolir as matérias consideradas irreformáveis pela Constituição, integrando o conjunto das deci·
sões políticas fundamentais (art. 60, § 4.°, I, 11, 111 e IV).

Ctmuasta:o.do t.mn o cau\t\Q'&) 'iorma\Th"mtl CJ.u'e wm.1m~1l ti "P~ ne
Emenda. a revisão constitucional foi contemplada em único e breve artigo
do Ato das Disposições Constitucionais Transit6rias. Compreende-se a
localização no Ato das Disposições Transitórias, pois a revisão constitucional
- como as outras matérias que se inscrevem naquele setor - , terá duração
24
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efêmera e, uma vez consumaua, de~aparcce]'à como norma de eficácia
transitória.
a que surpreende e causa estranhezJ na análise do artigo 3.° do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias é a escassez normativa
na regulação da revisão constitucional, amesquinhando tema relevantíssimo. Limitou-se o constituinte a prever a realização da revisão constitucional, "após cinco anos, contados da promulgação da Constituição",
fixar o quorum de aprovação "maioria absoluta dos membros do
Congresso Nacional" - , sensivelmente inferior ao agravado quorum de
"três quintos dos votos" dos membros ela Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, exigido para aprovação da Emenda; acolher a deliberação
"em sessão unicameral", dispensando a deliberação bicameral e não promíscua, adotada na Emenda à Constituição. que eorresponde melhor à
estrutura do bicameralismo federal brasileiro. a constituinte, se não incorre11
nela. nproximou-se da anomfa cm:litll:iowl/e. que SPAGNA MUSSa 43
equiparou no "vuoto normativo-costituzionale".
Desprezou o constituinte de 1988 o modelo cün~lill1ci0nal de 1934,
que cuidou, tecnicamente, da revisão constitucional, no seu conteúdo material e no seu procedimento (art. 178 - §§ 2.° e 3.°). Ignorou a contribuiçíío
do Direito Comparado. oferecida pcln Constituição Portuguesa de 1976,
que delimitou a época c o domínio indcvassávcl pela r12visão constitucional. Não teve a cautela de organizar ü sistema de defesa da revisão.
proibindo sua efetivação na vigência da intervenção federal. do estac1l1
de sítio e do estado de defesa. Não cabe indagar qual teria sido a
intenção do constituinte, quando abandonou o seu !2osto pela expnnsividndc:
da matéria constitucional, pma d<lr preferência ao laconismo da revisiiu
constitucional.

o certo é que <J revisiJo eOll~rcssual. previsi a no a rtigl) 3.') do ADeT.
apesar da escassez normativa. nil() dcscaraclcriza a revisào como forma
limitada de llludança constitllciona I, compartilhando as limitações que, e111
nosso ordenamento constitucion::ll, atingem ~i Emenda à Constituição. A
Revisão, a Reforma c a Emenda estilo localizadas no Poder Constituink
derivado ou de segundo grau e silo formas de lTIflnifestação desse poder.
que surge de transformação do Poder Legislalivo ordinário.
A revisão constitucional admitida pelo artigo 3.') do Ato das Disposições Constittlcionais Transitórias é revisão parcial. Não se cogitou da
revisão total naquele artigo ou em qualquer outro da Constituição.
Manifestação do Poder Constituinte derivado. a revisão constitucional
também se submeled às mesmas limitações materiais c circunstanciais que
condicionam a atividade do poder de emenda à Constituição. Portanto.
43 ENRICO SPAGNA MUSSO. Dirillo
p.135.
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não deverá constituir objeto de deliberação proposta de revisão tendente
a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e
períodico, a separação dos poderes (adotada, com as respectivas peculiaridades. tanto no regime parlamentar como no regime presidencial), os
direitos e garantias individuais. A Constituição não poderá ser revista na
vigência da intervenção federal, do estado de defesa ou do estado de sítio.
Às limitações comuns à Emenda e à Revisão, por se tratar de formas
de manifestação do poder constituinte derivado. que atuam no plano da
mudança na Constituição, devem ser acrescentadas as limitações específicas.
que advirão do plebiscito popular, definindo a forma de governo - República ou Monarquia Constitucional - e o sistema de governo Regime
Parlamentar ou Regime Presidencial. A sucessividade da revisão em relação
ao plebiscito, que antecederá aquela, não deve ser interpretada restritivamente, como se a única matéria que poderá ser objeto da revisão se
esgotasse na forma de governo e no sistema de governo preferidos pelo
corpo eleitoral brasileiro. Trata-se da limitação mais próxima, tendo em
vista a sucessividade entre o plebiscito e a revisão, mas não é a única
matéria que poderá constituir objeto de revisão. A Constituição assim não
dispõe, A escolha popular decorrente do plebiscito representará outra
limitação material relevante ao exercício da revisão constitucional, juntandose às demais limitações que configuram a natureza derivada e instituída da
revisão congressua1.

l! razoável a interpretação que não vê o artigo 3,° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias como norma em si. isolada do
conjunto da Constituição e indiferente ao sistema que ela organizou.
O artigo 3,° do ADCT é parte do todo constitucional, A revisão congressual nele prevista participa da competência limitada do poder constuinte derivado. sem dispor, como é óbvio. da energia criadora do poder
constituinte originário. :E necessário refletir Que a tarefa da revisão
congressual foi confiada, em princípio, aos membros que integram a atual
composição do Conl!resso Nacional. no final dos resoectivos mandatos.
A Constituição de 1988 não determinou a renovacão do Conllresso. como
providência preliminar. para captar as tendências da vontade popular.
nem ordenou a submissão do texto revisto ao referendum popular. A
hora dectinante dos mandatos legislativos e a distância entre o órgão
de revisão e a vontane popular recomendam a conduta mais comedida do
constituinte da revisão congressuaI, se ela realizar-se na atual legislatura.
A revisão constitucional de competência limitada, como é de sua
índole, proporcionará ao constituinte da revisão congressual a oportunidade
para nova leitura da pletórica Constituição Federal de 1988, de modo
a introduzir no seu texto as alterações. as retificações e os aperfeiçoamentos que forem indispensáveis à consolidação do Estado Democrático
e ao bem-estar do povo brasileiro.
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1.

Sem medo da revisão:

1II1l 110VO

futuro

Inicio por manifestm estranheza c preocupação com respeito à aversão
de alguns publicistas pátrios à Revisão constitucional, providencialmente
prevista no artigo 3.° do Ato das Disposições Constitucion<lis Transitórias.
que se integrou à nossa Carta Política de 1988.
Trata-se de um número reduzido, é verdade, mas J Jutoridade cientí·
fica dessas vozes vem de criar uma obrigação, para este Congresso de
especialistas, de passar à sociedade civil uma mensagem de confiança lW
progresso e na perfectibilidade das instituições constitucionais, como expressão de crença no próprio homem e, em especial. na democracia. qu,'
escolhemos como regime político e modo de vida.
Essa aversão se traduz em argumentos jurídicos c argumentos políticos,
que podem ser resumidos e esquematizados em sete objeções.
As objeções jurídicas
a) O artigo 3.° do ADCT não tem autonomia no texto: deve ser
considerado assim como um "parágrafo" ao artigo anterior. de modo que
a Revisão se restringiria a uma mera adaptação da Carta ao resultado
do plebiscito, e se necessário fosse;

b) o Congresso Nacional atual não foi convocado com poderes canse
tituintes plenos. como ocorreu com o anterior;

c) qualquer revisão, quc se pretenda, não poder<Í ser geral, devendo
obedecer às vedações das cláusulas pétreas do Texto permanente (art. 60.
§ 4.°).
As objeções políticas
.. Apt"E'sentação feita
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a) A revisão levaria a abolir os acertos da Constituição de 1988 sem.
necessariamente, corrigir seus erros;
b) a revisão seria, afinal, prematura. pois as potencialidades da
Carta Política de 1988 não puderam ser desenvolvidas por falta de legis·
lação complementar;

c) a revisão poria em risco os direitos e garantias consagrados na
Constituição de 1988;
d) a revisão seria, em geral, um retrocesso político.

1. 1.

Apreciação

Nenhum desses argumentos tesiste a um exame critico, evidenciando,
em seu conjunto, uma postura emocional.

Objeções juridicas
a) Negativa de autonomia do art. 3.°, ADCT.
Está-se diante de uma interpretação de fundamento meramente topográfico: post hoc, ergo propter hoc. ~ como se o constituinte houvesse,
por equívoco, deixado de vincular um dispositivo ao outro. Formando,
como deveria, o art. 3.° um parágrafo do anterior.
Essa interpretação revela desconhecimento da origem do instituto da
revisão constitucional, enquanto espécie do gênero reforma constitucional,
do qual a emenda constitucional é a outra espécie. Sua inspiração está na
Constituição portuguesa de 1976, que, por sua vez, adotou a revisão como
consectârio de uma opção por uma Carta política analítico-casuística. A
preferência por esse modelo, por sua vez, decorreu da poderosa orientação
teorético-doutrinária do eminente constitucionalista português TOS~ JOAQUIM GOMES CANOTILHO, que, com o conceito de "constituição diriA
gente" (referência à sua "Constituição Dirigente e Vinculação do Lep,islador", Coimbra, 1982, pp. 79 5S.), advogou para ela um papel de "tarefa"
e de "projeto" político. "um conjunto de normas constitutivas para a
identidade de uma ordem política e social e do seu processo de realização"
(<<Direito Constitucional", Ed. Almedina. Coimbra, 1991 - 5.· edição,
p. 89, recordando o jurista suíço BAUMUN).
Por suposto, adotado esse conceito de ideologização ou orientação
partidária de uma Constituição, sua conseqüência, para a própria sobre
vivência da Carta Política, haveria de ser uma periódica revisão, como o
próprio CANOTILHO explica adiante: fIa idéia de superioridade do poder
constituinte não pode desembocar na idéia de constituição ideal, alheia a
seu "plebiscito quotidiano" ("op. cit.", pp. 1129/1130).

Nada tem, portanto. a teoria da revisão constitucional, a ver com
uma colocação topográfica de sua admissibilidade. seja no Ato das Dispo28
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slçoes Constitucionais Transitóri<Js, sej;) no Texto ]1'0r1l1ancnte. C,ltllO l'
o caso da Constituição portuguesa (arts. 21:\4 e 55.), que admite uma
revisiio ordinária qüinqüenal (art. 284, 1) com quurum de 2/3, ao lado
de uma revisão extraordinária, em qualquer momento (art. 284, 2). com
quorum de 4/5 dos deputados (esta, a "emenda", em nossa nomenclatura).

b) Ausência de legitimidade elo COl1gres,\o NacioJ1al para tornar-se llma
Assembléia Constituinte Revisional.
Alega-se a falta de expressa convocação atributiva de poderes constituintes derivados, sem se atentar que ela está implícita na próprio art. 3.°,
ADCT, que, mais do que simplesmente admitir, determina a revisão constitueion<J1 ("será realizada após cinco anos").
Assim é que o povo brasileiro, ao eleger o atual Congresso, tinha
necessariamente presente essa potencial transformaçfío em Assembléia
Constituinte Revisional.
Quanto ao instrumento convoca tório, a legitimidade do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias é tanto ou mais patente que a da
Emenda Constitucional à Constituição de 1967, com a Emenda n,O 1, de
1969, que convocou a Assembléia Nacional Constituinte em 1988.
Do mesmo modo, a Assembléia de 1993 será tanto ou mais legítima
que a de 1988, pois foi eleita sob as regras e garantías do novo regime
constitucional, livrc, portanto, das distorções herdadas do período autoritário, como os "senadores biônicos", e do "plano cruzado" do então Presidente raSE SARNEY.
c) Limitação material da H.cvisüo de 1993.

Limites expressos não existem, porque, para inibir especificamente a
Revisão, deveriam estar no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ~á que, no Tex.to permanente s6 ~e cogita ue lim"t'.:s CX-jW'':SSOS para
a emenda (art. 60, § 4." ~ cláusulas pétreas),
Por outro lado, será, também, por diferente üngulo, amplíssima, em
razão de suceder-se ao plebiscito que poderá, em tese, tornar objeto de
deliberação o próprio sbtema de separação de poderes adotado.
Há, contudo, limites tácitos a serem observados, que são, nada mais
nada menos, que aqueles que o próprio CANOTILHO aponta como caracterizadores de personalidade juspolítiea do País, profligando as "alterações
constitucionais aniquiladoras da identidade de uma ordem constitucional
histórico-concreta" ("op. cito", p. 1136),
Ora, no caso brasileiro, essa identidade cstú claramente estabelecida
no frontispício da Carta, ao assentar os "princípios fundamentais" do
R. Inf. legi51.
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crático (art. 1.0).
Assim, da mesma forma que uma emenda não poderia "tender a
abolir" os princípios pétreos do art. 60, § 4.°, que, de certa forma desdobram os fundamentais, a revisão não pode romper com a identidade histórico-concreta do País, salvo como decorrência do resultado do plebiscito,
quanto à forma e sistema de Governo.

Ob;eções políticas
a) Risco de abolir acertos sem correção de erros.
Aqui tem-se um argumento indisfarçavelmente preconceituoso. Dificilmente se vislumbra um fundo de razão para tanto. Ao contrário: o
Congresso que elaborou a Constituição de 1988. eleito ao calor do "plano
cruzado" poderia até ser alvo de suspicácia por suas deformações e não o
atual, renovado em cerca de dois terços de suas cadeiras, resultado de
maior experiência eleitoral do povo.

b) Revisão prematura por falta de detalhamento inJraconstitudonal
suficiente.
Eis um argumento que prova demais. Uma Constituição de tal
forma inibidora do trabalho legislativo, de tal forma inadequada em suas
relações entre os Poderes Executivo e Legislativo, de tal forma infeliz
na adoção do instituto da medida provisória, que acabou por dominar a
pauta do Congresso Nacional, entre outras falhas funcionais, por isso mesmo
necessita ser revista, e o mais depressa que se possa fazê·lo. r importante
para o País que se editem as leis de que necessita e, por isso, é importante
que se disponha de uma Carta Política que, em vez de dificultar, facilite o
livre entendimento entre os Poderes, a livre negociação das propostas legislativas, de parte a parte.
Não vem, portanto, prematuramente, mas no momento historicamente
oportuno e juridicamente correto, precisamente para que o País possa dispor
de uma legislação complementar infraconstitucional adequada às suas atuais
necessidades e não se desgastar em embates políticos infrutíferos e decepcionantes.

c) O "risco" aos direitos e garantias consagrados.
Este terceiro argumento é ainda mais preconceituoso que o primeiro
e parte de um exercício de futurologia de duvidosa validade.
Ao contrário do que dele se infere, todas as pesquisas sócio-políticas
realizadas sobre o atual Congresso, como, ainda recentemente, a conduzida
e publicada sob a responsabilidade de BOLIVAR LAMOUNIER e AMAURY DE SOUZA (publ. Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e Políticos
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de Suo Paulo ~ lDESP, 199J) apontam n supcriol'kbdc cultural c política
do atual Congrcsso, além de sua mais nítida legitimidade, como já referido.
Porém o que mais ressalta ç a sua independência, pois foi escolhido
ao amparo de uma Constituição que valorizou sobremaneira a instituição
parlamentar.
Tudo indica, assim, que sua contribuição só poderá vir pal'3 tornar
mais nítidas as garantias individuais c mais controlados os poderes esl atais.

d) A revisiio serú um retrocesso politico.
Aqui, entramos, de cheio, no eatastrofísmo político.
Esse argumento. com a devida vênia dos que o já o usaram, entre
os quais pessoas a quem muito admiro, é mais do que um mau humor
pessimista, mais do que um preconceito não resolvido, mais do que uma
futurologia desamparada, é uma amarga confissão de descrença na democracia, um possível cansaço de esperar por ela.
O senso comum, como na lição de PAYNE, está no homem comUIll,
mais do que em muitos doutos difidentes ou timoratos.
O Congresso é a escolha de homens comuns, conformando o corpo eleitoral mais amplo jamais convocado ou convocáve1 no País, salvo se se
atribuísse também direitos políticos ao menor de dezesseis anos.
Alguns, por certo, se arreceiam de que a Revisào fará certus COtTC~ÕCS
de dispositivos partidários, ideológicos, esse formidável "entulho casuístico",
que configura o que MIGUEL REAI.E denominou UI: "lotalitaristn(l Tl(lrmativo".
Por outro lado, aqueles que, inconfessadamcnlc, gostariam ue manter
uma Carta com preconceitos ideológicos, xenófobos e eSLaLizantes ou garantindo certos privilégios extra e inLra-estutuis, por certo têm razão de Lemer
o novo Congresso, a julgar pelos exemplos de que se dispõe, de sua
independência.
Ao contrário, dele podemos esper'lr um progresso constilucional detivo,
a começar por devolver à sociedade e ao próprio Governo, o pleno direito
de escolha, o que CANOTILHO uenominou de "plebiscito quotidiano",
com a adoção de uma Constituição preponderantemcnte príncipiológica,
antes que casuística, que se completaria através de leis complementares
semi-rígidas, com vigência predeterminada, conforme seu conteúdo. ES1a
ou qualquer fórmula do mesmo jaez, válida para livrá-Ia do <lil,dítiLl1'
casuísmo.
O progresso, enfim, pelo prestígio ao legislador c, em última muílisc,
pelo respeito ao povo que o elegeu. Um novo futuro que reabre. TlJ lenta
mas irretrocedível conquista da legitimidade no Brasil.
R. Inf. legisl.
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2.

Sem medo do povo: um novo sistema de governo

A confiança no futuro, no progresso que podemos alcançar. parte dessa
profissão de fé no regime democrático e na sua potencialidade de aperfeiçoamento contínuo dos processos políticos, pois este é seu viés pedagógico,
que parte da crença inabalável nas potencialidades incomuns do homem
comum.
A uma assembléia de juristas não desejo, nem ousaria fazê-lo, trazer
fórmulas políticas pretensamente superiores ou salvadoras. Longe de minhas intenções qualquer solução acabada ou salvacionista. Ao contrário,
o cultivo da democracia exige paciência e perseverança de learning by
doing, e esse deve ser o norte para exame de quaisquer sugestões.
O que me proponho, assim, é convidar os colegas congressistas 11
examinar, nos breves minutos restantes desta intervenção, algumas condições politicas de legitimação, que seriam capazes de lastrear um novo,
duradouro e eficiente sistema de Governo.
Parto do tríplice sentido que contém o termo democracia, todos muito
apropriados: o filosófico, o político e o prático. Como discurso filosófico,
a democracia é um modo de vida, assentado em valores que afirmam o
primado da pessoa humana; como regime político, é a organização social
do consenso para o Governo dos povos; e como "praxis", é uma técnica
social, que valoriza o diálogo e a negociação para o atingimento do consenso.
Assím entendida, a democracia não se esgota na escolha dos governantes se não que apenas com ela começa. A escolha dos governantes nada
mais confere que legitimidade originária ao processo político, garantindonos, tão-somente, que as decisões políticas partirão de agentes originariamente autorizados a emiti-las (acesso ao poder).
Mas a legitimidade deve manifestar-se também durante o curso do
processo político; há de revelar-se, pois, como uma legitimidade corrente,
pela tomada de decisões oportunas e eficientes (exercício do poder).
Finalmente, a legitimidade há de ser considerada em relação aos resultados, pretendidos ou alcançados, da atividade política, em termos de
satisfação dos interesses e aspirações da sociedade civil. :e. a legitimidade
finalística ou teleol6gica, o último e definitivo critério de acerto dos governantes, aplicado ao confrontar seus atos com os valores e os desejos do
grupo social a que deve servir (destinação do poder).
Pois bem: à luz dessas considerações, um sistema de Governo que
pretenda explorar ao máximo as possibilidades da democracia deve aprofundar, tanto quanto possível, a realização dessas três legitimidades:
a) aproximando o eleitor do candidato e, depois, do agente eleito,
para estimular a responsabilidade deste e a responsividade daquele -

um aperfeiçoamento da legitimidade originária;
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b) reduzindo ao mínimo a presunção de legitimidade do agente eleito,
submetendo-o a um processo de aferição permanente dc seu desempenho

-

um aperfeiçoamento da legitimidade corrente;

c) intensificando o emprego de institutos de panicipação política da
sociedade, em todos os níveis, para garantir o legítimo direcionamento d:1
ação política - um aperfeiçoamento da legitimidade fil1alistica.
Vejamos, portanto, como esses objetivos poderiam ser alcançados na
articulação de um novo sistema de Governo, pela Assembléia Constituinte
Revisora.

a) Aproximação dos candidatos e dos eleitos pam as magistraturas
políticas aos seus eleitores - aperfeiçoamento da legitimidade origil7líria.
Este aperfeiçoamento passa. necessariamente, por uma reforma eleitoral que valorize a cidadania e entronize o eleitor como o verdadeiro
soberano na democracia - aquele a quem, os que se dispõe a servir na
arena política, devem estar permanentemente vinculados, como 1cgírimos
representantes.
A esta altura do desenvolvimento das instituições políticas, tudo leva
a crer que o voto distrital é aquele que melhor realiza essa direta interação,
com o mínimo de deformações. graças ü aplicação do princípio majoritário.
Atualmente, no plano federal. essas deformações representativas, criadas pelo princípio proporcional (art. 45 da Constituição de 1988), tais
como os números máximos e mínimos de deputados por unidade federada.
leva até à aberração de certos cidadãos brasileiros valerem politicamente
muito menos do que outros, peJo simples fato de votarem em Estados
diversos. Outra séria deformação lembrável é o aproveitamento das sobras,
que pode eleger até candidato de partido que não alcançou quociente
eleitoral.
O voto distrital, além da vantagem desse realismo representativo. G
muito mais exigente em termos de relacionamento direto eleitor-candidato
e muito menos exigente em termos de dispêndios com campanhas eleitorais,
pois ela não precisa cobrir senão a área do distrito em que se dá o certame.
O defeito apontado do voto distrital, que é o de deixar à margem do
pleito nomes de expressão regional ou nacional, pode ser facilmente corri·
gido, como no sistema alemão misto, elegendo-se um número de deputados
federais pelo voto distrital. Cada eleitor votará, portanto. duas vezes:
no seu deputado distrital e, independentemente, no seu partido dc predileção, de modo que cada partido, alcançado o quociente eleitoral, elegerá
um deputado, na ordem da list.a previamente elaborada e publicada.
Esse processo, de listas, possibilita aos partidos políticos convocar
grandes expressões da vida nacional para comporem suas chapas, mesmo
R. rnf. legisl.
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entre aqueles que não se dedicam habitualmente à vida política, contribuindo para adensar a legitimidade, ao mesmo tempo que elevar o nível dos
parlamentos. E. óbvio que qualquer partido político que pretenda sobressair nos debates parlamentares terá que contar, em seus quadros, para
figurar em suas listas de candidatos, com homens de idéias, capazes de
sustentá-las bem e de convencer os demais a adotá-las. Sem esses homensâncora, o partido perde muito de sua visibilidade e combatividade.

b) Redução ao mínimo da presunção de legitimidade temporária dos
eleitos - aperfeiçoamento da legitimidade corrente.
Aqui se está, de plano, no desenho do sistema de Governo e, paralelamente nos sistemas decorrentes de controle de legalidade e de legitimi.
dade.
Embora presidencialismo e parlamentarismo não sejam, teoricamente,
melhor ou pior sistema, isso se desiguaIa no plano prático, pois o parlamentarismo tem demonstrado maior eficiência histórica para absorver as
crises, educar os eleitores e disciplinar a vida partidária.
Acabamos de acompanhar, recentemente, a reforma de Ministério d.)
Presidente Collor, quase como se fora, no seu impacto político, uma rotina
própria do parlamentarismo. Como semelhança, sacrificou-se a estabilidade
de pessoas para garantir a estabilidade das instituições; como diferença,
o responsável pelas escolhas malogradas continua no poder, autorizado a
fazer novas escolhas, graças à presunção, que detém, de uma legitimidade
corrente, válida por cinco anos, não importa o que faça ou deixe de
fazer, desde que não seja o perpetrar um crime político, capitulado no
art. 85 da Constituição.

Já se vê que, examinado sob o ponto de vista da legitimidade corrente, o parlamentarismo retira do Presidente (ou do Monarca) a respon·
sabilidade direta (ou única) sobre o desempenho governamental, tomando
mais ágil qualquer correção de rumos pelo Congresso Nacional ou, nn
falta deste, pelo pr6prio povo.
Crises políticas são, portanto, solucionadas politicamente, pelo Con·
gresso ou pelo povo, e não administrativamente, pelo Presidente.
Por outro lado, somando-se aos sistemas de controle próprios do
parlamentarismo os modernos e moderníssimos subsistemas de controle
de legalidade e de legitimidade, desempenhados pelos órgãos responsáveis pelo exercício das funções essenciais à Justiça - as diversas advocacias
("lato sensu"), a da sociedade, a do Estado, a dos necessitados e a privada
- estabelece-se um grande quadro em que se substituirá o conceito de
estabilidade pessoal dos políticos pelo de estabilidade institucional da
política.
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c) Intensificação da parllcrpaçâo política da sociedade mento da legitimidade jinalistica.

aperfeiçoa·

Aqui propomos varrer, defintivamente, o resíduo de elitisl1lo que
teima em sobreviver em nosso direito político.

o velho vício, que remonta à Colônia, parte do preconceito contra
o homem comum e se expressa como uma convicção de que a sociedade
não sabe o que quer nem, se o souber, não sabe alcançá-lo.
A História das idéias políticas no País revela, entretanto, uma
progressiva eliminação do elitismo, o que bem se acentua no sistema
eleitoral, desde a abolição do voto censitário, passando pelo voto feminino,
até O voto universal pleno, de 1988, mas, igualmente, no acerto obtido
sempre que se prolongam os períodos de vivência democrática.
Mas o elitismo é pertinaz, e se transfigura, por vezes, em salvacionismo, propondo-se ao povo fascinantes soluções capazes de solver todos o:;
problemas. De tempos em tempos temos GETÚLIO VARGAS, JÂNIO
QUADROS, "diretas já", "Constituição já", e até FERNANDO COLLOR,
passando ao povo essa falsa impressão de que um homem ou lIma decisão
ou uma lei terão o condão de, por si sós, verter as cornucópias do progresso.
O elitismo, transfigurado em salvacionismo, também se ,minha na~
Constituições, tolhendo a sociedade na sua expressão diária, de decidir,
por seus representantes, como ela quer ser governada. Como bem observou.
a respeito, JEAN RIVERO, cada vez mais democracia não é apenas LI
escolha de quem vai nos governar mas de como queremos ser governados.
Na Constituição de 1988, em suas centenas de artigos e milhares de
preceitos, contém-se pré-decisões de todos os tipos: econômicas, sociais,
culturais, internacionais, morais etc., como se a nação brasileira necessitasse de tais tutelas para progredir; uma pIe tora de normas constitucionais que tudo disciplinam e que, por isso, vão sendo descumpridas e se
tornando obsoletas, pois o povo sempre reage contra os totalitarismos,
mesmo o "totalitarismo normativo", na consagrada expressão de MIGUEL
REALE.
Nesse cerceamento da atividade renovadora do Congresso, desempenhada em suas sucessivas legislaturas como, também, das Administrações do País, há um olímpico desprezo pela vontade popular que, por
exemplo, no terreno legislativo, só virá a ser admitida quando o Congresso "autorizar O referendo" ou resolver"convocar plebiscito" (art. 49.
XV).
Com tal preconceito contra o cidadão, como partícipe nas decisões
legislativas e administrativas, não é de se estranhar que ele não se tenhJ
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acostumado a exercer também a sua participação judicial, através do nobi·
Iíssimo instrumento da ação popular (art. 5.°, LXXIII).
Já se vê que a devolução do poder decisório ao cidadão, em tantas
hipóteses em que seu concurso direto deve ou pode ser dado, não há
de ficar ao nuto de alguns, à guisa de concessões. Cumpre à Constituição
revista definir os institutos de participação politica para disciplinar essa
atividade permanente da cidadania e até da sociedade em geral, compre·
endidas também as várias entidades de sua criação.
A representação política nem por isso se deve considerar absoluta;
ela apenas necessita, nas sociedades contemporâneas, do vital complemento
que lhe pode dar a participação política semidireta. A democracia parti·
cipativa é, assim, um passo adiante e não uma negação da democracia representativa. Mas ambas, isto sim, são a negação do elitismo que con·
seguiu encastoar nas Constituições inúmeras pré·decisões que escapam la
ação de uma e de outra.
Multipliquem-se, na Constituição revista de 1993, as vias participa.
tivas adequadas à auscultação dos valores, necessidades, interesses, anseios
e aspirações do povo brasileiro e nos será assegurada a mais preciosa das
legitimidades: aquela que se volta ao fim do homem em sociedade - a
legitimidade teleológica - a que nos garante a destinação democrática
do poder.
3.

Conclusões

Em conclusão, procurou-se tranqüilizar os que poderiam crer que o
exercício amplo da democracia pode pôr a perder as conquistas políticas
da Constituição de 1988; isto sem esquecer o interesse de uma minoria
na manutenção de algumas decisões político-partidárias nela congeladas.
Quanto a esta, é bom lembrar que a estabilidade institucional é a única
'&olução para rolidiIicar conquistas '\'álidas. Não se perpetuam opções pelo
mero expediente de inseri-las numa Constituição, mas pelo fato de terem
sido conquistadas pela sociedade em seu processo histórico-cultural, tudo
como na clássica lição de FERDINAND LASSALLE.
Este é o fundamento, portanto, de um sistema político duradouro:
o que resultar do máximo suporte de legitimidade, entendida em sua
tríplice expressão: originária, corrente e finaIística. Os exemplos instituo
cionais apontados como úteis para alcançá-la não são, necessariamente,
os únicos e, possivelmente, não serão os melhores, mas, neste momento
da história e nas condições sóci~culturais vigentes no País, o voto distrital
misto, o parlamentarismo e a participação política parecem despontar como
soluções capazes de imprimir novos e dinâmicos rumos à política brasileira,
sem medo do povo e sem medo do futuro.
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A OAB e a Antecipação do Plebiscito
e da Revisão Constitucional (*)
PAULO

Lopo

SAnAI".'..

Coordenador da Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB

SUMARIO
1 . Introdução. 2. Retrospectiva histórica sobre o plebiscito e a revisão constitucional. 3. Crítica construtiva
à justificativa da antecipação revisional. 4. As Disposições
Transitórias não poderão ser emendadas. 5. Conclusão.

Introdução
A luta pela implantação do sistema parlamentar de governo perfilou
todos os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, mas, infelizmente,
não pôde chegar a bom termo, à vista dos inúmeros obstáculos que se lhe
antepuseram os grupos interessados pela manutenção do status quo.
Ainda assim, a nova Constituição, embora em parte transitória, consagrou n possibilidade de mudança do sistema político, agora, não mais
pela via congressual, mas originariamente pela via popular, através do
instituto do plebiscito.
E após os debates intensos. muitas vezes Uí:CSOS pelo entusiasmo e
pela vontade política de transformações constitucionais, a própria Assembléia Constituinte fixou o prazo tanto para a realização do plebiscito
quanto para a modificação revisional.
Ê o que se pode inferir das regras estatuídas pelos arts. 2. 0 e 3.° do

ALO das Disposições Constitucionais Transitórias, de todos nós conhecidas.
Ê bem de ver-se que o art. 2.° do ADCT, pelos seus parágrafos,
estabelece a livre gratuidade para divulgaçüo das formas e sistemas de
governo preconizados pelo texto constitucional, bem assim a determinação
de que o Tribunal Superior Eleitoral regulamente a consulta plebiscitária.

Segundo consta publicamente, nem sequer foi iniciado esse trabalho
pedagógico, como também ainda não foram estatuídas as normas para
(') Debate realizado em 19-11-91, na Càmara dos Deputados, na Comissão Esp2cial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nO 51 '90.
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concretização da consulta popular, e já tramitam emendas constitucionais.
com o escopo de antecipar os dois acontecimentos políticos.
Como das vezes anteriores, a OAB manterá o seu posicionamento
contrário às duas antecipações e, para fazê-lo, alinhará os argumentos que
a segudr exJXSe.

2 -

Retrospectiva histórica sobre o plebiscito e a revisão constitucional

Comecemos pela revisão constitucional. A ninguém é estranha a
influência decisiva que a Constituição Portuguesa de 1976, já duplamente
revisada, em 1982 e 1989, exerceu sobre os constituintes brasileiros.

Já na Comissão ARINOS, precursora das atividades constituintes,
constatou-se o recurso permanente ao texto constitucional lusitano, como
forma de atualização da dinâmica político-social.
Para confirmar esta assertiva, basta lembrar temas como a inconstitucionalidade por omissão, o próprio mandado de injunção, entre outros
institutos que têm sua origem no constitucionalismo lusíada.
Como a revisão constitucional não aconteceu de modo diferente: ela.
de igual modo, foi transmutada da parte estrutural da Constituição Portuguesa, sem as devidas cautelas que lhe são inerentes.
Para instituí-la, preferiram os constituintes pátrios, alocarem·na no
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, portanto, na parte da
excepcionalidade constitucional, muito mais como uma clliusula de carâter
resolutivo, que como um princípio ou norma constitucional, no sentido
essencial do termo.
Como visto, o constituinte de 1987/88 preferiu manter a revIsao
fora dos elementos essenciais da Constituição, conferindo a esse instituto
urna natureza de acidentalidade, de conseguinte, outorgando-lhe um traço
de transitoriedade, de eventualidade, o que confirma o "direito transitório"
desta regra.

l! importante, pois, que fique clara a postura do constituinte nacional
e sobremaneira a intencionalidade manifesta em consagrar a revisão como
um instituto passageiro; sem status de permanência, previsto, apenas, como
forma de atualização do texto constitucional, em face das mutações sociais,
que, num modo como o nosso, exigem o cotidiano ajustamento das normas
aOs fatos.
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Já a inserção da autorização plebiscitária, a nosso ver, deveu-se à
decepção da negativa do parlamentarismo, como sistema de governo, não
incluída na estrutura da Constituição, o que provocou uma nova perspectiva para a caminhada em favor da adoção desse instituto democrático.
São estas as origens do plebiscito e da reVIsao. Essas realidades surgiram como conquistas da sociedade civil, como instrumentos de afirmação
da cidadania, como mecanismos de adequação do ideal para o real.
Fugir a esse regramenro, já agora, quando estão postas as regras do
jogo, quando estão pré-fixadas as datas da consulta e da atividade revisional, é conspurcar a ordem estabelecida pelo poder constituinte originário,
aquele que emanou, diretamente, da vontade popular, através do pleito
eleitoral de 1986.

3 -

Crítica construtiva à justificativa da antecipação revisional

Os parlamentares que deram apoio à proposta de emenda à Consti·
tuição, apresentada pelo Deputado JOSÉ SERRA (PSDB - SPL afirmam,
logo no frontispício da justificação:
"As disposições contidas nos arts. 2." e 3. do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, que tratam do plebiscito
e da revisão constitucional, são de maior importância para o
progresso, o desenvolvimento e a definitiva consolidação das instituições políticas brasileiras."
0

Como se vê, os apoiadores da emenda reconhecem a importância do
tema e defendem uma maior e melhor preparação do povo, para decidir
sobre assuntos que configurarão uma nova fase da vida política nacional.
Como então antecipar o plebiscito e a reVlsao, se, como dissemos
anteriormente, não foi ainda desencadeada a campanha de esclarecimento
popular, prevista pelo art. 2.° do ADCT? Como admitir-se a importância
de uma decisão desse jaez, quando se luta para que a consulta popular
seja efetivada fora do prazo preconizado e estipulado pela Constituição?
A nosso sentir, este comportamento conduz-nos a uma contradição incontornável. Ou o plebiscito e a revisão merecem maturação, reflexão, seriedade, na sua conceituação e na sua operacionalidade, ou, partiremos, como
de tantas c infelizes vezes, a tentar atropelar os fatos, colocando, sempre
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os nossos interesses acima dos interesses da coletividade·, Creio não ser
este o desejo dos ilustres membros do Congresso Nacional.
Entendo que eles, mais do que ninguém, tencionam dar segurança
aos princípios e normas constitucionais, cumprindo-lhes os prazos estabelecidos e observando os preceitos que a Carta Magna consagra.
Com efeito, não podemos nem devemos admitir que se instaure um
clima de falta de segurança jurídico-constitucional, com tentativas reiteradas
de emendar a Constituição, seja sob o pretexto da não govemabilidade.
seja pelo pretexto de que "a Constituição desceu, na regulamentação de
algumas matérias, a minúcias inadequadas para constar de um texto de
seu nível, tomando o sistema jurídico excessivamente rígido, incapaz
de se adaptar às diversas situações exigidas pela sociedade de um país
à procura do desenvolvimento e de sua afirmação como nação democrática, comprometida com o bem-estar do povo", como se anunciou na
justificativa da citada emenda.
Atente-se, também, para o fato de que o vigente texto constitucional
encontra-se inacabado, "sem completude H, como dizem os espanhóis, por·
tanto, ineficaz, sem concretização ou realização constitucional, para usar
a linguagem do Professor GOMES CANOTILHO, da Universidade de
Coimbra.
Mais de 100 leis, entre complementares e ordinárias, são exigidas
para o complemento do arcabouço constitucional "rasüeiro, Destacamos
algumas importantes, porque compõem a esfera dos direitos sociais: A lei
complementar a que alude o art. 7.°, inciso I; a lei relativa ao art. 7.°,
inciso X; art. 7.°, inciso XI, participação nos lucros das empresas; lei
regulamentadora do plebiscito, referendo e iniciativa popular, como prevê
o art. 14 da Constituição Federal; art. 39, § 1.0, lei de isonomia dos
servidores públicos; art. 37, VII, lei de greve .para os servidores públicos
civis; a lei relativa à anistia, prevista pelo § 3.° do art. 8.0 do ADCT;
a lei que tabela em 12% os juros bancários. art. 192, § 3,°; a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional; a lei sobre assuntos da reforma
agrária, art. 185, inciso I, entre outras.

4 -

As Disposições Transitórias não poderão ser emendadas

No curso dos trabalhos constituintes, decidiu-se o problema da
incompatibilidade da existência simultânea dos mecanismos de revisão e
emenda,
40
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Alegaram nlguns congressistas que c~ses sistemas são excludentes; vale
dizer: onde funciona a emenda, não funciona a revis<lo.
De fato. a Assembléia dei República. -:111 Portugal. n:[o tem se utilizado
do sistema de emenda constitucional. haja vista que o texto constitucional
português já se submeteu a duas revisões, -:111 ubediência estrita <lO que
determina a Lei Fundamcnt~i1 daquele pab.
A mais atualizada e abalizada doutrinâ constitucional européia
inadmite a emenda a textos transitórios. de vez que tal regramento, como
já afirmamos, não se reveste do car<.Íler de norma intertemporal, mas é
disposição à parte, sem a mínima vincula-;ão à estrutura constitucional.
Vale a pena transen,':ver parte do voto do Deputado HÉLIO BICUDO,
perante a Comissão de I ustiça dest<l Casa:
"No estudo dos limites de competência desta Comissão,
impõe-se, antes de mais nada, precisar o conceito de "disposições
transitórias". Umas existem para permitir a transição entre nor·
mas antagônicas a expressar, até mesmo. sistemas jurídicos diversos. Outras contém uma expectativa de mudança, que pod~
concretizar-se ou não. No caso, são determinantes de consulta
popular ou do restabelecimento de discussões sobre o próprio
texto constitucional. com votaçuo privilegiada. A esse propósito,
seria de relevância auscultarmos o que dizem os constitucionalistas italianos, cuja doutrina é por demais próxima da nossa e,
por isso mesmo, aplicável ao nosso direito, em especial nesse
terreno, tão pouco explorado pela doutrina constitucional pátria."
E continua o representante de São Paulo, na Câmara Federal:
.. Dentro desse aspecto, o ProL Rolando Quadri, da Universidade de Nápoles (in Digesto Italiano, v/1133) assinala que "la
voluntà normativa ehe si conneUe alie disposizioni transitorie h<l
fundamento piutosto empirico e deve essere contenuta, nei limitl
di matería da esse previste. Sembra anzi a TIoi - diz o mestre "che salvo che non si possa avincel'e altrimenti di conformità
delle disposizioni transitorie a principi generali, se debbano
considerare lati disposizioni piu, che come specíali. como
eceezionali, data la lora ratio specifica che non consente interpre.
tazione estensiva" (a vontade normativa que se contém numa
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disposição transitória tem fundamento muito empírico e deve
ser obtida no limite da matéria de sua previsão. Parece-me que
não se pode mudar a conformação de uma disposição transitória
em princípio geral, deve-se considerar tal disposição sempre como
especial, como excepcional, dada a razão específica que não per·
mite uma interpretação extensiva.")
Essa linha de raciocínio jurídico constitucional é abraçada por constitucionalistas portugueses, como GOMES CANOTILHO. de Coimbra, e
JORGE MIRANDA. de Lisboa, além de autores espanhóis e alemães.
Em verdade, como está patenteado na lição do mestre italiano, a
norma de caráter transitório não pode ser objeto de emenda constitucional.
de vez que não integra a estrutura da Lei Básica. A emenda, in hoc casu,
seria um desrespeito à vontade do legislador constituinte, que inseriu esse
tipo de regra no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, por
conseguinte, fora do arcabouço constitucional.
5 - Conclusão
Embora o tema seja inconcluso, s6 para efeitos objetivos, farei algumas
inferências:
a) a antecipação do plebiscito e da revisão constitucional não pode
ser efetivada, de vez que não se pode nem se deve emendar regra transit6ria, que, como restou provado, é regra excepcional, é cláusula resolutiva;
b) o pacto firmado pelos constituintes e materializado pelo texto constitucional deve ser cumprido, sob pena de transgressão à vontade popular,
manifestada pelo poder constituinte originário;
e) o princípio basilar da existência da OAB é a defesa do Estado de
Direito, da Constituição e das leis; não se pode admitir uma tergiversação
nesta matéria;
d) razões de ordem meramente operacional, como a realização de um
pleito eleitoral. não podem quebrar a rigidez constitucional, instrumento
de garantia dos princípios e normas por ela estatuídos; voluntas populi,
suprema [ex (a vontade do povo é a suprema lei);
e) a OAB foi, é e será sempre contra qualquer tipo de modificação
injustificada do texto constitucional, porque só não defende a Constituição.
quem não tem Constituição.
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I. Os direitos fundamentais em perspectiva tridimensional. II. Os direitos fundamentais em perspectiva estadual ou constitucional. Os direitos fundamentais no Brasil.

-

Os direitos jwulamel1tllis em perspectiva tridimensional

A compreensão do sentido c do aleance dos direitos individuais e
coletivos consagrados em nossa atual Carta Política, como, de resto, em
qualquer constituição contemporânea, exige, necessariamente, não apenas
um exame em dimensão históric<.l - no plano interno, quanto no internacional - , assim como uma abordagcm em tríplice perspectiva, como
proposto. entre outros, pelo ilmtre .iurista lusil<.lllú JOSÉ CARLOS VIEIRA
DE ANDRADE, na obra Os Direitos Fundamentais /lU Constituição Po:,IlIguesa de 1976 (Coimbra. Almedina, 1987).
Nesse trabalho, que é da maior imp0rluncia pela extensão e profundidade com que aborda o assunto. o Professor VIEIRA DE ANDRADE
diz que" os direitos fundamentais tanto púdem ser vistos enquanto direitos
de todos os homens, em todos os tempos e em todos os lugares perspectiva filosófica ou jusnaturalista; como podem ser considerados direitos de todos os homens (ou categorias de homens) em todos os lugares,
num certo tempo -

perspectiva univel'salisLa ou internacionalista; como,

(.) Palestra proferida na OAB-DF, em 22-4-92. no Curso de Direito Constitucional
e Administrativo.
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ainda. podem ser referidos aos direitos de certos homens (cidadãos) num
determinado tempo e lugar, isto é, num Estado concreto - perspectiva
estadual ou constitucional" (op. cit., p. 11).
Assim, em dimensão jusnaturalista, costuma-se dizer que os direitos
fundamentais - tidos como absolutos, imutáveis e intemporais - ainda
não positivados nos diversos ordenamentos jurídicos ou sequer vivenciados
nas sociedades políticas, existiam apenas como simples idéias abstratas no
pensamento dos homens, desprovidos de juridicidade no sentido exato desta
expressão. Em outras palavras, seriam direitos naturais, apenas idealmente
considerados ou intuitivamente vislumbrados, mas sem possibilidade de
efetiva realização jurídica, o que só viria a ocorrer séculos mais tarde,
ou, mais precisamente, na Idade Moderna, no século XVIII, com as Revoluções Americana e Francesa, que assinalam a passagem de um estágio
de mera resistência à opressão. para outro, mais avançado, no qual os
homens, conscientes de sua dignidade e primazia sobre a Sociedade e o
Estado, insurgem-se e derrubam os governos despóticos, proclamando 8
autonomia da pessoa humana em face da ordem social e política.
Por isso se afirma que qualquer balanço da trajetória histórica dos
direitos fundamentais não pode prescindir do reconhecimento de um dado
inicial, nem sempre reconhecido pelos estudiosos, o de que a consciência
clara e universal de tais direitos é própria dos tempos modernos (ANTONIO
TRUYOL Y SERRA. Los Derechos Humanos. Madrid, Tecnos, 1968, p. 12).
Pois bem, é dessa tomada de consciência, parteira das Revoluções
Americana e Francesa e de outros movimentos de libertação, que nasceram
todas as Declarações dos Direitos, inicialmente de caráter apenas nacional - como foram a Petição de Direito (1628), o Ato do Habeas CorpWJ
(1679) e o Bill de Direitos (1689), documentos que proclamavam e protegiam direitos apenas dos cidadãos ingleses - , mas, logo a seguir, de alcance
ou destinação universal, como foram a Declaração de Direitos da Virgínia,
de 1776, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789,
as quais, embora provenientes de movimentos de libertação originariamente restritos e localizados - América do Norte e França, respectivamente - , continham, em germe, uma destinação universalista, que então se
anunciava apenas em sua expressão verbal. mas que a História, posteriormente, veio a demonstrar possuidoras de concreta força material.
Discorrendo sobre a expansão das declarações de direito, do âmbito
restrito de algumas nacionalidades para o da abrangência universal, assinala
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o citado ANTONIO TRUYOL Y SERRA que, no campo jurídico - positivo
e constitucional. o papel de vanguarda corrcspunde à Inglatcrra c que os
três grandes documentos de sua história constitucional, antes apontados a Petição de Direito, o A/o do f{ubcas Ccrpus e o Hill de J)irei/os - ,
conquanto originariamente destinados nacionalmente à proclamação e à
ddesa das liberdades inglesas, pela influência que no mundo exerceram graças à fundamentaçuo jusnatlmilista que I:H:~S emprestou a filosofia jurí.
dica de lockc - , pertencem hoje 11 história universal do Estado de Direito
(Los DerecllOs Humanos. Madrid. Teenos. 1968, p. 16),
Nos mesmos sentido e contexto, ao avaliar a importância da Declaração de Direitos formulada peras representantes do bom povo da Virgínia,
aquele ilustre jurista espanhol cnfatiza que, prescindindo da Declaração
de Independência, de 4 de julho de 1776, que dá por supostos certos
direitos inalienávei::;, entre os quais menciona os relativos à vida, à libero
dade e à busca da felicidade. é a Declaração da Virgínia. de 12 de junho
de 1776. a primeira declaração que eonté;n um catálogo específico de
direitos do homem e do cidadão (op. cit., p. 17).
Idêntica avali:lção é feita pelo jurista BENITO DE CASTRO CID igualmente de nacionalidade espanhola - . para quem a Declaração de
Direitos da Virgínia não apenas é a mais <li1tiga e relevante das declarações americanas de direitos, tal como assinalou Tellinek, como também
é a primeira Decluraçiio de Direitos HUlIlwlOs no verdadeiro sentido da
expressão, tendo influenciado não somente as outras declarações ame·
ricanas. como a mais imporwnte de todas us declarações - a Declaração
dos Direitos do Humem e do Cidadão. aprovada pela Assembléia Nacional
franees3 em 26 de agosto de 1789 (El Rec01lOcimiefl/o de los Derechos
Humanos. Madrid, Teenos, 1982, p. 39).

Já no que respeita à importância da lJeclaraçüo dos Direitos do Homem
e do Cidadão. de 26 de agosto de 1789, enfatiza o mesmo estudioso que,
sem necessidade de se discmir a in fhH~ncia antes assinalada, que sobre ela
exerceram as precedentes declarações de direitos de progênie americana.
especialmente a Declaração da Virgínia, impõe-se reconhecer que a Declaração de 1789 foi, para a Europa, o ponto de partida de toda a evolução
posterior em matéria de direitos e liberdades do homem, com seus avanços
e retrocessos, sendo inegável, ademais, que a mensagem política da
Revolução Francesa, que a inspirou. possibilitou o advento de direitos
individuais, que, se hoje podem considerar-se incompletos sem os direitos
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sociais, constituíram, sem embargo, a condição prévia para o seu posterior
reconhecimento e, desde então, tornaram-se inseparáveis da idéia mesmo
do Estado de Direito (op. dt, p. 18).
A segunda perspectiva da análise dos direitos fundamentais - que
tem estrita correspondência com a segunda fase de seu reconhecimento - é
aquela que estuda esses direitos em dimensão internacionalista ou mesmo
universalista.
Nessa segunda fase, dimensão ou perspectiva, historicamente aclima·
tada pelo coroamento da etapa anterior - quando, insista-se, declarações
de origem e motivação simplesmente nacionais já surgiram comprometidas
com a idéia ambiciosa de se fazerem paradigmas universais - , nessa
segunda fase os direitos fundamentais deixam de ser privilégios, imunidades
ou regalias de uns poucos - ou até mesmo direitos de muitos - , para
se converterem em direitos de todos.
Mais ainda, deixam de ser concebidas como imunidades, privilégios
ou regalias, contra, diante ou através de Estados particulares - que os
asseguravam com exclusividade - , para se constituírem em autênticos
direitos, de reconhecimento e proteção supranacional.
Embora essa etapa tenha atingido o apogeu de seu desenvolvimento
apenas durante e depois da 2. a Guerra Mundial - quando se chegou
à plena conscientização de que se fazia necessário criar, em nível internacional, mecanismos jurídicos capazes de proteger os cidadãos até mesmo
contra os abusos dos seus próprios Estados -; apesar dessa constatação
cronológica, os estudiosos são unânimes em reconhecer que o despertar
para a necessidade de proteção dos indivíduos em escala internacional se
concretiza por ocasião da assinatura do Tratado de Versalhes, em 1919.
porque é esse Tratado que dispara a dimensionalização transnacional dos
direitos humanos, com a proteção das minorias étnicas, lingüísticas ou
religiosas, e com as atividades que passaram a ser desenvolvidas pela
então criada Organização Internacional do Trabalho.
Resumindo os traços fundamentais das declarações de direitos desse
período e dos próprios direitos humanos por elas proclamados, o citado
jurista BENITO DE CASTRO CID - profundo estudioso do tema - nos
aponta quatro tendências convergentes, que presidem o desenvolvimento
das relações sociais no século XX: a) socialização da convivência; b) internacionalização da vida política; c) implantação do controle jurisdicional
das relações internacionais; e d) explosão do movimento descolonizador
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(fi Reconocimiento de los Derechos Humanos. Madrid, Te,,;nos, 1982,
p. 20).
Finalmente, uma terceira dimensão ou perspectiva poderá ser adotada
para o estudo dos direitos humanos, qual seja, a dimensão chamada estadual
ou constitucional, que vê esses direitos como direitos dos homens enquanto
cidadãos de um Estado em concreto, isto é. como direitos vigentes ou
positivados em tempo e lugar determinados.
Nesse enfoque, embora não se deva perder de vista a ,,;ircunstância
de que a positivação interna dos direitos humanos atua, simultaneamente,
como causa e efeito de sua internacionalização - vejam-se, a propósito,
os exemplos dos Estados Unidos e da França - nesse enfoque o estudo,
para ser objetivo, há de se fazer, concret<lmente, à face da experiência
constitucional de países determinados, em ordem a podermos alcançar
uma visão que retrate não apenas <JS vicbsitudes por que passaram os
direitos humanos no interior de determinado Estado, como também o sentido e o alcance que tais direitos possuem, em dado momento histórico,
para a vida dos cidadãos, nas suas relações com o próprio Estado e os
demais integrantes da sociedade política.
Antes. porém. de levar a cabo essa anúli~e ~ que, obviamente. terá
como objeto a experiência jurídica e política do Brasil em termos em
direitos humanos - , queremos lembrar, a título de arremate desta primeira p<Jrte da exposição, o que sobre o tema nos diz o insigne NORBERTO
BüBBlü, um dos mais importantes filósofos e pensadores políticos do
nosso século.
Para o mestre de Turim. cujos principais estudos sobre direitos
humanos, desenvolvidos em mais de 40 anos, foram reunidos numa obra
que acaba de ser lançada no Brasil (i\ Era dos Direitos), em termos de
direitos hum<Jnos, algumas idéias Ol! leses fundamentais podem ser desenvolvidas e sustentadas, à luz da experi2ncia histórica (op. ci1., p. 2 e ss.)
Emre outras, vale a pena realçar as seguinles observações do ilustre
pensador:
a) os direitos do homem, por maJs fundamentais que sejam, sã/)
direitos históricos, ou seja. são direitos nascidos em certas circunstâncias,
caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos
poderes, c nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de
uma vez por todas;

R. I"f. legisl.

Brasília

a. 29

". 11 S

iul./set. 1992

47

b) a paz é o pressuposto necessário para o reconhecimento e a efetiva
proteção dos direitos do homem, em cada Estado e no sistema internacional;

c) haverá paz estável, uma paz que não tenha a guerra como alter-

nativa, somente quando existirem cidadãos não mais apenas deste ou
daquele Estado, mas autênticos cidadãos do mundo, daquela cidade que
não tem fronteiras;
d) o processo de democratização do sistema internacional não pode
avançar sem uma gradativa ampliação do reconhecimento e da proteção
dos direitos do homem. acima de cada Estado;
e) direitos do homem, democracia e paz são três momentos necessá-

rios do mesmo movimento histórico: sem direitos do homem reconheci·
dos e protegidos, não há democracia e sem democracia, não existem as
condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos;
f) a democracia é a sociedade dos cidadãos, e os súditos só se tornam cidadãos quando lhes são reconhecidos alguns direitos fundamentais;

g) os direitos do homem nascem como direitos naturais universais.
desenvolvem-se como direitos positivos particulares, para finalmente en·
contrarem sua plena realização como direitos positivos universais;
h) a Declaração Universal dos Direitos do Homem contém, em germe,
a síntese de um movimento dialético. que começa pela universalidade
abstratà dos direitos naturais, transfigura-se na particularidade concreta
dos direitos positivos. e termina na universalidade não mais abstrata, mas
também ela concreta, dos direitos positivos universais;
i) porque a Declaração de 1948 representa a consciência histórica
que a humanidade tem dos próprios valores fundamentais, na segunda
metade do século XX, os direitos nela alcançados não são os únicos e
possíveis direitos do homem, mas apenas os direitos do homem histórico,
tal como este se configurava na mente daqueles que redigiram o documento solene, após a tragédia da 2. a Guerra Mundial, numa época que
tivera início com a Revolução Francesa e desembocara na Revolução
Soviética;

j) não é preciso muita imaginação para prever que o desenvolvimento da técnica, a transformação das condições econômicas e sociais.
a ampliação dos conhecimentos e a intensificação dos meios de comuni48
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cai;ão poderJo produ/ir L,Ji~ 1ll1ld;l11i;a~ na urganiz<li;ão da vida humana
c das relações sociais, quc se criem ocasiões favoráveis para o nascimento de novos conhecimenluo, e. port<lnto, para novas lkmandas de liberdade e de poderes;
l) a Declaração UnivCls.i1 dos Direitos do Humem, J,;: 1948, ~ uma
síntese do passado e uma inspiração para o futuro. mas as suas tábuas
não foram gravadas de uma 'lei: para sempre.

Essas e muitas outras idéias. que ainda poderíamos acrescentar,
dão a exata medida do valor das reflexões de Norberto Bobbio sobre o
tema dos direitos humanos.
Mais do que isso, - mais do que realçar a figura desse notável
pensador - a inovação de suas idéias nos convida para. também nós,
lOmarmos consciência da importância C!UC tem o respeito aos direitos
humanos para o aprimoramento da nossa civilização e da nossa cultura,
notadamente nos dias atuais, em que a derrubadJ de barreiras e de muros
ideológicos, considerados inexpugnáveis, parecc sedimentar o caminho para realização do ideal kantiano da "paz perpétua". na imaginária confederação de Fstados iguai5 e solidários.
II -

Os direitos fundamentais em pers/Jectil'a estadual ou constitucional.
Os direitos fundamentais no

Bra~'il

Expostos os aspectos ou embasamentos teoncos em que são abordados os direitos humanos ou fundamentais. convém. agora, para os fins
desta exposição, aprofundar a SlW anúlise na perspectiva chamada estadual ou constitucional. sob a qual esses direitos süo vistos enquanto direitos de homens pertel1l,;cntes a um Estado em concreto, isto C:. como
direilos yigcnlcs ou positivllJos em tempo c Jllgar determinados.
i'oia linha evolutiva dos direitos humanus, essa perspectiva, como
vimos. cOt'responde cronologicamente ü segunda fase do reconhecimento
dos direitos fundamentais, quando eles dcixwll de ser meras cogitações
filosóficas, simples idéias na cabeça dos homens, para ganharem status
de autênticos direitos, solenemente proclamados e inscritos nas chamadas Declarações de Direitos, ainda de umbito nacional, de que são exemplos marcantes, como também já assinalamos, a Declaração de Direitos
do Bom Povo de Virgínia (1776) e a Dec1arm;ão dos Direitos do Homem
c do Cidadão (1789),
Como observa Norberto Bobbio, é precisamente nessa segunda fase
da história das declarações de direitos quando as teorias filosóficas
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são acolhidas pela primeira vez por um legislador - , que se dá o passo
inicial para a instituição de um autêntico sistema de direitos, no sentido
estrito da palavra, isto é, enquanto direitos positivos e efetivos, momento
que consiste, portanto, na passagem da teoria à prática, do direito somente pensado para o direito efetivamente realizado.
Nessa etapa - salienta o mestre italiano - a afinnação dos direi·
tos do homem ganha em concreticidade, mas perde em universalidade.
porquanto os direitos passam a ser protegidos, como autênticos direitos
positivos, mas valem somente no âmbito do Estado que os reconhece.
Embora se mantenha, nas fórmulas solenes, a distinção entre direitos
do homem e direitos do cidadão - arremata BOBBIO - não se trata
mais de direitos do homem, em geral, mas apenas do cidadão, ou, se
preferirmos, direitos do homem somente enquanto são direitos do cidadão
deste ou daquele Estado particular lA Era dos Direitos. Rio de laneiro.
Editora Campus, 1992, p. 30).
No Brasil, que só veio a se tornar politicamente independente em
1822, a vivência dos direitos humanos começa, portanto, já na segunda
fase de sua evolução histórica, mais precisamente, sob a influên~ia das
Declarações de Direitos da Virgínia e da França revolucionária.
Daí que a nossa primeira Carta Política - a Constituição de 1824
- , ao expressar o compromisso do novo Estado com a inviolabilidade
dos direitos fundamentais. tenha restringido essa inviolabilidade apenas
aos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, além de afirmar
que sua garantia se faria nos termos da própria Constituição, que eram,
no essencial, idênticos aos das Declarações de Direitos elaboradas à época.

Para ilustrar es.sa afinidade, comparemos as disposiçães relativas à
separação dos Poderes. constantes da Declaração de Direitos da Virgínia,
de 1776. da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789.
e da Constituição do Império do Brasil.
I -

Declaração da Virgínia

Arl. 5.
Os poderes legislativo, executivo e judiciário
do Estado devem estar separados e são diferentes.
0

-

11 -

Declaração de 1789

Arl. 16 - Toda sociedade na qual a garantia dos direitos
não esteja assegurada, nem definida a separação dos poderes, não
tem constituição.

10
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Con,lilllicâo do Rrasi! de 1824

Art. 9," ~ A divisão c harmonia dos poderes políticos é o
prindpio wnscrvaJur dus direitos dos ddadãos, c o mais seguro
meio de fazer efetivas as garantias que a Constituição oferece.
Com o mesmo objetivo, vejamos como os três documentos disciplinaram a liberdade de manifestaçuo do pensamento.
~

Declaraçiio da Virgínia

Art. 12 ~ A libcrd<lde de imprensa ~ um dos maimcs
baluartes da liberdade e não pode ser restringida, a não ser
por um governo despótko,

I[

~

LJedaraçiio de 17&)

Art. r 1

~

A livre comunicação de pensamentos e de opi-

niões é um dos direitos mais preciosos do homem; todo cidadão
pode falar, escrever e imprimir livremente, com a ressalva de
responder pelo abuso dessa liberdade, nm <:asos determinados
na lei.
[ll -

Comtiluiç'uo do Brasil de 1824

Art. 179 ~ Todos podem comunicar os seus pensamentos por paluniJs e escritos, e publicá-los pela imprensa, sem
dependência de censura, contanto que hajam de responder pelos
abusos que cometerem no exercício deste direito, nos casos e
pela forma que a lei determinar.
Muitos outros exemplos poderíamos citar, para pôr em evidência a
semelhança do tratamento dispensado à proteção dos direitos humanos
pelos documentos editados a partir do século XVfll, quando surgiram
as primeiras declarações de direitos e de independêncía política até os
dias atu,lis, quando mais se acentuaram as influências entre culturas e
povos, em razão da facilidade das comunicações, quc todos apontam como
traço característko deste final de século XX.
Desde então, iSlo é, desde a Constituic,:ão do Império até a Carta
Política de 1988, ncnhuma Constituição deixou ao desabrigo os direitos
humanos, aos quais dedicaram capítulos especiais - via de regra sob o
tílulo dos Direitos e Garantias Individuais ~. em correspondência estreila com as Cartas Políticas dos outros países, tanto no que se refere aos
direitos reconhecidos, quanto no que respeita ao modo de tornar efetivo
esse reconhecimento.
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Assim é que. à cada declaração, novos direitos foram sendo reconhecidos ou proclamados. tal como aconteceu nos demais sistemas jurídicos.
o que. de resto. nada mais representa do que a progressiva e irreversível
ampliação de um núcleo funda~ental originário. inicialmente constituído
apenas pelos direitos civis e políticos - os chamados direitos de primeirageraçâo - e logo sucessivamente ampliado. rumo a novas e intermináveis gerações de direitos humanos, as quais. na oportuna observação
de NORBERTO BOBBIO, não nascem todas de uma vez nem de uma vez
por todas. mas apenas quando podem ou devem nascer. em função de
novos carecimentos e de novas demandas de liberdade e de poderes (A Era
dos Direitos. op. cit.. pp. 5 e 33).
Colocada a questão dos direitos fundamentais nessa perspectiva que é a perspectiva correta, quando mais não seja porque é a única avalizada pelo consenso. já que ninguém jamais pôs em dúvida o valor das
Declarações de Direitos como instrumento de afirmação dos direitos humanos - . colocada a questão nesses termos, creio que poderemos repelir as principais críticas que têm sido feitas à nossa atual Constituição,
acusada de ampliar desmedidamente os direitos individuais, para além
das possibilidades de sua realização.
Se, como disse JACOUES MARITAIN - o notável pensador francês, que dedicou toda a sua fecunda existência à causa dos direitos humanos - . as declarações de direitos jamais poderão ser exaustivas, nem
definitivas, devendo. ao contrário. ser permanentemente atualizadas. para
conter sempre novos direitos. teríamos cometido grave pecado se, em 1988,
nos tivéssemos limitado a copiar os textos constitucionais anteriores e,
ao invés de trilhar o caminho do progresso, seguido na contramão da
História.

A luz dessas considerações, penso que não existe dificuldade maior
para a compreensão dos dispositivos da nossa Constituição destinados à
proclamação, ao reconhecimento e à efetiva realização dos direitos fun·
damentais, tanto os coletivos quanto os individuais.
Numa espécie, quanto na outra, um só critério hermenêutica pode
e deve ser adotado pelo intérprete-aplicador do texto constitucional aquele que as teorias batizaram com o nome de princípio da máxima
efetividade - , princípio segundo o qual, em termos de direitos humanos, no caso de dúvida, deve-se preferir sempre a interpretação que reconhecer maior eficácia aos direitos fundamentais.
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f ntrodução

1 -

A preocupação a respeito das garantias dos direitos individuais e os
limites das liberdades individuais são bem remotos. Apesar das constantes proclamações destes direitos individuais, siio constantes as ameaças e
mesmo as violações destes direitos. 1
O Prof. TOSÉ ALFREDO DE OLIVEIRA BARACHO, em importante estudo do Processo Constitucional, nos ensina que:
"A defesa das liberdades públicas pode ser assegurada por
diferentes modalídades, sendo que em certos Estados. sob o pIano instituciona 1. ocorre o aparecimento de garantias teóricas:
princípio democrático, separação de poderes, princípios da legalidade, supremacia da Constituição. A real garantia está no respeito às liberdades püblicas. que aparecem como condição da
democracia." ~
A eficácia da declaração de direitos é preocupação e tema de debate
dos dássicos do Direito Constitucional. As Constituições francesas de 1791,
1793, do Ano III e de 1848, não vão se contentar com as declarações'
1
:.l
- -

BARACHO. José Alfredo de Oliveira. Processo Constitucional, p. 180.
BARACHO. ob. cit., p. l8V.
---------
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solenes de direitos em seu preâmbulo, passando a enumerar certos direitos
que elas garantiam aos cidadãos. S
Muitas Constituições vão utilizar esta tenninologia francesa de "garantias individuais" ou "constitucionais" para significar os direitos individuais nelas encontrados, Entretanto, este entendimento vai mudar, pois
a nova doutrina entenderá que a simples declaração de certos direitos
não será suficiente para garantir a sua eficácia.
"Tal compreensão leva à aceitação de que a verdadeira
garantia das disposições fundamentais consiste em sua proteção
processual." 4
A expressão "garantias constitucionais" ou "garantias de direitos"
será empregada, portanto, de duas maneiras diferentes. Primeiramente ela
vai decorrer da "inserção nos textos constitucionais de princípios, insti·
tutos ou situações subjetivas, que após sua incorporação ao texto constitucional passam a ser especialmente asseguradas, isto é, garantidas constitucionalmente". I> De outra fonna, a doutrina alemã, como nos ensina
o Prof. JOSE ALFREDO DE OLIVEIRA BARACHO, vai empregar esta
expressão para significar "os mecanismos jurídicos que dão segurança ao
ordenamento constitucional e estabelecem preceitos para a integridade de
seu valor normativo", 8
Utilizando esta expressão para significar os mecanismos jurídicos que
garantem a eficácia das normas constitucionais, encontraremos no direito
~brasileiro garantias como o habeas corpus e o "mandado de segurança".
remédios processuais constitucionais, além de princípios fundamentais do
direito processual penal, como o do devido processo legal, o juiz natu·
ral, a instrução contraditória e a ampla defesa. 7

2-

As garantias processuais da Constituição Brasileira de 1988
2. 1 -

Habcas corpus

a) Ob;etQ

A garantia processual do habeas corpus tem como objeto a defesa
da liberdade física, mais precisamente a liberdade de locomoção que se
define como a liberdade de ir, vir. ficar e estar.
3 BARACHO. José Alfredo de Oliveira. Teoria Geral de ConstitucionlJ'imlo,
p.45.
4 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Processo COn8titucion4l, p. 183.
S BARACHO. José Alfredo de Oliveira. Processo Constitucional: o devido
proce6S0 legaZ. Movimento EdJtorlaI da Revista da Faculdade de Direito dD UP'MG.

p.83.
6 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria Geral de Constitucionalismo,
p. 45.
7 BARCELOS DE SOUZA, José. A Defesa na Policia e em Juizo. Edição Saraiva, 1980, 5" edlçlío, p. 7.
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"Qualquer pessoa tem direito de se locomover para onde
quer que seja, sob as restrições decorrentes de propriedades privadas e locais proibidos pela autoridade pública. O mesmo direito existe em radicar-se e ficar onde quiser. desde que não
haja violação à lei. De modo que se houver algum dano potencial ou efetivo a esse status libertatis. de que goza o cidadão
livre. o habeas corpus s~d cabível." ~
h)

Cubimento

o Código de Processo Penal, no artigo 648. apresenta uma relação
de hipóteses em que se pode pleitear o remédio constitucional. t importante notar, como bem salienta Diomar Ackel Filho, que não é esta relação exaustiva, esgotante de todos os casos, mas simplesmente informativa.
niío excluindo outras hipóteses de rcstriçiío il liberdade de locomoção.
O Código relaciona as hipótesc~ Jc: ausência de justa causa, o que
seria por exemplo o fato que gerou a prisão não constituir crime g; excesso de prazo que constitui o fato de alguém est<lr preso por tempo maior
que o permitido pela lei: incompetência do coator que pode significar a
ordem de prisão emanar de juiz incompetente ou a denúneia por parte
de promotor sem competência para tanlo: cessação do motivo de coação,
que ocorre quando o condenado obtém liberdade condicional. quando é
revogada a prisão preventiva ou quando a liberdade provi~ória é deferida
com ou sem fiança prestada e o preso não é libertado: quando couber

fiança

e

esta não for concedida; ocorreu nulidade no processo ao

se

desrespeitar o desenvolvimento válido e regular do processo, respeitando~c o contraditório e a ampla defesa: extinção ela punibilidade sem a liberação do preso. Que pode ocorrer por várias causas. entre elas pela anistia. graça ou indulto: lei mais benéfica retroagir e não mais considerar
o fato praticado como criminoso, pela decadência. perempção e prescn··
~'30 entre outras CJll~3~: além de outros casos onde se cilracteriza a ameaça. violência ou constran~;mento à lihercbdc rlc lClcomc1ciio por coação ou
abuso de poder. 10
c)

Não cabimento

O artigo 142. § 2.°. da Constituição Federal determina que não caberá habeas corpus em relnção a punições disciplinares militares.
8 ACKEL FILHO. Diomar. Writs Constitucionais IHa/leas Corpus. Mandado
de Segurança, Mandado de Inju.nção. Habeas Dala \. Editora Saraiva. Sfio Paulo.
1988. p. 30.
9 Não exi.~te a conhecida hipótese de condução para averiguação. pois trata-se
de restrição inconstitucional f.' ilegal à liberdarlc de locomoção. assim como náo
se pode prender por estar a pessoa andando na rua em determinado horário.
10 ACKEL PILHO. ob. cit., pp. 31-37: MIRANDA. Pontes de. História e
Prática do Habeas Corpus. Edit.Qr Borsói. Rio. 1962. 4 a ed.: CUNHA, Mauro Silva.
Robf.'rto GERALDO Coelho. flaltr'as Corpll,~. IVo Direi/o Brasileiro. 1~ ed., Aide

Editora. Rio. 1985.
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"Esse 6bice ao habeas corpus há de ser admitido em termos, ou seja, o que se veda é a concessão de habeas corpus nos
casos de punição disciplinar regular. Se a punição é imposta
por autoridade manifestamente incompetente ou de qualquer
modo, ao arrepio das normas regulamentares que vinculam a
ação do superior que pune a ação heróica, será certamente ca·
bível".u
Também não caberá habeas corpus na prisão administrativa. O de·
positário infiel, o alimentante inadimplente e os sonegadores estão sujeia chamada prisão civil que emtos a ela, por expressa previsão legal.
bora não tendo caráter penal, o que reconhece expressamente a Constituição Federal, está prevista no C6digo de Processo Penal que admite
neste caso o habeas corpus em duas hipóteses: se o pedido de habeas
corpus {OT acompanhado de pmva da quitação ou de depósito de akame
verificado ou se a prisão exceder o prazo legal. 12

e

d) Legitimidade ativa

Qualquer pessoa natural pode ser impetrante de habeas
corpus e, mesmo, uma pessoa pode impetrar por outra, ou o
H

Ministério Público, e o próprio 6rgão jurisdicional pode conce·
dê-lo de oficio, pessoa jurídica não pode ser beneficiário da
medida, porquanto não tem liberdade de locomoção a ser protegida. O benefício de ordem, portanto, é privativo de pessoa
natural, pessoa humana, podendo, porém, pessoa jurídica impetrar em favor desta."13
e)

Legitimidade passiva

Não é necessário, como já vimos, no estudo de liberdade de locomoção, que o coator seja autoridade. Como bem escreve DIOMAR ACKEL
FILHO, o habeas corpus pode ser requerido contra o "Delegado de Polícia, agente de investigação, Juiz ou Tribunal etc., dono de fazenda, diretor de hospital ou outro qualquer. O que importa aqui é a posição de
coator." 14

O Competência para conhecimento
Contra atos de autoridade policial ou particulares a competência será
do juiz criminal de primeiro grau, seguindo os critérios de fixação de
competência territorial. Se a coação, ilegalidade partir de juiz de primei.
ra instância, a competência será do Tribunal de Segunda Instância, e se
partir deste Tribunal será do Tribunal Superior. Além da competência
recursal, existem ainda as competências originárias dos Tribunais nos
11 ACKEL FILHO. ob. cit.. p. 38.
12 ACK.EL FILHO, ob. clt.. p. Ml; MARMITr, Arnaldo. Prl8ão Civil. Por
AUmentos e De1Jl)sitário Infiel (de acordo com a nova Constituição) 1" ed., Alde
Editora, Rio de Janeiro, 1989.
13 GREGO PILHO, Vicente. Tutela Constitucional das liberdades, Editora
Saraiva, Sio paUlo, 1989, p. 146.
14 ACKEL FILHO, ob. cit.• p, 43.
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artigos 102, inciso 1. alíneas d. i. !O'). ill\.:i~ll I. alínea c. 108, inciso I,
alínea d. 121, ~ 3." da Constituição Federal, nãu se excluindo ainda as
competências originárias dos Tribunais da Justiça Estaduô 1 dos EstadosMembros. estabelecidos n<lS Constituições Estaduais.

A/andado de segurança
Conceito e objeto

2.2 a)

O mandado de segunmç.1 foi introduzido pela primcira vez no Direilo brasileiro pela Constituiçao de 1934. A Constituição de 1937 niio pre-

via (1 remédio processual do mandado de segurança, o que confirma o
caráter autoritário destc texto. A partir de 1946. com a restauração do
mandado dc segurança naquele texto constitucional que marca a redemocratização brasileira, todas as Constillli<,;oes que se seguem contemplaram
esta garantia processllal dos direitos individuais. inclusive a Constituiçiio
do período militar autoritário. de 1967. e a Emenda n." 1. de 1969. A
Constituição de 1988. além de manll'r ~IS gmantias processuais anteriores.
cria novas modalidades c amplia outras. como o caso do mandado de
segurança coletivo.
O objeto do mandado de segurança é a proteção de direito líq uidu
e certo não amparado por habeas da/a c habeas corpus contra ilegalidade
e abuso de poder de autorid<lde pílblica ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público.
Como bem explica TOSI~ CRETELLA JUNIOR. "os constituintcs
brasileiros definiram o mandado de segurança. residualmente. ou st:i<l.
conceitu<l1'am-no a partir do critério negativo ou excludente. comparandose com o habeas corpus ( ... ) Deste modo. o lwbeas corpus é espécie do
gênero mandado de segurança. Assim, com exceção do habeas corpus,
que protege a liberdade de locomoção, lo todo o direito líquido e certo,
reTido (Oll ameacado de ser ferido) por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública é suscetível de ser at<lcado por via do mandado de segurança".l"
HELY LOPES l\lEIRELLES conceitlla o l1l<ll1dado ue segurança como
o "meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica,
órgão com capacidade processual. ou universa lidnde reconhecida por lei,
para pmtcçiio de direito individual. próprio. líquido c certo. n50 amparado por habeas corpus. lesado ou ameaçndo de 1csilo por ato de autoridade. seja de que categoria for, sejam quais forem as funções que c"\erça". 1, 18
-15 Acrescente-se o Habeas Data que protcge o direito à infornucül1.
16 CRETELLA JúNIOR. José. Os Writs na ConstitlJição de 1988 (Malldado
de Segurança, Mandado de Segurança Coletivo. Mandado de Injuncão. Hai>ca,
Data. Habeas Corpus, Ação Popular), Editora Forense Uni"cl'sitúria Ltcla .. São

Paulo. 1989, p. 11.
11 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de SeguTanca e Açâo Popular. 9" eclicão.
Editora Revista dos Tribunais. São Paulo, 1983, p. 3.
18 MEIRELLES. Hel.. . Lopes. Direito Adm inistm tiro limsi/Cil(). ()o' "d. r;di:, 11'\
H.evista dos Tribunais, 1978, p. 674.
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Podemos localizar neste conceito o sujeito passivo e ativo no mano
dado de segurança. Acrescente-se, aí, que o novo texto constitucional.
para evitar dúvidas. coloca como coator, sujeito passivo no mandado de
segurança, autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício
de atribuições do Poder Público.
A doutrina, jurisprudência e a legislação infraconstitucional já haviam
consagrado: todos que exerçam função publica são suscetíveis de encarnar
a figura da autoridade coatora. 111
YVES JOS~ DE MIRANDA GUIMARÃES escreve que "o mandado
segurança, como writ consagrado constitucionalmente, tem a natureza
ação civil. ~ uma forma de prestação jurisdicional, colocada à disposição
titulares de direito líquido e certo, lesado ou simplesmente ameaçado
lesão, por ato de qualquer autoridade, desde que não amparado por
habeas corpus ou por habeas data. Possibilitando o conhecimento total
da controvérsia, não tem a sentença nele proferida a necessidade de um
processo de execução; ao impetrado impõe a satisfação in natura do dever
nela cominado; pode substituir o próprio ato administrativo pelo jurisdicional, quando necessário, toda vez que aquele não depende de exercício
da faculdade discricionária e, nos demais casos, pela expedição de uma
ordem cujo descumprimento é gravemente apenado" 20

de
de
de
de

fJ)

Legitimidade ativa

Toda pessoa física, jurídica, 6rgão com capacidade processual como
por exemplo as Mesas das Assembléias Legislativas. do Congresso, do
Senado e da Câmara dos Deputados, Presidência de Tribunais, Chefias
de Executivo e Ministério Público e as universalidades reconhecidas por
lei como o espólio, massa falida e condomínio de apartamentos.
c) Legitimidade passiva

Autoridades públicas ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público. Deve-se entender como autoridade aquela
19 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Perfil do Mandado de Segurança Coletivo.
Editora Revista dos Tribun&1s, São Paulo, 1989, p. 11; BARBI, Celso Agricolll.
Do Mandado de Segurança, Revista, Aumentado e Atualizada de Acordo com o
Código de Processo Civil de 1973 e Legislaç40 posterior, Forense, Rio de Janeiro,
1976: smou, J. M. Othon. Habeas Data, Mandado de Injunção, HabBa8 Corpus,
Mandado de Segurança, Aç& Popular. As Garantjas Ativas do.! Direitos Coletivos,
Segundo a Nova Constituição, 3\1 00., Forense, Rio de Janeiro, 1989; CRETELLA
.TONIOR, J. Comentários à Lei do Mandado de Segurança (de acordo com a Constituição de 5 de outubro de 1988), Forense, Rio de Janeiro, 1989; PINTO FERREIRA
Teoria e Prática do Mandado de Segurança, Editora Saraiva, S. Paulo, 1984.
20 GUIMARAES. Yves JOSé de Miranda. Comentários à Constituiçdo. Direitos
e Garantjas Individuais e Coletivas, 2" ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 1989,
pp.91-92.
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pessoa física investida de poder UC dcci~aü dentru dJ csferil dc (otllpckllCl<l

d) Direito líquido e certo
que lhe é atribuída pela norma lega 1. ~l

Segundo HELY LOPES MEIRELLES. "direito líquido c certo é o
que se apresenta manifesto na sua existência, delímitado na sua extensão
c apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras,
o direito invocado, para ser amparávef por mandado de segurança. há de
vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante. Se sua existência for duvido~a; se a
sua extensão não estiver determinada; se o seu exercício depender de
situações e fatos não esclarecidos nos autos, não sendo ensejo à segurança. embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei
alude ao direito líquido c certo. está ..:xigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e o seu excrcfeio
no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é
direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não
é líquido nem certo, para fins de segurança ", ~~
c) Mwu!"du de segllrllJl~'([ cu/elil'o

O ilrtigo 5.". inciso LXX. a1ínea~ " e b da COllSliluiçüo Fcdcr:li C~)Il
cedem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança coletivo
aos partidos políticos com representação no Congresso Nacional e à organização sindical. entidade de classe ou associação legalmente constituída e
em funcionamento há pelo menos um ano. em defesa dos interesses de seus
membros ou associados,
Importante estc disposi livo con~titllciona1. pois concede à~ asslJci,lçõcs. entidades de classe e organizações sindicais a possibilidade de não
~penas defenderem os seus direitos líquidos c certos, como já podia fazer
nos textos anteriores, mas também de defender os direitos de seus memhros e associados,
JOSÉ ROGÊRlO CRUZ E TUCCI escreve 'lu",:, l' mandado de segurança wlctivo. como espécie do mandado de segunmça, "pode igualmcntc ser conceituado como um instituto de direito proccssu<ll cOllStitucion'l1.
cU,lo ob,ietivo precípuo diz com a verificação da incollstitllcion<llic!ac!c ou
ilegalidade de ato de agente do Poder Püblico. ou a ele equiparado, responsável pela sua efetuação". ~:\
21

MEIRELLE8, Hely Lopes, 1J.7l1ndrrdo de

:22

l\mIRELLES~

Srqll/(J/lclI

"

Acfl(J ['<'lIulal. l'

:;

ob, Clt.. pp. 5 a 8.

23 CRUZ E TUCCI, José Rogério. Class Action p Mandado de SeqlU"anra
Coletivo. Editora Saraiva. São Paulo, 1990, p. 38; CRETELLA .lt:NlüR. Jo~é. [)(I
Mandado de Seguranqa Coletivo. De acordo com a Constilu/cilo rir' 1988. I'dJlt1ra
Forense, Rio de Janeiro. 1990.
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Portanto temos o mandado de segurança coletivo como um meio
processual posto à disposição das associações, sindicatos e entidades de
classe na defesa de interesses de seus membros ou associados, e não de
seus próprios interesses, pois isto seria objeto do mandado de segurança
individual. E quanto aos Partidos Políticos? Existem posições conflitantes. YVES JOS:l:: DE MIRANDA GUIMARÃES escreve que "no inciso LXXI do artigo 5.", que cria o mandado de segurança coletivo, o
remédio processual foi estendido aos partidos políticos, para defesa dos
seus direitos líquidos e certos, e às demais entidades enunciadas, em defe·
sa dos seus membros ou associados". 24
Diferente é o entendimento de JOse CRETELLA JúNIOR ao
escrever:

" A impetração do mandado de segurança coletivo por
partido político, com representação no Congresso Nacional, em
defesa de interesses de seus membros (grifo nosso), não oferececeria maiores dificuldades, porque neste tipo de corporação há,
regra geral, unidade de orientação e os dissidentes se afastam
da entidade." 26
Como se vê, o primeiro autor citado entende que a Constituição, no
inciso LXXI, alínea a, concede a Partido Político legitimidade para defesa
de seus direitos, e não de seus membros, o que seria concedido na alínea b
às associações, entidades de classe e sindicatos. Não podemos concordar
com tal entendimento, pois a legitimidade do Partido Político defender
seus interesses está no mandado de segurança individual, pois pode pessoa.
jurídica impetrar este remédio na defesa de seus interesses, e é o partido
político pessoa jurídica de direito privado nos termos do artigo 17, § 2.",
da Constituição Federal.
JOSE CRETELLA rÚNIOR esclarece muito bem esta questão quando
escreve:
"No texto da Constituição vigente, mandado de segurança
coletivo tem o sentido técnico de <ação impetrada por pessoas
jurídicas em nome de seus membros ou associados'. Se o partido
político, o sindicato, a entidade de classe ou a associação le·
galmente constituída impetrarem mandado de segurança em
causa própria, investindo contra ato ou abuso ilegal que os
atinja. não teremos mandado de segurança coletivo, mas mandado de segurança individual, na acepção do texto de 1961." 28
24 GUIMARAES, ob. cit., p. 94.
25 CRETELLA JúNIOR, José. Os Writs na Constituição de 1988. ob, cit., p. 83.
26 CRETEl.J...A JÚNIOR, ob. cit., p. 00.
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Pouer-se-ia e11lào concluir que (} segunuo entendimcnto scriLl o correto.
Temos entretanto uma restrií,:ão. A Constituição. ao criar I) mandado d..:
seguram;a coletivo. o faz no inciso LXX que é Jividido em duas alíneas:
.. Art. 5.°

LXX trmlo por:

.

o mandado de segurança coletivo pode ser impe-

1.1) panido político

CLJ1l1

rcpn:sentação

no Congresso Nu-

cional;
b) organização sindicul. ..:ntidade de classe ou associação
legalmente constituída e em funcionamento ele seus membros ou
associados; ..

PrOL:urou portanto o constituinte. ao colocar o partido político (associação) em alínea separada das organizaçôe~ sindicais (associações), entidades de classe e outras associações, estabelecer uma diferenciação. Qual? As
associações da alínea b podem impetrar mandado de segurança coletivo na
defesa dos direitos de seus membros. r.:omo expressamente determina a
Comtituição. A Constituição, entretanto. não diz expressamente na defesa
dos direitos de quem o partido político impctral'Ú o mandado de segll1'J.nça
eoletivo. Como já vimos, não é no interesse do próprio partido político
que esta pessoa jurídica vai impetrar o mandado de segurança coletivo,
pois ~eria Ulll mandado de segurança individual. A resposta está nas finalidades e objetivos das associações citadas. Os sindicatos e as entidades de
classe existem em função de uma determinada classe e categoria. Sindicatos
de empregadores, de empregados, de banqueiros, de bancários, de metalúrgicos ele. Portanto, nada mais natural que e~tes sindicatos e associações
impetrem mandado de segurança em defesa dos direitos de seus membros.
O mesmo ocorre com outras associações, que mesmo com fins filantrópicos,
defendem direitos de um determinado grupo de pessoas.
Enlrctalllo. o partido político é difcn;ntc. Os partidos políticos têm
projetos nacionais, para toda população, por este motivo eles procuram
defender direitos e interesses de toda a população e não de apenas um
grupo de pessoas ou uma eurcgoria de empregados ou empregadores. Logo,
podemos aí encontrar a explicação para os parLidos políticos estarem em
alínea diferente. pois estes não impetrarão mnndado de segurança coletiv0
para u defesa apenas de seus membros. como no caso dJ alínea b, mas sim
de díreitos de tm1J a população.
Finalmente uma última questao deve ser esclarecida. Os direitos
líquidos c certos amparados pelo mandado de segurança coletivo. podem
ser direitos de alguns dos associados, Oll m~mbros, ou devem ser direitos
de todos os associados ou membros no L:aso da alínea 17 e direitos difusos ou
coletivos no caso da alínea a.
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Entendemos que o mandado de segurança coletivo ampara direitos
individuais de todos os associados e não apenas alguns direitos coletivos e
difusos. Neste sentido escreve JOSe AFONSO DA SILVA:
"Celso Agrícola Barbi acha que a legitimação dessas entidades de classe e associativas se destina a reclamar direit08 subjetivos individuais dos membros dos sindicatos e dos associados de
entidades de classe e associações! Há ponderações a fazer quanto
a isso, pois não se pode, p. ex., deixar de levar em conta o disposto
no art. 8. IIl, que dá aos sindicatos legitimidade para a defesa
dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, em
juízo. Outra questão é saber se as associações podem impetrar
mandado de segurança coletivo sem autorização ou se precisam
desta, tal como prevê em geral o disposto no art. 5.°, XXI, segundo o qual as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou
extrajudicialmente! Aquela regra do mandado de segurança coletivo contém uma exceção à regra geral, ou a ela se subsume? Pensamos que a regra geral prevalece em todos os casos, em que se
reclama o direito subjetivo individual dos associados." 27
0

,

Sobre o direito líquido e certo do mandado de segurança coletivo,
)OS:E: AFONSO DA SILVA escreve que este requisito "será sempre exigido
quando a entidade impetra o mandado de segurança coletivo na defesa do
direito subjetivo individual. Quando o sindicato usá-lo na defesa do interesse coletivo de seus membros e quando os partidos políticos forem impetrálos na defesa de interesse coletivo difuso, exige-se ao menos a ilegalidade e
a lesão do interesse 28 que o fundamenta", 211
Finalmente, devemos esclarecer melhor a questão da conceituação de
interesse e direito coletivo e difuso,

JQSB JOAQUIM CALMON DE PASSOS esclarece muito bem li
questão quando escreve que "interesse é a relação que se estabelece entre
um sujeito e o bem por ele, sujeito, considerado apto para satisfazer sua
necessidade, podendo-se por conseqüência, subjetivamente, entender interesse também como a atitude do sujeito em relação ao bem por ele tido
como adequado para libertá-lo de carência (necessidade) que experimenta.
( ... ) Inadequado, portanto, pela carga de ambigüidade que acarreta, falarse de 'interesse'? Merecedor de proteção jurídica sem que se veja nisso a
configuração de um direito, e direito subjetivo sem sentido lato." lW
27 SILVA, José Afonso da. Direito Constitucional Positivo, 6. ediçAo, ~ tiragem, Editora Revista dos TribW1ais, São Paulo, 1990, p. 395.
28 Entendemos que Dio sAo intere8sell mas sim. direitos coletivos e dire1toI
difWlO6.
29 SILVA, José AfoIlBO da. Ob. cit., p. 3.970.
30 PASSOS, José Joaquim. Calmon de. Mandado d4S SeguraftÇa Colettvo. JfIUldado de Inlunç4o, Habeas Data, Constitu1çdo e Processo. Editora Forense, Rio

de Janeiro. 1989.
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mesmo autor eriticJ n dualidade de tctminologiJ ao se referir a intenu llan~i!lJiviJu<I1. l' din:itu. nu inJiviJual. Acredita J. J, Calmun
(le Pa~so~ qllÇ e~ta dualidade "é de todo desal1torizada. apenas traduzindo o
remanescenk conservndor (mesmo inconsciente) dos que ainda não lograram
o liberLur de estreita cela em qu..: foi aprisionada na noçüo clássica de direito
~l1bjetivo ", :11
rcy),·~.

Portanto, temos que o mandado Je segur<lnça coletivo ampara direitos
individuais, já caracterizados neste estudo. direito coletivo, entendido como
direitos de um grupo. de uma cntegoria determinada. e direitos difusos.
como aqueks direitos indivisívei:., pcrk!Wl'nlI:S ,1 ludo~. como é exemplo o
dírcilD ,ID meio ambiente saudável.
2, '}

~Ml/nd(/do

de !lIjlllu;iio

(/) Cunceito e objeto

o mandado de injunçao é sem dúvida uma das mais importantes criações da Constituição de 1988. uma vez que vem possibilitar a concretização
Jos dispositivos constitucionais que dependem de norma regulamentadora.
V<Írias foram as normas de COllslituil:;ões passadas. que ficaram sem regulamentação e por este motivo não influíram na ordem jurídica nacionaL Estas
normas são principalmente as referentc~ aos direitos sociais, e isto consiste
em outra qualidade do mandado de injunçüo: ,10 contnírio das garantias
processuais das Constituições passadas que a cxemplD do habeas corpus ~
mandado de segurança. só protegiam direilo~ individuais, o Mandado de
Injunção vem proteger tmnbón os oull'OS c1irc.:itu, ~ollstitucionais. como (15
direitos sociais e políticos.
O artigo 'J.", inciso LXXI da COllslitui(,:ão Federal. dispõe:
"Art. 5."
,
,.,',
,.,

, ..

LXXI ~ Conceder-se-á mandado de iniunção sempre que
a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos
direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes
ü nacionalidade, à soberania e ü cidadania."
Este dispositivo guarda íntima relação com a ação de inconstitucill'
nalidade por omissão, regrada pelos artigos 102, r. q. 102. 11. a c no artigo 105. I, h. da Constituição. pois embora tenham conteúdos. objetos e
finalidades um pouco diferentes. cuidam de um mesmo assunto. que é a
omissão normativa, :l~

o objeto do mandado de injunção é suprir a carência da norma regulamentadora. possibilitando que o sujeito do direito que depende de regu·
PASSOS. José Joaquim Calmon de. Constifuicrto e Processo, p. 11.
SANTOS, Aricê Moacyr Amaral. O Mandato de Injunção. Editora Revista
dos TribWlais. São Paulo. 1989, p. 9; DANTAS, Ivo. Mandado de Injunção. Guia
Teórico e Prático. Aide Editora, Rio de Janeiro, 1989, 1" edição.
31
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lamentação possa usufruir deste. e, bom notar que, como a ação de inconstitucionalidade por omissão, o mandado de injunção também é uma
forma processual de controle da constitucionalidade, pois supre, para
aqueles que o impetrarem, a omissão inconstitucional.
JOS"!! AFONSO DA SILVA escreve que "em princípio, o exercício
das liberdades constitucionais independe de normas regulamentadoras.
Elas são conferidas por regra, em normas constitucionais de eficácia plena
e aplicabilidade imediata. Se alguma normatividade é prevista, normalmente será para restringir o alcance da norma e não para integrar sua
eficácia. Pois aí se situam as normas de eficácia contida. Mas há inúmeros
direitos constitucionais e eventualmente até liberdades cujo exercício
requer alguma forma de regulamentação por lei ou outra providência
do Poder Público. Por exemplo, é garantida, na forma da lei, a proteção
aos locais de culto e a suas liturgias (art. 5,0, VI; e garantia de uma liberdade dependente da forma da lei); é assegurada. nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa às entidades civis e militares de internação
coletiva (art. 5.0 , VII); a criação de associações e na forma da lei, a de
cooperativas não dependem de autorização... (a criação de cooperativas
depende de lei, art. 5.0 , XVIII) (...); é direito do trabalhador a relação
de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos
termos da lei complementar... (art. 7. 1); salário mínimo, fixado em lei
com os requisitos previstos no art. 7.0 , IV, adicional para atividades
penosas ... , na forma da lei (art. 7.0 , XXIII) etc.; os planos de previdência social. mediante contribuição, atenderão, nos termos da lei, a ...
(art. 201)". &8
0

,

Temos nos exemplos acima citados casos de dispositivos constitucionais que dependem de normas regulamentadoras. e importante notar
que esta garantia do mandado de injunção se aplica não apenas aos direitos individuais, mas também aos direitos sociais citados e ainda a outros
direitos constitucionais nos termos do inciso LXXI do artigo 5.°, além das
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
Quando se fala em norma regulamentadora não se está falando em
regulamentação através das leis, mas qualquer ato proveniente de "ativi·
dades internas da Administração Pública, ou que dela dependam, quer sejam
funcionários, quer sejam agentes de qualquer dos três Poderes e até mesmo
de particulares". 84
Quanto ao alcance da ordem de injunção, este é muito bem definido
por ULDERICO PIRES DOS SANTOS, quando escreve:
"O que o Poder Judiciário deve fazer no exercício de seu
poder jurisdicional é examinar se o direito subjetivo do postu33 SILVA, José Afonso da. Mandaclo ãe Injunçdo e Habeas Data. Editore.
Revista dos TrlbUDais, SAo Paulo, 11189, p. 23.
34, SANTOS, Ulder1co Pires dos. Mandaclo ãe Injunção, Editora palmape,
Sio Paulo, 1988, p.

a.
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lante da injunção está sendo postergado em face da apatia de
quem tem o dever de regulamentar. Se se convencer de que o ato
omissivo está realmente lhe causando lesão, marcará prazo para
o responsável pela violação fazer o regulamento, de modo a poder
o titular do direito entrar no seu exercício, sob pena de providência ser tomada pelo poder jurisdicional.
Esgotado o prazO para a autoridade executiva ou legislativa
tomar a providência que lhe compete, sem que o faça, deverá ser
expedido o mandado de injunção assegurando ao impetrante o
direito que reclama.
Se houver recalcitrância do devedor da prestação, esta será
convertida em indenização por perdas e danos, como temos
salientado." ;)5
Temos então que, através do mandado de injunção, qualquer pessoa
física ou jurídica portadora de direito constitucional que depende de regulamentação pode consegui.lo. Após o Poder Judiciário determinar que o
responsável pela norma regulamentadora a faça em prazo marcado, se esta
norma não for elaborada, o Poder Judiciário suprirá a omissão para aquele
caso concreto, tendo neste caso o efeito inter partes.
b)

Sujeito passivo

Vamos recorrer aos claros ensinamentos de JOSe. AFONSO DA
SILVA sobre o tema:
"A pessoa ou entidade contra quem se impetra o mandado
de injunção - o impetrado - será aquela que corre a obrigação
de prestar o direito, liberdade ou prerrogativa, pretendidos pelo
impetrante. Em se tratando de I iberdadc ou prerrogativa, objeto
de injunção, parece que o impetrado só poderá ser uma pessoa
de direito público. (...) Muitos direitos sociais, como vimos, irão
de ser prestados concretamente pelo Poder Público (direito à
saúde, direito à educação, direito à cultura); nestes casos a Constituição reconhece competência comum cumulativa (art. 23), da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, portanto qualquer
dessas entidades poderá ser impetrada em mandado de injunção,
talvez comporte até litisconsórcio passivo nessa situação. (...)
Em matéria de direito dos trabalhadores, a parte obrigada a
cumprir em concreto o direito pleiteado é o patrão do impetrante,
logo ele será o impetrado.
E possível haver litisconsórcio passivo especialmente em
mandado de injunção impetrado por sindicatos em defesa de direitos constitucionais da categoria profissional. Claro que, em tal
caso, será proposto contra todas as empresas que empregam a
categoria do sindicato ou sindicatos impetrantes. Não cabe litis35

SANTOS, Ulderico Pires dos. Ob. cit., pp. 60-61.
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consórcio passivo entre particulares e o Poder Público. No máximo será admissível que se dê ciência ao Poder Público competente para elaborar a norma regulamentadora, mas a sentença
proferida contra particular não será exeqüível contra ele, pois
não é parte no feito." 8B

c) Legitimidade ativa
Será sujeito ativo o titular do direito que depende de regulamentação,
podendo haver litisconsórcio ativo facultativo quando o mesmo direito
pertencer a vários interessados será comum acontecer, devendo ser o
mesmo fundamento contra o mesmo obrigado.
Será admitida também a representação do interessado pela aSSOClaçao
na defesa de seus membros nos termos do artigo 5. 0 , XXI da Constituição
Federal, assim como poderá ocorrer substituição processual, "chamada
derrogação anômala, em derrogação do artigo 6.° do Código de Processo
Civil, para o caso, na defesa de direitos ou interesses de sua categoria
profissional, por força do disposto no art. 8.0 , 111, que declara caber ao
sindicato' a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria inclusive em questões judiciais ou administrativas', cumprindo
esclarecer que, ao falar de direitos e interesses coletivos e individuais, náQ
se está usando essas expressões no sentido de que o sindicato poderá
ingressar em juízo para pleitear direitos e interesses tanto da coletividade
de seus membros como direitos de cada um deles individualmente considerados. E também aqui poderá haver litisconsórcio facultativo entre mais
de um sindicato, desde que o fundamento, o objeto e a causa de pedir
sejam idênticas". 37
d) Rito processual

O mandado de injunção, dada a sua natureza, terá rito equivalente
aos remédios processuais constitucionais, admitindo-se a possibilidade de
se conceder liminares:

"Enquanto não editada a lei regulamentando o seu procedimento, o mandado de injunção poderá ser admitido e processado, naquilo que for compatível, em consonância com a disciplina procedimental estabelecida para o mandado de segurança," 118
B também a doutrina que entende:
"Para esse efeito, há de ser demonstrado o "fumus boni
iuris" e o "periculum in mora", tendo em vista os parâmetros
36 SILVA, José Afonso da. Ob. cit., pp. 32-33.
3'1 5lLVA., José A!onso da. 0'0. cit., pp. 31-3'2.

38 TUCCI, Rogério Laurla e José Rogério Cruz e Tucci. Comtitu1çdo de 1988
e Processo. Editora saraiva, São PaUlo. 1989, p. 156.
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do direito comparado e o confronto da doutrina c jurisprudência
vigentes no país, bem utilizáveis pela via de conhecimento analógico." a~

2.4 -

Ação direta de incollslil1icionalidade por ação e por omissão

a) O controle de constitucionalidade

Para se falar em ação díreta de inconstítucionalidade é necessano, em
prímeiro lugar, falar em controle de constitucionalidade das leis. A Constituição consagra o controle jurisdicional difuso, que significa que todos os
órgãos do Poder Judiciário podem manifestar-se sobre a inconstitucíonalidade de uma lei ou ato normativo. Neste caso específico, quando, em
grau de recurso, o Supremo Tribunal Federal julgar em decisão dcfinitiv<l
a inconstitucionalidade de uma lei, esta decisão será comunicada ao Senado
Federal para que este, nos termos do artigo 52, inciso X, suspenda a
execução, no todo ou em parte, da lei declarada inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal.
Este controle difuso onde todos os órgãos do judiciário, mediante
julgamento de caso concreto podem declarar lei inconstitucional e se recusar
a aplicá-la ao caso, tem dois efeitos distintos. O primeiro será a decísão
do caso concreto colocado sob apreciação do Poder Judiciário. ~estc caso
a decisão terá efeitos ex tunc, e inter partes. No caso de decisão definitiva
do Supremo Tribunal Federal e suspensão da execução da lei pelo Senado
Federal. o efeito obviamente serú erga O!11ncs e cx-nUI1C, ou seja, a partir
do momento da suspensão da execução pelo Senado Federal.
Além deste controle difuso, a Constituição Brasilc.ira consagra também
uma forma de controle concentrado da constitucionalidade das leis, que
será a ação direta de inconstitucionalidade por ação e por omissão. O artígo
103 da Constituição dispõe sobre o assunto da seguinte forma:
"Art. 103 I -

Podcm propor a ação da inconstitucionalidade:

o Presidente da República:

II -

a Mcsa do Senado Federal:

IH -

a Mesa da Câmara dos Deputados;

IV -

a Mesa de Assembléia Legislativa;

V VI -

o Governador de Estado;
o Procurador-Geral da República;

39 STRENGER, Irineu. Mandado de Injunção. Editora Forense Universitária
Rio de Janeiro, 1988; Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, art:
216: No mandado de injunção e no habeas data, serão observadas as norma.s da
legislação de regência. Enquanto estas não forem promulgadas, observar-se-ão, no
que couber, o Código de Processo Civil e a Lei n 9 1.533, de 1951.
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VII Brasil;

o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do

VIII Nacional;

Partido Político com representação no Congresso

IX nacional.

Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito

§ 1.° - O Procurador-Geral da República deverá ser pre·
viamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos
os processos de competência do Supremo Tribunal Federal.
§ 2.° - Declarada a inconstitucionalidade por omissão de
medida para tomar efetiva norma constitucional. 'ilm dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessá·
rias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em
trinta dias.
§ 3.° - Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a
inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo,
citará, previamente, o Advogado-Geral da União. que defenderá
o ato ou texto impugnado."

b) Efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ação direta de
inconstitucionalidade por ação
Observa JOSe: AfONSO DA SILVA que, na via indireta de controle
de constitucionalidade (o controle difuso no caso concreto), "a declaração de
inconstitucionalidade. na via indireta, não anula a lei nem a revoga; teori·
camente. a lei continua em vigor, eficaz e aplicável, até que o Senado
Federal suspenda sua executoriedade nos termos do artigo 52, X; a decla·
ração na via direta tem efeito diverso, (... ) qualquer decisão que decrete
a inconstitucionalidade deverá ter eficácia erga omnes (genérica) e obrigatória".40
Entende o Professor JOSe: AFONSO DA SILVA. posição com a
qual concordamos, que uma vez que a Constituição Federal não dizia. no
caso da ação direta de inconstitucionalidade por ação, qual o efeito da
declaração de inconstitucionalidade. deve-se aceitar que "o problema se
resolva, logicamente. pelas regras processuais sobre a eficácia e autoridade
da sentença. E como o objeto do julgamento consiste em desfazer 05 efeitos
normativos (efeitos gerais) da lei ou ato, a eficácia da sentença tem exa·
tamente esse efeito de eliminar a eficácia e aplicabilidade da lei, e isto
tem valor geral, evidentemente. Em suma a sentença aí faz coisa julgada
40 SILVA, José Afonso da. Ob. cit., p. 52.
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material, que vincula as autoridades sob pena de arrostar a eficácia de
coisa julgada" 41
Portanto, no caso da ação direta de inconstitucionalidade, de norma
legal ou ato normativo, não é necessário que o Senado Federal suspenda u
execução da lei, como faz no controle difuso. Neste caso a própria sentença
retira a eficácia e aplicabilidade da lei ou ato normativo.
c) A inconstitucionalidade por omissão

Observa IVO DANTAS que "a difusão do controle de inconstitucionalidade por omissão se deu através da Constituição Portuguesa de
1976 que em seu artigo 279 determina:
"Quando a Constituição não estiver a ser cumprida por
omissão das medidas legislativas necessárias para tornar exe·
qüíveis as normas constitucionais, o Conselho da Revolução po·
derá recomendar aos órgãos legislativos competentes que as emitam em tempo razoáveL" 42
Após a 1.' revisão constitucional, foi alterada a redação do dispositivo
constitucional referente à ação direta de inconstitucionalidade por omissão
que passa a estar previsto no artigo 283, com a seguinte redação:
"Artigo 283.
(Inconstitucionalidade por omissão)
1 - A requerimento do Presidente da República, do Provedor de Justiça ou, com fundamento em violação de direitos
das regiões autônomas, dos presidentes das assembléias regionais,
o Tribunal Constitucional aprecia c verifica o não cumprimento
da Constituição por omissão das medidas legislativas necessárias
para tornar exeqüíveis as normas constitucionais.
2 - Quando o Tribunal Constitucional verificar a existênciJ
de inconstitucionalidade por omissão, dará disso conhecimento
ao órgão legislativo competente."
A respeito desta previsão, escreve o professor português JOSÉ JOA·
QUIM GOMES CANOTILHO que:
I - o conceito de omissão legislativa não se resume num simples
"não fazer", mas significa não fazer aquilo a que, de forma concreta, se
estava constitucionalmente obrigado. Deve haver uma exigência consli·
tucionaI de ação e não simplesmente um dever geral de legislar.

41

SILVA, José Afonso da. Ob. cit., pp. 51-52.

42

DANTAS, Ivo. Mandado de Injunção. Ob. cit .. p. 57.
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II - as omissões legislativas a que se refere a ação direta, devem
ser aquelas derivadas de imposições constitucionais em sentido estrito.
O descumprimento de certos objetivos da Constituição, como o oferecimento
de saúde pública e gratuita a todos os brasileiros, educação etc., é também
inconstitucional, mas a concretização destes direitos depende da luta política através dos instrumentos democráticos.
lU - existe também omissão inconstitucional quando o legislador
cumpre de forma incompleta o dever de elaborar normas regulamentadoras
de direitos constitucionais.
IV - o instituto da inconstitucionalidade por omissão reflete as insuficiências dos instrumentos e processos típicos do ordenamento liberal, devendo ser criadas também outras formas democráticas de proteção C'lntra
omissões legislativas corno as ações populares, iniciativa popular das leis c
outras formas de acentuação de democracia participativa.
V - Não há conexão entre a omissão legislativa inconstitucional e
os prazos para o início do processo legislativo de elaboração de determinada
lei. A omissão se verifica pela omissão legislativa diante da importância e
indispensabilidade da mediação legislativa para dar operatividade prática
às normas constitucionais. (3
Estas observações são válidas para a compreensão da nossa ação direta
de inconstitucionalidade por omissão, porém com uma observação funda·
mental: a Constituição Portuguesa fala em omissões legislativas, enquanto
a Constituição brasileira de 1988 trata da omissão de "medida" para
tornar efetiva norma constitucional. Entendemos portanto o texto brasileiro mais abrangente, visando não apenas à omissão legislativa, mas à
omissão regulamentadora também expressa na ausência de atos dos órgãos
administrativos, como dispõe o § 2.0 do art. 103, como ainda a omissão no
cumprimento das normas constitucionais por falta de vontade política do
governo, como o oferecimento de educação pública e gratuita e saúde pública gratuita. Neste último caso pode parecer que os efeitos práticos desta
declaração de inconstitucionalidade por omissão não sejam satisfat6rios, mas
devemos lembrar-nos de que o reconhecimento da omissão do Governo na
procura de cumprimento dos deveres constitucionais por parte do Supremo
Tribunal Federal poderá caracterizar que o Presidente, na prática de atos
de governo, esteja praticando atos que não estejam sendo direcionados na
consecução dos objetivos constitucionais, sendo portanto atos contrários ao
exercício dos direitos humanos. mas especificamente no caso de omissão
diante do direito à saúde e educação, dos direitos sociais, importando aí
43 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitudonal, 3'" edição,
Livraria AlmedJna, Coimbra, 1983, pp. 715-718.
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na caracterização de crime de responsabilidade do Presidente nos termos
do art. 85, inciso 111 da Constituição de 1988.
Portanto, embora a declaração do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a omissão do Governo diante de, por exemplo, uma política de
educação procure atingir os objetivos constitucionais, possa ficar apenas
na ciência do Poder Executivo para que tome as providências necessárias,
este reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal de omissão do governo,
çaracteriza uma prática governamental contrária aos direitos sociais e
portanto crime de responsabilídade do Presidente da República. Embora
O processo de julgamento do Presidente por crime de responsabilidade seja
um processo polílico diante do Poder Legislativo, a decis:'í') da Corte
Suprema brasileíra irá sem dúvida caracter-Ízar com maior clareza o crime
de responsabilidade.
d) Dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade por omissão

Os efeitos da declaracão de inconstitucionalidade estão no § 2.° do
art. 103 já transcrito. Após a declaração de inconstitucionalidade por
por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada
ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias 1:,
em se tratando de órgão administrativo, para fazê·lo em trinta dias.
Portanto, o efeito será uma mera comunicação ao Poder competente,
para que tome a medida necessária para acabar com a omissão inconsticaso de ser órgão administrativo,
tucional, existindo a exceção para
quando então este órgão deverá efetivar norma constitucional através das
medidas necessárias, dentro de trinta dias.

°

e) Ação de inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção

Randolpho Gomes, em trabalho sobre o mandado de injunção, estabelece algumas diferenças entre esta garantia processual e a ação de inconstitucionalidade por omissão. o que nos ajuda a compreender melhor estes
dois mecanismos processuais. São estas as diferenças apontadas pelo autor:
I - A primeira diferença consiste na constatação da legitimidade
ativa. Enquanto o mandado de injunção pode ser exercido por qualquer
pessoa titular do direito, a açilo de inconstitucionalidade só poderá ser
proposta pelo Presidente da República. as I\.lesas do Senado. da Câmara
Federal e das Assembléias Legisaltivas. os Governadores de Estado. o
Procurador-Geral da Repúblíca, o Conselho Federal da OAB, oS Partidos
Políticos representados no Congresso Nacional c as Confederações Sindicais ou Entidades de Classe de âmbito nacional.
II - A segunda diferença está na constatação da legitimidade passiva.
O mandado de injunção se dirige àquele que deve conceder o direito,
podendo, por exemplo, ser uma empresa com personalidade de direito
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privado se o direito consiste na participação nos lucros e na gestão por
parte dos trabalhadores.
A ação de inconstitucionalidade por omissão terá sempre como sujeito
passivo a pessoa ou entidade responsável pela elaboração da norma."
IH - A terceira diferenciação que se poderá fazer será quanto ao
objeto. O mandado de injunção visa ao pronto exercício do direito, embora
ausente a norma regulamentadora. Temos aí uma decisão judicial supridora da omissão para aquele caso concreto colocado sob a apreciação do
Poder Judiciário.
A ação de inconstitucionalidade por omissão busca a construção da
norma ausente por parte do órgão ou Poder competente. U O efeito aí será

erga omnes.
2.5 -

Habeas data

a) Conceito e objeto
A Constituição Federal trata do habeas data no art. 5.°,
inciso LXXII, que dispõe:
"LXXII -

conceder-se-á habeas data:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas
à pessoa impetrante, constantes de registros ou banco de dados de
entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê.l0
por processo sigiloso, judicial ou administrativo."

MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO conceitua este instrumento como uma "ação (garantia instrumental) que deve proteger um
direito à verdade a respeito de si próprio relativamente a registros ou
bancos de dado~/'. '8

:e

uma inovação da Constituição de 1988 aO lado do "mandado de
injunção", "mandado de segurança coletiva" e a "ação de inconstitucionalidade por omissão".
44 AcreIicentarlamos, ai, não só o Poder ou órglo responsável pela e1aboraçIo
da. norma como, de forma. mais abrangente, o Poder ou órglo de qualquer poder
responsável pela lmplementaçlo de qualquer medida. como já nos refer1m1l8 •
queatll.o anteriormente.
45 GOMES, Randolpho. Mandado de Injunção. Edições Trab&1hlBtas BÃ.,
'R\o de Janeiro, 19OO, pp. 38-39.

.e PJ!lRREIRA FILHO, Manoel GOnçalves. Comentárlo8 à ConrffiUtçao Br..
rilmr4 de 1988, Volume l, arts. 19 ao 43, Editora saraiva, 8Ao Paulo, p. 81.
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Assim como todas as outras garantias processuais. o habeas data ~
dotado de plena, completa c irrestrita eficácia. Ê. pois, a ., aplicabilidade
do habeas data, direito subjetivo público posto à disposição do interessado,
a partir da promulgação e publicação do texto constitucional. ( ... ) O
Serviço Nacional de Informação (S1\ [) é o mais completo banco de dados
a respeito dos cidadãos brasíleiros c, a nosso ver, essa entidade foi a
força motriz que levou os constituintes de J 988 à criaçao do instituto do
habeas data, Em segundo lugar, o SPC também concorreu para a criação
do writ do habeas data". 10
O habeas data tem como objeto a proteção do direito à informação,
que cada um tem, sobre a sua própria pessoa, e funciona como instrumento
processual para retificação de dados.
Esta garantia processual encontra limites no inciso XXXIII do art. 5.°
da Constituição, que estabelece que
"todos têm direito a receber dos órgãos públicos informa·
ções de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral,
que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. ressalvadas aquelas cujo si,gilo seja imprescindível à segu·
rança da sociedade e do Estado ."
Duas observações devem ser feitas com relação a este inciso XXXIII
que garante o direito à informação, Ele se refere a direito à informação
de interesse particular como também de interesse coletivo ou geral. O habeas
data é instrumento processual que se refere somente a informações sobre
a própria pessoa, ou retificação de dados referentes também ao impetrante.
Portanto, na negativa por parte de órgão~ públicos de informações
não referentes à pessoa que as pede, mas informações referentes a outras
situações que não envolvam questões sigilosas imprescindíveis à segurança
da sociedade c do Estado, o instrumento processual adequado será o
mandado de segurança.
Neste sentido, JOSE CRETELLA IÚNIOR observa que já na Constituição de 1934 havia previsao ele direilo ú informação, assegurando aos
interessados a comunicação de informaçõe., que a estes se referissem (Constituição de 1934, art. 113. inciso 35), Este direito subjetivo público oponível ao Estado foi suprimido na Carta de 19:17, restaurado na Constituição
de 1946 (art. 141, § 36. 11), 1967 (art. 150, § 34) c na Emenda Constitucional n,U 1. de 1969, (art. 153. § 35).
"Não há assim nenhuma novidade. a não ser o nome
habeas data - porque o mandado de segurança, desde que foi
47 CRETELLA JúNIOR, José. Comentàrios a Constituiçâo Brasileira de 1988,
Volum2 2, Editora Forense Universitária, Rio de Janeiro, 1989, p. 770.
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instituído, poderia, como pode ser hoje, impetrado para engtr
dos órgãos públicos informações que a eles se refiram." f8
Deve-se ressaltar que, com a redação do inciso LXIX, relativo ao
mandado de segurança, hoje não pode mais este ser impetrado para obtenção de informações relativas à pessoa do impetrante e para a retificação
de dados, pois para isso há o habeas data; mas nada impede que outras
informações de caráter geral de interesse coletivo ou geral que sejam
negadas pelo órgão público, sem que estas informações sejam de caráÍ\..-r
sigiloso imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado, possam ser
conseguidas por meio do mandado de segurança.
Outra observação que deve ser feita é a de que o mesmo inciso
XXXIII limita o habeas data no sentido de que as informações consideradas de caráter sigiloso imprescindíveis à segurança da sociedade e do
Estado podem ser negadas. Entendemos que, entretanto, quem devem
apreciar o caráter sigiloso da informação deverá ser o Poder Judiciário e
não o órgão que detém a informação.
b) Legitimidade ativa

A legitimidade para a impetração do habeas data daquele (pessoa
física) que, tendo informações sobre a sua pessoa, deseja conhecer ou
retificá·las em bancos de dados ou registros de entidades governamentais
é de caráter público.
c) Legitimidade passiva

O sujeito passivo no habeas data será qualquer entidade governamental que possua a informação desejada ou entidades de caráter público,
cujo melhor exemplo será o Serviço de Proteção ao Crédito.
Escreve CELSO RIBEIRO BASTOS que "o sujeito passivo no habeas
data é todo órgão ou entidade governamental, incluindo-se ai, portanto,
a Administração descentralizada e os próprios entes privados, desde que,
pelas dimensões da sua atuação, ganhem uma ressonância pública", Ü
d) Rito processual

DIVA PRESTES MALERBI, em trabalho sobre o habeas data, escreve
que são dois os procedimentos processuais para o habeas data:
"O habeas data protege duas finalidades: o conhecimento
do teor dos registros e a retificação dos dados pessoais deles
constantes.
48 CRETELLA JúNIOR, JOllé. Ob. cit., p. 773.

49 BASTOS, Celso Ribeiro. Ives Oandra Martins. Comentários li Constitufç40

do Brasil, vol. lI, Editora. Baraiva, São PaUlo, 1989.
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A letra a do inciso LXXIT do art. 5.° da Constituicão disciplina a primeira hipótesc de cabimento do habeas da/a. s~m esclarecer qualquer condição ou baliza para o exercício deste direito.

Já a letra b do inciso LXXI [ do art. 5." da Constituicão, aCl
disciplinar a segunda bipótese de cabimento do habea~ data,
torna a manifestar a necessidade de se estabelecerem dois procedimentos processuais para o caso da retificaçCio de dados.":;"
Portanto. concluímos que. no caso da alínea a o procedimento será
sumário, apIicando.-se no que couber o do mandado de segurança até que
seja feita a regulamentação do habeas data. 1'\0 caso da alínea b "dotar-se-a
o procedimento ordinário onde deverá haver a possibilidade ampla de produção de provas, para se demonstrar a necessidade da retificação de dados
que não eorrespondem à realidade:
"Relem brc-se ainda que. imponante em qualquer das duas
hipóteses de cabimento (letras a e b), seja pela via sumária ou
por meio de processo de conhecimento. o' feito deverá correr em
segredo da justiça, a fim de ser preservada a intimidade no curso
do processo, como dbpõc o inci~o LX do art. 5." da Constituição." 51

2.6 -

Ação popular

a) Conceito e objeto
O art. 5.", inciso LXXI [I. estabdecc que:
"qualquer cidadão é parI<; legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de
entidade de que o Estado participe. à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais
c do ônus da sucumbência."
A ação popular se dirige li proteção de interesses, ou melhor dizendo,
direitos difusos, entendendo-se estes direitos (omo aqueles direitos indivisíveis que pertencem a toda a população.
Este importante l\:médio processual foi ampliado no texto
cional de 1988 ao se possibi litar a anulacao de atos lesivos não
ao patrimônio público, mas também à moralidnde administrativa e
ambiente, além de referência expressa ao patrimônio histórico e

constitu·
somente
ao mei0
cultural

5D MALERBI, Diva PreBtes. Perfil do Habeas Data. Edítora Revista dos TriblUlais. São Paulo, 1989, pp. 33-94.
51

MALERBI, Diva Prestes. Ob. cit., p. 36.
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que pela Lei n.O 4.717, de 26-6-65, era considerada patrimônio público
para fins de proteção pela demanda popular.
A respeito da evolução da ação popular, escreve CLOVIS BEZNOS:
"Voltada a ação popular unicamente para a defesa do patrimônio público, apercebendo-se o legislador estarem ao desabrigo
determinados interesses difusos, de grande interesse social, editou
a Lei n.O 6.513, de 20-12·77, que introduziu a atual redação
do § 1.0 do art. 1.0 da Lei n.o 4.717, de 29-6-65, englobando
no conceito de patrimÔnio público, para fins de proteção pela
demanda popular, os bens e direitos de valor econômico, artístico,
hist6rico ou turístico." ~2

o objetivo da ação popular é a anulação de ato, medida, providência,
que foi causa da lesão. Escreve Jose CRETELLA JÚNIOR que se deve
entender por ato lesivo, em sentido amplo, não s6 o ato administrativo
como também contrato administrativo, fato administrativa, ou seia, "qualquer medida do Poder Público que desfalque o erário". ~ll
Acrescentamos que na nova ação popular do texto de 1988, não é
simplesmente qualquer medida que desfalque o Erário público, mas qual.
quer medida lesiva ao meio ambiente, ao patrimônio hist6rico e cultural,
à moralidade administrativa, além do patrimônio público anteriormente
previsto.
A Constituição de 1988 exige como requisitos da ação popular apenas
a lesividade e a condição de eleitor do autor. São os mesmos requisitos
que a Emenda n.o 1, de 1969, estabelecia no § 31 do artigo 153, que
dispunha que "qualquer cidadão será parte legítima para propor ação popular que vise anular atos lesivos ao patrimônio de entidades públicas".
Apesar da clareza do texto constitucional, vários são os autores que
entendem que a ilegalidade é o terceiro requisito necessário. e o caso
do jurista HELY LOPES MEIRELLES que entende que o ato 8 ser invalidado deve ser contrário ao direito, não se exigindo a ilegalidade do ato
na sua origem, mas sim a ilegalidade na sua formação ou no seu objeto.

52 BEZNOS, Clóvis. Açdo Popular e Aç40 C1vU Pública. Editora :Reviata dos
TrIbunais, BAo Paulo, 1989, pp. 21-22; CAMPOS FILHO, Paulo Barbosa de. At;6o
Popular Constitucional. Ediçi.o Saraiva, São Paulo, 1968; SILVA, JoIlé Manso da.
Ação Popular Constitucional. Doutrina. e Processo. Editora Revista dos Tr1buna1s,
Si.o Paulo, 1968; MINHOTO JúNIOR, Alceb1ades da SllVL Teoria e Prdt1ca 411
Açao p()J1Ula.r Constituc1on4l. Editora Revista dos Trlbunals, Sio Paulo, 1986.
53 CiUlITELLA. JUNIOR, José. O\). cit., p. 'IM..
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entendendo-se desta forma que o ato para ser anulado através da ação
popular tem de ser ilegal e lesivo. ;, I
Entretanto, entendemos que a Constituição é clara ao eXIgir apenas a
Iesividade e a condição de cidadão, ou seja, de eleitor, sendo a exigência
da ilegalidade uma limitação injustificada a uma garantia processual.
Concordamos, pois, com o Professor TOSI:, AFONSO DA SILVA que nos
oferece fundamentação mais completa ao posicionamento adotado, quando
escreve:
"A questão fica ainda presa quanto a saber se a ação popular continuará dependendo dos dois requisitos que sempre a nortearam: lesividade e ilegalidade de ato impugnado. Na medida
em que a Constituição amplia o âmbito de ação popular, a tendência é a de exigir a lesão, em si, à condição de motivo autônomo
de nulidade do ato. Reconhece-se muita dificuldade para tanto.
Se exigir também do vício da legalidade, então não haverá dificuldade alguma para a apreciação do ato imoral, porque em
verdade somente se considerará ocorrida a imoralidade adminis·
trativa no caso de ilegalidade. Mas isso nos parece liqüidar com
a intenção do legislador constituinte de contemplar a moralidade
administrativa como objeto de proteção desse remédio.":;:i

b) Legitimidade ativa
A Constituição Federal determina que D ação popular poderá ser proposta por qualquer cidadão. Em outros dispositivos a expressão utilizadn
pela Constituição sugere qualquer pessoa, como no caso do habeas corpus.
quando o inciso LXVIII utiliza a palavra "alguém", ou outros dispositivos
como o do mandado de segurança, do habeas data e do mandado de injunção
onde a omissão do sujeito ativo nos leva à conclusão de que basta existir
a titularidade do direito ofendido para se utilizar o remédio processual.
No caso da ação popular, o dispositivo utiliza a expressão "qualquer cidadão", devendo-se, neste caso, interpretar o termo cidadão no scntidc
jurídico estrito, significando aquele que pode exercer o seu direito político
de votar, partícipando desta maneira de forma indireta do poder do Est.1do
Portanto, cidadão aí é o eleitor.
Pode-se concluir daí que o ajuizamento da ação não é facultado apenas
a quem tenha sofrido prejuízo concreto proveniente do ato impugnado, mas.
sim, aquele que pretenda ver revigorada a moralidade administrativa: "Trata-se, como é curial. de uma espécie peculiar de legitimação, definida e
averiguada, já não concretamente, cm relação ao objeto da demanda, mas
54

MEIRELLEs, Hely Lopes. Ob. cit., p. 84.

55

SILVA, José Afonso da. Ob. cit .. p. 399.
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de natureza abstrata e independente do ato tido como lesivo" M do patri·
mônio público, da moralidade administrativa e do meio ambiente.

c) Legitimidade passiva
O artigo 6.° da Lei n.o 4.717, de 29 de junho de 1965, que regula
a ação popular, determina que a ação será proposta contra pessoas públicas
ou privadas, as autoridades, funcionários ou administradores que houverem
autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que,
por omissão, tiverem dado a oportunidade à lesão, e contra os beneficiários
diretos do mesmo. O ato lesivo que se procura anular na ação popular é
aquele praticado contra o meio ambiente, moralidade administrativa, patri·
mônio histórico e cultural e ao patrimônio da União, do Distrito Federal,
dos Estados e dos Municípios, de entidades autárquicas. de sociedades de
economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de
seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas
públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para
cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com
mais de 50% (cinqüenta por cento) do patrimônio ou da receita anual de
empresas incorporadas ao Patrimônio da União, do Distrito Federal. dos
Estados e dos Municípios e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades
subvencionadas pelos cofres públicos. (Art. 1.0 da Lei n.O 4.717, de
29-6-65) .

d) Processo
A acão popular tem rito ordinário, obedecendo aos dispositivos do
de Processo Civil, observando as determinações da Lei n.O 4.717,
de 1965, que manda fazer a intimação do Ministério Público; requisição
às entidades indicadas dos documentos referidos pelo autor, que deverão
ser entregues em prazo fixado de 15 a 30 dias; decisão liminar de suspenção do ato quando requt"lida; prazo de contestação de 20 dias, além
de outras prescrições dos arts. 7.° a 19 da referida lei de regulamentação
da ação popular.
C6di~o

3.

Os princípios processuais constitucionais

Além das garantias processuais propriamente ditas, utilizando esta
expressão para significar os meios processuais criados pela Constituição
para proteger os direitos constitucionais, a Constituição Federal traz outras
garantias com relação ao processo de extrema importância,

a) Garantia da tutela jurisdicional
O art. 5.°, inciso XXXV, estabelece que a "lei não poderá excluir.
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito",
56 TUCCI, Rogério Lauria e José Rogério Cruz e Tucci. Ob. clt., p. 184.
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Observa JOSE: CRETELLA JÚNIOR que "apreciação do Poder Judiciário significa revisão, controle, contraste, contrasteamento. Cabe ao
Poder Judiciário, no policiamento da legalidade, apreciar, mediante provo·
cação do interessado, a lesão do direito ocorrido, ou a ameaça de lesão.
Se se tratar de direito líquido e certo, cabe
mandado de segurança. Se
a lesão for dirigida à liberdade de locomoção, cabe
habeas corpus".;'7

°

°

Este direito à jurisdição se inicia através de uma ação do autor.

;,M

b) Garantia do devido processo legal
O art. 5.°, inciso LIV, determina que "ninguém será processado nem
sentenciado sem o devido processo legal".
O Professor JOSÉ ALFREDO DE OLIVEIRA BARACHO, no seu
livro Processo Constitucional, demonstra a íntima relação entre o incis;)
XXXV, que garante a tutela jurisdicional e o due process of law do
sistema anglo-norte-americano, .,1> e se encontra expressamente no inciso
LIV, art. 5.° citado. Esta relação se dá em razão de que a tutela jurisdicional se efetiva através de um processo: "O processo, como diz Couture,
é por si mesmo instrumento de tutela do direito, que se realiza através
das previsões constitucionais. A Constituiçiio pressupõe a existência do
processo garantia da pessoa humana". tiO
Neste sentido também se manifesta ROGÉRIO LAURIA TUCCI ao
observar que o direito à jurisdição e o direito ao devido processo legal
se fundem na imprescindível verificação do devido processo legal: "não
basta, realmente, que o membro da coletividade tenha direito ao processo,
tomando-se pelo contrário, inafastável também, a absoluta regularidade
deste, com a verificação de todos os corolários daquele, para o atingimento
da referida meta colimada". 61
A expressão "devido processo legal'" determina a imposição obrigatória de determinados princípios: a correta e regular elaboração da lei com
razoabilidade, senso de justiça e respeito à Constituição; aplicação judicial

57

CRETELLA JúNIOR. José. Ob. cit., p. 436.

58

TUCCI, Rogério Lauria e José Rogério Cruz e Tucci. Ob. cit., p. 14.

59

BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Processo Constitucional, ob. cit., p. 124

60

BARACHO. José Alfredo de Olíveira. Ob. cit., p. 125.

61

TUCCI, Rogério Lauria e José Rogério Cruz e Tucci. Ob. cit., p. 16.
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da lei através de processo judicial ;respeito neste processo das oportuni·
dades iguais para as partes envolvidas. 62

c) Garantia de acesso à justiça
Outra garantia que se deduz das duas primeiras é o acesso à justiça.
O acesso à justiça é um direito essencial, pois dele decorre a real possi.
bilidade da eficácia de todas as garantias processuais, e mesmo dos demais
princípios processuais. Se não há possibilidade de acesso à justiça a uma
importante parcela da população, as garantias processuais perdem muito
de sua força e, conseqüentemente, a realização dos direitos humanos se
torna incompleta e frágil. O art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal
determina que o "Estado preste assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos".
Muito evoluiu este direito de acesso à justiça, o que é bem estudado
por MAURO CAPPELLETTI e BRYANT GARTH 68 em obra sobre o
tema. Observam os autores citados que o acesso à justiça era considerado
um direito natural nos Estados liberais dos séculos XVIII e XIX e, como
tal, anteriores ao Estado, sendo que para sua preservação deveria apenas
o Estado não permitir que este direito fosse infringido por outro:
"O Estado, portanto, permanecia passivo com relação a pro·
blemas tais como a aptidão de uma pessoa para reconhecer seuS
direitos e defendê-los adequadamente, na prática. Afastar a "p0breza em sentido legal" - a incapacidade que muitas pessoas
têm de utilizar plenamente a justiça e suas instituições - não
era preocupação do Estado. A justiça, como outros bens, no
sistema do laissez-faire, só podia ser obtida por aqueles que pu·
dessem enfrentar seus custos. Aqueles que não pudessem fazê.lo
eram considerados os únicos responsáveis por sua sorte.""
Como já vimos na evolução histórica dos direitos humanos, esse
Estado liberal vai ceder lugar ao Estado Social preocupado com a questão
social, garantindo direitos sociais e econômicos, e oferecendo, com isto,
meios para que o cidadão possa usufruir dos direitos individuais. Evolui
com isto o conceito e o conteúdo dos direitos humanos com reflexos no
direito de acesso à justiça. O direito de acesso à justiça é uma garantia de
acesso ao processo judicial, sendo portanto uma garantia classificada entre
as garantias processuais. Deve o Estado agora assegurar o amplo acesso il
62 TUCCI, Rogério Lauria e José Rogério Cruz e TuccI. Ob. cit., p. 16.
63 CAPPELLETI'I, Mauro e Bryant Garth. Acesso cl JU!~. Sérgio AntOnio
Fabris Editor. Porto Alegre, 1988, tradução de Ellen Gracie Northfleet.
64 CAPPELLETTI, Mauro e Bryant Garth. Ob. cit., p. 9.
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justiça, cabendo ao indivíduo a decisão da oportunidade para exercer
este direito.
MAURO CAPPELLETTI 'i, relaciona alguns obstáculos a serem transpostos para se chegar a um efetivo acesso à justiça:
I - Em primeiro lugar, deve-se procurar resolver o problema dos
custos elevados da resolução formal dos litígios, o que no direito consti.
tucional brasileiro será feito através da assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Aponta ainda MAURO
CAPPELLETTI a necessidade de se resolverem as pequenas causas por
meios que não sejam os processos formais judiciários, onde os custos
podem ultrapassar o valor da controvérsia. A Constituição Federal também
prevê esta solução no art. 98, no que determina a criação, pela União.
no Distrito Federal, nos Territórios e nos Estados dos juizados especiais,
providos por juízes togados e leigos, competentes para a conciliação, o
julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos, oral
e sumaríssimo, permitidos nas hipóteses previstas em lei e o julgamento
de recursos por turmas de juízes de 1." grau.
Outra questão a ser levantada com relação aos custos é o tempo.
Os efeitos de demora na solução da lide podem ser devastadores, pois:
"pressiona os economicamente fracos a abandonar suas causas ou aceitar
acordos por valores muito inferiores àqueles a que teriam direito. A Convenção Européia para Proteção dos Direitos Humanos c Liberdades Fun·
damentais reconhece explicitamente, no art. 6.°, parágrafo 1.0, que a
justiça que não cumpre suas funções dentro de um prazo razoável é, para
muitas pessoas, uma justíça inacessível". üü
11 - A impossibilídade das partes .: outro obstáculo ao acesso à
justiça, devendo-se entender como impossibilidade das partes não apenas
a carência dos recursos financeiros, mas também a inaptidão para reconhecer um Direito e propor uma ação, e evoca a necessidade de que se
esclareça a população de seus direitos e os meios de que ela dispõe para
defendê-los.
d) 11 garull/ia Ju il/i~ Iw/urai

A garantia do juiz natural está assegurada de forma indireta no art. 5,°,
inciso XXXVII, que proíbe a existência de juízo ou tribunal de excc<;ilo,
c de forma direta no inciso LIIl que ddcrmina que "ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente".
65

CAPPELLETTI, Mauro e Bryant Ganh. Oh. cit.. pp. 15 a 39.
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CAPPELLETI, Mauro e Bryant Garth. Oh. cit .. pp. 20 e 21.
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PINTO FERREIRA conceitua com extrema clareza a garantia do
juiz natural:
"O juiz natural (juge naturel, Gesetzliche Richte) é somente
aquele integrado no Poder Judiciário, com todas as garantias peso
soais e funcionais previstas na Constituição Federal (art. 95).
Somente os juízes, tribunais e órgãos jurisdicionais previstos na
Constituição se identificam ao juiz natural, princípio que se
estende ao poder de julgar também previsto em outros órgãos,
como o Senado nos casos de impedimento de agentes do Poder
Executivo." 67
Esta garantia consiste em oferecer àquele que pede a prestação jurisdicional a certeza de que o magistrado que julgará o conflito no qual ele
é interessado será seguramente imparcial. 88
e) Garantia de ampla defesa e do contradit6rio
O artigo 5.°, inciso LV, da Constituição Federal assegura aos litigan.
tes, em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Esses princípios estão intimamente ligados ao devido processo legal,
pois tanto o devido processo legal como o contraditório pressupõem "
amplo direito da defesa dos litigantes e dos acusados. 69
O princípio do contraditório é a garantia de igualdade das partes
envolvidas na lide. assegurando-lhes poderes e direitos iguais. O contradi·
tório é a principal conseqüência do tratamento igualitário das partes, consistindo na "necessidade de ouvir a pessoa perante a qual será proferida a
decisão, garantindo-Ihe o pleno direito de defesa e de pronunciamento
durante todo o curso de processo. Não há privilégio de qualquer sorte. ( ... )
Decorrem três conseqüências básicas desse princípio: "a sentença só
afeta as pessoas que foram parte no processo, os seus sucessores; só há
relação processual completa após regular citação do demandado; toda a
decisão só é proferida depois de ouvidas ambas as partes". 70
Como podemos notar, é a ampla defesa, conseqüência da aplicação
de princípio do contraditório.
f) Garantia de publicidade dos atos processuais
67 FERREIRA, PInto. Comentários à Constituiçiio Brasileira, 19 vol. Editora
saraiva, 8Ao Paulo, 1989. p. 175.
68 TUCCI, Rogério Laurla e José Rogério Cruz e Tucci. Ob. clt., p. 29.
69 LOBO, Eugênio Hadoch e Julio César do Prado Leite. Comentcirf03 à;
ConstUuiç40 Federal, 19 volume, edições trabalhistas, Rio de Janeiro. 1989, p. 100.
70 THEODORO JúNIOR, Humberto. Processo de Conhecimento, Tomo l,
Editora Forense, R10 de Janeiro, 1981, p. 35.
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o artigo 'j.", incíso LX. d~lcrminu lIl1C a ki só poderá restringir
a publicidade dos utos prm;.;ssuais quando a defesa d8 intimidade ou o
interesse social o exigirem.
ALCINO PINTO FALCÃO observa que o inciso LX (publicidade
dos atos processuais) deve ser "ponderado com o elogiável inciso IX do
artigo 93 (todo o julgamento Lios órgãos Lio Poder Judiciário serão públicos
e fundamentadas todas as decisões. sob pena de nulidade). A única exceção
a esse princípio democr<.Írico diz respeito ao júri (art. 5.", XXXVIII).
O princípio - nem sempre contemplado em vários países, alguns
democráticos - tem boas raízes entre nós. Infelizmente o STF - após
a instauração do regime castrense deu uma lamentável marcha a ré,
passando a admitir em seu Regimento [nterno a sessão secreta para diversos tipos de julgamento. inclmive penais, em que estejam envolvidos
certos dignitários da República. Essa orienlação do STF. em sua nova
composição, causou perplexidade e deu espaço para suspeitas. nunca obtendo o louvor dos nossos juristas esclarecidos.
Com os dois preceitos agora inseridos 11a Constituição, esses julgamentos em sessão secreta ficam fazendo parte de um passado, que se
almeja não torne a voltar. Ambos os dispositivos, sem exceção, valem
para qualquer juízo ou tribunal. seja civil ou militar". ,1
71 FALCAO, Alcino Pinto et aUi. Contentcirias à Canstituiçáo, 19 volume,
Biblioteca Jurídica Freitas Bastos S.A .. Rio de Janeiro. 1990, p. 289.
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1.

Introdução

o sistema de direito vigente cm um terrÍlório e em certo momento
se apóia sobre um fenômeno de poder social. Sob o sistema jurídico-positivo há, como seu fundamento, um fato de poder, uma realidade social,
que, na resultante de suas forças, faz nascer efetivamente esse sistema de
direito: o fato constituin te, o poder constituinte.
o poder revela o ponto de conexão entre o Direito e o Estado. A
norma é a integração de valores e fatos, que tem seu ápice em um ato de
escolha e prescrição, na qual s,~ insere o poder político.
JOSÊ ALFREDO DE OLIVEIRA BARACHO explica a relação: "O
direito é um instrumento de uma política que se efetiva através do poder".
O direito é o instrumento ., de realização do poder ( ... ) f: a correlação
entre DIREITO e PODER que leva tI legitimidade do poder e à justiça da
norma". 1
Os textos legais estão sempre condicionados ü pauta ideológica dos
segmentos sociais, que estão nos cargos de comando, que uetêm o poder.
Os direitos do homem também resultam da relaçiio entre o homem
e o poder. Historicamente podemos verificar que qualquer direito humano
é produto da luta do homem - que não tem o poder - contra os que
detêm o poder.
Os direitos do homí.:m, especialmente os direito:; individuais, "têm
uma função social supra-individual, ( ... ) no todo social, que passa por
uma fase de intenso desenvolvimento. Desenvolvimento ( ... ) é uma força
modificadora c motivadora das normas jurídicas e um problema de dinâmica social. O processo de desenvolvimento repercute diretamente na esfera
dos direitos e interesses, que se diversificam e crescem. exigindo uma re~
posta pronta e hábil do Estado". ~
Um estudo dos direitos individuais inseridos nas Constituições exige
uma introdução de índole conceitual. Somente com a fix<:ção dos conceitos
~ direitos do homem. direitos individuais, Estado. Comtituição é que
podemos alcançar o objetivo pretendido, isto é, uma análise comparativa
dos direitos individuais contemplados na Constituição brasileira e na Lei
Básica alemã. Por~m, mesmo após essa fixação conceitual, os textos legais
não suportam o confronto, devendo ser estudados um a um, porque cada
um é resultado da convergência de fatores históricos, políticos, econômicos,
~ociais c jurídicos naquele momento e espaço determinados.
1

BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Legitimidade do Poder. p. 60.

2

MATOS, Aderbal Meira. Direitos 11 umanos, interesses difusos e a Consti-

tuição, p. 73.
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Cada sociedade produz seu sistema jurídico, que corresponde às efetivas necessidades daquela sociedade naquele momento histórico.
Buscando eleger conceitos que atendam às necessidades do presente
trabalho, não pesquisaremos a evolução dos conceitos usados, menos ainda
esmiuçaremos divergências doutrinárias/ideoI6gicas.
Assim, para um estudo comparativo dos dispositivos constitucionais
brasileiros e alemães, que consagram direitos individuais, verificaremos, inicialmente, a evolução do conteúdo dos direitos humanos. Evidenciada ficará
nossa afirmativa de impossibilidade de confrontação das Magnas Cartas, pois
o conteúdo do direito é resultado das reivindicações dos desprivilegiados
o que nos obriga a analisar o substrato hist6rico.
J

Objeto da análise comparativa serão os direitos individuais - direitos
à vida, à intimidade, à igualdade, à liberdade e à propriedade. ou seja.
os direitos fundamentais como direitos de defesa.
Não nos deteremos na erudita discussão sobre o Estado e seu com·
prometimento com os direitos humanos, quando contemplados em seu texto
constitucional, ou da necessidade de tratamento constitucional aos direitos
humanos.
Certo que não poderemos abranger toda a magnitude do tema, muito
menos sua dimensão universal. A análise comparativa dos tratamentos
constitucionais não esgotará sua complexidade. Também optamos por não
adotar radicalmente qualquer das teorias dominantes relativas aos direitos
individuais: direitos subjetivos de defesa. direitos objetivos, prestação ou
concessão do Estado.

l! incontestável, entretanto, que a incapacidade dos Estados para a
promoção dos direitos humanos contemplados em seus textos constitucionais
conduziu à internacionalização desses mesmos direitos, e "não há tema
em que o predomínio da política seja mais claro e insofismável do que
o dos direitos do homem. Tratar deste tema é fazer poHtica. Ele é a
própria política". 8
2.

Fixação dos conceitos de direitos humanos, Estado e Constituição no
processo histórico

Juristas buscam as origens dos direitos humanos na história do homem.
Na Grécia Antiga, não existia a idéia de direitos do homem.
PLATÃO, em seu Estado justo, regido pelo ideal da Justiça, admitia a
escravidão como natural. ARISTÓTELES dava aos cidadãos o direito de
viver na "p6lis", e escravos, "bárbaros" e mulheres, enquanto seres inferiores, estavam naturalmente excluídos.
3 MELLO, Celso A. Critica do direito e do Estado, p. 153.
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No cristianismo, encontrava-se a idéia do homem llsufruindo de
dignidade inatacável.

UIll"

Em Roma, "a idéia da igualdade dos homcns. ,NcnlC lluma JimCll',lll
individual e cosmológica, não conseguiu ultrapassar o plano filosófico c
converter-se em categoria jurídica t, muito menos. 1:111 medida nalural di!
comunidade social". 4

o

tomismo, com sua concepção de lcx dil'iJlil. !ex lIalllra[i~ e lex
positiva. mostrou que as leis positivas devem suhl1lekr-~e Ú~ normas jurídicas naturais, fundadas na natureza do homem.

A Magna Carta de João sem Terra. pode ser rcduzic1n a um pacto ~'Illrc'
rei e nobreza, ignorado todo o povo: é <l <lfinnação ele direi los corporali\'("
dn aristocracia feudal.

A luta petas direitos humanm verdadeiramente se J11ICla com a
Reforma. TELUNEK vê na luta peb liherdade de religiilo a mais correta
origem dos direitos fundamentais. r,
A ética protestante fez progredir o capitalhmo c aí é que são reconhecidos os direitos humanos. pois que indispensáveis ao modo de produção
capitalista.
Com o liberalismo, os díreitos humanos viceiaram. Esse o pecado
original dos direitos humanos: eram necess<Írios ~ realização plena do
capitalismo. Ao invés de conquista. concessão. Pecado. do qual se redimiram, na medida em que se tornaram um instrumento para a realização da
justiça econômica e social.
Desse modo, o capitalismo e a luta da burguesia são inseparáveis
da concepção de direitos humanos de feição individualista.

f: a luta das classes proletárias que mostrará a necessidade de complementação dos direitos do cidadão burguês: ao lado dos direitos individuais se postam os direitos sociais, econômicos c culturais.
O Estado Moderno, "gentil pseud6nimo do Estado capitalista". produziu a transição das declarações de direitos para sua posítivação, organizando aparatos e estabelecendo sanç(íes para efetivá-los. 6
Ainda que não se admita a idéia de um direito natural, anterior e
superior ao Estado, t5 certo que os direitos do homem se fundamentam
na pessoa, cujo valor é o valor-fonte de todos os valores sociais."
4

CANOTILHO. José Joaquim Gomes. Direito

Con~/lLuciOll({l.

p.

4~1.

5

JELLINEK, Jorge. La DeclaraGÍón de los Derechos deI Hombrc lJ de Cil/da,
dano, p. 152.
6 LYRA FILHO. Roberto. Direito do capital e direito do trabalho. [l. 13.
7

REALE, Miguel. Direi/o Natura1/Direito
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Certo é, entretanto, que existem "princípios fundamentais de direito
que são mais fortes do que todo e qualquer preceito jurídico positivo, de
tal modo que toda a lei que os contrarie não poderá deixar de ser privada
de validade. Há quem lhes chame <direito natural' e quem lhes chame
<direito racional'. Sem dúvida, tais princípios acham-se, no seu pormenor,
envoltos em graves dúvidas. Contudo o esforço de séculos conseguiu extrair
deles um núcleo seguro e fixo, que reuniu nas chamadas declarações de
'direitos do homem e do cidadão', e fê-lo com um consentimento de tal
modo universal que, com relação a muitos deles, só um sistemático ceticismo poderá ainda levantar quaisquer dúvidas". 8
Assim, os direitos humanos são direitos positivos que encontram seu
fundamento e conteúdo nas relações sociais e materiais em cada momento
histórico.
Os direitos humanos compõem um complexo de condições que o
Estado deve assegurar a qualquer indivíduo de modo a lhe possibilitar um
padrão de vida compatível com a sua qualidade de homem e a afastar
situações totalitárias, que tornam o homem supérfluo. 9
Os direitos humanos constituem "uma vasta zona em que se defrontam.
vivamente a autoridade do universal e o particularismo legítimo dos grupos
sociais". 10
Podem, ainda, ser entendidos como conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, concretizam as exigências da
dignidade, da liberdade e da igualdade humanas, que devem ser reconheci·
das positivamente pelos ordenamentos jurídicos. 11
Oportuna é a distinção entre os termos "direitos humanos" e "direitos
fundamentais", aqueles de caráter inviolável, intemporal e universal e esses
como direitos objetivamente vigentes em uma ordem jurídica concreta.
Parece necessária a fixação do conceito de direitos individuais: são os
direitos civis depois de esvaziados dos direitos políticos. O conceito reflete
a filosofia individualista da escola liberal, reduzindo os direitos individuais
àqueles concernentes à liberdade, segurança individual e propriedade. 12
Quanto ao conceito de Estado. até a Revolução Industrial, a reta
razão determinava e revelava a ordem universal: o poder era legítimo
enquanto em conformidade com a tradição ou com o jusnaturalismo.
8 RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Diretto, p. 417.

9 LAFER, Celso. A reconstrução aos direitos humanos. Um diálogo com o
pensamento de Hannah Arendt, p. 15.
10 CASSIN, René. Drotts de L'Homme et le Méthode Comparative, p. 452.
11 ~Z LURO, Antonio Enrique citado por SILVA, José Afonso. Curso de
Direjto ConsHtucklnal PmfHvo, p. 160.
12 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Ob. cit., p. 436.
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o advento da Revolução Industríal Lirou de cena a metafísica e a
reta razão, dando lugar à ideologia liberal. O Estado é uma expressão
jurídica necessária, exercendo o poder de forma legítima se existente uma
explícita aprovação popular. Aí a função legitimadora do contrato social:
"a limitação jurídica dos poderes, enfatizando-se, de um lado, o exato
alcance de seu campo de ação e. de outro. a importância de seu equilí. " . 13
b rIO
O Estado aparece, na concepção liberal, como a instituição a serviço
do bem comum c do respeito à dignidade humana: "A reunião dos homens
exige que seja encontrada uma ordem que possa, se necessário, impor-se
pela força. Essa ordem será a do direito. Essa força será a do Estado.
Mas nem essa força, nem essa ordem são arbítrárias: elas são legitimadas
pelo 'bem comum' que querem instaurar", H

O liberalismo clássico exige uma ordem constitucional imposta por
uma vontade política soberana e independente, capaz de disciplinar o
monopólio da força pelo aparelho estata!, de equilíbrar os poderes, de
neutralizar os perigos do arbítrio. de fixar competências, de consagrar
direitos e de estabelecer prerrogativas c garantias. Uma ordem democraticamente erigida a partÍr de um contrato social e regulada por uma Constituição.

t: válido consignar que u literatura jurídica não fornece um conceito
{mico de Constituição, nem mesmo um conceito, que possa ser entendido,
domÍnante. Pacífico é, entretanto, que a Constituição, por si só, não tem
o potencial de configurar integralmente o processo político-social. Uma
Constituição pode, tão-somente, pretender servir como projeto normativo do
Estado e da sociedade, consciente das contradições dessa mesma sociedade.
A Constituição, no liberalismo clássico, é condição para legitimação
uo ESLado, legitimação das suas instituições c condição de sua estabilidade.
A Constituição não pode ser apenas o conjunto das condições formais
de exercício do poder. Ela tem caráter jurídico, mas também uma natureza
social. O jurídico e o social são conjugados por llma vontade política
responsável pela regulação e repressão dos conflitos, pelas regras que
disciplinam as forças sociais, pelas normas asseguradoras de direitos, pelas
leis que fixam limites c concedem prerrogativas ao sistema político.
A Constituição. por último, mas não menos importante, traz em S1
valores e interesses socialmente determinados pelo processo histórico.
13 FARIA, José Eduardo. A crise constitucional e a restauTaçâo da legitimidade. p. 14.

lo;;

MIAlLLE, Michel. 11ltTOduçâu Critica ao DiTeito. p. 1:?5.
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3.

Classificação moderna dos direitos do homem

CELSO LAFER estuda os direitos do homem na história a partir da
perspectiva ex parte populi (dos que estão submetidos ao poder) e da ex
parte principis (dos que detêm o poder e buscam. conservá·lo).
A primeira perspectiva tem sua origem na lógica da modernidade,
que afirmou a existência de direitos naturais, que pertencem ao indivíduo
e precedem a formação de qualquer sociedade política.

A perspectiva ex parte principis admite direitos humanos que podem
ser tutelados e, assim, evitam a desagregação do poder. De um lado, a
liberdade; de outro, a governabilidade.
Os direitos humanos. na perspectiva ex parte populi, são denominados
direitos fundamentais de primeira geração. São os direitos-garantia, caracterizados por sua natureza individualista e sua oponibilidade erga omnes.
Buscam fixar fronteiras entre o poder do Estado e o indivíduo. São entendidos como direitos inerentes à pessoa e anteriores ao Estado. 111
Os direitos da primeira geração são os mesmos direitos constantes
das declarações de direito do século XVIII, que encontram seu fundamento
no contratualismo de inspiração individualista. São direitos que precedem
ao contrato social. São direitos individuais porque individualmente se
afirmam e têm como limite o direito do outro em sua individualidade.
São direitos de defesa do cidadão perante o Estado e ante a atuação
do Estado.
Em seu primeiro momento, esses direitos eram de titularidade individuaI - direito à liberdade religiosa, à liberdade de pensamento e de
opinião - , mas com a evolução do liberaIísmo, e frutos desse mesmo liberalismo, foram reconhecidos direitos individuais exercidos coletivamente
em uma mesma e convergente direção - direito de associação, que autorizou o surgimento dos partidos políticos e dos sindicatos.
Esses direitos são ainda de primeira geração, em nada modificando-os
a convicção de que deveriam ser invocados sempre que o indivíduo carecesse de proteção contra a soberania e a arbitrariedade do Estado. Eram
afirmados inalienáveis e irredutíveis. O homem era a sua origem e o seu
objeto.
Na irreversibilidade do processo histórico, o indivíduo passou a
reivindicar o direito de participar da riqueza, do bem-estar social. surgindo, então, os direitos humanos de segunda geração. Caracterizam-se
por terem o indivíduo como titular e o Estado como sujeito passivo. São
os direitos de crédito do indivíduo em relação à coletividade, os direitos
econômico-sociais e culturais - direito ao trabalho, à saúde e à educação.
S6 foram reconhecidos constitucionalmente no século XX.
1~
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Essas duas gerações de din:itos produzem singular situação no que
se refere à atuação do Estado: enquanto os de segunda geração exigem
uma maior e crescente ampliação dos poderes do Estado na promoção dos
serviços públicos, os de primeira geração visam exatamente limitar e im·
pedir a atuação e a intervenção estatal,
No processo dinâmico de afirmação e transformação dos direitos
humanos surgem, em seguida, os direitos de terceira geração, os quais
emergiram da internacionalização das relações sociais e da divisão das
nações entre exploradoras e exploradas.
Os direitos humanos de terceira geração são resultados da política
cunduzida pela Organização das Nações Unidas (ONU). Eles se caracterizam por serem de titularidade coletiva ~ família, povo, nação, coletividade
étnica, a própria humanidade ~ c, ainda, de jus cogens no plano internacional.
Cunstitu,,;m direitos humanos de terceira geração: direito ao desenvolvimento, à paz, à autodeterminação dos povos c ao meio ambiente.
Ê certo que, hoje, o termo "direitos humanos" se exauriu, seja em
razão deles não fornecerem protcção cfidente e et'.::tiva ao indivíduo, seja
em decorrência do proselitismo político, seja por cau~a daqueles que consideram todo direito como humano. Não obstante, o tcrmo "direitos humanos"
tem um conteúdo que é fixado pelo tempo e lugar em que vivemos.

4.
de

Il1ser~ilO

dos dircito" fundamcntais nos

1(;'.\'/0:-;

constitucionais

Para a concretização dos direitos fundamentais é essencial a existência
constitucional comum vineulativ<llllente operante.

Ulll rres~uposto

Esse pressuposto constitucional é resultado da síntese dialéti(,;a produzida pelos texlüs constitm:ionais entre os direilüs negativos clássicos direitos humanos de primeira geração e os direitos positivos lllodernos ~, direitos humanos de segunda e terceira gerações.
A doutrina dos direitos humanos deve ser construída em cima de uma
Constituição positiva, nela lançando seus alicerces, única possibilidade de
se :dcançar a connctizaçiio daqueles direitos.
Os direitos fundamentais, ao serCm consagmdos em um texto consti·
tucional, têm reconhecida uma existência 3lém da lei, exatamentc por força
da CÜllstituiçiio. A circunstância, transitória ou permanente do direito
exigir uma prestação ~ ação ou omissão ~ que o Estado deixa de fome··
ccr, não lhe r,,;ti ra () cOiltcúdo jurídico-comi ituCiUilil1 por fa 11a da concretização. \0;
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A grande indagação é: de que modo se pode conseguir sejam concre·
tizadas as normas constitucionais referentes aos direitos fundamentais?
Como fazer atuar o Poder Público, que, por competência e atribuição constitucional, está vinculado à concretização desses direitos fundamentais?
Uma Constituição deve fornecer os meios para dar operatividade aos
direitos fundamentais que contempla, bem como proteção através dos remé·
dios e garantias colocados à disposição dos cidadãos para assegurarem e
reagirem contra as violações dos mesmos.
Mais ainda, os direitos fundamentais ao serem inseridos nos textos
constitucionais passam a ter força vinculante quanto ao conteúdo dos atos
dos Poderes Públicos, dos atos legislativos e dos atos jurisdicionais, obrigando, inclusive, entidades privadas.

5.

Breve abordagem à Constituição Brasileira e à Lei Fundamental de Bonn
5 . t. Experiência constitucional brasileira

A Constituição deve ser uma Carta de liberdade estabelecendo limites
jurídicos ao poder estatal, que protejam a sociedade, evitando abusos e
assegurando que o Estado se manterá a serviço da sociedade.
As medidas de segurança para proteger a sociedade podem ser englobadas nos princípios da liberdade e da igualdade. A liberdade, em um
Estado democrático, deve ser a liberdade real de todos e, conseqüentemente, uma liberdade juridicamente igual.
A Constituição brasileira, procurando ser um instrumento de mudança
social, preconiza, expressamente, princípios basilares dos direitos humanos,
como: soberania, cidadania, dignidade humana e valores sociais do trabalho;
a construção de uma sociedade justa, livre e solidária; a erradicação da
pobreza e da marginalização social; a prevalência dos direitos humanos
nas relações internacionais.
A Carta Magna evoluiu ideologicamente em relação às Constituições
anteriores, mesmo a liberal de 1946, ampliando as garantias constitucionais
aos direitos individuais e coletivos contemplados, estabelecendo um capítulo
específico e moderno para os direitos sociais e introduzindo os direitos
fundamentais de terceira geração, dispondo inclusive, no artigo 225, sobre
o "direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado".
Ocorreu incontestável avanço na abordagem dos direitos fundamentais,
que devem integrar-se em uma justaposição harmônica, evitando a deformação individualista, para abranger o rol de todos os direitos que devem
ser reconhecidos ao cidadão e ao homem.
Em conformidade com os direitos fundamentais relacionados na
Constituição de 1988, relação essa que não é exaustiva, os direitos podem
ser assim classificados:
a) direitos individuais e coletivos 94
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direitos políticos -

c) direi tos sociais -

arts. 14 a 16;
arts. 6." a 11;

d) direitos humanos de terceira geração -

arts. 4,° e 225.

A vigente Constituiçuo brasileira pertence à família liberal das Consti·
tuiçães analíticas dos países em desenvolvimento. No que diz respeito aos
Jireitos fundamentais. ela os consagra como direitos de defesa (direitos
negativos) do cidadão perante o Estado. Aproximadamente metade de seus
dispositivos é composta por remissões à legislação infraconstitucional para
seu cumprimento (trinta c três 12is complemcntmes c cerca de cento e
trinta leis ordinárias).

'5.2, FXIJeriência coustituciolIal alelll"
Hoje só existe uma Alemanha. O texto constitucional estudado, ainda
vigente, ( originariamente da República Federal Alemã. A nação alemã
possui infrn-cstrutura sócio-econômiC<l p.lra se constituir em uma demo·
nada.
A Lei Fundamental de Bonn assegura proteção especial às liberdades
de opinião (art. 5."), de reunião (art. 8."), de associação (art. 9.°) e de
atuação dos partidos políticos (art. 21). Ao garantir esses direitos, estrei·
tamente inter-relacionados, autoriza o processo de integração de indivíduos
de uma mussa atomizada na sociedade. As fuses desse processo de integração suo de importüncia decisiva para a democracia.
Nos artigos 14 e 1'j estú regulado o núcleo da luta ideológica entre
o capitalismo e o comunismo: a propriedade privada c suas limitações.
A propriedade privada, direito essencial ao capitalismo, é fonte de obri·
gações e tem seu uso condicionado ao bem comum. na concepção do
Fsrado de direito social germânico.
O Estado de direiLO social ou Estado social de direito é concepção
de HELLER. Entendi,,; o autor, que a evolução do Estado de direito liberal
para o Estado social de direito é a única via para se evitar a ditadura .
.. A exigência de democracia social do proletariado não significa outra coisa
senão a cxtensuo do pensamento do Estado de direito material ü ordem
do trabalho e dos bens patrimoniais". 1 i
O Estado de direito liberal permite que a liberdade igual e formal
de todos se transforme em direitos dos mais forks em assumir posições
dominantes nas relações sociais de poder. 18 O Estado de direito social
é "conformador e planificador dos problemas econômico-sociais", e, assim,
o maior problema é o modo como a configuração sócio-econômica pode
17
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ser feita sem colocar em risco as garantias jurídico-formais do Estado de
direito. 111
O Estado social de direito pressupõe a obrigação para o Estado de
atender às necessidades sociais e a responsabilidade de prover à satisfação
dos cidadãos através de uma política econômica eficiente.
O Estado social de direito, no que se refere aos direitos da liberdade,
reforça a proteção jurídico-constitucional dos mais fracos e, em conseqüência, reduz a proteção dos fortes. Busca a substituição da igualdade formal
inerente ao Estado liberal por uma igualdade material peculiar ao Estado
sociaL
6.

Direitos fundamentais individuais

Direitos individuais, para JOSE AFONSO DA SILVA, são os direitos
do indivíduo isolado. A denominação denota a mesma inspiração individualista que marcou as declarações de direito do século XVIII. São os
direitos do homem-indivíduo, que reconhecem a autonomia ao particular,
garantindo-lhe a iniciativa e a independência frente aos demais membros
da sociedade política e ao próprio Estado. 20
Esses direitos "cumprem a função de direitos de defesa dos cidadãos
sob uma dupla perspectiva: (1) constituem, num plano jurídico-objetivo,
normas de competência negativa para os Poderes Públicos, proibindo fundamentalmente as ingerências destes na esfera jurídico-individual; (2) implicam, num plano jurídico-subjetivo, o poder de exercer positivamente direitos
fundamentais (liberdade positiva) e de exigir omissões dos Poderes Públicos,
de forma a evitar agressões lesivas por parte dos mesmos (liberdade
negativa)". :H
JOSE JOAQUIM GOMES CANOTILHO entende que a eficácia
jurídica que hoje se reconhece aos direitos fundamentais traduz a mutação
operada nas relações entre a lei e os direitos do cidadão: de direitos fundamentais apenas no âmbito da lei atingiu-se a idéia de lei, apenas no
âmbito dos direitos fundamentais. 22
Na análise dos direitos individuais, busca-se o direito de defesa
perante os Poderes Públicos, que se efetivará através da lei com a concretização dos direitos humanos.
Os direitos individuais, conforme contemplados constitucionalmente.
podem ser assim classificados:
a) direito à vida e à intimidade;
19
20
21
2Z

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Ob. clt., p. 291.
SILVA, José Monso. Ob. clt., p. 171.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Ob. cit., p. 448.
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b) direito à igualdade;
c) direito à liberdade;
d) direito à propriedade.

6. t.

Direito iJ vida e

u intimidade

A vida é um bem do qual a pessoa é titular. É um fenômeno de
essência biológica, "mas que partidpa
existéncia da sociedade e con:;titui o fundamento do ser individual-social, que é o homem, fazendo da
sua proteção um interesse conjunw do indivíduo c do Estado".:!~

uu

JOSÊ AFONSO DA SILVA alerta para a dificuldade de se definir
vida e o risco de se mergulhar na melafísica.:!~

Basicamente podemos dizer que loda pessoa é um ser dotado de vida.
"A vida é a intimidade conosco ll1LSmos. saber-se e dar-se conta de si
mesmo, um assistir a si mesmo e um tomar posição de si mesmo.":!5
A vida é a fonte primária de todes os bens jurídícos. Assim. a vida
não se exaure em si mesma. mas envolve outros direitos: dignidade, privacidade, integridade e. especialmente. direito à existência.
O direito à existência "consiste no direito de estar vivo. de lutar
pelo viver, de defender a própria vida, de permanecer vivo. É o direito
de não ter interrompido o processo vital senão pela morte espontúnea e
inevitável". :!6
O direito à vida é um direito sobre a própria pessoa. Sem o reconhecimento efetivo do direito à própria vida e o respeito à dignidade da
pessoa humana. as normas constitucionais. que consubstanciam direitos
humanos. jamais se concretizarão.
O respeito e proteção do Estado à vida da pessoa é condição primeira para o efetivo exercício pela mesma pcosoa dos outros direitos
humanos dos quais é titular.
O direito à vida compreende os direitos à integridade tísica e à integridade moral.
O direito à integridade físico-corporal é não ter o próprio corpo lesado. agredido.
O direito à integridade moral refere-se aos valores mcrais. ao valor
ético-social da pessoa. A moral individual, a reputação. a honra pessoal.
23

BRUNO. Anibal. Crimes contra a pessoa, p. 60.
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SILVA, José Afonso da. Ob. cit.. p. 176.

25 SICRES, Luiz Recaséns citado por SILVA. José Afonso da. Ob. cit.. p. 177.
26

SILVA. José Afonso da. Ob. clt., p. 177.

R. Inf. legisl.

Brasília

a. 29

n. 115

jul./set. 1992

97

o bom nome e a boa fama são atributos da pessoa e conferem uma dimensão superior ao homem, distinguindo-o do animal irracional.
O direito à intimidade é o direito à vida privada, direito de estar
s6, o de ter uma esfera reservada e vedada às demais pessoas.
São formas de manifestação do direito à intimidade: o direito à imagem, o direito à identidade pessoal, o direito ao nome, o direito autoral,
a inviolabilidade do domicílio, o sigilo da correspondência, etc.

6. 1. 1.

Experiência constitucional brasileira

A Constituição Brasileira declara invioláveis a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando-lhes o direito à
indenização em caso de dano (art. 5.°, X).
A Constituição pôs fim a um período de estrangulamento das libero
dades públicas e procura resguardar efetivamente o direito à intimidade.
A inviolabilidade do domicílio (art. 5.0 , XI) é o reconhecimento da
necessidade do homem de ter, como direito fundamental. um lugar onde,
s6 ou com sua família. possa usufruir de uma esfera jurídica privada
e íntima. estando. implicitamente. efetivada a liberdade de domicfiio.
A inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações
telegráficas de dados e das comunicações telefônicas (art. 5.°, XII) comprova a preservação do direito à intimidade, essencial à cidadania, impedindo práticas condenáveis dos agentes do Estado na manutenção da ordem e segurança públicas.
Em um país de acentuadas contradições sociais e máxima concentração de riquezas nas mãos de ínfima parcela da população, a violência
institucional manifesta-se de forma usual e banalizando-se pela repetição,
nas arbitrariedades cometidas pelo aparelho estatal policial contra o cidadão. A tortura é prática comum nas delegacias e sua impunidade desacredita as instituições do pr6prio Estado.
A Constituição resguarda o respeito à integridade física e psicológica
da pessoa humana em face da ação das autoridades, sujeitando-se às penas
da lei quando causarem lesões corporais ou ofensas morais ao indivíduo.
~ assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral (art.
5.0 , XLIX), vedada a prática da tortura e o tratamento desumano ou
degradante. A prática de tortura é considerada crime inafiançável e insusceptível de graça e anistia, por ela respondendo os mandantes, os exe·
cutores, os que, podendo evitá-la, se omitem (art. 5.°, XLIII).

Em decorrência do respeito ao direito à vida humana, a pena de
morte não é admitida, salvo em caso de guerra declarada (art. 5.°.
XLVII, a).
Esses direitos fundamentais estão no âmbito das relações verticais
entre os Poderes Públicos e o cidadão, assim sua efetividade e concreti
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tízação são diretamente proporcionais ao grau de participação dos indívíduos na vida pública (cidadania plena),

6.1.2.

Experiência conslilllcionul alemii

A Alemanha, conforme já apontado em 5.2., apresenta condições
estruturais completamente distintas das do Brasil. Assim, as relações entre
o cidadão e os Poderes Públicos podem estar contígencíadas pela violência simbólica na Alemanha, mas. nLlnca, pela violência real e efetiva como
no Brasil. Desse modo, a Constituição alema nâo precisa determinar minudenciosamente as garantias, b<lstamlo declarar o direito.
O art. 2,° preconiza o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, entendendo a doutrina que tal dispositivo garante a liberdade geral
de atuar, ou seja, o direito de fazer o q uc se queira e não fazer o que
se não queira,
O mesmo dispositivo, em seu inciso lI, assegura o direito à vida c à
integridade física, declarando a Iíbcrdmlc pessoal inviolável.
A inviolabilidade de domicílio, consistente no âmbito espacial no
qual o indivíduo e sua família podem fazer ou deixar de fazer o que quiserem sem serem molestados ou observados, é assegurada no art, 13.
O direito à inviolabílidade de domicílio é limitado pelo registro (art.
13, 11), que representa uma ruptura na esfera privada da pessoa.

Goza, ainda, o cidadão da liberdade de escolher a residência (art. 11,
l), limitado, entretanto, ao interesse da comunidade em suportar menor

carga financeira possivel em caso de migração de pessoas carentes e para
se evitar riscos ao regime fundamental de liberdade e democracia, entre
outros.
As limitações aos direitos referentes à esfera íntima do indivíduo só
se justificam pelo interesse público de evitar e prevenir maiores riscos,
é uma questão do interesse particular se submeter ao interesse maior da
coletividade.
Os doutrinadores criticam tais limitações por estarem em contradição
com a amplitude do dispositivo que contempla a liberdade.
O sigilo da correspondência compreende toda a gama de comunícações de pessoa para pessoa - cartões postais, impressos, telegramas,
telefonemas. Proíbe-se qualquer intervenção estatal, exigindo-se a proteção
do Estado, sobretudo porque este mesmo Estado detém o monopólio dos
serviços de comunicação.
6.2.

Direito à igualdade

A igualdade é o fundamento da democracia, que não admite os privilégios e distinções característicos dos sistemas liberais.
R. Inf. legisl.

Brasílio

a. 29

n. 115

jul./set. 1992

99

A igualdade não pode ser reduzida à "igualdade perante a lei" ou
à "igualdade através da lei". 27

"A igualdade não é um dado ( ... ) Ela é um construído, elaborado
convencionalmente pela ação conjunta dos homens através da organização
da comunidade política. Daí a indissolubilidade da relação entre o direito
individual do cidadão de autodeterminar-se politicamente, em conjunto
com seus concidadãos, através do exercício de seus direitos políticos, e o
direito da comunidade autodeterminar-se, construindo convencionalmente
a igualdade." 28
"Em termos clássicos: por igualdade entende-se igualdade em sentido
formal e igualdade em sentido material." 29 Essa não é igualdade real.
O regime da igualdade real contraria os interesses da democracia
liberal burguesa, pois dá à liberdade um sentido material que não se
compatibiJiza com o sistema de domínio de classe.
A igualdade, segundo o princípio de cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo o trabalho realizado, não equivale a uma
igualdade justa, pois embora igualdade formal, implica em tratamento
materialmente desigual.
A igualdade, segundo o princípio "de cada qual segundo sua capacidade, 8 cada qual segundo suas necessidades", traduz um tratamento igual
a pessoas desiguais, com suas necessidades desiguais.
O princípio constitucional da igualdade SÓ pode ser alcançado pelo
princípio da igualdade material ou real. Devido à existência de desigualdades reais é que se aspira a igualdade material, que busque atingir a
igualização das condições dos desiguais.
A lei, fruto de um sistema jurídico liberal-burguês. respaldada na
igualdade dos indivíduos (abstrata), acaba por gerar maiores desigualdades e frutificar crescentes injustiças.
"Os revolucionários de 1789 estabeleceram o princípio da igualdade
perante a lei. Ora, a lei. em virtude da existência de classes sociais, quer
no seu enunciado, quer na sua aplicação, não impediu li. formação de desigualdades de fato entre os cidadãos, de maneira que, por isso mesmo,
a igualdade perante a lei não tem na realidade grande significado. Essa
procJ amação era urna reação necessária contra as desigualdades oriundas
do regíme feudal, sem contudo impedir que do novo regime nascessem
eventualmente outras desigualdades. Sob o impulso das forças criadoras
do direito, o legislador teve progressivamente de publicar leis setoriais
para poder levar em conta di{erenças nas {ormações e nos grupos so27 CANO'I1LHO. José Joaquim Gomes. Idem (22). p. 381.
28 LA.PER. Celso. Ob. clt., p. 150.
29 CANOTILHO, José Joaqu1m Gomes. Idem (22). p. 381.
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ClaIS. ( . . . ) A lei não pode descer a estes casos singulares, aos juízes é
que compete fazê-lo. A ki nas mãos deles é como um tecido que deve
talhar-se à medida de cada um. Em caso determinado, essas particularidades inuividuais, específicas, rL'querem tratamento adequado, quantitativa c por vezes qualitativamente, ( ... ) Estas desigualdades só estão de
acordo com a justiça desde que as leis ou a sua aplicação não criem diferenças ou discriminações contrárias aos grandes princípios do direito, nomeadamente ao princípio do respeito aos direitos do homem ... " 30

6.2. 1.

Experiência constitucional brasileira

A Constituição brasileira, enquadrada no formato liberal, reconhece a
igualdade no sentido formal, declarando em seu art. 5.° que "todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza," Em seu inciso i
afirma a igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres. E
no XLI gar;mte que "a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos
direitos c liberdaues fundamentais".
Essas disposições produzem pouco resultado no campo da eficácia
social, pois a discriminação essencialmente econômica inviabiliza a igualdade formal preconizada.
A afirmação da igualdade não Iraduz uma disposição constitucional
coneret3, "mas imposição constitucional geral-modal
susceptível de ser
) como proibição de
formulada como exigência de tratamento igual (
tratamento desigual". al
le111

O princípio da igualdade perante a lei, traduzido no caput do art. 5.",
como destinatário tanto o legislador, como o aplicador da lei.

Ao ser aplicado, n30 deve ser entendido dentro de uma concepção
individu3lista, que não considere as diferenças entre os grupos e pessoas.
(<lbe à legislação tuteiar pessoas que se encontrem em sítua(;ão econômica injusta, procurando concretizar a igualização. Ao legislador é vedado edit<lr leis que redundem em tratamento igu31 a situação de desiguais
por parte daiustiça, e ao aplicador da lei é vedado fazer distinção entrc
situações iguais.
Conseqü2'ncia desta última \'l'dação é a condenação ao juiz ou tribul131 de exceção (art. 5.", XXXVII). o que implica na adoção do juiz natural (juiz pré-constituído, competente e no gozo das garantias de independência e imparcialidade).
Cabe ao magistrado, além de attl8r com competência e eficiência, respeitar as g'l1'1111tias de ampla defesa do acusado e do princípio da instrução contraditória (art. 5.", LX), propiciando tratamento igualitário das
partes e procuradores constituídos.
30 SAROTTE, Georges. O materialismo histórico no estuào ào direito, pp
316318.
31 CANüTILHü, José Joaquim Gomes. Idem (22 J, p. 387.
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A igualdade jurisdicional não se concretiza devido à circunstância de
ampla margem da população não ter acesso ao Judiciário.
A igualdade perante o poder de tributação do Estado está baseada
no princípio da igualdade tributária relacionado com a justiça distributiva
em matéria fiscal. O sistema tributário brasileiro, como parte de um
sistema econômico-social, carece de uma tributação justa que considere o
sistema social em sua integralidade, o que é apenas formalmente proclamado na Constituição (art. 150, 11).
A igualdade perante a lei penal pressupõe que a mesma lei penal
e seu sistema de sanção serão aplicados a todos quantos pratiquem o
fato típico nela definido como crime. Esse princípio de isonomia formal
é ferido, quando os rigores da lei se fazem sentir mais sobre os desprivilegiados de patrimônio.

Só a concretização do princípio da igualdade pode conduzir à verdadeira democracla. Entretanto, na Constituição, em sua Interpretação, o
princípio da igualdade é estático, pois não conduz à eliminação das desigualdades e, muito menos, traduz uma decisão de se alcançar a igualdade
material. A dimensão da dignidade do homem é sempre omitida na interpretação e aplicação do princípio. Hoje, o princípio da igualdade Ué,
simultaneamente, um princípio de igualdade de Estado de direito ( ... )
e um princípio de igualdade de democracia econômica e social ( ... )". a '

6.2.2 .

Experiência constitucional alemã

Em seu art. 3.°, I, dispõe a Lei Fundamental que todos os homens
são iguais perante a lei, obrigando o legislador a regular de forma igual
o que é realmente igual e, também, ordenando às autoridades que apliquem a lei subordinando-se ao princípio da igualdade.
STEIN alerta que o direito consiste em estabelecer distinções, e o
princípio da igualdade não pode impedir tais diferenciações. O que o
princípio da igualdade exige é que se trate igualas que são "essencialmente" iguais. 88
As diferenciações estabelecidas pelo direito devem atender ao critério
do interesse público legítimo. Assim, as diferenciações estabelecidas no
art. 3.°, IH, constituem uma série de proibições expressas: discriminação
sexual, racial. idiomática, de credo e de opiniões religiosas e políticas.
O Tribunal Constitucional deduziu o princípio da igualdade como
proibição à llrbitrariedade, aferido pela necessidade de adequação entre
o critério de diferenciação e a finalidade buscada. Assim, ao examinar se
um ato submetido à lei viola o princípio da igualdade, são consideradas
as proibições de diferenciação estabelecidas na Lei Fundamental, bem
32 CANoTILHO, Jll8é Joaquim Gomes. Idem (22). p. 403.

33 STEIN, Ekkehart. Ob. cit., p. 221.
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como aquelas que, expressa ou tacitamente, estão contidas na lei em
questão,
O princípio da autovinculação da administração guarda estreita inti·
midade com o princípio da igualdade. Por aquele princípio, toda autoridadc deve tratar igualmente casos iguais c, quando disponha de discricionariedade para eleger o critério de diferenciação, deve utilizar o mesmo critério em todos os casos scmelhanles.
Cada diferenciação atende a um propósito determinado, e se atende
a um interesse público legítimo, ela não é violadora do princípio da
igualdade.
6.3.

Direito à liberdade

o termo liberdade admite duas interpretações. A primeira, caracterhtica do Estado liberal, significa gozar de uma esfera de ação fora do
controle dos órgãos do poder estataL A segunda, típica do Estado democrático, à auto-regulação, a libcrd<lde coincide com o obrigatório por força
de auto-obrigação.
O primeiro significado tendI:.: a ampliar a esfet"a de autodeterminação
individual, restringindo o podcr coletivo; o segundo amplia a esfera de
autodeterminação coletiva, restringindo a regulação heterônoma.
No Estado moderno ocorre uma gradual integração dos dois significados, mas sempre tendo em vista que a doutrina liberal coloca a liberdade em função do indivíduo singular e a democrática tem em vista o
indivíduo participante de uma comunidade. :14
"Liberdade como fenômeno político foi contcmporfmea das Cidades·
Estados gregas. Desde Heródoto. ela foi entendida como uma forma de
organização política em que os cidadãos viviam juntos em condições de
não-mando, sem uma distinção entre governantes e governados," R5
Na concepção grega a libcrdude. (omo a iguuldade, não é inata ao
homem. mas convencional e artificial, produto do esforço humano c das
qualidades do mundo feito pelos homcns.
Assim, a liberdade possui um curúler histórico, dependendo do poder
do homem sobre a natureza, a sociedade e sobre si mesmo em cada
momento histórico. 36
A liberdade não se restringe aos direitos civis, mas seu conteúdo
significa participação nas coisas públicas. Desse modo, liberdade opõe-se
a autoritarismo, à deformação da autoridade, mas não à autoridade legí34

BOBBIO, Norberto. Ensaios Escolhidos, pp. 2023.

35

ARENDT, Hannah. Da revoluçcio, p. 24.

36 GARAUDY, Roger citado por SILVA, José Afonso da. Oh. cit., p. 205.
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tima. A autoridade legítima é resultado do exercício da liberdade, me·
diante o consentimento popular.
Historicamente, a liberdade significa um "recesso dinâmico de libertação do homem dos obstáculos naturais, sociais, políticos e econômicos,
que se antepõem à realização de sua personalidade. ~ algo bem distinto
da livre vontade e do livre pensamento, é a liberdade pública, que só pode
existir em público, "uma realidade terrena tangível, algo criado pelos
homens para ser desfrutado por eles, e não um dom ou uma capacidade, '" o espaço público ou a praça llública em que a Antigüidade havia
conhecido como a área em que a liberdade aparece e se torna visível
para todos". 87
A liberdade está intimamente vinculada à idéia de um corpo político que assegure o espaço onde ela possa aparecer. Cabe ao Estado esta·
belecer garantias reais para a concretização da liberdade.
A pretensão liberal-burguesa de que houvesse uma pretensão de
omissão dos Poderes Públicos (direito de exigir que o Estado se abstenha
de interferir nos direitos, liberdades e garantias) evoluiu juridicamente
para uma proibição de omissão (direito de exigir que o Estado interve·
nha no sentido de assegurar prestações ao cidadão).
A liberdade pode ser, assim, classificada:
a) liberdade da pessoa física -

locomoção e circulação;

b) liberdade de pensamento - opinião, religião, informação, artís·
tica, comunicação de conhecimento, etc;
c) liberdade de expressão coletiva -

reunião e associação;

d) liberdade de ação profissional;
e) liberdade de conteúdo econômico-social.
6.3 . 1 .

Experiência constitucional brasileira

A liberdade, enquanto matriz, liberdade geral de atuar, está no art.
5.°, 11, que preceitua: "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei".
Esse dispositivo caracteriza o principio da legaHdade, sendo importante, então, que a lei seja legítima para que a liberdade não seja pre·
judicada.
O art. 5.°, 11. contém a previsão da liberdade de ação (liberdade
base das demais), conferindo fundamento iurídico às liberdades individuais. A liberdade apenas será limitada por um sistema de legalidade
legítima.
37 ARENDT, Hannah. Ob. clt., p. 99.
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6.3.2.

Experiência constitucional alemã

A Lei Fundamental dc Bonn está cxtremamentc vinculada ao pnncípio da legalidade.

O art. 2.", 1, que garante o din:ito JO livre diCscnvolvimento dJ personalidade, consubstancia para os doutrinadores uma garantia da liberdade de atuar, ou seja, de fazer ou nfJo fazer o que ~;c queira, obedecidas
a ordem consti tucional e a lei moral.
O Tribunal Constitucional tem constrtlídoiuri~prudcllcia em favor
da liberdade geral de atuar.
O conteüdo essencial e intodvcl de~ia libcnhde (art. 19, lI) correspondc ao âmbito da liberdade humana. respaldada na auto-suficiência
e na auto-responsabilidade da pessoa humana.
6. ") ..~. I .

Liberdade di!

!)('SS()(J

física

I~ a rossibil idade jurídicJ quc se reconhece a todo homem de ser
senhor de sua própria vonta-:le e de se locomover descmbét!açadamentc
dentro do território nacional.

O conteúdo da liberdade da pCSSOl! física esl<í nos direitos de ir e
vir, de segurança individual e liberdade de intimidade.
A liberdade dc locomoção comprc('nGc quatro aspectos: o direito de
permanecer, o direito de SI: dcs[ocJr dentro do lt:rrítório, o direito de
sair do território c o direito de entrar no território.
A liberdade de locomoção é "o cerne da liberdade da pe5soa física
no sistema jurídico, abolida que foi a ~escravidiio". :1'
C o poder que têm todos de Cllordenar e "dirigir suas ativid,Hlcs
e de dispor de seu tempo, como bem lhes parecer. em prinCIpIO. cumprindo-lhes, entretanto. respeitar as mcdidas impm1Hs pda !Ci, no inte
resse comum. e abster-se de atos lesivos dos direitos ele outrem". :1;]
Sendo o direito de ir, vir e de ficar aquele cuja perda mais 05tenaparece. foi talvez de todas as liberdades ,1 mais cedo defendida
pelos homens.

~,i\a

6.3.2.2.

Experiência comtituciollal brasileira

A liberdade da pessoa f isie<J. no Bnisil. compreende a 1iberdade de
c a liberdade de circubção, "nao sendo eS['I. 'lliás. mais do
que manifestação especial daquela", 411
]C(lllllOÇ,kl

de

A liberdade de circulação consiste na faculdade ela pessoa deslocar-se
ponto a outro. mravés de uma via pública. i\ utilizi;.<;iio ela via

11111

38

SILVA. José Afonso. üb. cit., p. 211.

39

SPíNOLA. Eduardo citado por SILVA. Jo:;;' Afol1fo d". Ob. cit.. p. 211.
SILVA. Jose Afonso da. Ob. cit., p. 211.
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pública não é mera possibilidade, mas um poder legal a ser exercido contra todos.
A liberdade de locomoção está prevista no art. 5.°, como primeira
manifestação geral de ação, tendo a Carta Magna buscado cercar essa
liberdade de maiores garantias: a garantia básica determina que ninguém
será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada
de autoridade judiciária competente, havendo limitações legais em crimes
vinculados à atividade militar (art. 5.°, LXI).
A prisão de qualquer pessoa obedecerá às disposições inseridas no
art. 5.°, que exigem o direito à identificação da autoridade policial encarregada da prisão e do interrogatório (LXIV), o direito do preso ser informado de seus direitos e assistência da família e de advogado (LXIII),
direito de que a prisão seja comunicada ao juiz competente. à família
ou pessoa designada pelo preso (LXII), o direito de que a prisão ilegal
seja relaxada pelo juiz (LXV). o direito de liberdade provisória (LXVI).
a impossibilidade de prisão civil por dívida, salvo casos expressamente
consignados (LXVI I).
A liberdade de circulação está assegurada especificamente no art. 5.°,
XII, que dispõe ser livre a locomoção em território nacional, em tempo
de paz, sendo garantida à qualquer pessoa a entrada, permanência e saída
com seus bens do território nacional.
A liberdade da pessoa física, para que tenha efetividade. necessita
de garantias constitucionais contra a prisão, a detenção e penalização
arbitrárias, mediante mecanismos constitucionais denominados direitos de
segurança. 41
Essas regras de segurança pessoal exigem que as medidas adotadas
contra os indivíduos atendam ao princípio da legalidade.
As normas constitucionais que definem o direito de segurança são
denominadas de direito instrumental, estando. também, inseridas no art. 5.°:
a) inviolabilidade do domicílio (XI);
b) proibição de prisão senão em flagrante delito ou por ordem judicial (LXI);
c) concessão de habeas corpus (LXVIII).
6 .3 .2 .3 .

Experiência constitucional alemã

Na Alemanha, a liberdade da pessoa é inviolável, estando a liberdade
de locomoção inserida na liberdade de movimento; exigindo-se que toda
limitação a essa liberdade seja autorizada por lei formal.
41 BURDEAU, Georges citado por SILVA, José Afonso da. Ob. clt., p. 461.
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A liberdade da pessoa como inviolável (art. 2.°, n, 2) compreende,
tão-somente, o direito de abandonar o atual lugm de residência para ir
em qualquer direção.
A liberdade da pessoa está protegida pela reserva legal do art. 2.°,
H, 3 e se concretiza pelo art. 104, que assim estabelece:
a) a liberdade da pessoa poderá ser limitada unicamente em virtude
de uma lei formal e apenas respeit<llldo as normas prescritas na mesma;
as pessoas detidas não serão mallratad,~s nem física nem psicologicamente;
b) apenas o juiz pode decidir se uma privação da liberdade é admissível e deve persistir; em todo caso de privação de liberdade, deverá
ser buscada sem demora uma decisão judicial; por Slla própria autori·
dade, a polícia não poderá manter ninguém sob sua custódia além do
Em do dia seguinte à sua detenção;
c) toda pessoa detida provisoriamente sob suspeita de ter cometido
delito deverá ser levada perante o juiz ao mais tardar no dia seguinte
à detenção, devendo o juiz comunicar-lhe os motivos da detenção, interrogá-la e dar-lhe oportunidade para formular objeções; o juiz deverá
ditar sem demora ordem escrita de prisão, indicando as causas da mesma,
ou decretar a liberdade do detido;
d) toda decisão judicial que implique em privaçuo da liberdade d(:ve
ser comunicada à pessoa da família do detido ou de sua confiança.
Conceitualmente, pois, deve-se distinguir entre limitação da libenlade
e privação da liberdade. A limitação da liberdade é conceito amplo, compreendendo qualquer classe de limites à liberdade de movimento. A pri·
vação da liberdade é caso especial em que uma pessoa é retida em lugar
concreto. geralmente encarcerada.
O art. 104, 1, exige que toda limitaçüo di.: liberdade esteja autorizada por lei formal. Em relação à privação de liberdade, o mesmo artigo
pretende coibir abusos de poder.

6.3. :) .

Liberdade de pellsame/1/0

O pensamento tem uma dimensão psicológica incoen.:ível, di.: tal modo
que ninguém pode ser privado de liberdade no fundo de sua consciência.
A liberdade de pensamento supõe a liberdade de expressão em si mesmo,
não se proíbe um pensamento concreto.
A liberdade de pensamento propriamt:ntc dita merece tratamento
constitucional, pois hoje existem formas indiretas de pressão. de fora
para dentro, que podem sesI' relevantes em seu poder coercitivo, e ainda
que não anulem integralmente a liberdade psicológica interna da pessoa,
sujeitam à repressão externa as mais intimas convicções pessoais.
Para raSE AFONSO DA SILVA. a liberdade de pensamento tem
conteúdo intelectual, e ao contrário do entendimento supra, "se caractcR. Inf. legisl.
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riza pela exteriorização do pensamento no seu sentido mais abrangente". 42
6 . 3.4 .

Liberdade de opinião

A liberdade de opinião. assim como a liberdade de pensamento, tem
uma dimensão psicológica incoercível.
A liberdade de opinião "resume a própria liberdade de pensamento
em suas várias formas de expressão. Por isso é que a doutrina a chama
de liberdade primária e ponto de partida das outras. Trata-se da liberdade de o indivíduo adotar a atitude intelectual de sua escolha, quer um
pensamento íntimo, quer seja a tomada de posição pública; liberdade
de pensar e dizer o que se creia verdadeiro". 43
A liberdade de opinião é uma resposta às diferentes formas de di·
tadura de pensamento. que desde a Idade Média se manifestam de forma
obscurantista.
Assim como a liberdade de pensamento, a liberdade de opinião está
sujeita à pressão exterior e submetendo-se a ela, a causa externa acaba
triunfando e elimina a liberdade de opinião. ~ certo que existem pessoas
que podem manter indefinidamente essa dualidade de pensar de uma maneira e manifestar-se externamente de outra, porém outras, incapazes de
suportar essa dualidade, ou manifestam publicamente suas idéias com
todos os riscos ou terminam se 8utoconvencendo ou se auto-reprimindo.
Exemplos desta forma de repressão vão da Inquisição às novas formas
de pressão externa, como a propaganda subliminar através da televisão
e outros meios que atingem o inconsciente, impedindo que a parte consciente da pessoa detecte a pressão a que está sendo submetida.

6.3.4. 1 .

Experiência constitucional brasileira

A Constituição Brasileira reconhece em dois aspectos a liberdade de
opinião:
a) como pensamento íntimo, prevendo a plena liberdade de consciência e crença (art. S.", VI):

b) no aspecto externo, o livre exercício dos cultos e a livre manifestação de pensamento, de convicção política ou religiosa são assegurados
(art. 5.°, IV).

A liberdade de consciência "é a liberdade do foro íntimo. Enquanto
não se manifesta, é condicionável por meios variados, mas é livre
sempre (...). A liberdade de consciência e de crença, porém, se extroverte,
se manifesta na medida em que os indivíduos, segundo suas crenças,
42 SILVA, José Afonso da. Oh. cit.. p. 214.
43 SILVA, José Afonso da. Ob. cit., pp. 214/215.
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agem deste ali daquele mudu, n:1 medida em que, paI" uma indinaç<"io
natural, tendem a expor seu pcnsumento aos outros c. mais, a ganhá-los
para Sll<lS idéias. As manifcsta<;ões, estas sim, pelo seu caráter social valioso, é que devem ser protegidas, ao mesmo tempo que impedidas de
destruir ou prejudicar a sociedade ".11
A eXlcrioriza<;<Ío do pensamento pauc dar-se entrc interlocutores presentes (por diálogo ou exposição) ou ausentes (pessoas determinadas
corrcspondênci<l - ou indeterminadas - livros, jort13is, televisão).
No Brasíl, existe libcruade de opinião, sendo proibiua a censura
(art. 5.°. IX e ar1. 220, § 2,°), ao menos formalmente.

6. ).4 . .2.

Experiência COllstilllciUlW/ a/ema

A liberdade de opinião assegurada na Lei Fundamental é resultado
direto da tnígica experiência sofrida pelo povo alemão sob o nazismo.
Do periodo de dominação nazista, concluíram que a resistência contra
um ditador G inútil, quando este controla os meios de formação de opinião
pública.
A libcrdade de opiniüo, tendo uma estreita relação com os princípios
norteadores da democracia. dcve se dirigir, primordialmente, contra a ditadura do pensamento oficial do governo,
Esse direito permite o estabelecimento de um sistema que possibilite
a crítica ao governo c a denúncia de scus erros. Permite, ainda, que
qualquer cidadão posm expressar e difundir livremente [) sua opinião.
não podendo o governo impedir seu aces,;o aos meios de eomunic<lção,
consoante dispõe o art. 5. u •
A censura é proibida pelo mesmo dispositivo que assegura o direito
de liberdade de pensamento e de opinião.
Do exame da Lei Fundamental, verífica-se que todo dispositivo
assegurado r de um direito de liberdade possui um parágrafo que estabelece
~eus limites. Assim, também. os direitos consagrados no art. 5. u , I, possuem
seus limites estabelecidos em leis gerais e em dispositivos que visam à pro·
teção da juventude e du honra pessoal, confol'lm: dispõe o urt. 5.", ] I.

"0 direito à livre expressão da opinião tem. portanto, um componenle individual e um componente público, O primeiro admite limitações mais
amplas do que o último. A questão mais difícil referente à liberdade de
opinião pública não se encontra no direito propriamente dito, mas nas
normas constitucionais relativas aos meios de comunicação de massa,
porque ,fio eles que formam primeiramente u opinião pública." 4:;
44

FERREIRA FILHO, Manoel GonçalVes. Curso de Direito Constitucional,

pp. 255;256,

45

STEIN. Ekkehart. Ob, cit., p. 132.
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Pela jurisprudência do Tribunal Constitucional, O direito à livre
expressão de opinião mais se amplia quanto mais contribua para ampliar
a discussão de questões de interesse político, entendido que jamais a opinião
pública se manifesta de forma unânime.
6.3 .5.

Liberdade de religião

~ uma liberdade de natureza espiritual.
~ o direito fundamental mais antigo
origens nas lutas religiosas posteriores à
cipes decidiam por seus súditos a que
que não se submetiam, eram, em geral,
cutados como hereges.

na história do homem. Tem suas
Reforma. Anteriormente, os prínigreja deviam pertencer. Aqueles
expulsos da comunidade ou exe-

A liberdade religiosa compreende três formas de expressão ou três
outras liberdades:
1. liberdade de crença;
2. liberdade de culto;
3. liberdade de organização religiosa.
6.3.5. 1 .
~

Liberdade de crença

a liberdade de fé, de convicção religiosa.

A liberdade de crença compreende as convicções que as pessoas têm
sobre o papel do homem no mundo e suas relações com os poderes superiores e o que há de mais profundo em seu ser. 48

:e o direito da pessoa desenvolver e cultivar suas convicções indivi·
duais, sem interferência do Estado, transformando-as em crenças da comunidade.
A liberdade de crença compreende múltiplas possibilidades: liberdade
de escolher uma religião, liberdade de aderir a uma seita, liberdade de
mudar de religião, liberdade de não aderir a religião nenhuma, liberdade
de descrença e liberdade de ser ateu.
A liberdade de crença impede que o Estado influa na formação ou
existência das religiões e seitas.
6. 3 .5 . 1 . 1.

Experiência constitucional brasileira

A liberdade de crença está consagrada no art. 5. VI, que preceitua
a inviolabilidade de consciência e crença. Esta posição representa um
retomo à tradição liberal que impregnou a Constituição Brasileira de 1946.
A Constituição de 1967, bem como a Emenda Constitucional n. 1, de
1969, não previam a liberdade de crença, admitindo apenas a liberdade
0

,

O

46 BTEm, Ektehart. Ob. clt., p. 206.
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de consclcncia e garantindo aos ercntes o exerClCIO dos cultos religiosos.
Porém liberdade de crença e liberdade de consciência são inconfundíveis.

A inviolabilidade de crença está assegurada no art. 5.", VI li, que preceitua que ninguém será privado de seus direitos por motivo de crença
religiosa. Impede-se a interferência estatal na esfera original, constituindo-se em um direito de defesa.
A Constituição estabeh::ce, POIÚll, uma limitaçiío no mesmo inciso VI II, ao admitir a privação de direitos no caso em que a pessoa
invoque motivo de crença religiosa para eximir-se de obrigação legal a
todos imposta, sem que haja cumprimento da prestação alternativa regula·
da legalmente,
A liberdade de crença não permite que se prejudiquem outras pessoas
no livre exercício de sua crença.
G. 3. '5. 1.2.

Experiência constituciol1al alemã

A liberdade de erença é assegurada pelo art. 4.", 1, da Lei Fundamental, que assim a consagra: "A liberdade de crença, de consciência, a liberdade de professar religião e a liberdade ideológica são invioláveis".

A Lei Fundamental garuntc expressamente a liberdade de convicções
religiosas e ideológicas, o que abrange a liberdade de convicção sobre :1
criação do mundo e sua posição e finalidade nestc mesmo mundo.
A liberdade de crenca é um direito de defesa do indivíduo ante a
atuação estatal, sendo gar~ntido pelo art. 3,", I lT, que ninguém poderá ser
prejudicado em razão de sua crença.

Os arts. 3.", III, c 33, lU, vedam qualquer tratamento favorávc1 ou
prejudicial baseado na confissão religiosa e nas opiniões religiosas.
O art. 4.", I, proíbe que se impeça a livre manifestação das convicções
religiosas, entendendo-as como caso especial de liberdade de exprssão.
A Lei Fundamental admite, inclusive, o direito de ocultar a própria
crença (art. 136, IH, da Constituição de Weimar). Estü o Estado impedido
de inquirir a pessoa sobre suas verdadeiras crenças.

6. ') .6. 1.

Liberdade de culto

É a liberdade de manifestação externa de uma religião. Compreende
a liberdade de orar c praticar os atos próprios das manifestações exteriores, em casa ou em público, bem como o recebimento de contribuições
para tu[ fim. ~,
47 PONTES DE MIRANDA, F. citado por SILVA, José Afonso da, Ob. cit.,
p. 221.
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"No campo jurídico, entende-se como culto a manifestação das próprias crenças religiosas no mundo externo, o conjunto de todos os atos
externos (práticas e omissões), com os quais se patenteia a fé religiosa." ~~
O culto está intimamente ligado à religião, não havendo religião sem
culto.

6.3.6. 1. 1.

Experiência constitucional brasileira

A liberdade de culto é garantida pelo art. 5.°, VI e VIII, bem como
os locais de seu exercício e as liturgias, nas formas determinadas pela lei.
As Constituições anteriores limitavam o direito 80 culto à observância
da ordem pública e dos bons costumes, limitação que não persistiu.
A garantia da proteção aos locais de culto e suas liturgias foi
remetida para a lei ordinária.
Desse modo, a liberdade de culto é incondicionada, mas a proteção
aos locais de cultos e liturgias é condicionada à forma da lei ordinária.

6.3.6. 1.2.

Experiência constitucional alemã

O art. 4.°, JI, da Lei Fundamental de Bonn, preconiza que o livre
exercício do culto é garantido, incluídas quaisquer manifestações externas
de adoração a Deus.

a art. 136, IV, da Constituição de Weimar, reconhecido pelo art. 140
da Lei Fundamental, proíbe que a pessoa sofra coação para participar de
práticas religiosas.
6.3.6.2.

Liberdade de organização religiosa

"Essa liberdade diz respeito à possibilidade de estabelecimento e organização das igrejas e suas relações com o Estado." ~ll
As comunidades religiosas podem, a exemplo de qualquer pessoa, invocar direitos fundamentais para usufruir da liberdade de crença, da liberdade confessional e da liberdade de culto, asseguradas constitucionalmente.

6.3.6.2. 1 .

Experiência constitucional brasileira

Desde o advento da República, há liberdade religiosa no Brasil, com
separação entre a Igreja e o Estado, não obstante a grande influência que
a Igreja Católica Apostólica Romana exerce sobre o povo e o Estado.
O art. 19 impede que o Estado estabeleça cultos religiosos ou igrejas,
proporcione-lhes subvenções, interfira em seu funcionamento, mantenha
dependência ou aliança com os mesmos, admitida, apenas, a possibilidade
legal de colaboração por motivo de interesse público.
48 RANELLE'I'TI citado por CRETELLA JúNIOR, José. Comentdrwa à Cona·
titutção BrCUlUeira de 1988. Vol. I, p. 218.

49 SILVA, José Afonso da. Ob. clt., p. 222.
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De moJo a impedir que. pcl<1 via tributária, possa o Estado causar
embaraço ao funcionamento de igrejas e cultos. estabelece a Constituição,
no <11'1. 150, V r, b, a imunidade tributária aos templos de qualquer culto.
Colaboração estreita entre Estado e igrejas é admitida no setor educacional, onde se autoriza (art. 213) que os recursos públicos destinados à
educação possam ser dirigidos às escolas c.:onfessionais. desde que as mesmas
não visem a fins lucrativos.
A colaboração entre Estado e igrejas deve ser geral, regulamentada
por lei, evitando-se que se possibilite discriminação entre as religiões.
O ensino religioso é facultativo nas escolas públicas, sendo que a
matéria constitui disciplina ministrada no horário normal daquelas escolas,
conforme dispõe o art. 210, § 1.0.
A assistência religiosa é amparada constitucionalmente (art. 5.°, VII)
nas entidades civis e militares de internação coletiva penitenciárias,
casas de detenção, quartéis, etc.
O casamento religioso equipara-se, em seus efeitos, ao civil, nos moldes
do art. 226. ~§ 1. u e 2.", sendo a equiparação regulamentada por lei.
6 . .3 . 6 . 2 .2.

Experiência constitucional alemã

O art, 140 da Lei Fundamental de Bonn, ao incorporar os artigos
pertinentes à liberdade de organização religiosa da Constituição de Weimar,
garante às sociedades religiosas direitos especiais.
Estão garantidos a liberdade de associação religiosa, incluindo o direi·
to de autonomia (art. 137. 11 e lII, da Constituição de Weimar) e os di·
reitos patrimoniais (art. 138, [I, dn Constituição de Weimar).
As comunidades religiosas podem adquirir a qualidade de corporações
de direito público, quando sua constituição e número de seus membros
ofereçam garantias suficientes para a sua duração (al't. 137, V. da Constituião de Weimar).
Pelo princípio de coordenação entre o Estndo e as igrejas se deduz
que o poder estatal a elas não se estende.
Na Alemanha, as grandes igrejas - católica e evangélica - possuem
posição especial, concretizada em concordatas e pactos eclesiásticos, mas
sua influência fática supera a das demais em razão de sua importância
na sociedade.

6.3.7.

Direito de illformaçiio

Informação "é o conjunto de condições e modalidades de difusão para
o público (ou colocação à disposição do público) sob normas apropriadas,
de notícias ou elementos de conhecimento, idéias ou opiniões". 50
50
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o direito à informação comporta diversos significados. Inicialmente,
como substituto da liberdade de expressão, que, sem anulá·la, encontra
um fundamento distinto ao reconhecer o direito de ser informado; em St:gundo lugar, o direito de todo cidadão exigir que os órgãos de comunicação informem com exatidão e objetividade; e, por último, o direito de que
é titular o cidadão e, sujeito passivo o Estado, direito de que toda a atividade estatal seja transparente e acessível a qualquer um, limitado apenas
pelas razões de segurança.
Esses significados distintos não constituem preciosismo técnico, mas
encontram sua razão de ser na dificuldade de se alcançar a concretização
da liberdade de expressão. Não raras vezes, o direito de informação tem
sido invocado pelo Estado para justificar o controle ou intervenção na
imprensa e em outros órgãos de comunicação. Toda a atividade do Estado
neste setor - controle, intervenção e censura - encontra sua justificação
no direito à informação, segundo um determinado significado.
A primeira acepção exposta conduz a uma alteração no tradicional
termo "liberdade de expressão", que produz, como conseqüência, deixar
a liberdade de expressão de ser um direito fundamental da pessoa para se
constituir em direito da comunidade, da coletividade, que se aperfeiçoa
quando todos os seus membros expõem sua opinião. Essa concepção se
revela perigosa na medida em que a vontade coletiva ou a de seus representantes pode deixar de ser a voz de todos e de cada um dos cidadãos.
Essa acepção sempre é utilizada pelos Estados autoritários. 111
A segunda concepção, direito da pessoa ser informada de forma
correta, verdadeira e completa, é incontestável no plano ético, porém pode
resultar em atuação nociva do Estado quando transformada em direito do
cidadão sujeito à proteção estatal. O aparato coativo do Estado, muitas
vezes, a pretexto de garantir informação imparcial e correta, destrói a
liberdade de expressão.

:e preciso esclarecer que objetividade e imparcialidade não constituem dados absolutamente objetivos e concretos aferíveis por qualquer
pessoa, mas exigências íntimas da consciência. A aferição desses dados não
deve ser atribuída ao Estado, mas à própria sociedade, que, ao comparar
as diversas interpretações de um mesmo fato, alcançará a maior garantia
de objetividade.
A segunda acepção deve funcionar como exigência ética dos meios
de comunicação de massa. Constituindo direito subjetivo da pessoa a ser
garantido pelo Estado, pode resultar no aniquilamento da liberdade de
informação.
51 PECES-BARBA, Oregorio; QUADRA-SALCEDO, Tomas; MOHEDANO.
José Maria; GONZALEZ, Pedro. Sobre las libertades poUttcas en el Estado EspanoI
(E~es~. Reunjón 'V AsociaciónJ, p. 48.
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o derrad~;ro ~ignifie[Ido expoqo é a :lI.:epçiio mais comum e a umea
válida. O direito à informuçào é u direito de ser informado pelu Estado c,
em sentido mais amplo. também o direito de informm ~s demais pessoas.
O fundamento do direito de ser informado pelo Estudo está no fato
da pessoa ser parte da comunidade, cuja expressão é o Estado. O limite
do direito é a segurança do próprio Estado.

JOSÊ AFONSO DA SILVA distingue entre liberdade de informaç;}o
e direito à informação, entendendo que este não é direito pessoal ou profissionaL mas direito coletivo, c aquele que se resume na liberdade de
informar e na liberdade de ser informado.:;~

Experiência constitucional brasileira

6.3.7. 1 .

O acesso de todos à informação é um direito individual previsto no
art. 5.", XIV. Isto quer dizer "que todos têm o direito subictivo de e\igir
dados da fonte que os detenha". ;.;;
O sigilo da fonte é preservado, quando necessano ao eXerCH:1O profissional. Desse modo, o jornalista não precisa denunciar a fonte em que
obteve a informação, porém ele ou o meio de comunicação utilizado
responderão pelos abusos ou prejuízos que causarem ao nome. reputaçJo
e imagem do ofendido (art. 5.°, X).
É livre a expressão da atividade de comunicação, que não estú sujeita
iL censur<l ou licença (ml. 5. u , IX).

6 . .3 . 7 . 2

l:"xfJeriência constitucional a{emü

O direito de informação, na Alemanhu. visa possibilitar a formação
da vontade du pessoa. Tendo em vista que durante o p~ríodo nazista o
direito de informação foi integralmente suprimido. hoic esta garantÍ<l
impede a adoção de qualquel' medida que possa arnlllhar o direito.
t:, uinda, vedado que o Estado adote medidas que tOl"lh:m inacessíveis
financeiramente o acesso às fontes de informação. o que não quer dizer
que deva ser gratuito.

6.3.7.2. 1.

Liberdade de imprensa

A liberdade de imprensa é uma manifestação da libcrdad~ clt' expressão.
Assím, o seu desenvolvimento em muito se l:Onfunde com a trajetória da
história da liberdade de expressão.
Tradicionalmente, a questão da liberdade de expressão através da
imprensa tem sido analisada por uma ótica libel'ul-individualist.1. que
ainda SL' man lém ç 0 válida.
52
53

SILVA, José Afonso da. Ob. cit., pp. 217/218.
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Nesta ótica, se do exercício da liberdade redundar dano para a sacie·
dade ou para o particular, o Estado reprime, a posteriori, os excessos cometidos. Assim, ficam preservados o direito das pessoas se expressarem
livremente e o direito daqueles que sejam ofendidos. Não há nenhum
requisito limitador prévio.
Entretanto, tal concepção gera a dificuldade de se determinar o que
pode ser classificado como excesso e que requisitos prévios não limitadores
da liberdade podem ser adotados.
Em resumo, a concepção liberal pode ser classificada como repressiva,
vez que admite como única forma de coibir os abusos da liberdade a
repressão posterior.
Outra forma de abordagem da questão é de caráter autoritário, que
se traduz em um sistema preventivo. O Estado previne o abuso da liberdade, evitando-o em sua origem ao estabelecer critérios prévios.
A justificação do sistema preventivo é a proteção da sociedade dos
excessos do exercício da liberdade, porém as técnicas preventivas concretas
podem se transformar em instrumento de abuso de poder e aniquilarem
o direito.
Ambos os sistemas - preventivo e repressivo - são utilizados em
muitas sociedades, seja em sua forma mais pura, seja disfarçado em forma
mais complexa.
Dentro das perspectivas dos direitos humanos, apenas o sistema represo
sivo-liberal pode ser admitido como eficaz garantia da liberdade de expressão, pois permite que a pessoa e a sociedade possam se defender dos
abusos do exercício do direito sem comprometer sua própria existência.
Hoje, o exercício da liberdade de expressão pela imprensa deve considerar que a maioria das pessoas não tem possibilidade de possuir seu
próprio veículo de comunicação, logo o direito deve ser completado pela
luta buscando concretizá·lo para o maior número de pessoas possíveis e
impedir que se transforme em privilégio de reduzidíssimo número de
cidadãos, reconhecendo, entretanto, ser impossível que todos possam exercer
seu direito de difundir seu pensamento por meio da imprensa.
Por outro lado, de modo a tornar mais efetivo o direito de expressar
idéias e, por conseqüência, a liberdade de imprensa, deve ser incentivada
e efetivada a transparência da informação - dar a conhecer ao público
quem escreve a informação, quem é proprietário do jornal, que linha política segue, que grupos o apóiam - de modo a permitir que a sociedade
situe objetivamente a informação, que persiste sendo essencialmente livre.
O sistema liberal é insuficiente nos dias de' hoje, embora o seu sistema
de defesa da liberdade continue válido, porque ocorre uma excessiva
patrimonialização da liberdade de expressão, ou seja, um órgão da imprensa
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depende de um grande capital a ser aplicado e um grande número de
pessoas para a sua feitura. Surge, então, a indagação: a equipe de jornalistas tcm algum direito na definição da linha a ser seguida? O titular do
capital pode impor suas convicções àqueles que fazem as notícias?
Deve ser alcançada uma desvinculação da liberdade de expressão da
titularidade do capital: aqueles que trabalham no órgão de imprensa têm
o direito de manifestar livremente o seu pensamento. Havendo conflito
entre o corpo de assalariados e o titular do capitaL não há dúvida que
deve ser respeitado o propósito que orientou a criação do órgão, sem que
isso implique no sacrifício dos que divergem.
Nesta linha se cncontra, também, a proteção do jornalista por razões
ideológicas frente a mudança de linha do órgão de imprensa. Esta proteção
se concretiza na "cláusula de consciência", que autoriza o jornalista a
solicitar a rescisão de seu contrato de trabalho quando a mudança de
linha do órgão de imprensa entra em conflito com as exigências de sua
consciência, dando-lhe direito às verbas características de uma despedida
sem justa causa como indenização.
Outra forma de efetivar a liberdade de imprensa, através do plura·
lismo de opiniões, principalmente nos países desenvolvidos ou em vias de
desenvolvimento, é através das publicações sindicais. Como esse pluralismo
é útil à sociedade, cabe ao Estado criar condições para a existência desses
meios de informação, assegurando sua independência e permitindo a ma·
nutenção da pluralidade de órgãos alternativos.
Se. de início, Estado e liberdade de expressão se enfrentavam e se
chocavam, a tendência atual é que o Estado promova a liberdade de
expressão, pois, assim, estará também se fortificando.
A liberdade de imprensa é uma liberdade-meio para concretizar a
liberdade de expressão e o direito de informação.
"A imprensa livre é ü olhar onipotente do povo. a confiança personalizada do povo nele mesmo. o vínculo articulado que une o indivíduo ao
Estado e ao mundo, a cultura incorporada que transforma lutas materiais
em lutas intelectuais, e idealiza suas formas brutas. f a franca confissão
do povo a si mesmo, e sabemos que o poder da confissão é o de redimir.
A imprensa livre é o espelho intelectual no qual o povo se vê, e a visão
de si mesmo é a primeira confissão da sabedoria." ú4
O proprietário do órgão de comunicação e o jornalista possuem ü
direito fundamental de exercerem as suas atividades, mas. também, possuem
um dever de informar à comunidade dos acontecimentos e idéias, de ma·
neira objetiva c transparente, sem <llterar ou deformar a verdade. ;;;;
54 MARX, Karl citado por SILVA, José Afonso da. Ob. cit.. p. 218.
55 GRECO, Albino citado por SILVA, José Afonso da. Ob. cit., p. 219
- - - - - - - - - -

R. Int. legisl.

Brasilia

-- -_._------------------

a. 29

n.

l1S

jul.lset. 1992

117

A imprensa é o mais poderoso instrumento de formação e conformação da opinião pública, desempenhando uma função social relevante. assegurando a expansão da liberdade da pessoa humana, bem como levando ao
Estado o pensamento e a vontade popular.
No exercício de suas funções, a imprensa se constitui em um quarto
poder, defesa contra todo excesso do Estado e forma de controle da atividade
político-administrativa estatal.
6. 3 . 7 .2 . 2 .

Experiência

comi itucional

brasileira

A liberdade de informação jornalística, conforme a Constituição
brasileira, é mais ampla do que a liberdade de imprensa preconizada nos
textos constitucionais anteriores, abrangendo todas as formas de difusão
de notícias, comentários e opiniões por qualquer veículo de comunicação
social (art. 220, § 1.0).
A liberdade de manifestação de pensamento e informação está regula,mentada pela Lei n.O 5.250, de 9·2·67, inspirada pela doutrina de segurança nacional, demonstrando moralismo exacerbado, adotando conceitos
subjetivos, que permitem todo tipo de abuso e desvio autoritário.

A Lei 0.° 5.250/67 "não admite a prova da verdade contra o Presidente da República, o Presidente do Senado Federal, o Presidente da Câmara dos Deputados, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, Chefes
de Estado ou de Governo estrangeiro, ou seus representantes displomáticos" (art. 20, § 3.°), transformando estas autoridades em pessoas acima
da lei.
A Lei n.O 5.250 é o último texto de conteúdo ditatorial ainda em
vigor, constituindo-se em verdadeira arma contra os meios de comunicação
e os profissionais de jornalismo. Seu texto é incontestavelmente inconstitucional, pois a sua aplicação faz com que desapareça a liberdade de informação. De modo geral, ela é extremamente severa contra a imprensa e
absolutamente tneHdente na defesa da honra e intimidade das pe'&ooas.
Pelo Texto Constitucional vigente, "a manifestação de pensamento, a
criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma. processo Oll
veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição" (art. 220), sendo que "nenhuma lei conterá dispositivo que possa
constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social ( ... )" (§ 1.0 do art. 220), "vedada
toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística" (§ 2.°
do art. 220).
Um Estado de direito democrático não pode conviver com censura e
limitações à liberdade de imprensa.
A Constituição determina que cabe à lei federal estabelecer os meios
legais que garantam à pessoa e à família sua defesa de programas ou
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programações de rádio c televisão que contrariem o re~peito ao.;; seus valores éticos e sociais. bem como a propaganda de produtos, prátkas ou serviços que possam ser nocivos ü saúde e ao meio ambiente (art. 220, §§ 2.° e
5:', c art. 221, VI).
Essa limitação nrto constitui ccnsura, porém um mccanismo de proteção contra eventuais excessos que possam ofender o senso médio da
sociedade.
;\ garantia de lih..:rdadc de impr..:nsa é compativel cum a proibição
de 411C os meios de cOl11unica(,::lo seiam obieto de mÜl'opólio público ou
privado e de oligopólio (art. 220, ~ 5."),
Os jornais, revistas, livros . ..:te. (desde que J..:vidamentc matriculada
no registro de peSSO,lS jmídiC:ls ,I empresa rcsponsávcl pela publicação)
não dependem de qualquer autoriza(,:ão ou licença para publicação (art. 220.
~ 6,"); seus responsáveis respondem, entretanto. pelos ilbu"l'S cometidos,
Os serviços de radiodifmão de sons e imagens são explorados diretamente pela União ou m..:diantl' conCl'~s:IU. p.:rmíssão ou autorização (arts.
21. XIl e 223).
6. ').7,2,').

Fx}'cric'l1cill ('(lII~filllci(}II(/1

alcmã

Para STLlN, a imprel1~a lem lIllla dupla run(,:üo: li..: il\lorma~üiJ e J;.;
integração, ao unificar uma variedade de úpiniões popuL !''':~ cm lima grande
corrente de opinião. estimulando, assim, a integração social. ,-.,;
As funções de informação c inkgração rdlct":l11
..:ntrc sociedade e imprensa.

lá

d

rda(,:üo e:\istcnte

com rdação ao Estado. a imprensa não e:\en.:.: tais fun(,:ocs. mas

uma função de conlrok, fiscalizando o exercício do pod..:r estatal. huscando

evitar os abusos e mobilizando () segmcnto
posições contra os culpados dos excessos.

~ocbl

idcl)"ciric.lllL) com suas

A estrutura plural da imprensa não lhe exige nCLlltalidade, permitindolhe atual' em defesa e no interesse dos homens que se ickntificam com suas
metas.
Na Alemanha. a impr..:nsa não sofre qualquer tipo de tributaçüo, desse
modo sendo uma fonte acessível a todos quc queil'<Il11 obter informação
livremente (art. 5.", 1,1).

o art. 5.". 1. '). eh! Lei Fundamentnl expressamente reconhece a liberdaele da imprensa frente a qualquer censura. Esse preceito exclui a censura
prévia. sendo lícita censlIl'a posterior, isto é. (l conjunto de medidas que se
56
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aplicam às opiniões já publicadas quando excedam os limites da liberdade
de opinião (alt. 5.°, 2).
O caráter público da imprensa, a proibição de censura e a liberdade
de informação se dirigem, em primeiro lugar, contra o aparato estatal;
pressupondo uma imprensa intrinsecamente sadia e protegendlra dos atentados às suas atividades pelas autoridades públicas.
Todo órgão da imprensa é um poder político, não se admitindo seja
mal utilizado, Potencialmente, a imprensa tem o poder de formar e conformar a opinião pública segundo suas metas políticas; tem o poder de
ocultar setores inteiros da realidade e de dar visões parciais de outros.
A única proteção impedidora dessa má utilização de seu poder é a garantia
de pluralidade de órgãos, a existência da estrutura plural.
A estrutura plural é assegurada pela liberdade de criação de órgão. A
é 'T't.~on.beciõo C ó'Te\'to iOTma\ õe pOOeT pub\kaT seu
próprio jornal.

~uil\~uu \T1\'l\~\\'l\)~

Os dispositivos constitucionais mencionados não se esgotam na concessão de direitos subjetivos a determinados indivíduos, mas protegem a
competência institucional da imprensa, desde o momento da obtenção da
informação até a difusão da notícia e opinião.
Essa garantia institucional da imprensa é o fundamento dos direitos
subjetivos dos indivíduos. Entretanto, só aqueles cuja atividade se relacione com a imprensa podem exigir o cumprimento dos princípios expostos,
não gozando o leitor de legitimação para demanda fundada em violação
da liberdade de imprensa.

6.3.7.3.

Liberdade de manifestação intelectual, artística. cientffica
e de conhecimento

Dentro do ~nsamento ideatir:.ta alemão. a c'u\tula é () domínio do
espírito objetivo e sua materialitação nas instituições humanas; assini
cultura se identifica com cultivo e desenvolvimento. bem como com civilização e, às vezes, dela se distingue como algo de mais profundo.
Para o Estado moderno, a cultura é uma questão existencial, dependente. porém, de sua capacidade econômica. O fomento da ciência, a
difusão dos conhecimentos científicos e das especialidades técnicas são
tarefas fundamentais do Estado. Exige a cultura a criação de uma infraestrutura para o desenvolvimento de todas as suas manifestações, preservando-se suas peculiaridades; não a criação de mecenatos, pois isto signifi·
caria interferência do Estado na produção intelectual.
A criação de condições que assegurem a concretização da liberdade
cultural é desafio e dever do Estado moderno.
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A liberdade de manifestação intelectual, em todas as suas formas .__ .
científica, artística, etc. - caracteriza a liberdade de expressão do pensarnento.

A atividade intelectual é algo interno ou intransitivo do homem, analogamente à paixão, à consciência, ao sentimento, à crença, à fé. Já a expressão da atividade intelectual é ato transitivado, projetado, manifestado. :I,
A liberdade de manifestação intelectual deve ser assegurada dada
a sua influência na formação da opinião pública, bem ainda porque aumenta o nível de conhecimento da sociedade, que recebe c difunde o patrimônio
de conhecimento que. ao contrário de outros bens espirituais, tem como
objeto o conhecimento da realidade.
A arte é uma forma de expressão inseparável da perfeição da fonm .
A arte se expressa através da obra.

A liberdade artística implica na liberdade total do criador. bcm como
a possibilidade de difundir sua obra. A liberdade de criação não pode
sofrer nenhuma limitação. porém a difusão da produçüo artística pode ~~'r
limitada por interesses públicos maiores.
A liberdade científica abrange tanto a investigação como a teoria. q~l"
são reciprocamente dependentes. A teoria necessita da investigaçiio, que
se Iímita a desenvolver os resultados daquela. porém a investigação atll:l
sobre os resultados da ciência obtidos através de uma teoria.

A função social da ciência é óbvia,
A liberdade de investigar, pesquisar garante a relação da ciência com
a realidade; a liberdade de teorizar garante a relação da ciência com a 50ciedade e seu patrimônio de conhecimentos,
A liberdade de investigar e teorizar deve ser absoluta;

° tcórico, devem ter defesa

ü investigador,
contra o Estado c contra outros homens.

Essa liberdade exige autonomia para os centros de pesquisa e para as
escolas superiores dedicadas à pesquisa, além do direito de que o Estado
assegure a sua capacidade de funcionamento. A autonomia abrange a administração e a determinação de seus objetivos.

6.3.7,) . 1 .

Experiência constitucional brasileira

A liberdade de manifestacão intelectual, artística, cientifiea c de l", 'municação está assegurada no' art. 5.°, IX, não obstante algumas formas
de manifestação artística ficarem sujeitas a uma rcglllamcI1taç8o especial
(art. 220, § 3.°).
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Estão sujeitas à regulamentação, através 'de lei federal, as diversões
e espetáculos públicos e os programas de rádio e televisão. Diversla
significa parque de diversões e casas de jogos eletrônicos. Espetáculos têm
significado abrangente, compreendendo teatro, cinema, rádio, televisão e
qualquer forma de demonstração pública de pessoa ou grupo de pessoas
ao público.
Essa regulamentação não significa censura. mas classificação por faixa
etária, nos termos do art. 221, IV.

e. oferecida constitucionalmente proteção especial aos produtores de
obras intelectuais, artísticas e cientificas,· sendo-Ihes reconhecido o direito
autoral (art. 5.°, XXVII) e a proteção às participações individuais em
obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive em
atividades desportivas, bem como o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de participarem os criadores,
os intérpretes das respectivas representações sindicais e associativas
(art. 5.°, XXVIII).
Os direitos assegurados no inciso· XXVIII são inovações constitucionais, traduzindo direitos conexos com as liberdades de criação e expressão.
Ao Estado incumbe garantir o pleno exercício dos direitos culturais
e o acesso às fontes de cultura nacional, apoiando e incentivando a valorização e difusão das manifestações culturais populares, indígenas e afrobrasileiras e de outros grupos que tenham participado da formação do País
(arts. 215 e 216).
A liberdade de magistério é assegurada, sendo a liberdade de cátedra
absoluta, compreendendo tanto a liberdade de transmitir o conhecimento,
quanto a liberdade de escolher o conhecimento a ser transmitido, esta
última s6 limitada aos currículos escolares (art. 206, 11 e I li e art. 209).

Ao professor, dentro dos parâmetros do art. 209. é assegurado o ensino
com liberdade de crítica, de conteúdo, forma e técnica.

6.3,7.2.2. Experiência constitucional alemã
A Lei Fundamental de Bonn garante expressamente a liberdade de
cultura no art. 5.°, IH. A garantia abrange a liberdade da arte e da
ciência de modo geral, sem maiores especificações.
De maneira indireta, o direito autoral é protegido, quando se estabelece que a Federação legislará sobre ele de forma exclusiva (art. 73, 9).

Também os bens culturais recebem proteção ao se estabelecer 1\
competência concorrente para legislar sobre sua saída para o estrangeiro
(art. 74, 5).
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Os demais aspectos da vida cultural Ilãu sãl1 rcgubmentados pela
Constituição, de modo a evitar disposições unilaterais, que ponham em
risco as peculiaridades regionais.
O art. 5.°, lU, garante a liberdade da cicncia. da investigação c da
teoria, de modo absosluto, graças à sua relevante função social. Deve, entretanto, a teoria dever de fidelidade à Constituição. para proteger a ordem
democrática e livre. Não se impede a crítica à Constituição, porém é
vedada a difusão desta crítica de modo a se incitar sua violação ou desobediência às suas disposições.
Assim como a ciência se preocupa apenas com li verdade do conteúdo
das expressões, cabe à arte a validade do conteúdo da expressão vinculada
ddinitivamente à perfeição da forma.
A liberdade artística implica cm proteçào ü liberdade do criador.
como na efetivação de possibilidades de difusão de sua obra (art. 5.°, 3).
O primeiro aspecto é absoluto e incondicionado: já o segundo sofre limitações quando em conflito com interesses públicos importantes. mormente
quando também protegidos por direitos fundamentais.
Admitindo que [J liberdade de cultura depende fundamentalmente da
transmissão dos bens culturais de geração p<ll'a ~'Cração. sem manipulações
,)1I di~lOrçôes. o [,tado tem qllC gnrantir que o ensino não seja utilizado
tendenciosamente para exposição e transferência dos bens de cultura.
Pelo art. 7. da Lei Fundamental, o Estado exeree um poder superior,
de vigilância. sobre o ensino das escolas públicas e uma vigilância. em
~el11ido estrito. sobre as escolas privadas.
0

A liberdade de ensino não é garantida formalmente. Jpenas indiretamente pode-se deduzi-la do art. 2.°, 1, que assegura ü direit;) dos homens
ao livre desenvolvimento de sua personalidade. incluindo-se. aí, os conhccilllcntu, e as técnicas que necessite.
6. ').8. riherdade de reunião

Por reunião entende-se tanto a reunlao estática
reUlllao propriamente dita - quanto a reunião dinâmica. em movimento - cortejo. desfile,
manifestação e passeata. A reunião, em scntido esl rito. ~ O agrupamento
temporário de pessoas, com um fim determinado c míníma organização.
podendo Ocorrer em local aberto, inclusive vias públicas. ou em local
fechado. t da SJJa essência que ela seja aberta à participação de qualquer
pessoa.
O direito de reunião se refere, tão-somente. i1s reuniões públicas.
Reunião prívada é aquela que ocorre em domicílio pal'ticul<Jr pelos
seus habitantes com os seus conhecidos ou em sede da pessoa jurídica
para os seus sócios ou membros. scmpn; conh;,;cidos c identificados individualmente todos os participantes.
IC
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Também se exclui do conceito de reunião os agrupamentos de pessoas
com a finalidade de assistir a um espetáculo de qualquer natureza.
Estranho ao conceito de reunião é o agrupamento de pessoas de forma
espontânea e circunstancial em torno de um acidente ou outro acontecimento inusitado.

Só a reunião pública está acobertada e protegida pelo direito de
reunião.
PONTES DE MIRANDA conceitua reunião como "a aproximação.
especialmente considerada, de algumas ou muitas pessoas, com o fim de
informar-se, de esclarecer-se e de adotar opinião". 58
A liberdade de reunião é o direito das pessoas se ajuntarem com
outras pessoas, por um tempo e fim determinados, em alguma organização,
em lugar aberto ou fechado, visando troca de idéias e opiniões ou a defesa
de interesses comuns.
A reunião em movimento ou manifestação gera o direito de manifestação, que pode ser definido como o agrupamento de pessoas que se
utilizam de espaços abertos, geralmente vias públicas, para expressar sua
opinião. comemorar um fato passado, manifestar um protesto. ou para
reivindicar um direito ou interesse, através da presença, gestos, escritos
ou gritos.
A liberdade de reunião é liberdade-condição, pois sendo um direito
em si, constitui, também, condição para o exercício de outros direitos e
liberdades - manifestação de pensamento, de expressão de convicção
filosófica, religiosa. científica e política, e de locomoção.
A luta pela liberdade de reunião. historicamente, começou muito cedo.
devido à função que tinha na formação da opinião e da vontade, já tendo
sido garantida pelas primeiras Constituições da Idade Moderna.
A liberdade de reunião não se confunde com a liberdade de opinião,
aquela protegendo a formação e expressão da vontade coletiva. esta protegendo a liberdade de comunicação espiritual entre determinados indivíduos.
6.3 .8. I. Experiência constitucioJUll brasileira
A liberdade de reunião é plenamente assegurada pelo art. 5.°, XVI.
Entretanto, só têm titularidade para invocar a proteção constitucional
os brasileiros e os estrangeiros residentes, desde que não estejam na
iminência de extradição ou expulsão. 118
58 SILVA, José Afonso da. Ob. clt.• p. 234.
59 CRETELLA JúNIOR, José. Ob. cit., p. 268.
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;\ rcUlllao, para ser protegida. deve ser sem wzinllls bellicus ou allimas
belli e os participantes não podem portar armas de qualquer natureza.
Condiciona-se, ainda, a um prévio aviso à autoridade, que terá o dever
de ofíeio de garantir a reunião, não lhe cabendo designar local, horário
ou qualquer outra condição.
Há plenitude, pois, de liberdade de reUlllao, sem intcrfcl'ém:ia estatal,
cabendo ao Estado proteger seus participantes. Não pode H lei ordimíri:J
estabelecer qualquer regra que frustre esta liberdade.
6. 3.8.2. Experiência constitucional alemã

O art. 8.°, 1, da Lei Fundamental de Bonn assegura o direito de
reuniüo, padrica e sem armas, independente de qualquer aviso ou notificação ir autoridade.
A doutrina esclarece que não é qualquer reunião que merece proteção
assegurada, apenas aquelas que se prestam ü formação da vontade c da
opinião.
A liberdade de reunião não se limita à formação da opinião c vontade
políticas. ma~ compreende qualquer outro tipo de questão.
A garantia legal de liberdade de reunião': restrita aos alemães, não
se estendendo a todos os homens. como a liberdade de opini:Jo.
A liberdade de reunião suporta limitações, scm quc isso impliq uc em
violação constitucional. Todas as limitações. que não impeçam a formação
da vontade e opinião coletivas, tendo por finalidade assegurar a ordem
exterior, são lcg:lis.
As limitações previstas no ar!. 8.°, 2, da Lei Fundamental, só atingem
as reuniões ao ar livre, que devem ser previamente anunciadas fi autoridade pública c podem ser proibidas se representarem risco de perturbação
ela ordem ou da segurança públicas. Toda medida conLra uma reunião c,
especialmente, contra uma manifestação deve levar em consideração o
bem jurídico protegido com tal medida c, ao fazê-lo, a proLeção de qualquer
outro bem jurídico deve se submeter ao caráter público da questão que se
debate.
6.3. g. Uberdade de associação

Uma associação é uma instituição derivada de um concurso de vontades
agrupadas. com intençilo de permanência, para realizaçãu de fins niío
lucrativos.
Du conceito gencnco de assodaçãu e com base nus fins que huscam,
pode-se distinguir:
~
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assoClaçoes políticas;
-

associações de defesa de interesses profissionais.

A associação se distingue da reunião, na medida em que esta é formação grupal passageira, enquanto aquela é organização permanente e de
base contratual, ainda que, naturalmente. também a associação possa dissolver-se por vontade de seus membros.
O direito de associação é distinto do direito de criar associações
(direito individual que se exerce concorrentemente com outras pessoas);
do direito de funcionamento livre das associações (direito do grupo social)
e do direito dos associados de exigir respeito às suas posições dentro da
associação (liberdade dos associados dentro da própria associação).
Esta liberdade foi tardiamente reconhecida na história dos direitos
fundamentais, vez que os liberais franct:ses do século XVIII tendiam a
identificá-la com as corporações do Antigo Regime e assim a ela se opunham.
A natural desconfiança liberal foi utilizada maliciosamente na defesa
dos interesses da sociedade capitalista emergente para impedir a associação
sindical e a formação dos partidos operários no século XIX.
Só no final do século XIX é que veio a liberdade de associação
a ser reconhecida em um texto constitucional; a partir daí sua ampliação
e reconhecimento se darão de maneira crescente, pois se tomou luta
compartilhada pelo proletariado e por setores mais lúcidos da burguesia.
Nos Estados modernos, a concretização da democracia depende, primordialmente, das associações que funcionam "como uma ponte sobre o
abismo existente entre os indivíduos e o Estado", ElO
As associações transformam indivíduos impotentes e isolados em parte
integrante da sociedade civil. convertendo-os, se unidos, em força que pode
modificar a realidade social e influenciar o poder estatal.
Em direito constitucional, associação tem um sentido mais amplo, não
se restringindo às associações de direito civil, "compreendendo, porém, a
união orgânica. voluntária e permanente de pessoas físicas para a consecução
de certos fins, que podem ser políticos. religiosos, morais, científicos, civis,
comerciais. artísticos, literários, beneficentes, mutualistas e, em geral, OI
que tenham por objetivo o bem comum". 61
6.3 .9. 1. Experiência constitucional brasileira

A liberdade de associação é garantida pelos incisos XVII e XXI do
art. 5.°, que a garantem plena quando buscada.
60 STEIN, Ekkehart. Ob. clt., p. 150.
61 BABAVILBASO. Benjamin ViUegas citado por CRETELLA JúNIOR, José.
Ob. cit., p. 293.
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A sociedade ou associm,:iio secre[(). dC'Sdc que
permitida e garantida constitucionalmente.

(ü11l

objete lícito, é

i\ associação de caráter paramilit'll'. ou seja. aquela que eXCITe ali vidade semelhante ou paralela à atividade militar. não o sendo. é proibida
pelo art, 5.", XVII.
A liberdade de associação compreende quatro direitos: o de criar
associação (independe de qualquer autorização), o de aderir a qualquer
associação (ninguém é obrigado a aderir), o de desligar-se da associação
(ninguém pode ser obrigado a permanecer) e o de dissolver-se a associação.
A criação de cooperativas também é livre. na forma do inciso XVIII.
Coopt:rativa "é o conjunto unitário de pessoas. que conjugam esforços
para melhoria da situação econômica de cada membro. podendo ler natureza ci vil. comercial. cultural. filantrópica", I,:!
:\ criaç'-1Ll das couperativas é idêntic'l Ú das ~Issuciações.
Tanto üs associações. quanto ils cooperativas. é assegurado o livre
rUlIcionamcnto sem ingerência do Estado (ar1. 5.", XVIII),
A associaçüo só poderá ser compulsoriamente di~solvída ou ter suas
atividades suspensas através de sentença judici<'il, com trânsito em julgado.
Nos dispositivos que contemplam a libcn.ladc de associação Se encontram us primeiros lineamentos dos partidos políticos. que são espécie de
'l"ociação com disciplin<l conslitucion~ll específica.
Ó. ").

g. 2. ExperíêllcÍa cOlTslítucíul7al a/emii

O art. 9,". 1, da Lei Fundamental de Bonn. protege literalmente o
direito de formar associ'lções.
Sentlo as associações unidades de açüo, eSl:ls só existem através da

coordenação de seus atos por seus membros. O art. 9.", 1, concede aos
membros da sociedade o direito de coordenar suas atividades. A coordenat;ÜO dos atos individuais conduz a uma atlwçüo coordenada. Uma nüo tem
~entido sem a outra.
;\ liberdade de associaçflo compreende também a liberdade de atuação.
Pelo diploma a1cmão, qualquer tipu de trabalho comum de todos os
participantes de carúter duradouro estlÍ protegido pela liberdade de associ,lção. com exceção das corporações de direito público (art. 9, 1).
Twnhém é asst:gurado cxpressumcntc o direito de nüu ~c associar,
uu sej". ti 1iberdadc negaliva Je associação é garantida.
62

CRETELLA JúNIOR, José. Ob. cit., p. 295.

R. Inf. legisl.

Brasília

a. 29

n. l1S

jul./set

1992

127

o

art. 19. 3, dá às associações o direi to de invocar os direitos fundamentais previstos no Texto Constitucional.
As limitações impostas à liberdade de associação decorrem de seu
proprio conteúdo e estão estabelecidas no art. 9, 2. Estão proibidas llS
associações cujos objetivos sejam contrários à lei penal, à ordem constitucional e ao perfeito entendimento entre os povos.

6.3. 10. Liberdade de ação profissional

r

a liberdade de exercício do trabalho.

O direito era originalmente capitalista. A burguesia, após a Revolução
Industrial, exigiu a liberdade industrial. Esse direito capitalista se transformou em um direito fundamental aplicável a todas as classes sociais.
A forma mais absoluta de negação da liberdade de ação profissional
é o trabalho obrlgat61ic.
A liberdade de ação profissional se resume na liberdade de escolha
do trabalho.

r um direito individual. Não se assegura o conteúdo do trabalho, nem
a possibilidade de trabalho, nem o emprego, muito menos as condições de
trabalho, mas apenas o direito de cada indivíduo eleger o trabalho que
desejar.
Todo trabalho é atividade do homem. "Trabalho é a atividade no
propósito de tornar útil ou utilizável propriedades da matéria". 6lI
Profissão é "qualquer trabalho de natureza econômica, que assegure
a base da própria vida mediante uma prestação social". O~
No conceito de ação profissional não se incluem as atividades reali·
zadas em proveito pr6prio ou da própria família. Ela deve se desenvolver
na esfera social, não no âmbito da es.fera domiciliar, privada.

6.3.10.1. Experiência constitucional brasileira
A Constituição Brasileira assegura, no art. 5.°, XIII, o livre exercício
de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidos os requisitos legais.
O direito comporta a exigência de atendimentos a requisitos, pois
se constituem em liberdade formal, individualista, limitando-se a regra
a conferi-lo sem se importar com as condições materiais de sua efetividade.
A liberdade reconhecida não autoriza que o Estado venha a constranger
o indivíduo a exercer outra atividade que não a de sua opção; por outro
63 DóRIA, Antônio sampaio citado por CRBTELLA JUNIOR, JOIlê. Ob.
p.273.
M STErN, Ekkehart. Ob. cit., p. 176.
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lado, não cstú o Estado obrig;ldo ~l fornecer condições materiaiS c efetivas
de acessibilidade ao trabalho, <.lO ofício ou ü profissão.
É exatamente devido ~ "U<.I naLureza que, 11UO obstante a garantia
constitucional, a maioria da população brasileira só tcm acesso a subempregos, condenada a ser mão-de-obra d..:: baixo custo c alta rotatividade.
em um sistema econámico injusto.

A Constituição limita a liberdade de ação profissional através da
exigência de qualificações profissionais determinadas por lei, que visam
à devida fonnação técnica, científic3 ou cultural para as atividades que
delas necessitem.
Só através de lei federal podem ser fixadas as condições ou requisitos para o exercício de profissões liberais. técnicas e científicas.
6.3.10.2.

Experiéllcia conslilllciol/lI/ lI/emii

A Lei Fundamental de Bonn, através de seu art. 12, estabelece que
todo alemão possui o direito de escolher livremente a sua profissão, o
seu lugar de trabalho e centro de formação.
A doutrina alemã entende que profissão abrange qualquer trabalho
de natureza econômica que assegure a própria vida através de uma prestação sociaL
Ao Estado cabe zelar para que a populuçiio não seja prejudicada pela
atividade dos indivíduos e assegurar que a economia funcione satisfatoriamente, razão pela qual o exercício profissional está submetido à reserva
legal de caráter geral.
A liberdade de eleger uma profissão e exercitá-la favorece a grande
maioria dos trabalhadores e não apenas aos profissionais liberais.
A reserva legal estabelecida no art. 12 é ilimitada se interpretada
literalmente, assim os limites de sua aplil.:ação foram construídos pelo
Tribunal Constitucional Federal, de modo a evitar o arbítrio do legislador. Assim, o exercício de uma profissão, porque afeta a esfera social, está
sujeito à regulamentação, mas a eleição de uma profissão exige a máxima
liberdade porque referente à disposição do art. 2, I, qual seja. o livre
desenvolvimento da personalidade do indivíduo.
Pela doutrina do Tribunal Constitucional, o Estado, ao regular o exercício profissional, deve produzir a menor intervenção possível na liberdade de escolha da profissão e, unicamente, poderá atingir um grau maior
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de intervenção quando essa intervenção em grau menor implicar risco
e prejuízo para a comunidade.

6.4.

Direito de propriedade

"Na sociedade civilizada, os homens devem estar habilitados a pensar
que podem controlar, para fins que lhes sejam benéficos. aquilo que
descobriram e de que se apropriaram para uso próprio, o que criaram
por seu próprio trabalho e o que adquiriram de acordo com a ordem
social e econômica vigente. Esse é um postulado jurídico da sociedade
civilizada. tal como a conhecemos. O direito de propriedade. em sua
acepção mais ampla. incluindo a propriedade incorpórea e as crescentes
doutrinas quanto à proteção de relações econômicas vantajosas, dá efeito
à exigência ou necessidade social formulada no presente postulado," ~
Múltiplas teorias procuram dar justificação racional à propriedade
privada como instituição legal e social. As de direito natural, algumas inspiram-se em princípios de razão natural derivados da natureza das coisas,
outras derivam da natureza humana. As teorias metafísicas têm seu fundamento na natureza de um homem abstrato e criam a idéia abstrata de um
direito de propriedade ou a propriedade como realização da idéia de liberdade. A teoria positiva de propriedade é essencialmente metafísica, distin·
guindo-se. apenas, por dar relevância à criação de coisas novas pelo
trabalho; justificando as desigualdades por maior força. engenho ou aplicação daqueles que adquiriram mais que seus semelhantes. As teorias históricas
têm duas premissas: a concepção de propriedade privada é produto de
evolução progressiva da lei (a) e a propriedade individual se desenvolveu
'a partir dos direitos de grupo (b).
Algumas teorias do século atual tentam explicar a propriedade.
A teoria social-positivista abandona a propriedade em termos de
direito privado e aceita-a em termos de função social. e 11 interferência
do Estado no direito de propriedade, regulando-o e limitando-o. A pr0priedade seria uma instituição social baseada na necessidade econÔmica
da sociedade organizada através da divisão de trabalho. A teoria psicosociológica busca os fundamentos da propriedade num instinto de aquisição, tendo-a como instituição social baseada nesse instinto. A teoria socialutilitarista tem a propriedade como instituição que garante um máximo
de interesses ou necessidades. A teoria s6cio-econômica cuida da propriedade no Estado do bem-estar social.
De todo modo, a propriedade. enquanto poder absoluto de dispor
de uma coisa, foi originariamente uma justa e adequada instituição legal,
que. com a evolução da sociedade. se transformou em uma instituição
injusta, quando separou a propriedade do trabalho. A propriedade se
transformou em instrumento da concentração de poder.
65 POUND, Roscoe. Introdução li Filosojia do Direito, p. 111.
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o conceito jurídico de propriedade tcm variado; mas se o direito de
propriedade é uma categoria jurídica a priori. o mesmo não sc pode dizer
da propriedade privada e da propriedade coletiva. 6f;
Do conceito burguês de direito ilimitado chegou-se ao conceito de
propriedade como função social e, dentro da concepção marxista, da
propriedade socialista.
A propriedade como funçüo social distingue direito dc propriedade
do uso da propriedade. No primeiro, prevalece o lado individual, que se
identifica com o conceito burguês. No segundo. cabe ao legislador regular
o uso da propriedade tendo em vista as exigências do bem comum, podendo
mesmo reservar para o domínio público ucterminadas categorias de bens.
A propriedade é, hoje, o conceito capital do direito. Quando regttlada pelo direito privado, se resume, praticamente, à propricdnck da terra,
aliás o direito privado regula a propriedade dc modo adequado às relações
anteriores à Revolução Industrial.
Todo O direito privado ignora as possibilidades c as complexidades
técnicas do processo de produção do século XX. O caráter social da produção evidenciou a inadequação da legislação privada, exigindo uma
regulamentação de outra natureza. O controle social dos meios de produção
necessita de uma regulamentação jurídica tecnicamente apropriada, sob
pena do processo escapar à regulação do direito. Concentração de riquezas
e democracia são conceitos incompatíveis. O Estado deve regular a propriedade, de modo a possibilitar a libertação do homem da servidão do
trabalho e pleno desenvolvimento de sua personalidade.
6.4.1 .

Experiência constitucional brasileira

A Constituição, no art. 5.°, XXII, fornece o fundamento para o regime
jurídico da propriedade, garantindo o direito de propriedade em geral,
subordinando-a a atender sua função social.
Alerta JOSÉ AFONSO DA SILVA, que a Constituição admitiu
"regimes jurídicos próprios" para diversas manifestações de propriedade:
pública, social, privada, agrícola, industrial, rural, urbana, de bens de
consumo, de bens de produção, de uso pessoal, propriedade/capital, autoral,
de inventos-marcas-patentes e bem-de-família; cada qual sujeita "a uma
disciplina particular, especialmente porque, em relação a eles, o princípio
da função social atua diversamente, tendo em vista a destinação do bem
objeto da propriedade. ( ... ) O regime jurídico da propriedade não é
uma função do Direito Civil, mas de um complexo de normas administrativas, urbanísticas, empresariais (comerciais) e civis (certamente), sob
fundamento das normas constitucionais". 67
66
67

RADBRUCH, Gustav. üb. cit., p. 268.
SILVA. José Afonso da. üb. cit., p. 243.
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"O direito de propriedade, outrora absoluto, está sujeito. em nossos
dias. a numerosas restrições, fundamentadas no interesse pl1blico e também
no próprio interesse privado, de tal sorte que o traço nitidamente indi~
vidualista, de que se revestia, cedeu lugar a concepção bastante diversa,
de conteúdo social. mas do âmbito do direito público:' 68
O condicionamento à função socia1 {art. 5.0 , XXIII) é absoluto,
autorizada, inclusive, a desapropriação, com pagamento mediante título,
de propriedade que não cumpra sua função social (arts. 182, § 4.0 e 184).
Diversas são as limitações impostas ao direito de propriedade pelo
Texto Constitucional: arts. 5.°, XXIV a XXX; 110, II e III; 176; 177;
178; 182; 183; 184; 185; 186; 191 e 222.
A propriedade de marcas de indústria e comércio e a exclusividade
ao nome comercial estão consagradas no art. 5.°, XXIX, sem nenhuma
razão para constarem como direitos fundamentais do homem. O dispositivo
não é auto-aplicável, subordinada a proteção à regra da lei ordinária, ao
contrário dos demais direitos fundamentais assegurados.
A llTOllriedade de inventos é assegurada também entre os direitos indi·
viduais, também sem razão plausível, porém de modo temporário. O privi.
légio do inventor subordina-se à função social, só lhe sendo garantido por
prazo determinado de 15 anos, quando então a invenção cai no domínio
público (art. 5.°, XXIX).
O art. 5. 0 , XXVII, protege os direitos do autor "sobre as obras de
engenho por ele criadas", abrangendo, assim, a garantia a direitos vinculados
à criação do espírito. como: nominação, direito autoral de personalidade,
intangibilidade da esfera do titular dar o destino que quiser à criação é
contestação a plágio, contrafação ou dano à obra. 69 Os direitos do autor
compreendem direitos patrimoniais e direitos morais, sendo os últimos inalienáveis e irrenunciáveis.
Pelo inciso XXVIII do art. 5.° procura-se assegurar proteção às parti.
cipações individuais em obras coletivas, entretanto o dispositivo não ê
auto-aplicável. l! reconhecida a existência de obras não singulares, desde
que figure expressamente o nome do autor à parte que se deve à sua
criação, pois do contrário é parte anônima do conjunto.
O mesmo inciso XXVIII protege a reprodução da imagem humana,
por qualquer processo, bem ainda da voz, ficando ambas subordinadas às
regras do direito de autor.
Imagem e voz são protegidas, também, nas atividades desportivas,
quando reproduzidas seja a título de divertimento, seja a título de publicidade.
68 CRETELLA JUNIOR, José. Ob. clt., p. 302.
69 CASELI.J., Paa1a, citadIJ })OI" CP.E'rEl..LA ,JUNIOR, ,J05f,. OI;). cit., p.
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Inovação constitucional fixada pelo dispositivo supra·exposto é o
direito, nos tcrmos da lei ordinária, dos "donos da voz e imagem" fiscalizarem o aproveitamento econômico das obras coletivas, estendido o direito
às associações sindicais c associativas.
FÁBIO KONDER COMPARATO afirma que "a propriedade privada
só pode ser considerada direito humano quando tem por objeto os bens
necessários a umá vida digna e sóbria, e não quando enseja o exercício do
poder sobre outros homens". 70
Esse deveria ser O critério norteador para a proteção constitucional do
direitO de propriedade.

6.4.2.

Experiência constitucional alemã

~os artigos 14 e 15 da Lei Fundamental de Bonn estão garantidos
os direitos de propriedade e sucessão, por um lado, e a possibilidade de
que todos os meios de produção possam ser convertidos em propriedade
coletiva, por outro. Desse modo se harmonizam o direito natural individualista da propriedade com a doutrina ético-social da função da propriedade.

A garantia da propriedade privada é um direito fundamental burgur,
todavia o art. 14. 1, estabelece que "a propriedade obriga, e ~eu uso deve
~crvir ao bem-estar geral",
"A propriedade passou a ser considerada um direito limitado e condicionaI, e deixou de ser um direito sem condições e sem limites 'sagrado
e invioláve1', que se justifica por si mesmo." i l
Cabe ao Estado viabilizar meios para que se alcance uma ordem
social .iusta, daí ser lícita a desapropriação, quando de interesse geral.
condicionada porém à indenização, cujo valor é fixado de fotnl:1 eqüitativa
entre os interesses da comunidade e os das pessoas afetadas com a desapropriação (art. 14, 3).
Busca-se, hoje, na Alemanha, o controle do poder econômico e a
justa distribuição da renda nacional, vez que íá foram expropriados os bens
reclamados pela comunidade.

o art. 14 alcança todas as pretensões de direito públieo com valor
patrimonial fundadas em serviço ou sacrifício do titular. estendendo-se
somente a bens materiais ou incorpóreos. O poder social sobre pessoas,
derivado diretamente do poder íurídico sobre os bens, não é garantido pela
propriedade.
70 CoMPARATO, Fábio Konder. Os problemas fundamentais da sociedade
brasileira e os direitos humanos, p. 17.
71 RADBRUCH, Gustav. Ob. cit., p. 280.
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o art. 14 garante relações jurídicas, ao contrário dos demais direitos
fundamentais. A propriedade, como direito de domínio, não só está limitada pela ordem jurídica, como é uma criação do Direito, daí a Constituição
determinar tanto seus limites, como seu conteúdo. Sua limitação está
expressa na sua vinculação social. Esta vinculação denominada obrigação
consiste no proprietário ter o dever de respeitar o interesse geral no uso
da sua propriedade. A vinculação social da propriedade é uma conseqüência do proprietário pertencer a uma comunidade, daí o limite para o
direito, que é tanto maior quanto mais incida sua realização sobre a
esfera sociaL Para o proprietário, usar a propriedade segundo sua função
social é obrigação ética, cabendo ao Estado promover sua concretização
através da esfera jurídico-positiva.
7.

Conclusão

Uma reflexão comparativa sobre os direitos fundamentais do homem,
em toda a sua profundidade e complexidade, excede os limites do presente
trabalho.
Em realidade, buscamos verificar os conteúdos dos direitos fundamen·
tais na doutrina, na vida dos homens e na história, então, o tratamento
que receberam nas Constituições brasileira e alemã.
A concepção de direito fundamental que utilizamos está intimamente
vinculada a uma concepção de Estado e de Constituição.
A interpretação dos textos constitucionais, por sua vez, está vinculada
ao conceito de direito fundamental.
Esse o caminho eleito, porque entendido que uma doutrina dos direitos
fundamentais do homem só pode ser constituída sobre uma Constituição
efetiva, vigente, e não sobre outras teorias.
A doutrina dominante atual considera que os direitos fundamentais
de primeira geração têm status negativo - liberdade do Estado. Assim,
toda a liberdade está fora do âmbito estatal e o ordenamento jurídico está
limitado pelos direitos fundamentais.
Entretanto, a concepção dos direitos fundamentais como direitos subjetivos de defesa é insustentável, impondo-se seja aceita a "pluridimensionalidade ou multifuncionalidade" dos direitos fundamentais. o que lhes dá
relevante função na ordem jurídica constitucionalmente consagrada. Eles
não se resumem a uma proteção da esfera livre e individual do cidadão. 72
Tanto a Constituição Brasileira, como a Lei Fundamental de Bonn,
entendem os direitos fundamentais como essenciais à democracia e meio
de integração: por eles se estabelece uma relação vinculada entre o indivíduo e o Estado, bem ainda funcionam como fundamento da unidade política.
72 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Oh. clt., p. 432.
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Isto está claro em ambos os textos.
A Constituição Brasileira considera os direi LOS fundamentais garantia
da democracia (art. 1.0), funcionando não como limitação simples ao Estado,
mas limitação imposta pela soberania popular aos poderes do Estado
(art. 1.0, parágrafo único).
A Constituição alemã declara os direitos fundamentais como o "fundamento de toda a comunidade humana" (art. 1.", 1). e afirma estar o
Estado obrigado a "respeitá-los c protegê-los" (art. 1.",3).

Em ambos os textos constitucionais, os direitos fundamentais do homem correspondem a princípios que, mesmo quando não escritos, têm sua
vigência reconhecida.
Apesar da similitude de tratamento e de enfrentamento da questão.
não se pode desvincular os direitos fundamentais do homem da estrutura
política geral.
Assim, todo o texto constitucional alemão é fruto da amarga experiência totalitária, onde todos os direitos fundamentais foram violados c suprimidos pelo Estado nazista. Cuidaram, então. os alemães de estabelecer
disposições que buscam evitar se repita a experiência histórica.
A Constituição Brasileira reflete toda a contradição do País, que,
não obstante se afirme democracia. está mergulhado na maior desigualdade sócio-econômica possível, com intensa concentração de capital e nenhuma distribuição de rendas. Da perplexidade de todos nós resultou uma
Constituição influenciada pelas doutrinas liberais. no que tange aos direitos
individuais, e socialistas, no que se refere aos direitos sócio-econômicos e
culturais, deixando. entretanto. de criar meios que produzam sua integração
dialética.
Deveria a Constituição Brasileira estabelecer instrumentos para expandir os direitos fundamentais àqueles que não pertencem às elites, à
classe dominante. Só pela efetividade dos direitos sócio-econômicos c culturais é que se alcançará a efetividade dos direitos fundamentais, pois que
aqueles contribuirão para pôr fim à desigualdade de base e, em conseqüência, permitir que os despossuídos possam ter assegurados estes.
A conexiío e a interdependência entre os direitos fundamentais e o,
direitos econômico-sociais e culturais dependem exclusivamente das condições econômicas reais, que vão se prestar a garantir "a todas as pessoas
as mesmas possibilidades de ter c de usar os direitos", pois não pode haver
plena satisfação de uns com a negação de outros. ,:1

o Estado democrático de direito "consiste em superar as desigualdades sociais e regionais e instaurar um regime democrático que realize
73 DALLARI, Dalmo de Abreu. O que são os direitos das pessoas. p. 59.
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a justiça social" u, superando o Estado liberal que era tido como o Estado
constitucional, que tem por oficio "garantir liberdades". 711
A comparação entre os textos constitucionais. verdadeiro confronto
entre normas, no sentido de escolher o enunciado que mais garanta o dispositivo que melhor assegure, é impossível sem que se tenha em vista a situa.
ção real dos países, o grau de desenvolvimento econômico de cada um, a
distribuição de rendas, etc. Não basta o dispositivo constitucional para asse·
gurar o direito fundamental, pois "só mesmo os últimos românticos da
'pureza' jurídica ainda acreditam que o grau da efetividade na garantia dos
direitos fundamentais depende da qualidade do seu enunciado normativo". 7ft
Entretanto, o primeiro passo para a concretização dos direitos funda·
mentais está no seu reconhecimento pelo Estado, que a eles se vincula pela
Constituição. J! dessa vinculação que surge a lei, a ser cumprida pelo Exe·
cutivo e pelo Judiciário, como exigência de realização concreta dos direitos
fundamentais.
Essa força determinante dos direitos fundamentais destrói os alicerces
do Estado de direito burguês e exige uma reconstrução política. constituo
cional e jurídica do Estado para que se alcance o Estado democrático·
constitucional.
O problema da realização dos direitos fundamentais é, pois, um problema constitucional.
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1.

Introdução

A panir de 1988 a tutela da intimidade c da vida privada passaram
a ter previsão constitucional l •
Existem sérias controvérsias acerca oa conceituação. bem como de
generalidades específicas acerca dos direitos da pcrsonal idade, espeCIal.
mente no que concerne à intimidade.
A ATOS, apesar da indispensável esperança que todos devem ter,
indiscutivelmente, especialmente a partir de 1985, passou a ser um novo
* Trabalho apresentado ao curso de mestrado em Direito da U.F.P.R. para
obtenção de crédito na disciplina de Direito Constitucional, sob a coordenação do
Prof. ALVACIR ALFREDO NICZ.
1

Artigo 59, inciso X.
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flagelo social 2 e visando diminuir a incidência de referido flagelo. fácil
ficou a invasão da esfera íntima dos indivíduos.
Busca-se no presente estudo analisar o direito à intimidade. bem
como as conotações constitucionais de sua tutela. 2

Com relação à AIDS, após traços genéricos representativos desta
doença, passa-se a analisar a sua incidência no que concerne ao campo
dos direitos individuais, mais especificamente no que tange ao direito à
intimidade, freqüentemente devassado pelos meios de comunicação.
2.

O Direito à intimidade

O direito à intimidade pertence, como espécie, ao gênero dos direitos
da personalidade 11, que "são direitos sabsolutos, aos quais correspondem
deveres jurídicos de todos os membros da comunidade, cujo objeto está
na própria pessoa do titular, distinguindo-se assim dos direitos reais que
recaiam sobre coisas ou bens exteriores ao sujeito ativo da relação jurídica", segundo a visão de WALD '.
DE PLÁCIDO E SILVA 11 esclarece que o vocábulo intimidade ê
"derivado do latim intimus (o mais profundo, estrito, íntimo), indica a
qualidade ou o caráter das coisas e dos fatos, que se mostram estritamente ligados, ou das pessoas que se mostram afetuosamente unidas pela
estima".
2 "Fe.ri.& um alerta as51m: é necessàrlo que você saiba que o ato sexual pOde
ser anti-higiênico, ele pode transmitir cerca de duas dezenas de doenças. E quando
você encontra alguém pela noite é bom você saber que esses tipos de pessoas, em
depoimentos que fizeram, tiveram de 700 a mil parceiroB no período de um a dois
anos, às vezes, 15 a 20 relações sexuais por noite, oU por dia. Então cuidado: ele
não é um parceiro, ele é um inimigo. Do ponto de vista médico-sanitário eles são
inimigos. A pessoa que você encontra para fazer sexo nessa noite, pode ser seu
inimigo ou pode virar seu assassino. Acho que precisa colocar muita ênfase nisto,
porque o gnpo de do&dores de VÚ'\lS (t.e~~ hemo ou heteTCllllexual, prooUtuta,
toxicômano. enfim, Isso não importa), tem sido muito protegido até aqui, do
ponto de vista emocional. E a doença estâ se disseminando. Temos de forçar uma
l'&dicaI mudança de hábito higiênico em relaçlo ao sexo" ("apud In" BUZAGLO.
Samuel Auday. Aspectos Jurídicoll da AIDS., p. 395).
3 "O enquadramento do direito à intimidade como direito da personalidade
fica. enfim, evidente. quando notamos o cará.ter essencfal de ambos, representando
os únicos capazes de garantir ao homem sua condição humana. As caracterf!ticas
que identificam os direitos da personalidade determinam, Igualmente, o direfto à
intimidade: são ambos pessoais, elttrapatrimOniais, inalienáveis, absolutos. imprescr1t[veis. E se trata, ainda, de direitos postos e garantidos pelo Estado" (GIANOTI'I.
Edoardo. A Tutela Constitucional da Intimidade, p. 5S).
" WALD, Arnoldo. Curso de Direito Civil Bra.sileiro, p. lOS.
5 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurú!ico, vol. n, p. 509. Em idêntico
s.entido observe-se lição de CRETELLA JR., José. Comentários d Constituição 19118,
vaI. I, p. 257.
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o direito à intimidade é aquele que, segundo a voz de UlTTAR o,
se destina a l\~sguardar a pri vacidnde em seus múltiplos aspectos: pes·
soais, familiares e negociais".
Referido direito tem recebido as mais diversas denominações atra·
vês dos tempos e do país em que é adotado. O direito anglo-norte-americano o denomina de right 0/ privac)' ou right to be alone, o francês de
droit à la vie privée, o italiano de diritto alla riservatezza, enquanto o
espanhol de derecho a la esfera secreta. Existe, ainda, na Alemanha a
expressão Privatsphiire (esfera privada); lntimsphiire (esfem íntima) e
Geheimsphilre (esfera secreta c outras similares). Por fim, em Portugal
duas expressões para este fim süo utilizadas: proteçuo li intimidade da
vida privada e direito li zona de in/ imidade da esfera privada.
O direito brasileiro, por sua vez, nua alterando muito as denominações alienígenas, o denomina de direito li privacidade. direito ao resguar-

do, direito de estar só e direi/o

(/0

recato '_s.

Existem diversos Jispositivos de natureza internacional que protcgem
o direito à intimidade e à vida privada, como, v.g., pode ser citada a
Declaraçuu de Deveres e Direitos do Homem (1 g48). O Pacto sobre Direilos Políticus c Civis da ONU (1976), bem como a COIlI'CIIÇÜO In/eramc-

ricana dos Direitos Humanos (1969)

9.

O ponto nodal da necessidade de prokção à intimidadc cstú .. na
exigência de isolamento mental ínsíta no psiquismo humano, que leva a
ti BITTAIt. C~Lrlos Alberto. Os Direitos da Personalidade. p. lO:!.
7 "Presel'Va-se a intimidade da vida privada da indiscrição alheia. Está reconhecido, por outras palavras, como direito da personalidade, o direito ao recato,
pelo qual se protege o indivíduo contra illtrus0e~ de outro~ na esfera persOluJissima que lhe é reservada. Sagrado é o âmbito da vida íntima de cada pessoa.
observando SANTAMARIA que, quanto mais se acentua a obsessão espasmódica
da indiscrição, da curiosidade e da investigação do público, tanto mais se crgw'
esquivo o senso CUidadoso da imunidade de toda a ofensa à intimidade da vida
privada. Não se delimita, no entanto, a extensão do direito ao recato. Define-se.
como reconhece ALLARA, de uma categoria de conteúdo vago no qual se incluem
o direito à imagem e o direito ao segredo epistolar, telegráfico e telcf6l1ico"
(GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Cil'il, p. 1361.
3 DOTTI, Rene Ariel. Proteção da Vida Privada e Liberdade de InjormaçlÍo.
pp. 67 e 55., traça um paralelo distintivo, inclusive de direito comparado, entre as
expressões vida privada e intimidade. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves.
Comentários li Constituição Brasileira de 1988, p. 36, por sua vez. é inCisivo na
diferença: "vida privada, como (' óbvio. op6e-se a vida pública. Esta é a que se
desenrola perante os olhos da comunidade. Assim, é conhecida de muitos c pode
ser conhecida de todos. A vida privada é a que se desenvolve fora das vistas do
público, perante, eventualmente, um pequeno grupo de intimas. CompreendE.'. portanto, a intimidade, isto é. a vida em ambientes de convivio no intrrior cjp um
grupo fechado e reduzido, normalmente, ao grupo familiar".

9 Acerca do direito comparado merece destaque a obra de GIANOTTI. Edoar·
do. Ob. cit., pp. 18 e ss.
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pessoa a não desejar que certos aspectos de sua personalidade e de sua
vida cheguem a conhecimento de terceiros" 10.
Esta necessidade, atualmente, pelo sensível avanço tecnológico encontra-se cada vez mais em evidência e a merecer, cada vez mais, atenção
redobrada de nossas autoridades 11.
No entanto. o direito à intimidade não é absoluto, na medida em
que sofre limitações quando em confronto com o Direito Público. Isto
porque o interesse de tal ordem deve sempre prevalecer ao individual.
Assim, havendo exigências de ordem histórica, científica, cultural ou artística; exigências de cunho judicial ou policiai; 12 exigências de ordem
tributária ou econômica; exigências de informação, pela constituição de
bancos, empresas, ou centros, públicos ou privados, de dados, de interesse
negociai, e de agências de divulgação comerciai; exigências de saúde
pública e de caráter médico-profissional, ocorrerá uma despriorização da
vida privada dos indivíduos para levá-la aos olhos da comunidade. Esta
invasão da esfera íntima deve. contudo, ocorrer nos estritos limites da
necessidade. Além destas, existem aqueloutras em que a própria pessoa
se coloca em situação de conhecimento público, ou de sujeição a este 11.
Por outro lado, justamente pela preponderância do interesse coletivo
sobre o particular é que não teria sentido estarem sob a proteção da
tutela íntima os homens públicos, quando no exercício de suas funções,
entendidos como tais os ocupantes do Poder Executivo e do Poder Legislativo, bem como aqueles que, muito embora não integrem tais Poderes,
desenvolvam atividades de curial interesse público.
lO BITrAR, C. A. Ob. cit., p. 103.
11 Elta preocupaçio já era demonstrada por GIANO'ITI, E., ob. cit., p. 65,
quando da elaboração de monografia sobre o tema, na medida em que assevera
a proteção constitucfonal da intimidade, antevendo o conteüdo da atual Carta
Magna: "na sociedade contemporânea deve caber primordIalmente ao Direito
Constitucional a proteçio da esfera inuma da existência humana, pelo caráter
de lef suprema e fundamental que caracteriza os modernos documentos constitucionais. A eles é atribuída a qualidade de um poder superior e reforçado, apto
a tutelar os direitos indIviduais eventualmente ameaçados ou violentados",
12 O inciso XII do artigo 59 da Constituiçio estabelece que "é lnviolável o
sigilo da. correspondêncfa e das comunicações telegráficas, de dados e das comunfcações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem ;udicial, nas h#IÓteaes e na
forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal oli instTuç40 pro-

ceaaual penar.

13 "Há que se fazer referência àquelas situações em que o individuo se
encontr& em restaurantes, casas noturnas, boites, hotéis, motéis, em que o público
e o particUlar se entrelaçam de uma maneira quase que lnextrincável. 11: l6glco
que os lugares citados são públicos na medIda em que são de acesso livre a todos.
Portanto, quem os freqüenta está a priori &brindo mio de seu direito de privacidade. Isto não quer dizer, contudo, que esteja querendo chamar para si os
holofotes da publicidade" (BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários li Constltuiç40
do BrasU, 29 voI. p. 64). Entre estes lugares nio estio incluídos, os clubes recreativos e de lazer, os condomfnlos de a.partamentos, bem como os residenciais
fechados e, como é óbvio, a residência particular do lndiv1duo.
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Lembre-se. por fim, que <.lpiOSar do direito J intimid<.luc scr "direito
de personalidade, e portanto inato, essencial, absoluto, é oponível erga
omnes, e também, imprescritível, extra patrimonial e incorpóreo. Não .:,
entretanto, indisponível, e desta faculdade de dispor decorre o exercício
do direito ( ... ) Da mesma forma, é extrapatrimonial, mas não inesti·
mável. o que faz com que dele se possa dispor a título oneroso" 14,

3.

A tutela constitucional da il1timidade

Na vigência da Constituiçflo de 1969, quando da interpretação do
parágrafo 36 do artigo 153, diversos autores se manifcstmam no sentido
de que um dos "outros direitos e garantias decorrentes do regime e dos
princípios que ela adota" era justamente o respeito à honra c à intimidade.
Em face da atual Carta M<.lgna. dúvidas não mais existem, tendo
em vista que a proteção à intimidade e à vida privada lá se encontra
de modo expresso 1~.
Esta proteção constilUciünal à intimidade na medida em que protege
a vida privada dos indivíduos constitui norma limitativa ao direito de
informação, bem como à liberdade de expressão e do pensamento.
Segundo RIBEIRO BASTOS. o inciso X do artigo 5." da Carta Magna vigente "oferece guarida ao direito à reserva da intimidade assim
como ao da vida privada. Consiste na faculdade que tem cada indivíduo
de obstar a intromissão de estranhos na sua vida privada c familiar, assim
como de impedir-lhes o acesso a informações sobre a privacidade de
cada um, e também impedir que sejam divulgadas informações sobre
esta área da manifestação existencial do ser humano" 15.
Por se constituir em direito da personalidade e por não possuir autonomicidade. pode-se dizer que a intimidade é um direito conexo, decorrente da vid[l.
Segundo AFONSO DA SILVA, "ao estatuir que a casa 15 o asilo
inviolável do indivíduo (art. 5. u , X J), a Constituição está reconhecendo
que o homem tem direito fundamental a um lugar em que, só ou com
sua família, gozará de uma esfera jurídica privada e íntima, que terá que
ser respeitada como sagrada manifestação da pessoa humana" lT,
H
gem -

BARBOSA, Alvaro Antônio do Cabo Notaroberlo. Direito à Própria ImaAspectos Fundamentais, p. 103.

15 O inciso X do artigo 5° da Constituição Federal vigente estabelece: "são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação".
16 BASTOS, C. R, ob. cit., p. 63.
17

SILVA, José Afonso da. Curso de Direíto Constitucional Positivo, p. 184.
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Referido autor, acerca do tema em foco, mais adiante conclui que
"a tutela constitucional visa proteger as pessoas de dois atentados parti.
culares: a) ao segredo da vida privada; e b) à liberdade da vida privada" 18.19.
Assim, em termos de liberdades individuais. o ordenamento jurídico
constitucional brasileiro evoluiu em muito, na medida em que tornou
clara a proteção à vida privada, bem como que o desrespeito à mesma
é passível de indenização.

4.

A AIDS

A Síndrome de lmunodeíidênda Ad~ub:id2<, ê mais conhecida cCtOO
AIDS na maioria dos países do mundo e como SIDA em países como

a França e a E.spanha.
"Síndrome é um complexo de sinais e sintomas.
Enquanto os sinais podem ser percebidos, observados e analisados
pelo médico, os sintomas são subjetivos e somente o doente pode explicar
o que sente.
Adquirida significaria que normalmente não existe esta condição. mas
que pode surgir face a certas circunstâncias.
E imunodeficiência ocorre quando as defesas orgânicas estão abaixadas"20.

o fenôm~no do imunodeficiência nem sempre é fácil de ser entendido, haja vista que todos sabemos a função dos leucócitos. E CASTRO.
novamente, quem informa como isto ocorte, através de uma análise pl'esumida: "é fato bastante sabido que quando se introduz no organismo
uma certa quantidade de germes, o mesmo reage formando anticorpos.
que conferem imunidade específica. Esse é o fundamento das vacinas.
Mas se os mesmos micróbios forem inoculados em doses irrisórias,
porém diárias, de forma repetitiva, o número de anticorpos de início se
eleva e depois vai caindo. podendo chegar a zero. Isso é imunotolerância" 21.

Inicialmente, acreditava-se que a AIDS f~se uma doença únka e
exclusiva dos homossexuais e dos drogados. Atualmente, isto não mais
18 SILVA, J. A. da. Ob. cit., p. 185.
19 Acerca do direito comparado. quer de ca:rãter constitucional, quer de
legiferação ordinária, observem-se as ponderações de OIANOTI'l, E., ob. cU..
pp. 6&/821.
20 CASTRO, Sebastião Vicente de. AIDS. Gazeta do Povo de 16/12/90. ca·
demo E, p. 1.

21 Idem, ibidem.
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~UICltos ~l doença, ~~ havendo, tão·
somente, indivíduos yuc pc1a sua própria forma de viela estão a ela mais
próximos. São os chamados grllpos de risco.

existe, sendo claro que todos estão

Estes grupos de risco sãu cunstituídos, basic<.lm':nlc. por homu~s. . xuais, viciados em drogas, hemofílicos e recém-nascidos contaminados.

Tendo em vista o alcance social ela presente enfermidade, Jivcrsu~
campanhas de conscientização vêm sendo realizadas ~3. que são p(1r
demais importantes, na medida em que visam a impedir ou diminuir o
22 Diversas campanhas estão sendo divulgadas neste sentido. Na Itália, por
exemplo, divulgação efetuada pelo Ministero della Sanitri. bem demonstra este
fenômeno: "ETEROSESSUALI. Sono chiamati cosi gli uomini che hanno rapporti
con donne, le donne che hanno raporti con uomini. In questi anni gli eterosessuall
sono stati ritenuti piú aI ripara dal rischio di AIDS. Oggi, perà, il contagio da
AIDS sta crescendo proprio fra gli eterosessuali. L'AIDS puô colpire rhiunr!w
perche si trasmette non solmnto attm verso sangue infetto. per esempio, cl!,,*andosi e scambiandosi la stessa siringa. ma anche allraverso rapporti sessuali con
persone già infette (sieropositivi\. Ecco dunque che un disinvolto atteggiamen~()
sessuale puo essere pericolos!ssimo: piu partner si cambiano, piü rischio si corre:
piu rapporti occasionali si hanno, piu si puo estendere il contagio. É meglio C!uindi
evitare rapporti sessuali con persone sconosciute o persone il rui componanwn to
e a rischio, c, almeno in questi casi, usare sempre il preservativo.

e

e

Al minimo dubbio
bene sottoporsi ai teste che
gratuito e assolutamente
anonimo. Il test e importante perché consente di controllare meglio l'infezionc
e di protegere le persone 'Vicine. AIDS se lo conoôci lo eviU. Se lo CollOScí non li
uccide". ("Apud in" Panorama n 9 1.254, pp. 208/9). ("Heterossexuais. São rhamados

assim os homens que tem relações com mulheres. e as mulheres que tem relações
com os homens. Nestes anos os heterosexuais estiveram mais fora do alcance
dos risCOS da AIDS. Hoje, porém, o contágio da AIDS está crescemlo mesmo
entre os heterosexuais. A AIDS pode atingir qualquer pessoa porque sc transmite
não somente através do sangue infectado, por exemplo drogando-se, utilizando-se,
mais de uma pessoa, a mesma seringa, mas, também, através de relações sexuais
com pessoas já infectadas (soros positivos). Eis então porque um envolvimento
sexual pode ser tão perigoso: quanto mais companheiros se tem, mais risco ~c
corre; quanto mais relações ocasionais se tem, mais se pode estender () contágio.
1'= melhor então evitar relações sexuais com pessoas desconhec:ielas ou pessoas cUJo
comportamento é de risco, ou, pelo menos, nestes casos, deve-se usar sempre o
preservativo, A menor dúvida, melhor é se suLJmetel' ao leste. que é gratuito e
absolutamente anônimo. O teste é importante porque permite controbr melhor
a infecção e proteger as pessoas vizinhas. "AIDS. Sl' a conlwcrs. evita-a'. ::)e ,],
conheces. não te mata!". Livre tradução do autor.)
23 Na Itália, somente a título exemplificativo, uma das mois famosas e mais
bem realizadas foi a veiculada a partir de abril; 1990 nas principais redes de TV
daquele pais. Referida publicidade baseava-se em oito momentos: "due tosicomani
si scambiano la síringa ,ll: in uno bar (2); il tossicomano sieroposiLvo incontra
una ragazza (3): i due ranno l'amore (4': lei. armai siel'Opositiva, fa gli occlli
dolci aI capo ufficio (5); lasciato l'ufficio la nuova coppia si incontra in lIHlccllina
(6); iI capo ufficio. sieroposjUvo, dopo la scappatella torna a casa f7,: marilo
e moglie, emtrambi sieropositivi, camminano in um mondo dove Cc un solo modo
per difendersi, il preservativo (8). NeU'immagine piccola: il messagio d'apertura
della spot deI Ministero deUa Sanità: AIDS: Non si vede ma sta crescendo."
("Apud in" Panorama, n. cit., pp. 38/9). ("Dois toxicômanos trocam entre si uma
(Continua)
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impacto preconceitual trazido pela doença e, principalmente, evitar que
a AIDS deixe de ser uma doença para se tomar uma metáfora, ser equi~
valente, outrossim, ao substantivo morte 24.
A AIDS é um caso sério e precisa ser tratada como tal pelos governantes de forma a não tomar ainda pior a situação dos enfermos e não
fazer com que as parcelas sadias da população passem a ver o aidético
como alguém que foi punido por Deus. mas sim alguém que necessita
de tratamento - médico e psicológico - no intuito de não capitular
à mesma tão.-somente pelo desprezo de seus pares

5.

AIDS e o direito à intimidade

Saindo da esfera médica. e ingressando no campo jurídico, mais especificamente no dos direitos individuais, o maior problema trazido peta
campanha contra a AIDS é a constante invasão da esfera da privacidade.
Muito utilizada como forma de fazer com que a população respeite
a doença, tratando.-a com seriedade, é a divulgação inútil e corrosiva de
(CoatID. . . . da nota 23)

ser1Dga (I); em um bar (2); o toxicômano, soro posltivo, encontra uma moça (3);
06 doU. fazem amor (4); ela, agora soro poalt1va, lança olhares ternos para o
chefe do escritório (5); após o serviÇO 08 dois se encontram em um carro (6);
o chefe do escritório, soro positivo, depois da escapada, volta a casa (7); marido
e mUlher, ambos soros positivos, canUnham em um mundo onde existe só um
modo para defender-se, o preservativo (8). Na imagem pequena: a mensagem
de abertura do comercial do M1nJstér1o dEI. 8a6de: AIOS: nAo se vt, mas esté.
crescendo". Livre traduçAo do autor).
No mesmo pais, em outra campa.nba, esta através de cartazes, lilvulgadora,
igualmente, da importância da utillzaçAo do preservativo. Lia-se: "ATTRAZIONE,
OEF'FE'l'ro, PABSIONE, TENEREZZA, DEBIDERJO. L'AMORE HA ANCHE ON
ALTRO SENSO. 1L BUON SENSO", em letras menores assenra"V1Hle a importAnc.la da utillzaçAo do preservativo. ("Apud in" ob. cit., p. 40). ("AtraçAo, afeto,
pa1xio, ternura, desejo. O amor possuiwn outro sentido. O bom senso". Uvre
tn.duçio do autor).
No Br8.ll11, após diversas campanhas realizadas, (AIDS, você precisa saber
evitar. Quem vê cara, não vê AIDS, entre outras.) PlI.8SOu-se à fase do desespero

com a utilizaçAo de pubUc.idade nobre de mtençAo, mas que pode levar

OI

doentes

atuais à perda da esperança e do amor à vida. Aludida campanha, 1n1c1ada no
final de dezembro/90, baseia-se na dlVUlgIloÇiO da certeza de que a AIDS nAo tem

cura. Baseia-se ela em cinco momentos, sendo os quatro pr1melroli por declarações
de duas mulheres e dois homens, em .seqUêncla alternada, 1n1c1ando por uma
mulher, enquanto o último fala à popuIaçlo que o importante, agora, é 1Ie prevenir,
pois "se você nlio se cuidar a AIDS vai te pegar". A declaração das referidas
pessoas é mais ou menos a segu1Dte: "Eu tive tubercUlose, eu tive cura" (1). ''Eu
Uve sUllia, eu tive cura" (2). "Eu tive clmcer, eu tlve cura" (3). "EU tenho AIOS,
eu nA.o tenho cura" (4). Além da mesma bll8ear-se em prem1ssas equivocadas,
como, v.g., desprezar o potencial letal das outras doenças, praticamente torna
nula qualquer possibWdade de cura da mesma. Iguala .. AIDS à morte, como um
fato consumado.
24 SUSAN SONTAO escreveu Importante livro a respeito deate tema intitUlado AIDS E SUAS METAFORAB, lançado no Bras11 em 1989 pela Editora
CampanhIa daa Letras.
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uma seuc de C:lUastl\)~ nominativo, dc pC~~OdS que cst<io OLl ljU~' p<!,kceram de AIDS. Esta illtl'Omissao na csfcru indi\·idual íntima do indivíduo é ainda mais comum quando se trata de pessoa conhecida, tais como
artistas, esportistas. político~. etc.
Casos recentes foram o do ator LAURO CaRONA e do !lumorisl<J
ZACARIAS, em que os meios de comunicaçiio, sem respeito algum Ú
esfera íntima familiar dos mesmos, ~em autorização e/ou confirmur;ão th\~
parentes. insistiam em divulgar que a AIDS teriil sido a cau~a uelenn:nante da morte dos mesmos. OUI,,' issu impül'ta li sodedade? Out: trai:
de útil ao bem comum?
Não deve ser utilizado como sustt:llt<Ículo o argumento de qm: na
medida que referidas pessoas optaram por uma vida pública, pel'dc:rum
o direito de esconder a sua privw..:idadc, isto porque uma coisa é u vida
pública, outra é a privada. as quais niio ~e <.:onfundt:m c tampOUCL) <iu
i nwmpatíveis entre si.
STEFANO RODüTA. t:lll brilhante artigo, questiona: "'I'ra
i tanti rischi deU' Aids c'e anche quello di tln pericoloso <.:ontagio nel settore dei diritti civili della libertà dei cittadini'? lnvecc di fare una seria opera di infurll1ilzionc c di educazione sanitaria, si cercherli di rassicurarc l'opinione publicJ con schedatuIC ui massa. (,;011 una incontrulluu.l cil'colazionc
di notizi<.:
drammatiche, con reprcssioni <.:rudeli e inutili? 11 risehio esistc.
Proprio il ritardo com iI quale !c autorità pubbliche hanno percepito l'effetiva gravità de! probkm<l puõ spingere n un incon~
trollato tentativo di rícupero atravverso misure <.:hc l11ortificano
la dignità dei cittadini, senza far fare passo avanti allil lotta
contra la mallattia" 2~.
Um dos argumentos' favoráveis li esta divu}gaçilo ~ aqui cundenada
é baseado no fato de que sabendo as pessoas que estão com ArDS,
mais fácil será para a Saúde Públ ica evi tar que ilS mesmas propaguem
a doença. Alegam, outrossim, que existe um interesse social sanitário em
wnhecer as pessoas que estão com o vírus HIV.

Sem dúvida alguma, para melhor combater a doença, indispensávd
é tlue a Saúde Pública tome conhecimento das pessoas que se encontrmn
doentes. Aqui aparece o interesse público, no entanto este não é ineolll25 RODATA, Stefano. No Alie Schedature. Panorama 125-1-8. I. p. 1411.
("Entre os tantos riscos da AIDS existe também aquele de um perigo,o cOlHág;o
no setor dos direitos civis, da liberdade dos cidadãos? Ao invés de se fazer um::!.
séria obra de informação e de educação sanitária. procura-se atingir a opiniao
pública com cadastros de massa, com uma incontrolada circulação de noticia~
dramáticas, com repressões cruéis e inúteis? O risco existe. Mesmo o atraso com
o qual as autoridades públicas perceberam a gravidade do problema pode comlu::il'
a uma incontrolada tentativa de recuperação [(traves de medidas que lllDr! ificam
a dignidade dos cidadãos, sem dar um passo adtante na Juta contra a doenu".
Livre tradução do autor).
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patível com o respeito à privacidade do indivíduo em não ter publicamente o seu nome divulgado como portador do vírus da AIDS. Asseve~
rar que poderia o doente propagar deliberadamente a doença é o mesmo
que impedir a fabricação de armamentos sob o argumento de que alguém
poderia utilizá-los deliberadamente para propagar o clamor social, subtraindo com eles a vida alheia.
Ademais, na medida em que ser aidético tornou-se sinônimo de condenação irrevogável à morte, a divulgação pública de estado médico.
que só interessa ao doente, é praticamente impedir que o mesmo exerça
atividades comuns.
O mesmo se diga daquelas empresas que não contratam portadores
do vírus HIV ou demitem aqueles que se encontram com tal doença.
Referidas pessoas jurídicas, ao contrário do que imaginam, estão prestando um desserviço à comunidade.
Enfim, o que se procura evitar é que () intereswe públk.o impeça
o exercício dos direitos e garantias individuais, e invada a esfera intima
da privacidade dos cidadãos sob o equivocado argumento de proteção da
saúde pública.
Assim, devem ser evitadas "tutte queUe (forme) per le quali un
cittadino puo essere discriminato, esposto aI biasimo sociale perch~ negro
o ebreo, comunista, omosessuale, o portatore di Aids.
So bene che, nel caso deU 'Aids, esiste um problema di controllo soeia·
le di un fenomeno di tanta gravità. Ma i mezzi per realizzarlo devono
essere solo quelli strettamente necessari. Regole severe a difesa deUa privacy servono proprio a impedire regressioni culturali e persecuzioni da
parte di ehi vuol considerare l'Aids non una terribile malattia da combatere, ma una specie di castigo di Dio contro omosessuali e drogati." (lI8).
Desta forma, toda invasão indevida e desnecessária à esfera privada
do indivíduo, sob o falso argumento de facilitar o combate à AIDS, especialmente aquelas realizadas pelos meios de comunicação (rf.dio, televiIio,
jornal etc.), - desde que não haja autorização do doente, ou na falta
ou impossibilidade deste, de seus familiares - causando prejuízo ao aidé·
tico ou à sua família, sob a regra geral do artigo 159 do C6digo Civil lT
26 RODATA, B. Ob. clt., p. 140. ("Todas aquelas <form&li) peJas QU&1s um
cidadAo pode ser d1scrlnúnado, eX])08to ao preconceito social: porque negro ou
Judeu, comunista, homossexual, portador de AIDS. se bem que, no cuo da AIDS,
exfste um problema de controle socJal de um fenômeno de enorme gravidade.
:Mas 08 meios para reallzã-lo devem ser somente aqueles estritamente necessirlos.
Regras severas para a defesa da privacidade devem servIr até mesmo para evitar
regressões culturais e perseguições de parte de quem deseja cons1derar a AlD8
nAo como uma terrfvel doença para combater, mas uma espécie de castigo' de
Deus contra homossexuais e drogados", Livre tradução do autor).
27 "Aquele que, por açáo ou omissão voluntár1&, negligência ou imprudência,
violar d1relto, OU ca.usal' prejuizo a outrem, fies. obrigado a reparar o dano."
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deve acarretar indenização, quer se trate de dano patrimonial ou moral,
ou de ambos cumulativamente.
Assim, a divulgação indevidll de ínformacões acerca da vida íntima
dos indivíduos, desde que não haja confronto com o interesse público,
deve ser repudiada pelo Direito.
6.

Conclusão

Diante do que foi exposto. dúvida alguma resta no sentido de que
o direito à intimidade é considerado como um dos direitos da personalidade e, após 1988, foi alçado à condição de direito previsto constitucionalmente.
Apesar da intimidade ser, às vezes, limitada pelo interesse público,
esta limitação deve ocorrer nos estritos limites do necessário a fim de
evitar maiores danos às pessoas.
A AIDS, tendo em vista a sua extrema gravidade, deve ser encarada
da forma mais séria possível. evitando-se, contudo, que as campanhas
educativas tornem-se instrumento de desprezo dos portadores do vírus
HIV.
Por outro lado, na medida cm que ocorra abusiva divulgação de
dados acerca de portadores do vírus. sem a autorização destes, ocorre
a indevida invasão da esfera íntima dos indivíduos e tal deve ser repri·
mida pelo Direito.
Assim, todo dano à privacidade dos aidéticos, desde que ocorram
os pressupostos legais para tanto. deve ser passível de indenização, DOS
termos das regras gerais de nosso ordenamento jurídico.
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Professor de Direito Constitucional. Professor
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Advogado
SVMARIO
1. Exame c decisão sobre constituci01'alidade rie lds. :'.
Inconstitucionalidade formal e material. 3. Decisão sobre inconstitucionalidade pelo Magistrado. 4. Inconstitucionalidade de Constituições Estaduais. 5. Eficâcia
incidental e eficácia "erga omnes". 6. O prequestwnumento de matéria constitucional. 7. O recurso especial.
8. O procedimento para decisão em matéria constitucional. 9. A ação direta de inconstitucionalidade. 10. As
medidas cautelares nas ações de inconstitucionalfdade.
11. O recurso extraordinário. 12. As disposições da Lei
n9 8.030. de 1990. 13. Os aspectos regimentais na Suprema Corte.

I.

fxame e decisão sobre constitucionalidade de leis

A regra constitucional de 1988. ao conferit expressamente ao Pretória
Excelso o atributo de "Guardião da Constituição". assim prevê as hipóteses
de controle da constituci0nalidadc atl'<lv6 da açiio direta c do rectltsO extraordinário constitucional:
"Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamentc, a guarda da Constituição. cabendo-lhe:
I -

processai' c julgar, originariamente:

a) fi ação direta de inconslitm:ionalidade ele lei ou alo normativo federal ou cstildua\:
( ... )
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p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;
(

... )

111 - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas
decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida;
a) contrariar dispositivo desta Constituição;
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;

c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em
face desta Constituição.

Parágrafo único. A argüição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciada
pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei.
Art. 103.
I -

Podem propor a ação de inconstitucionalidade:

o Presidente da República;

II -

a Mesa do Senado Federal;

In -

a Mesa da Câmara dos Deputados;

IV -

a Mesa de Assembléia

V -

o Governador de Estado;

VI -

Legislati'Va~

o Procurador-Geral da República~

VII Brasil;

o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do

VIII Nacional;

partido político com representação no Congresso

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

§ 1.0 - O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os
processos de competência do Supremo Tribunal Federal.
§ 2.° Declarada a inconstitucionalidade por omissão de
medida para tomar efetiva norma constitucional, será dada dên152
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cia ao Poder competente para a adoção das providências necessárias c, em sc tratando de órgão administrnt ivo, pilra f81-:6-10 em
trinta dias.

§ 3. 0 Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo,
citará, previamente. o Advogado-Gera' da União, quc dcfenderií
o ato ou texto impugnado."
Os princípios basilares de um sistl.:l1la político-jurídico. em que existe
um Estado de Direito, Democrátíco e Federal, fundado num pluralismo
político e num liberalismo econômico temperado com noções socializantes.
devem orientar a análise de todas as leis c todos os <lIas que, total ou parci<ll-

mente. contrariarem a Constituição.
No Direito Brasileiro. os tipos prm;essuais de fiscalização da inconstituCÍanalidade das normas jurídicas são os seguintes:
1) Controle abstrato por via da ação -

Processo de controle de nor·

mas, destinado a, de forma abstrata. verificar a conformidade, formal. pro·
cedimental ou material. de normas jurídicas com a Constituição. Estes
mecanismos surgiram nu Constituição de 1967, com o elenco de pessoas
c instituições capazes de postular incorporado em 1988. Os entes aos quais
a Constituição defere a competência (art. t 03) podem propor a ação direta
de inconstitucionaHdade, na qual se verifica se a 1ei ou o ato normativo.
já editados, estão conformes ao disposto no Texto Magno.
Em nosso direito. o mecanismo da ação direta é um procedimento dL:
controle concentrad0. pois somente o Supremo Tribunal Federal. por decisão de maioria absoluta do Plenário, pode deliberar a respeito. São partes
legítimas pam propor a ação de inconstitucionalidade apenas as autoridades
c entidades elencadas no Texto Constitucional. grupo estc que a lei não pode
ampliar. O c<ll'áter contraditório surge com <1 participação obrigatória do
Advogado-Geral da União (art. 103. ~ 3. 0 ) no exercer sua missão cons·
titucional de curador da norma impugnada. defendendo-a. O acórdão tem
força obrigatória gcrnl. pois que suspende a dicáciu da 1,mma e. obriga a
todas as instimcias ,iudicantes, o próprio Tribunal e o legislador.
Não há. no Brasil. O rncc<1nismo de controle abstrato prévio. ou de
fiscalização preventiva da inconstitucionalidade, pe10 qua1 se busca evitar
que certos projetos de atos normativos se transformem em normas perfeitas
c acabadas, com violação de preceitos maiores.

2) Controle concreto por via de exceção - O processo incidental de
inconstitucionalidade. ou processo de fiscalização concreta. tem por obietu
a apreciação da questão Icv<1ntada, a título de incidente, em feito submetido
-~-----
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a julgamento, perante qualquer tribunal (art. 102, III). A decisão final é
do Pretória Excelso, desde que o feito seja por ele conhecido e a questão
constitucional prequestionada na instância recursal.

3) Controle abstrato por omissão -

O controle por omissão destina-se

a verificar a inexistência de medidas legislativas necessárias para tomar

exeqüíveis certos preceitos constitucionais (parágrafo único do art. 102),
Fundamenta-se a violação da Constituição pelo silêncio legislativo. Tam·
bém é norma recente no Texto Magno (cfr. JOS)! JOAQUIM GOMES
CANOTILHO, Direito Constitucional, 4,- ed. Coimbra, Almedina, 1989.
pp. 791/792).
.
2.

1nconstitucionalidade formal e material

Dois elementos de exame estão presentes quando se busca verificar
a existência. ou não, de violação da Constituição por uma lei ou um ato
normativo qualquer.

o primeiro deles, relativo à sua formação: se foram obedecidos os
procedimentos, os trâmites, para a sua elaboração. Neste caso. pode se
evidenciar uma inconstitucionalidade formal: uma disposição que a norma
constitucional exige seja editada pela via de lei complementar e surge
através de lei ordinária, por exemplo, sofre este vício, por descumprir a
forma prescrita no Texto Máxim<>,
Também, no tocante à sua formulação, quando não seguir o rito prescrito na Carta Maior, como, por exemplo, elide-se o retomo à Casa Legis.
lativa de origem, de projeto de lei alterado na Câmara revisora (parágrafo
único do art. 65),
Ainda, se o órgão que editou a norma era competente, ou não, para
fazê·lo. Num Estado federal, o aspecto do conflito de competência pode
aparecer mais agudamente, pois existe a possibilidade de invasão de um
Poder nas atribuições de outro, na mesma órbita política, e em órbitas
políticas diferentes: como hipótese, assunto reservado à competência municipal e disciplinado por normas estadual ou federal.
Tal problema surge de modo mais crítico naqueles casos previstos
constitucionalmente, de que uma órbita de Poder estatui sobre princípios
gerais e outra fixa regras específicas ou operativas. Assim nos casos do
parágrafo único do art. 22, nas situações previstas nos parágrafos do
art. 24 e nas do inciso II do art. 30, da Constituição, pode ocorrer a invasão
de uma órbita de poder na competência legislativa da outra, ultrapassando
o seu leito natural.
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rgualrncntc, quanto ao seu lonteúdo. Toda~ üs leis e atos normativos
devem estar inteiramente conformes ao disposto na Constituição. Leis,
decretos, regulamentos e, bem assim, os atos administrativos e atos judiciais.
Daí operar a presunção de constitucionalidade de todo~ os atos normativos,
legais e infralegais.
Sancionada que seja urna lei, não pode o dirigente executivo rever esse
<l10, depois de publicada a norma, sob a alegação de que foi reconhecida
sua inconstitucionalidade. Este desfazimento somente pode ocorrer, seja
pela revogação através de nova lei. seja por decisão judicial. Neste sentid"
o acórdão do Tribunal de Tustiça dn Bahia: TNCONSTTTUCTONALlDADr::
- ARGü1ÇÃO PELO PODER EXECUTIVO - MOMENTO OPORTUNO. Não pode o Poder Execu1ÍYo 8nular seu próprio ato. argüindo a inconstitudonaEdade da lei que sancionou. A inconstitucionalid<lde de uma lei
só pode ser questionnda pelo Executivo quando o diploma legislativo Ihc
for encaminhado para sanção ou veto. E. ultrapassada essa oportunidade,
o Executivo só pode negar cumprimento à lei sob justificativa de inconstitucionaHc1nde após decisão Judicial, ctlia competência é do Supremo TrihUlléll Federal nT-R.:\, ac. UIl. Sessiío Plclli1itllg. em l1-"i-~N. i\OC'OI'\S.
124R0'5) .
Por outro lado. dizer ljue um ato esl;í conforme

<l

lima lei. mesmo

que esta seja conttát1B à Consthuição, e, portanto, convalidá-lo. é tese
inaceitável. O Direito é um sistema e suas partes têm de formar um todo
coerente. Por isso. JELUNEK considera a jurisdição como a função do
Estado que oferece

<1

proteção ao Direito na sua totalidade.

No entanto. no que concerne ao conteúdo da~ normas. deve se rcssalv;l1'
que o Poder JudicilÍrio não se envolve no deslinde de questões políticas.
isto é. aquelas em que o Estado age dentro de seu campo de discricionari('dad~. escolhendo. decidindo a respeito de necessidade. de cnnvcniêncí ;1.
de o?ortunidade.

r: de ser anotado que. desde MARSHALL. no~ Estados Unidos, a Rl! r
BARBOS/\. no início do nosso sistema federativo. entende-se. 110 dizer
dcsll' íl1tímo, [(11110 óltos politicos:
"Atos políticos do Congresso. ou do Executivo, na a'epç~lu
em que esse qualificativo traduz exceção à competência da Justiça, consideram-se aqueles, a respeito dos quais a lei confiou <I
,natéY\a h d\sctição prudencial do Poder, ..: o exercício dc)a n~u
lesa direitos constitucionais do individuo.
Em pre.iuízo dcstes o Direito Cunslitu[itlll.11 nJo pcrlllile arbíLrio a nCllhum dos poderes."
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Deduz-se daí, pois, que a "violaçio de garantias individuais,' perpetrada à sombra de funçôes políticas, não é imune à ação dos Tribunais".
Neste sentido, o Acórdão unânime da 2.- Turma do Superior Tribunal
de Justiça: "A tripartição dos poderes enseja a cada um decidir, no âmbito
do discricionário. a oportunidade e a conveniência. a m6rito do ato é
definido pelo Executivo. Ao Judiciário é vedado substituir o Administrador.
a exame da legalidade. além do aspecto formal, comp~nde tamb6m a
análise dos fatos levados em conta pelo Executivo. Inadequado, poTém.
simplesmente alterar a opção daquele Poder" (Df 1.°·10-90. ADCOAS
130585).

Assim, lenta e continuadamente, vem sendo ampliado o entendimento
de que a proteção ao indivíduo e aos grupos menores é indispensável para
a efetivação dos direitos humanos e, em conseqüência, a tese anteriormente
exposta. de que a proteção aos direitos e garantias individuais e coletivas é
atribuição dos Tribunais. mesmo quando sua violação está embutida numa
questão política, hoje é inteiramente aceita em diversos pontos do mundo,

3.

Decisão sobre inconstitucionalidade pelo Magistrado

Ao ser chamado a decidir sobre a eventual inconstitucionalidade de
uma lei ou ato normativo, o Magistrado deve, primeiramente. interpretar a
norma wlncrada. de um lado, e o preceito constitucional, de outro, para
então poder decidir sobre a inconstitucionalidade.

Isto porque. hoje em dia, quase todos

OS

assuntos que dizem respeito

à~ relações jurídicas têm decorrência direta ou indireta de preceito cons-

titucional.. Portanto, uma regra pode ser inconstitucional, seja em relaçãc
à Constituição como um todo, seja ao seu espírito. seja ao seu sistema,
ou apenas ser ofensiva a um dispositivo especifico.
A tônica predominante, porém, é maís no sentido de examinar a lega·
con..~tituciorw1idade. Em favor de qualquer lei,
como se disse antes. milita a presunção de constitucionalidade. pelo próprio mecanismo de seu fazimento.

lidade do ato, do que sua

Sem dúvida, porque ela é analisada, quando ainda em projeto, pela
Cbmissio de Constituição e Tustiça da Casa Legislativa que a discute, c só
prospera se for considerada constitucional. A votação congressual igualmente: leva em conta este problema. Na oportunidade de análise do projeto
para aceitá-lo, ou não. o Poder Executivo tem atribuição para vetá-lo. total
ou parcialrnente. se o considerar inconstitucional. O veto, mesmo sob esse
argumento, pode, afinal, ser rejeitado na Casa Legislativa e o preceito
mantido, promulgado e assim entrar em vigor.
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Ao examinar a constitucionalidade. o Magistrado deve levar elll cont:l
nua só a intçnçiio do constituinte, como o sentido e a signifiea.;ãü das
palavras, o significado lógico c a experiência constitucional.

A grande lição sobre o assunto é herança cultural ck CARLOS MAXIMILIANO. quando diz:
"a) Tribunal ou JUIZ de primeira instância não julgará inconstitucional um ato, senão em caSO muito claro; em geral. deixmá para os Tribunais mais altos o pronunciamento final;
b) o reconhecimento da inconstitucionalidade de um decreto
constará do acórdão, somente quando aprovado pela maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal;

c) só se decreta a inconstitucionalidade quando provocado
o pronunciamento dos juízes por ação competente da parte lesada;
d) proclama-se a inconstitucionalidade apenas quando é
absolutamente necessário fazê-lo, para decidir a questão sub íudice;
e) sempre que for possível, sem fazer demasiada violência
às palavras, tão restritivamente se interprete a linguagem da lei
que se torne constitucional a medida;

1) se apenas uma parte de um texto é inconstitucional, e é
possível separá-lo sem destruir ou diminuir a eficiência do todo
para atingir os objetivos colimados pelo decreto ou lei ordinária,
condene-se a parte somente;

g) não se declaram inconstitucionais os motivos da lei. Se
o Parlamento agiu por motivos inconstitucionais ou reprovados,
porém a lei não é, no texto, contrária <10 estatuto hásico. o Tribunal não a condena;
h) P!esumem-';,c cot\sÜtudom1Ís todos os atos do Congre'i>:,o
e do Executivo. Só se proclama, em sentença, a inconstitucion<l'
lidade, quando esta é evidente. fora de toda dúvida razoável;
i) a magistratura regional profere a última palavra sobre o
desacordo entre os atos do Governo do Estado e a Constituição
respectiva;
j) uma lei inconstitucional é como se não tivesse existido."
(CARLOS MAXIMILIANO PEREIRA DOS SANTOS, ComenR. 'nt. legisl.
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tários à Constituição Brasileira, R. de Janeiro, Freitas Bastos,
1948, 4. ed., v. I, pp. 153 e sgs.)
No mesmo sentido, THEMISTOCLES BRANDÃO CAVALCANTI
ensina:
., Deve-se observar na interpretação da Constituição os se·
guinte preceitos, a serem observados na apreciação da cons·
titucionalidade:
a) as palavras devem ser tomadas em seu sentido usual, considerando-se como talo seu sentido técnico. quando utilizadas
com este objetivo;
b) o exame da intenção do constituinte deve ser considerado,
principalmente, no que concerne aos princípios fundamentais do
regime político, à forma de governo, à estrutura do Estado, aos
objetivos sociais e econômicos predomjnantes;
c) os conflitos entre preceitos contraditórios ou aparentemente divergentes devem ser interpretados em função do sistema
constitucional:
d) a garantia dos direitos individuais deve ser interpretada
de maneira a ampliar, em benefício da liberdade, os preceitos de
entendimento duvidoso." (THEMISTOCLES BRANDÃO CAVALCANTI, Do controle da constitucionalidade, R. de Janeiro,
Forense, 1966, p. 47.)

Em conferência recente, o Sr. Ministro SYDNEY SANCHES, p~
sidente do Supremo Tribunal Federal, analisou como o Juiz deve tratar
a Constituição, dizendo:
"Em princípio, deve o Juiz estar sempre atento a que a
Constituição, como Lei Maiaor do País, há de presidir toda sua
conduta funcionat nos depachos, decisões, sentenças, votos e
acórdãos.
As demais normas jurídicas têm sua existência, validade c
eficácia dependentes, direta ou indiretamente. da C;:onstituição.
Portanto, deve o Juiz em sua atuação funcional e nos momentos próprios, recusar a incidência de normas jurídicas infraconstitucionais e que firam a Constituição."
E acrescenta, com sua responsabilidade de integrante do Pretório Máximo, divergindo diametralmente da orientação de MAXIMILIANO, dantes
exposta:
"Mesmo que não provocado pelas partes a se manifestar a
respeito. Trata-se de dever de ofício."
UI
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Ao analisar os efeitos de uma decisão de inconslitudonalidadc, assim
decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: INCONSTITUCrONALIDADE - DECLARAÇÃO - EFEITOS. O ato legislativo é o querer
expresso da legislatura, ao passo que a Constituição é o querer expresso
do povo. A este cabe a supremacia; se o ato legislativo o contradiz, írríto
será: não é lei. Um ato inconstitucional não é lei, não confere direitos, não
estabelece deveres; não cria proteção; não institui cargos. E juridicamente considerado, como se nunca tivesse existido. Uma lei inconstitu-

cional é nula de pleno direito, antes e depois de decbrnda a SUil incamtitucionalidade, o que legitima a recusa da autoridade a cumpri-la. Em
conseqüência de declaração de inconstitucionalidade de lei, os atos que diretamente dela emanam são, como ela, nulos e ineficazes desde a crigem, não
gerando direitos, que só são resguardados quando provenham de normas
legais válidas. Nulos que são, tais atos podem e devem ser desfeitos pela
própria administração independente da interferência do Judiciário, que,
entretanto, não fica excluído de sua apreciação, se qualquer interessado,
sentindo-se lesado em seu direito, a ele recorrer. A autoridade que praticou
o ato nulo é quem pode e deve desfazê·lo. AHás, o própria Pretória Ex.ceho
reconhece essa prerrogativa do Poder Público - Súmulas n,06 346 e 4 7 3.
(TJ-PR Ac. 940 do Orgão Especi'll, julgo 16·Q-88. ADCOAS 125110).

4.

Inconstitucionalidade de Constituições Estaduais

Como qualquer outro conjunto de preceitos legais, as Constitui~ões
dos Estados-Membros de uma Federaçãú podem conter normas violadoras
dos preceitos maiores, integrantes da Constituição Federal. Destarte, também entre nós, há o controle da constitucíonalidmle das C'onstitlliç\)cs htaduais, hierarquicamente inferiores à Superlei.
Ao decidir sobre representações por inconstitucionalidade das diversas
Constituições Estaduais, com relação ao Texto Federal de 1967, o Supremo
Tribunal Federal manifestou-se sobre diversos desses pontos enumerados
pelo eminente CARLOS MAXIMILIANO, que ainda hoje têm inteira atua-

lidade e aplicabilidade.
Assim. disse o Sr. Ministro BILAC PINTO:
"O princípio de direito constitucional que regula a declaração da inconstitucionalidade parcial da lei é o de que quando
apenas algumas de suas partes forem incompatíveis com a Constituição, somente estas serão declaradas ineficazes, sem que fique
afetada a obrigatoriedade dos preceitos sadios." (RepresentaçiJo
n.O 893·AL, julgamento em 10-10-73).
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Sobre o sentido político da Constituição, disse o Sr. Ministro THF·
MISTOCLES BRANDÃO CAVALCANTI:
"Na interpretação da Constituição não se deve levar em
conta somente a intenção do leegislador, o sentido e a significação das palav~, o raciocínio lógico no processo de interpretação, mas principalmente o sentido político da interpretaçio,
considerando-se a Constituição como um diploma 1'Olftioo...
(Representação n,O 746-GB, julgamento em 7-3-68).

Com o surgimento, posterior à lição de CARLOS MAXIMILlAl'lO,
da poaibilidade de decidir sobre inconstitucionalidade atinente à. lei em
tese, pontificou, no Pretório Excelso, o Sr. Ministro ALIOMAR BALEEIRO:

"A meu ver, temos que declarar inconstitucional apenas aquilo que for uma agressão à Constituição Federal. Devemos limitar
o mais possível este poder tremendo de que está revestido o
Supremo Tribunal Federal. Quando um Poder tem uma anna
como esta nas mãos, há uma tentação diabólica de exercitá-la.
E o Supremo Tribunal tem esse poder enonne que as Constitui·
ções anteriores lhe deram e que é ampliado na Constituição de
1967. Hoje. temos o poder formidável de declarar a inconstitucionalidade de uma lei em tese. anulando as atribuições do Congresso. Um ;ustice da Corte Suprema dos Estados Unidos já disse
que "quando há a impressão de que a lei não é boa. sempre
arranjamos um motivozinho para declará-la inconstitucional",
Esta inclinação satânica do poder político - e este é um pode r
político - pode levar~nos a fricções que nunca houve, nos setenta
e sete ou setenta e oito anos da vida republicana brasileira. entre
o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal.
Tivemos fricções, como as teve o Congresso Naclonal, com
o Poder Executivo. Nunca as tivemos com o Congresso. Para
que quebrar essa velha harmonia que a Constituiçio quer entre
os poderes, agredindo o poder nacional que está mai.ll agredido,
mais enfraquecido. mais humi11:lado. mais vilipendiado? Quero
fazer aqui minha profissão de fé de usar, no meu voto, desse
poder somente quando for fora de dtivida 8 inconstitucionalidade.
Aliás, parece-me que esta é uma velha regra de hennenêutica, de
acordo rom velhos precedentes, sempre lembrados aqui e em toda
parte, do direito constitucional america no." (Representação n.
751·GB, julgamento em 19-1Q..67),
Q

Sobre direito adquirido e Constituição, entendeu pelo voto do Sr.
Ministro DJACI FALCÃO:
"Com efeito, é pacífico entre os constitucionalistas que

8$

normas C(lOstitucionais se aplicam de imediato, sem que se possa
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invocar contra eles ~ figura do direito adquirido. Mesmo nas
Constituições que vedam ao legislador ordinário a edição de leis
retroativas, declarando que a lei nova não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, esse preceito
se dirige apenas ao legislador ordinário e, não, ao constituinte.
Por isso mesmo, BARBALHü, ao comentar o art. 11, § 3.°, da
Constituição de 1891 (dispositivo que vedava aos Estados e à
União prescrever 1cis retroativas), acentuava:
"Mas, porquanto a proibição de \eis retroativas é estabelecida
por amor e garantia dos direitos individuais, não há motivo
para que ela prevaleça em casos nos quais ofensas não lhes são
feitas e a rctroação é proveitosa para o bcm geral; e eis porque
têm pleno efeito com relação a fatos anteriores: 1.°, as leis constitucionais ou políticas; ... "." (Constituição Federal Brasileira
- Comentários, p. 42, Rio de Janeiro, 1902)." (Representação
n.o 875-GB, julgamento em 2'5-10-73).
Assim, verifica-se qual o entendimento do Excelso Pretória, através de
seus julgados, como se deve proceder em relação às decisões sobre inconstitucionalidade, agora ampliadas pelas possibilidades da ação direta, a
discussão sobre lei em tese e a inconstitucionalidade por omissão, institutos
que, no direito anterior a 1988, nem todos existíamo

o exame da constitucionalidade de lei ou de ato normativo federal e
estadual deve ser entendido com a abrangi!ncia que lhe é conferida pelos
julgados, como nos casos adiante elencados:
HINCONSTITUCJONALlDADE -

ARGÜICÃO -

RELEVÂNCIA

f, relevante a apreciação da lei ainda não de'clarada inconstitucional,

não obstante reiteradas manifestações da Corte Superior do Tribunal ,)e
Justiça no exame de disposições símiles, uma vcz que a irrelevância prevista no Regimento Interno tem incidência somente quando se trata ela
mesma lei." (TJMG, Ac. unan. da Corte Superior julg. em 25-10-89 ADCOAS 127865).
Sobre natureza e alc:mce de ato regulamentar:
.. I - Se o ato regulamentar vai além do conteúdo da lei, pratica
ilegalidade. Neste caso, não há falar em inconstitucionalidade. Somente na
hipótese de não existir lei que preceda ato regulamentar, é que poderia
este ser acoimado de inconstitucional. assim sujeito ao controle da constitucionalidade.
II - Ato normativo de natureza regulamentar que ultrapassa o conteúdo da lei, não está sujeito à jurisdição constitucional concentrada. Prc.
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cedentes do STF: ADINs. n.O 311-DF e 536-DF" (ADIN 589·8, votação
unânime STF Pleno - DJU 18-10-91 - Sec. I).
Na hipótese de a lei argüida de inconstitucional ser revogada antes
de terminar o seu exame, entendeu o Pretório Máximo que, "revogada a lei
antes. de julgamento, não se dá a extinção automática do processo de
representação. Prosseguirá esta, para os efeitos correspondentes ao período
anterior à revogação (STF - Trib. Pleno: RTJ 87/758 e 89/367). Se.
porém, a norma impugnada não deixou efeitos residuais, julga-se prejudicada a representação (RTJ 114/91 e 127/417).
Ademais, "os efeitos da declaração de inconstitucionalidade são ex
tunc, retroagindo, pois, até o nascimento do dispositivo legal acoimado
daquele vício; por isso, a revogação da lei não impede que seja decretada
a sua inconstitucionalidade" (TRF-Pleno RTFR 129/75).

5.

Eficácia incidental e eficácia "erga omnes"

Em qualquer processo que lhe seja submetido, o Juiz singular, não
apenas pode, como tem o dever de declarar a inconstitucionalidade de
qualquer norma - lei ou ato normativo, federal, estadual ou municipal.
Seja em relação à Constituição Federal ou à Constituição Estadual respectiva.

o§

2. do art. 125 da Lei Suprema, que trata da competência constitucional dos Estados-Membros para organizarem sua justiça, estabelece:
0

"Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais
em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único 6rgão."
Do mesmo modo, qualquer Tribunal, ou seus Orgãos Especiais, exercendo sua competência originária ou recursal, poderá declarar inconstitucional qualquer ato normativo. Inclusive o Superior Tribunal de Justiça.
Sempre possível o recurso ao Pret6rio Excelso, na forma determinada peta
lei processual e pelo Regimento Interno da mais alta Corte. Nas decisões
colegiadas, porém, qualquer delas, a validade somente ocorre pelo voto
da maioria absoluta de membros do colégio judicante.
Vale registrar, a respeito da exigência da maioria absoluta para
decisão sobre matéria constitucional, hoje inscrita no art. 97 da Carta Maior.
a decisão da La Turma do STF: "Inconstitucionalidade. Quorum. Os
Tribunais est1iduais são sujeitos ao quorum da maioria absoluta de seus
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juízes, quando tiverem de declarar a inconstitucionalidade de leis, ainda
que locais." (17-5-1974. RTJ 71/233.)
Também, no mesmo sentido. li orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça: "Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros
ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os Tribunais declarar
a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo - CF, arts. 97 e 93, XI;
CPC, arts. 480 e 481. Declarada LI inconstítucionalidade de lei ou ato
normativo, na forma acima indicada. as turmas ou câmaras darão aplicação,
nos casos futuros, à decisão do tribunal ou do órgão espccia1." (STJ ac.
unân. 2. a T. DT 11-6-90 - ADCOAS 128946.)
Em tais casos, o julgamento sendo incidental somente prevalece em
relação às partes, é apenas eficaz naquela decisão concreta.
A sentença incidental, no emanto, pode ultrapassar o limite da
validade inter partes, quando a matéria, apreciada pelo Supremo Tribunal
Federal, é fruto de decisão terminativa c, em última instância, este entende
pela inconstitucionalidade da norma e encaminha sua decisão ao Senadl)
Federal para que, no exercício de sua competência, suspenda-lhe este a
eficácia, no todo ou em parte (art. 52, X, da Constituição).

o Pretória Excelso entendeu. desde 1972. que .. a comunicação a0
Presidente do Senado deverá ser feita sempre que, em caso concreto, o
STF delarar a inconstitucionalidade não só de lei ou decreto, como também
de ato normativo". (D)U 16-5-77, p. 312).)
Ainda no que concerne à decisão erga UlIllles, agora não resultante
de questão inter partes, senão de uma ação direta d~ inconstitucionalidade,
a lição do Ministro SYDNEY SANCHES é altamente elucidativa, merecendo transcrição:

.. Já a efícácia erga omnes da declaraçuo de inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo federal ou estadual só
pode ser alcançada mediante uma ação direta, processada c julgada, originariamente, pelo Supremo Tribunal Federal (art. 102,
I, a).
Na verdade, o julgamento de procedência da ação direta de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal desconstitui
a lei ou ato normatívo federal ou estadual. Esse julgamento não
comporta execução exatamente porque é desconstitutivo.
E, nesse caso, a lei ou ato normativo federal ou estadual
está desconstituído perante todos e não apenas em face das partes
daquele processo." (SYDNEY SANCHES, "O Juiz e a Constituição Federal", RTJE, vaI. 62. mar. 1989, p. 64).
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Tanto assint é que, nos casos de ação direta de inconstitucionalidade,
proposta por qualquer das autoridades legitimadas para tanto pelo art.
103 da Superlei, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a comunicação
ao Senado não é necessária, pois a decisão proferida pelo STF. declarando
a inconstitucionalidade, encerra em si mesma o efeito de excluir a eficácia
da lei ou ato normativo. Neste caso, basta a comunicação do art. 354 do
seu Regimento (DfV 16-5-77. p. 3123).

6.

O prequestionamento de matéria constitucional

Fundada no Texto Constitucional de 1967, a mais alta Corte deliberou
que, sem ter havido prequestionamento perante a instância recursal. certas
questões não poderiam ser objeto de deliberação por aquela Casa.
Com efeito, em processo onde se discute a aplicação de um ato normativo qualquer, continua possível igualmente propor a análise deste em
relação à norma constitucional.
No entanto, para que o tema possa vir a ser examinado pelo Supremo
Tribunal Federal, necessita ter sido prequestionado pela parte que pretenda
suscitá·lo perante a mais alta instância. (Cfr. para todo este tema.
SAMUEL MONTEIRO, Recurso extraordinário e argüição de relevancia.
S. Paulo, Hemus, 1987, passim).
Prequestionar quer dizer "abordar, expressamente, de maneira clara.
a questão federal, o direito federal ou a ofensa direta à Constituição".
Segundo o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, em
decisão unânime do Tribunal Pleno, "diz-se prequestionada determinada
matéria. quando o órgão prolator da decisão impugnada haja adotado explicitamente tese a respeito e, portanto, emitido juízo.
Incumbe à parte interessada provocar o julgador sobre o tema que
entende englobar o fato jurígeno suficiente a alterar o desfecho da controvérsia" (Embargos de Declaração - AG em RR n.o 227/84 - DTV
6-6-86).
A ausência de prequestionamento existe como óbice para julgamento
no Pretório Máximo: "Não se conhece do recurso extraordinário que alega
violação do princípio do duplo grau de jurisdição, sem prequestionamento"
(STJ - Ac. unân. 1. T., Df 26-3-90 - ADCOAS, 128600).
O prequestionamento não pode estar subentendido ou implícito. Deve,
sempre, ser expresso e apresentado no momento da apelação, das contra~
razões, do recurso adesivo, enfim, do recurso para a segunda instância
164

R. Inf. legi."

Bro.mo

o. 29

n. 115

juUIet. 1991

(RE n.0 101.562·PR; AC n.o 106. 292-MG - 2. a Turma do TFR. D/V
12-6-86). É o momento único, salvo raríssimas exceções, que o Supremo
Tribunal Federal admite que ele surja.
Nenhuma questão de direi Lo federal, constitucional ou não, dispensa
o prcquestionamento expresso. Não há outra forma de prequcstionar O
direito federa\' a não ser de modo claro, preciso, direto e expresso.
Neste sentido, o julgado unânime do STF: "Não há prequestionamento implícito, ainda quando se trate de questão constitucional" (RTf
125/1.368).
Essas raríssimas exceções somente podem ocorrer quando a decisão
inquinada de inconstitucionalidade é obtida na instância recursal, pois
que. "racional c logicamente, impossível seria a parte prever, quando
do ajuizamento do apelo. que uma dessas situações (decisão extra petita,
ultra pc/ita ou citra petila), ocorreria no julgamento". 0Jeste sentido, quando
o problema "surge apenas no órgão de 2." grau, pelo que seria impossível
o vencido prcq uestioná-lo na Apelação, "o Supremo Tribunal Federal
dispensa o prequestionamento. como entendeu pelo VaLO do Sr. Ministro
RAFAEL i'vlAYER. Ou quando, por exemplo, o julgamento de 2.° grau
é nulo, por defeitos formais.
Igualmente, na hipótese de terceiro prejudicado, configurada no entendimento da 2:' Turma do STF:
"1.
Prequestionamcnto para efeito de rccurso c:\traordinário. Se c
rccurso é de terceiro prejudicado, que o interpõe precisamente para denunciar a inob~ervânci<l das regras legais relativas <lO litisconsórcio necessário,
não pode obstar-lhe (1 conhecimento o óbvio ~ilêndo do <lcórdão recorrido,
\'ato Vl:m:ido.

2.
dU

Litisconsorte llccc,siírio não cham,'do ü lide. Nulidade ab initio

pIllC~·SSO.

:3.

Recurso conhecido e provido." (12-,-74).

No scu votu. diz o \-linistro XAVIER DE ALBUQUERQUE. também
Relator para o Acórdão:
"Parece-me, desde logo, que, tratando-se de recurso de terceiro interessado e prejudicado, que não integra a relação processual, c por esse motivo o interponha, não poderia obviamente
a questão ter sido ob.ido de consideração na instância a quo (. , .)
entendo que a f<llta de prcqucstionamento está relevada pela própria índole da questão suscitada e pela posição do recorrente, que
é terceiro prejudicado." (RTf 71/72.)
.. ~
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Na apresentação do recurso de Apelação, o Tribunal de 2.a Instância Tribunal Regional Federal (como o antigo Tribunal Federal de Recursos),
Tribunal de Justiça dos Estados, ou Tribunal de Alçada, - toma conhecimento dos tennos prequestionados. Irrelevante a questão de alçada para a
interposição do recurso de apelação com discussão de questão constituo
cional: "I! cabível Apelação independentemente da existência de alçada,
quando se discute, diretamente, matéria de índole constitucional (Súmula
n.O 246 - TFR)." TRF 2. a R. Ac. unân. 2. a T. D/V (Sec. 11),24-10-91.
Quando, nos casos em que, por valor de alçada - onde somente
cabe, em princípio, embargos infringentes - , houver prequestionam.ento
em matéria constitucional, a apelação apresentada como sucedâneo (recurso
que devolveria a competência à superior instância) não pode ser indeferida e, se tal ocorrer, cabe agravo de instrumento, abrindo assim caminho
para que o exame da controvérsia possa chegar, pela via do recurso extraordinário,até ao Supremo Tribunal Federal.
Pelo prequestionamento, a parte leva ao Tribunal recursal sua intenção
de ver o Pretória emitir julgamento sobre as questões de direito federal,
especialmente as de ofensa à Constituição.
E o Tribunal estará, assim, obrigado a decidir, de modo inequívoco.
sobre todos e cada um dos pontos prequestionados. Se não o fizer. cabe
embargos de declaração, para que essa manifestação - reputada indispensável no nível superior - expressamente ocorra. Se, eventualmente,
algum ponto ficar omitido, ainda assim cabe novo embargo declaratório,
até que seja exaurido o exame dos pontos prequestionados. Escapando
algum desses óbices ao exame daquele Pretória, não deliberará a respeito
o Supremo Tribunal Federal. "Quando é o acórdão recorrido que teria
ofendido implicitamente o texto constitucional, o prequestionamento se
faz mediante a interposição de embargos declaratórios, para que se supra
3 omissão quanto à questão constitucional por ele não enfrentada." (RTJ
123/383).
Isto porque não cabe recurso extraordinário se o tema não foi objeto
de decisão, nem na apelação, nem nos embargos de declaração. Neste
sentido, a Súmula n.O 356 do STF:

"O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito de prequestionamento."
Nu mesmo sentido, explicitando:
"Verificado o silêncio, deixando o juízo de admissibilidade
de exercer o competente crivo quanto ao enquadramento, ou não,
do extraordinário no pennissivo legal, deve a parte interessada
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instá-lo <:0 pro!~L1l1ciamcnto Vi~l agravo regimental. Conclusão diversa il1lplic<I inobservtmcia da organicidade que preside especialIllente o direito instrumental, substituindo-se o Supremo ao Presidente da Corte de origem, c, o que é pior, com transgressão de
direito da parte, via afastamento da duplicidadc de pronunciamentos," (STF Ae. unân. 2." T. DI 17-5-91 - .\DCO:\S 132868).

o recorrente não pode, no entanto, suscitar questão nova, não examinada até ü momento. sob o manto de estar pretendendo prequestionar o
assunto. "[,\ão eonfigmJ prequestionamcnto, para os efeitos da Súmula
)56, quesrão nova proposta nos embargos de declaração, sem que tivesse
sido presente ao juízo de apc1ação mediante sua dedução nas razões de
recurso." (STF, 1.' T., Ag. 101.689-SP, ReI. I'vEn. RAFAEL MAYER,
D/U 19-4-85.)
Na Apelação Civel. ou nas hipóteses correspondentes já assinaladas,
pois, é que se pode e deve prequestionar o direito federaL nos seguintes
pontos:
a)

ofensa ü Constituição Federal:

iJ)

ofensa ao direito adquirido (art. 5,", XX V1):

c)

negativa de prestaçi'lo jurisdicional (an. 5.". XXXV),

Se, eventualmente, numa decisão do Superior Tribunal de Justiça, de
competência originária ou não, houver matéria constitucional envolvida,
surgindo naque!c julgamento, e a pane pretender levá-la a exame pelo
Pn:lório Excelso, o prcquestionamento igualmente se impõe.
Do mesmo modo. além desses pontos de (unho genérico, o prequestiOllamcnto deve ':":1' especifico, registrando-~c as disposições legais federais
direlamentt: vulneradas e relacionadas com o mérito da questão, pois ao
se negar vigência J lei federal. iguaJmente se esrarn ofendendo a norma
mai~ ,dl:l, o princípio da legalidade (art. 5.", ll).
Também é indispensável o prequestiün<lmc1l10 nos casos de incompetência absoluta.
Cheg<mdo a matéria, pela via do recurso extraordinário, e tendo sido
oportuna c devidamente prequestionada, ao Pretória Máximo, haverá o
exame pelo Prm;urador-Geral da República (art. 103, § LU) c, em seguida,
o processo é examinado pelo Plenário, na forma regimental.
7.

() recurw esper:iu!

As matérias, dantes da competência do Pretório Excelso, pelo texto
de 1967, relativas a decisões visando (a) à negação de vigência de tratado
----R. Inf. legislo
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ou de lei federal, ou que venham a contrariar tais instrumentos; (b) julgar
válida lei ou ato de governo local contestado em face de lei federal; ou
(c) der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído
outro tribunal, deixaram de ser competência do Pretória Supremo, passando à alçada do Superior Tribunal de Justiça, pela via de recurso especial (art. 105, lII, da Constituição).
Se bem que não sejam, mais, objeto de recurso extraordinário constitucional, a proximidade dos temas indica que o mesmo deva ser tratado
nesta oportunidade.
O mesmo mecanismo se aplica na apreciaçüo prévia do Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL PREOUESTIONAMENTO. "Se os dispositivos citados pela recorrente não
foram objeto de apreciação na decisão recorrida, incidem, no caso, as
Súmulas n. OS 282 e 356 do STF." (STJ, Ac. unán., 2. a T., Dl 23-9-91,
Seco I, p. 13071).
Além da Súmula n." 356, já citada, diz a de n." 282: "E inadmissível
o recurso extraordinário quando couber. na Justiça de origem, recurso
ordinário da decisão impugnada."
Sobre o assunto, assim dispõe a Constituição de 1988:

"Art. 105.

Compete ao Superior Tribunal de lU$uça:

lU - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em
única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou
pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios,
quando a decisão recorrida:
a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;

b) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em
face de lei federal;
c) der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja
atribuído outro tribuna1."

No período de transição, decorrente da instalação do Superior Tribunal
de Justiça e da repartição da competência recursal (daquilo em que dantes
era cabível o recurso extraordinário, agora convertido em recurso especial),
ficou assente que: RECURSO ESPECIAL - APOS A CONVERSA0 DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO SÚMULA N,O 279 DO STF APLICAÇÃO. "A eficácia da aplicação do disposto no art. 326 do Regimento Interno do STF está condicionada ao sistema disciplinado pela
Emenda Regimental n.O 2/85. Na fase de adequação da nova ordem jurídica constitucional, os Presidentes dos Tribunais de origem podem exami·

1"
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nar a admissibilidade do recur~u espcciill deeL1 l'rCntc dLl l'ol1vnsão. ipso jure,
do recurso extraordinário, quanto II matéria infraconstitucional. A atribuição prevista no art. 34, parágrafo único, do Regimento Interno do ST},
assegura ao Relator a apreciaçiio plena do cabimentu do recurso especial,
independente. portanto, na abrangência do inconformismo manifestado
nos agravos de instrumento que siio cncami nhaclos p.:tra esta Corte, hipótese
que enseja [l aplicação da Súmula n:' 279 do STF" (STI. AI.'. uI15n., .').a T.,
DI 16-4-90 - ADCOAS 12899b),
A mem:i.Qnada Súm\\h\ \I." 27L) dü b . --:..:b',\ CI)Y\\: { a ",,-e)',n\nt'C'. "";11<\
simples reexame de prova não eabe recurso c,truordinário" (em caso que,
hoje, é base paril illtcrposiçü(1 de n.'CL1r~o e~rh.'ciLlll.

Segundo o texto basil~Ij', sOl1lcnte C,I bc reeu r~o especial dç decisões
dos Tribunais da Justiça Comum (os Trib~lllais Rc~;ií.lllais Federais e os
Tribunais dos Estados. elo Distrito Fec!cr:tl e elos Terr;tórios), A indagação
é com:crncntc a dissídio jurisprudencial em reblJlü a decisões da lustiça
Comum c dai ustiça Especiali zaua (;:Ull1(l. por c\\.'111]11u. lema qUC. danles
era da competência da lusti~',l Federal. c depois 6:1 lu:;tiça do Trabalho,
e vice-vcrsn). Ou com rclaçilü ao Trih\I1~:1 (k r():'~ilo J:' L'ni~o. que tem
competência até para apreciar m.1téri a cun:,ti luciOl~,l í,
SGmula n." 347: "O Trihun:ll de (',,1,\<1,. no C,:rc:cio de suas atribuiçoes. pode apreciar a cl!n~tituciolla1icLldc d:l~ leis c dus aIos do Poder
Público."

o Tribunal

Rcgion:ll Fcckral.

~(di"dl'

UI11

1\'rLu'l,lci~n:.

as,il11 cntendeu:

"Sendo constittlcionJI o recurso especial. as hipólcses em que ele é
cabível estão clencadas na Constituição".

O TribunJ) competente 1":.11''1 )u\gú-\u (. () SUI1l' 1:ler T r'lbuna) (k lustiça,
11a forma do art. 105. J 11. da Cümlit1!i'Jlo. c ..: ci..' Corte N(/c'Íorwr no
;im hito da Justiça Comum com jurisdição sobre a Iustiça Estadual e a
Federal não especializada. ',filo ~c insere\·c. portanto. n<l sua eompetênci:l
<l aprccíaç:lo de matéria alilWIl1c il f ll'lil';1 Fs!~eci:i1i!:!d<l, (()1ll0 a de naturct.d
trabalhiota.
AJ~mais. j:i d~cidill a :i," Tunll,1 d() Superiúr Trihullal dl' ]ustiCl,
relator o Ministro DIAS TRINDADE. que "'nao há previsão de recurso
especial de acórdão sobre matéria trabalhista. uinda que proferida por
Tribunal Regional Federal. no cXL:rcício de sua competência residual do
§ LU do art. 27 do ADCT (DJ de 3-4-1991. p. 03387). Despacho do Presidente do TRF de Porto Alegre, Df I,U-10-I991, Seco lI, p. 24.053.

O Superior Tribunal de lustiça já dccidiu diversamente, em casos
próximos, a saber:

"1. Em reclamação trabalhista, da competência residual da Justiça
Federal, decidida em última instância por Tribunal Regional Federal, cabe
R. lnf. legisl.
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recurso especial, na forma do art. 105, lU, da Constituição, sendo competente para o seu julgamento o Superior Tribunal de Justiça" (STI, Ac. unin.
3.- T., DJ, Seco I, p. 15.253).
Assim, deve se entender que, em sendo o tema de Direito do Trabalho,
comum, na parte residual, a duas esferas de competência, em havendo
decisão de Tribunal Trabalhista, inocorre o recurso especial, o qual persiste
para as decisões do mesmo jaez, de órgãos da Justiça Federal.
Existem normas procedimentais próprias, relativas ao recurso extraordinário e recurso especial, e a outros processos que especifica, perante
a Excelsa Corte, fixadas pela Lei n,O 8.038, de 28 de maio de 1990
(DO de 29-5-1990).
A jurisprudência do STJ é, igualmente, pela clareza da argUição da
inconstitucionalidade: RECURSO ESPECIAL - INCONSTITUCIONALIDADE - ARGüIÇÃO IMPLtCITA. "O recorrente deve descrever o
fato que, em tese, se subsuma às categorias legais. Não basta, pura e simplesmente, argüir a decisão desfavorável para ensejar recurso especial.
Direito é nonna e fato. Outro entendimento conduziria à interpretação de
o juízo de admissibilidade esgotar-se no requerimento do interessado. A
argüição de inconstitucionalidade é decisão formal, através de quorum
qualificado, não se confundindo com o deixar de aplicar a lei porque contrária à Constituição (STI. Ac. unân. 2.- T. DI 7-5-1990 - ADeOAS
128867).
Súmulas do STF que se referem ao recurso extraordinário antigo,
relativo ao dissídio jurisprudencial, ainda hoje são aplicáveis no ST}, como
por exemplo:
Súmula n.O 291: "No recurso extraordinário pela letra d do art. 101,
n.O IH, da Constituição, a prova do dissídio jurisprudencial far-se-á por
certidão, ou mediante indicação do Diário da Justiça, ou de repertório de
jurisprudência autorizado, com a transcrição do trecho que configure a
divergência, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados".
Súmula n.O 369: "Julgados do mesmo Tribunal não servem para
fundamentar o recurso extraordinário por divergência jurisprudencial."
Ainda a recente decisão do próprio Superior Tribunal de Justiça:
"Não prova dissídio jurisprudencial a simples juntada de acórdãos divergentes, ainda mais sem autenticação (Art. 255 do RI do STJ com a redação
da Emenda Regimental n.O 1, publicada no Df de 3-7-91. Agravo a que
se nega provimento." (STJ, Ac. unân. 2.- T. DP 23-9-91, p. 13071).
Ainda: "Feita a citação apenas de ementas, publicadas no Diário da
Justiça, não se conhece do recurso quando não se evidencie, de maneira
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induvidosa, que o entendimento adotado em julgamento abrange, também
a hipótese em exame, o que só a íntegra do acórdão pode esclarecer."
(ST). Ac. unân. 3. a T., DI 17-9-91 - ADCOAS 130526.)

8.

O procedimento para decisüu em matéria constitucional

A apreciação da questão wn~(itl1ciollal pelo Pretória Excelso someme
acontece pela via do recurso extraordinário ou pela ação direta de inconstitucionalidade, seja com referência a qualquer ato normativo diretamente
aplicado, seja em relação à lei em tese, seja atinente à inconstitucionalidade por omissão. Ressalvados os casos de competência originári:l,
o único propósito do recurso extraordinário é assegurar o perfeito e ad~
quado cumprimento da norma constitucional, uma vez que ele não tem
o dom de reapreciar as decisõcs das instâncias inferiores, pois não se
trata de um recurso complementar em relação à jurisdição ordinária.
No mais, o procedimento no Pretória Excelso está disciplinado não só
pelo Código de Processo Civil, como pela sua norma regimental. Segundo
o preceito constitucional cabe-lhe "elaborar seu regimento interno, com
observância das normas de processo e das garantias processuais das partes,
dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos
jurisdicionais e administrativos" (art. 96, I, a).
Merece transcrição o decisório que distingue entre a representação e
a argüição de inconstitucionalidade: INCONSTITUCIONALIDADE REPRESENTAÇÃO E ARGClÇAO DI5TINÇAO. "O processo de
representação visa u um único fim: a declaraça0. em lese. da inconstitucionalidade de lei ou de outro ato normativo. Distingue-se, fundamentalmente. da argüição de inconstitucionalidade em Clrúter incidcnlJl. regida
pelos arts. 480 (' 41Q do CPC e 100 a 104 do Regimcnto Interno deste
Egrégio Tribun<Jl. No segundo caso. o pronunCi,11;1CnIO que afirme ou
negue a incompatibilidade entre a norma em foco e a Lei l\taior assentu
premissa necess81'ia da solução de litígio singular c concreto, oriundo de
ato determinado. Quando suscitado o incidente perante órgão diverso do
E~régio Ôrgão Especial. uma vez re:oolvicia por esre a questão da inconstitucionalidade. os autos retornam àquele, para que complete o julgamento,
aplicando à espécie a norma alvejada, se. ainda que simplesmente por
nao In u1cailCndo o quvrum especial do art. 116 da CF/6g. a inconstitucionalidade não tiver sido declarada. No pril~ll'i I'ü caso - o ti a representação - , a alividadç cognitiva esgot<l-SC Çl\ll1 ,r uecis2lQ que ,Icúlhc ou
rejeita o pedido de deelara~'Jo de in<.:on5ti lLtcional i,bck. O ô!·.,úío i uoici:tl
declara que li norma é constitucionalmen1c ikgílim<l, ou ubslén~-sc de
declará-Ia tal, seja porque a maioria se haja pronunciado pela legitimidade,
se.ia porque. embora predominante a manifcstaç:iú contlúiu. 'lào se h;l(a
alcançado o quvrum especial. Dccluracla que seja a in~l)n:;tilUl;i('nalid~,lk
------._--
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da norma, e feita abstração da hipótese de intervenção do Estado no
Município - CF/69, art. 15, § 3.0, d, Estadual, art. 9.°. IV - cumpre
apenas, em complementação ao julgamento, enviar cópia da decisão à
Assembléia Legislativa, para que suspenda a execução da lei ou do outro
ato normativo - Constituição do Estado, art. 35, XXIV; Regimento Interno, art. 104, § 10. combinado com o art. 110, parágrafo único - além
da comunicação aos outros órgãos interessados - Regimento Interno,
art. 110, caput. Importa frisar que, no processo de representação, diversamente do que acontece na hipótese de argüição incidental - o
Poder Judiciário não examina qualquer ato singular e concreto, porventura
praticado sob a égide da norma cuja constitucionalidade se discute. Assim,
essa forma de controle da constitucionalidade se caracteriza por exercer-se
o controle através de uma ação judicial com a finalidade específica de
examinar a constitucionalidade da lei, sem que nenhuma relação jurídica
esteja em discussão. Pode ocorrer, à evidência, que o Judiciário tenha
de apreciar a validade de algum ato singular e concreto, realizado com
fundamento na norma de que se trata. Mas, semelhante apreciação só
terá cabimento noutro processo, que eventualmente se venha a instaurar
em razão de litígio concernente ao ato, ou dele oriundo. No processo da
representação não há cogitar de semelhante problema (TJ - RJ, Ac. do
Órgão Especial reg. em 7-10-88. Repres. inconstitucionalidade 003/86 ReI. desig. J. C. BARBOSA MOREIRA - ADCOAS 121.406).
9.

A ação direta de inconstitucionalidade

A Constituição de 1988 consagrou a possibilidade da ação direta de
inconstitucionalidade, dando legitimidade ativa para sua propositura. não
só ao Procurador-Geral da República, mas igualmente às autoridades elencadas no art. 103. Nesta amplitude é que se deve interpretar o disposto no
art. 169 do CPC. sobre a competência de submeter ao STF, "mediante
representação, o exame de lei, ou ato normativo federal ou estadual, para
que scja declarada a sua inconstitucionalidade".
A natureza da ação direta de inconstitucionalidade já foi objeto de
dccisilo judicial, que se transcreve a seguir:
INCONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO DIRETA - ATOS CONCRETOS. A ação direta de inconstitucionalidade configura meio de
preservação da integridade da ordem jurídica plasmada na Constituição
vigente, atua como instrumento de ativação da jurisdição constitucional
concentrada no STF e enseja a esta Corte, no controle em abstrato da
norma jurídica, o desempenho de típica função política ou de governo. O
objeto do controle concentrado, perante o STF, são as leis e os atos 'norma~
tivos emanados da União, dos Estados-Membros e do Distrito Federal.
No controle abstrato de normas, em cujo âmbito instauram-se relações
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proccSSU<lis objetivas. visa-sé' a Unlil só finalic!fltk: :J tutela eb onll'1ll CO]1';Litucional, ~cm vil1culat;ôes quaisquer a situa<;õcs jurídicas dc car<ÍttT ínuividU:J I UlI concreto. A at;ão ti irela de inconsLitucionalidade não é sede
adequada para o controle da validade jurídico-constitucional de atos cOllcretos, destituídos de qualquer normatividade. Não se ripifiquem como normat>iO~ os ~!tos csl<ltais dcsvestidos de qualquer coeficiente de abstração,
generalidade e impessoalidade (STF - Ac. unún. Tribunal Pleno, Df 20-4-90,
ADIr\' 203-1 DF ADeOAS 128.681) .
..\ maLCria constítw.:ional, no Supremo Tribunal Federal, é da competência do Plemírio, que decidirá nua só sobre as representações oriundas
das autoridades elencadas nu COl15titui<;uo, como também sobre os pedidos
de liminares IHlS aç0es G.lutc:Lucs a quc alude u norma constituciorwl (art.
102, I, p).
Ü Procurador-Geral da República podc, a qualquer tempo, ulém da
iniciativa própria, quando suscitado por qualquer autoriuade ou por terceiro, representar ao Pret6rio tliláxiI\'G ~Gbr\,; a con~tit~Ki()na\)dad\: d\: d~h:imi
nada lei ou <lto normativo federal ou e~tadual.

o particular não tem uir~ito de propor a ação de inconstitucionalidade, mas apenas o de submeter ao Procurador-Geral da República o pedido
para que represente ao Supremo Tribunal Federal sobre o assuntLl.
Houve quem bmcassc ladear essa prerrogatív:, pela vi::! do ManJado
de Segurança. No entanto, a decisão do Pretório Máximo não deu guarida
ao pleito: l\IANDADO DE SEGURANÇA - AçAO DIRETA DE I:'-JCONSTn\JCIONAUDADE - SUBSTrImçÃO - 1I\WOSSlmUDADE. O mandado de scgurunç:J não é sucedâneo ua ação direta de inconstitueionulidade c nem pode substituí-In, sob pena de grave defonnaçuo do
instituto e inaceitável desvio de Slla verdadeira função jurídico-processual
(STF Ac. Uno Pleno. D! 1.°-6-90 - ADCOAS 12(1503).

Jú a S(lInula 266 dizin: "N[io cabe mandado de
é'111 tesc",

~l'~ur:mça

conlr,l lei

Nuü h([ limitação dc prazo para ti propositura da açuo de inconstituciona1idade: "Não há prazo de decadência para a rcpresentação de inconstitucionalidade prevista no art. 8.", parágrafo único. da Constituiçuo Fedl'r:I1". (Súmula n." 360 Jo STF.)
Se o pcdido é feito por outrem - que não aquelcs com a competência constitucionalmente originária - , fica a critério do ProcuradorGeral da República encaminhá-lo, ou não, podcndo, entrctanto, fazê-lo
(,.'üm parecer contrário.
O tema antigo, de sub(;r sc o Procurador-Geral da República linha,
ou não, a obrigação de dar seguimento às representações que recebia, ou
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de as fazer endossando necessariamente a tese exposta, relativa à argüição
de inconstitucionalidade, hoje é matéria incontroversa.
"Não é de se conhecer da representação formulada para declaração
de inconstitucionalidade quando o próprio Procurador-Geral da República,
logo ao oferecer a representação, declara inexistir eiva de inconstitucionalidade na lei objeto da argüição que lhe foi dirigida por terceiros". (RTI
129/41.)
Não é admissível que o Procurador-Geral ingresse com representação
de inconstitucionalidade e declare, de pronto. não estar convencido de sua
procedência. No entanto, não está impedido de. afinal, opinar contra :3
representação (STF-RF 629/225). Mesmo porque ele é obrigado a se pronunciar, afinal, sobre o mérito da questão, antes de ser o feito submetido
a julgamento pelo Plenário da mais alta Corte.

A regra federal ampliando a competência para propor a ação de inconstitucionalidade encontra similitude nas Constituições Estaduais, espe·
cialmente ante o comando maior de que não se pode deferir a competência de propositura desta ação a um único órgão. No entanto, não podem,
nem a lei nem a prática forense, alargar ainda mais o elenco de autoridades habilitadas à autoria desse mecanismo. Neste sentido, o acórdão do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais;

"E inadmissível a argüição de inconstitucionalidade em tese, de lei
ou ato normativo municipal, mediante representação do chefe do Ministério Público local, por não estar autorizado pelo sistema constitucional
vigente. extinguindo-se o processo com fundamento no art. 267, VI, do
CPC," (TJMG - DI 4-9-90 - ADCOAS 130799.)
10.

As medidas cautelares relativas ti inconstitucionalidade

No caso em que haja pedido de medida cautelar, o relator submetê·
Ia-á ao Plenário e, somente após a decisão solicitará as informações.
A concessão de medida cautelar em representação de inconstitucionalidade gera efeitos imediatos, quando aprovada pelo Plenário da Suprema
Corte, e, por isso, "não é bastante a evidência do fumus boni juris, sendo
indispensável a demonstração do periculum in mora" (RTf 125/56), e s6
deve ser concedida quando. à evidência, sua vigência acarretar graves transtornos com lesão de difícil reparação" (RTJ 101/928; 102/488).
Ao operar ex nunc, ou seja, a partir do momento em que o Supremo
Tribunal a defere, a medida cautelar suspende a execução da lei. Mas,
não o que se aperfeiçoou durante a sua vigência, isto é, entre a sua efi·
cácia e a suspensão pela liminar (STJ - Pleno, DI 24·6·1988, p. 16-112).
Ademais, tal medida torna aplicável a legislação anterior acaso existente,
e não impede que se edite nova lei na conformidade das regras constitucionais inerentes ao processo legislativo (RT/ 120/64).
R. Int. le,i.l.
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A exig0neia de deeiÓlüo do Plcnürio ( da Constituiç:1O Federal em rcbção ao Supremo Tribunal Fednal. o mesmo nao acontecendo em Lodo,
os Estados-Membros, por ser. upenas, norma de imitação. Em Minas Gerais, por exemplo, '·compr.:1e ü Cork Superior deferir ou não as limin~ln:s
em ação direta de inconstitucionalidade de leis municipais. podendo o J{t.:lator, em casos urgentes, julgá-los ad referendum da Corte". (TJMG - Dl
3-10-90 - ADeOAS 130590).
11. O recurso extraordinário

Terminado o julgamento da instância recursal, são cabíveis, tanto o
recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, quanto ú recurso
..:'xtraOl'din;.Írio pa~:l o Pretória I'vLíximo. Esta propositura poue ser, ou ,iltcl'
nalivil, ou mesmo cumulativa.
No caso do recurso extraordinário, em que se busca deslindar questão
constitucional. é indispens{jyel - como de resto em todas as peças processuais uma nitidez e clareza da questão constitucional proposta. e
com especial 0nfase, o dispositivo constitucional que se entende vulncrado.
O Supremo Tribunal Federal telll decidido que "não se conhece de
recurso extraonlinário em que nao foi mencionado o dispositivo consliwcional (artigo e alínea, se for o caso) que o autoriza" (RTf 123/375).
No mesmo sentido: "Desatende aos requisitos do art. 321 do RISTF,
e por isso não 15 eonhecível. o recurso extraordinário que nao faz a precisa
indicação do dispositivo ou alínea que o autorizam (RTf 11,/1409:
123/329).
Igualmente "é inadmissível rceurso extraon.1ináriu quando a deriej~n
cia na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia", como está na Súmula n." 284.
Ademais, os fundamentos do recursu extraordinário constantes da petição de intcrposiçao, não podem ser aditados ou alterados, pois não vigora,
quanto à fase preliminar de conhecimento desse rccUl'so. o princípio jura
I/ol'il curia. (RTf 90/516; 113/1.409).
12.

As dispo.)iç'Des da

rei

11."

8.038, de 1990

Esta Lei institui normas procedimentais especiais, inclusive o Recurso
Extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal. No sistema al1leriol',
até mesmo os recursos ordinário e extraordinário eram julgados conjuntamcnte pelo Tribunal Pleno, quando interpostos no mesmo processo de
mandado de segurant;<l ou de habeas corpus (Súmula n." 299, do STJ). o
que persiste. Agora, a Lci Mais Alta deferiu competCncia a Tribunais diferentes, p.:Jr<l julgml1ento do recurso especial c do t'ecUI'so cXlraoruinál'io.
A Lei n.O 8.038, de 1990, disciplinou expressamente a questão da
interposição de tais recursos. especificando prazos e mecanismos de ope·
ração processual.
-----

-----_.~----
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o recurso extraordinário, nos casos previstos na Constituição, será
interposto no prazo de quinze dias (que será comum se, simultaneamente,
for igualmente interposto o recurso especial), perante o Presidente do tribunal recorrido. Petições distintas, cada uma delas dirigida ao tribunal
competente, conterão: (I) a exposição do fato e do direito; (11) a demonstração do cabimento do recurso interposto e (111) as razões do pedido da
reforma da decisão recorrida (art. 26).
A Súmula n. 322, do STF, já restringe a postulação, ao determinar
que "não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao STF, quando
manifestamente incabível, ou apresentado fora de prazo ou quando for
evidente a incompetência do Tribunal".
O

Recebida e protocolada a petição, pela Secretaria do Tribunal de cuja
decisão se recorre, será intimado o recorrido, sendo-lhe aberto o prazo
de quinze dias para a apresentação de contra-razões, ao fim do qual serão
os autos conclusos para admissão, ou não, do recurso, no prazo de cinco
dias. Admitidos apenas com efeito devolutivo, serão os autos com os recursos extraordinário e especial, de imediato remetidos ao Superior Tribunal de Justiça e, concluído o julgamento do recurso especial, os autos
serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal, para a apreciação do recurso extraordinário, se este não estiver prejudicado (art. 27).
Na hipótese de o relator do recurso especial considerar que o recurso
extraordinário é prejudicial daquele em decisão irrecorrível, sobrestará
o seu julgamento e remeterá os autos ao Pretória Excelso para julgar
o extraordinário. No entanto, se o relator do 1'ecurso extraordinário, em
despacho irrecorrível, não o considerar prejudicial, devolverá os autos ao
Superior Tribunal de Justiça, para o julgamento do recurso especial (art.
27, §§ 5.° e 6.°).
Na hipótese de denegação dos mencionados recursos pelo Presidente
do Tribunal recorrido, caberá agravo de instrumento para o Presidente da
Corte Maís Alta competente, no prazo de cinco dias.
Cada um dos agravos de instrumento deverá ser instruído com as
peças indicadas pelo agravante e pelo agravado, e além das mencionadas
no parágrafo único do art. 523 do CPC, deverá conter o acórdão recorrido, a petição de interposição do recurso e as contra-razões, se houver.
Distribuído o agravo de instrumento, o relator proferirá decisão. Na
hipótese de provimento, se o instrumento contiver os elementos necessários ao julgamento do mérito do recurso especial, o relator detenninará,
desde logo, sua inclusão em pauta, observando-se, daí por diante, o procedimento relativo àqueles recursos, admitida a sustentação oral. Idêntico
procedimento se aplica ao agravo de instrumento contra a denegação de
recurso extraordinário (salvo quando, na mesma causa, houver recurso
especial admitido e que deva ser julgado em primeiro lugar).
176
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Da decisão do relator que negar seguimento ou provimento ao agravo de instrumento, cabe agravo para o órgão julgador, no prazo de cim;o
dias.
INCONSTITUCIONALIDADE AÇÃO RESCISORIA NÃO
ARGÜIÇÃO IRRELEVÂNCIA. A argüição de inconstitucionalidade,
se não tratada no decisum rescindendo, é motivo para considerá-la irrelevante. Ademais, se se pretender estender inconstitucionalidades declaradas pela Suprema Corte quanto a dispositivos de lei de outros Estados
que cuidem da mesma tese, é, portanto, extensão analógica, tema que
se rechaça. (TJ·MG, Ac. Cam Civs. Reun. Dl 16 a 18-5-90. ADCOAS
129227).

13.

Os aspectos regimentais na Suprema Corte

Reunido com a presença de, no mínimo, seis Ministros, o Supremo
Tribunal Federal tem quorum para deliberar, em matéria CC'nstitucional,
de oito Ministros, votando igualmente o Presidente.
O Ministro Relator pedirá informações à autoridade de quem tiver
emanado o ato, ou ao órgão legislativo que for autor da norma, podendo
até serem dispensadas, caso seja julgado de urgência pelo Ministro Relator. Com as informações, ou sem estas, e entendendo ainda o Ministro
Relator que a decisão é urgente, em face do relevante interesse de ordem
pública que envolve, poderá, com prévia ciência das partes, submetê-lo
ao conhecimento pelo Tribunal, que terá a faculdade de julgá-lo com os
elementos de que dispuser.
Recebidas as informações, será ouvido o Procurador-Geral da República, que se manifestará em 15 dias, findo os quais se marcará dia para
julgamento.
Ao estatuir que "0 Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade c em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federa!" (art. 103, § 1.0),
o Texto Maior conferiu-lhe a atribuição de participar de todos os processos em que a análise da constitucionalidade venha a ocorrer, não só
as suscitadas em ação direta, como nas demais processos submetidos ao
crivo do Pretório Máximo pela via do recurso extraordimírio.
Por outro lado, "quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a
inconstitucionalidade em tese, de norma legal ou ato normativo, citará,
previamente, o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto
impugnado" (art. 103, § 3.°).
São funções distintas: ao Procurador-Geral da República é dada a
competência para opinar, favorável ou contrariamente - ser previamente
ouvido - , enquanto ao Advogado-Geral da União, a Norma Fundamental atribui a função de defender o ato ou texto impugnado. Na primeira
hipótese, há uma faculdade de resultado alternativo; na outra, existe a
obrigatoriedade de ação de defesa do ato ou texto em exame.
R. Inf. legisl.
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Interpretando essa obrigação constitucional, foi definido pela Corte
Suprema: ADVOGADo-GERAL DA UNIÃO ~ COMPET~NCIA § 3.° DO ART. 103 DA CF/88 - EXEGESE - Compete ao AdvogadoGeral da União. em ação direta de inconstitucionalidade, a defesa da norma legal ou ato normativo impugnado. independentemente de sua natureza
federal ou estadual. Não existe contradição entre o exercício da função
normal do Advogado-Geral da União. fixada no caput do art. 131 da
Carta Magna e o da de defesa da norma ou ato inquinado. em tese.
como inconstitucional, quando funciona como curador especial, por causa
do princípio da presunção de sua constitucionalidade". (STF Ac.
unan. Tribunal Pleno Dl de 30-3·90 - ReI.: Min. MOREIRA ALVES).
Efetuado o julgamento, com o quorum mínimo de 8 Ministros, proc1amar-sc.á a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade do preceito ou
ato impugnados, se num ou noutro sentido se tiverem manifestado seis
Ministros.
Se não for alcançada a maioria necessária à declaração de inconstitucionalidade. estando licenciados ou ausentes Ministros em número que
possa influir no julgamento, este será suspenso a fim de aguardar-se o
comparecimento dos Ministros ausentes, até que se atinja o quorum.

Na circunstância de se examinar matéria constitucional oriunda do
Tribunal Superior Eleitoral, onde têm assento Ministros da Suprema Cor·
te, cumulativamente, estes não estão impedidos no julgamento constitucional, mesmo que "tenham funcionado no mesmo processo ou no processo originário" (STF - Súmula n.O 72).
Proclamada a constitucionalidade ou não alcançada a maioria para
a declaração da inconstitucionalidade. a representação será julgada improcedente.
Declarada a inconstitucíonalidade, no todo ou em parte, o Presidente
do Tribunal imediatamente comunicará aos 6rgãos interessados e, transitado em julgado o acórdão. remeterá cópia autêntica da decisão 80 Presidente do Senado, para que, de acordo com o d1sposto no inciso X do
art. 52 da Carta Maior, "suspenda a execução, no todo ou em parte, de
lei declarada inconsthucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal".
Também cabe aO Pretório Excelso deliberar sobre a inconstitucionalidade por omissão, sempre que um órgão de Governo não tomar as medidas necessárias para tornar efetiva uma norma constitucional. Neste caso,
declarada essa inconstitucionalidade por omissão, "será dada ciência ao
poder competente para a adoção das providências necessárias e. em se
tratando de 6rgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias".

A decisão é terminativa. A esse respeito já entendeu o Supremo Tri-

bunar

Federal que "não cabe ação rescisória contra acórdão proferido
em representação de inconstitucionalidade" (RT/ 94/49).
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Ação Direta Subsidiária de
'Inconstitucionalidade: a Legitimidade
do Cidadão Brasileiro
C..í.H\lE."
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Professora Titular de Direito Constitucional
da Faculdade de Direito da PUC;MG. Procuradora do Estado de Minas Gerais

SUMARIO
1 . Introdução. 2. O direito público à c,Onstitucionalidade. 3. O cidadão e o controle da constitucionalidade por
via de ação: proposta de ação direta subsidiária de inconstitucionalidade: natureza, legitimidade, competência,
processo. 4. Conclusões.

1.

Introdução

Constituição é a lei sublimada. B a semente viva e fecunda do Direito
de um povo, que se faz raíz e se traduz no florescimento de suas normas.
Não há direito que sobreviva e se faça eficaz sem a efetividade da Constituição. Por isto é imperioso o acatamento integral da norma constitucional. porque dela provém o sentido e a validade de todas as normas
que L:Ompõem o sistema jurídico de uma ~oeiedade estatal.
Como no mistério da vida explicado pelo sopro do Criador sobre
a criatura de barro formada. o Direito pode explicar a germinação das
normas pela animação que somente lhes pode dar a corrente constitucional, a lhes vivificar validamente e permitir-lhes o ingresso c perseverança no sistema jurídico.
Ê a Constituição que tem o poder de dar alma às demais normas
que se inserem no sistema. Sem o seu sopro vivificador as normas não
têm existência válida, nem produzem efeitos definitivos. Por isto tenho chamado a Constituição de norma-mãe, pois que dela derivam todas as outras
normas que compõem o Direito de um povo.

A Constituição tem o destino e a fatalidade da criação jurídica de
um povo. f: parte de sua caminhada e quase sempre é tanto o caminho
quanto o passo do caminhante humano em sua história.
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Quanto mais a torrente mutante dos acontecimentos modifica o espírito de Constituição no momento atual. mais a importância dela cresce.
pois a busca de segurança externa, com a qual o homem trabalha para
vencer a sua incessante mutação interna. tem no Direito o único instruo
menta de certeza que lhe permitiria fazer segura esta vida tão insegura
e incerta que se põe para ser vivida.
Quanto mais democrática a sociedade, mais a Constituição se aproxima dos indivíduos, deixa de ser apenas bíblia de advogados e juízes
para ser diário dos cidadãos.
Mais conhecida a Constituição, tanto mais é ela exigida em sua observância e quanto mais a Constituição se cumprir em seu espírito vivo e
adequado ao povo mais justa pode ser esta sociedade.
Por isto, o controle da constitucionalidade toma contornos mais vivos
e imprescindíveis e o seu alcance modüica-se pelo atributo da norma
infraconstitucional controlada. Enquanto nos primórdios do controle de
constitucionalidade (início do século XIX) o ponto nodular da averiguação conduzida no exercício da função controladora recaía sobre o atributo da validade da norma - o que ensejou, inclusive. inicialmente, o
controle do cometimento normativo - tem-se que o problema central da
constitucionalidade que hoje se põe a exame é a soma daquele fator validade da norma elaborada pelo Poder Público - mais e. principalmente. a eficácia e efetividade da norma constitucional. O controle estende-se e somente será eficiente e adequado ao constitucionalismo contemporâneo à medida que atender à demanda social de cumprimento integral e respeito total à Constituição pelo Poder Público e pelos particulares.
A questão nuclear do constitucionalismo contemporâneo parece-me
ser a eficácia e a efetividade da Constituição e o que se põe à solução
....;.... talvez como o grande desafio para o Direito Constitucional contemporâneo - é como se exercer uma forma de controle ao respeito e observância integrais e impreteríveis da Constituição.
Embora se esteja a repetir. quase dois séculos após o primeiro passo,
mesma prática de controle extraordinariamente pensada pelos norte-americanos. dúvida alguma pode restar de que a Constituição mudou, porque
o mundo mudou e. como não poderia deixar de ser. o Direito mudou
para acompanhar todas as mudanças processadas na sociedade e no Estado. O sentido. o conteúdo, e a prática do constitucionalismo contemporâneo não pode ter apenas o modelo tomado ao final do século XVIII.
á
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o controle de constitucionalidade tem, pois, que somar ao paradigma
praticado segundo a feição que lhe foi conferida por MARSHALL novos
instrumentos e formas que o façam compor-se com as necessidades do
Direito Constitucional contemporâneo.
f: certo que novas práticas têm sido introduzidas nesta matéria, a
maior delas tendo sido o controle da inconstitucionalidade por omissão.

o

que aqui se propõe é, em face do Direito Constitucional positivo
brasileiro, cogítar-se de um instrumento que permita ao cidadão o papel
político de titular do direito público subjetivo à constitucionalidade e de
fazer-se, neste passo, titular de ação pela qual se busque o exercício do
controle da constitucionalidade independentemente de outro interesse ou
direito senão o de ver respeitada e obedecida a Lei Maior.
2.

O direito público subjetivo à constitucionalidade

Constituição é lei e Constitucionalidade é direito. Todo aquele que,
na condição jurídica de cidadão de um Estado, faz parte desta sociedade.
vinculando-se ao Estado e submetendo-se às suas leis em caráter permanente, tem o dever de cumpri-las e o direito de exigir de todos o seu
igual cumprimento.
Nenhum cidadão tem a certeza jurídica de qualquer direito se a Constituição - supernorma, base do sistema positivo - não for acatada integralmente por todos os governantes e seus concidadãos
Por isto a constitucionalidade é o direito público subjetivo magno,
de que é titular todo cidadão. E. conseguintemente, ao sistema consti·
tucional que se quer preservar e se dar a observância inteira, como é
de sua essência, cumpre assegurar o exercício daquele direito.
Para tanto não basta que o cidadão. na condição de parte de uma
ação, excepcione-se do cumprimento de uma norma contrária à Constituição por determinação judicial. Este não é o exercício do seu direito
à constitucionalidade, pois o fim buscado na ação, na qual a constituo
cionalidade de comportamento público comissivo ou omissivo seja questionado, há que ser outro, sendo a questão da constitucionalidade apenas
o fundamento da decisão judicial.
Este não é, pois, o exerCICIO político democrático de um direito,
como ocorre no controle direto e exclusivo desempenhado pela via da
ação direta. ~ nesta forma de controle, pela qual o cidadão tem uma
R.
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ação para postular o seu direito à constitucionalidade, que se tem a dimensão democrática maior do direito constitucional de um povo.
Sem ação direta de controle de constitucionalidade titularizada processualmente pelo cidadão não se tem a garantia democrática contemporânea do controle. não se permite que a Constituição seja efetivamente
do povo.
3 . O cidadão e (. controle da constitucionalidade por via de ação:
proposta de ação direta subsidiária de inconstitucionalidade

No Brasil. democracia. em geral, é pensada sem povo. Aliás. o
Brasil tem sido pensado e vivido, na maior parte de sua hist6ria, sem
democracia. O Direito brasileiro reflete bem esta triste situação.
Por isto, talvez a dificuldade e o temor que a presença do povo
ainda traduz e que tem levado a decisões como a de subtrair-se do sistema constitucional a legitimidade ativa do cidadão para a ação direta de
inconstitucionalidade.
Tradicionalmente se adotou no Brasil o controle de constitucionalidade pela denominada "via de exceção", o que não significa legitimação
do cidadão para o exercício daquele controle, mas tão-somente a lUa
legitimação para se excluir da obrigatoriedade de norma inválida por
ser contrária à Constituição. Entretanto, nesta atuação o cidadão não exerce, efetiva e diretamente, o seu direito político de buscar e exigir a constitucionalidade dos comportamentos públicos como um direito fundamen·
tal autônomo.
A introdução no sistema jurídico brasileiro da ação direta de inconstitucionalidade - primeiramente a ação denominada interventiva e, na
década de sessenta, a ação direta de inconstitucionalidade signüicou um
avanço indubitável na matéria focada, mas trouxe o traço firme da situação de afastamento do povo do seu direito a que o Direito seja efetivamente observado e acatado: a legitimação ativa inicialmente posta no sistema jurídico fez-se exclusiva do Procurador-Geral da República, cargo,
então, de provimento comissionado segundo a confiança do Presidente da
República. Como o Estado brasileiro vivia, naquele período. o modelo
autoritário, no qual a sociedade e os seus cidadãos devem ser confinados
em estreitos e silenciosos limites afastados do Poder e dos centros de
decisão política. justificava-se e compreendia.se aquele distanciamento.
O advento da fase democrática iniciada em meados da década de
oitenta ensejou a modificação do tratamento da ação direta de inconsti182
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tucionalidade nu constituinte de 87/88, ampliando-se o rol dos legitimados ativos. Inseriu-se: no elenco das pessoas c agentes legitimados a propor a ação direta de inconstitucionalidade titulares de cargos e órgãos
políticos (Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, da Câmara
dos Deputados c de Assembléia Legislativa, Governador do Estado, o
Procurador-Geral da Rcpúblicu) c entidades cujas funções ou atividades
vinculem-se a objetivos públicos e comprometam-se, então diretamente à
sociedade (Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido
político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical
ou entidade de classe de âmbito nacional).
Com a inteligência oferecida de que este rol de legitimados é exaustivo, verifica-se: tcr sido excluída do cidadão a faculdade de valer-se da
via direta de argüição judicial de inconstitw.:ionalidade para participar
ativamente e em nome c por direito próprio, do controle de constitucionalidade por via judicial diretamente voltada a este objetivo.
De alguma form<J, pode-se afirmar que este sistema - bastante completo como é o modelo br~lsikirü - pec<1 por conter o instrumento de
controle direto, mas não dotar da faculdade de seu uso o cidadão. Esta
é uma forma de distanciar o eidadüo da principal senda processual de
participação direta ria dinúmica constitucional feita através do controle
de constitucionalidade das normas. O cidadüo brasileiro - com esta opção
- continua espectador da ebulição constitucional, pelo menos no que
se refere à sua condiçào de principal sujeito da preocupação do sistema
jurídico e principal autor e controlador da aplicação do Direito Positivo.
O cidadão continua. no Brasil, sem se considerar- responsável pela Constituição. O Poder mio descja c a sociedade nüo acredita que a Constituição seja questão principalmente afeta ao cidadão. N<io há outro motivo
para privá·lo daquele acesso ao Poder Judiciário como autor de ação direta de inconstitucionalidade. Pois então o cidadüo continua a não ver ou
participar diretamente do Direito.
O sentido maior do controle da constitucionalidade é a capacidade
que o instrumento controlador põe no sistema jurídico de ele ver-se a si
mesmo c impedir ou desfazer eventuais agravos à sua aplicação. Segundo
o Padre Antônio Vieira "para um homem se ver a si mesmo, são necessárias três coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é eego, não se
pode ver por falta de olhos; se tem espelho, e é de noite, não se pode
ver por falta de luz. Logo, há mister luz, há mister espelho e há mister
olhos". E, ainda seguindo a lição do sábio português e aplieando-se-a
à Constituição, com ele poder-se-ia perguntar: que coisa é o controle de
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constitucionalidade senão entrar o Direito em si e ver-se a si mesmo? E
se o Direito é do homem e para ele feito como permitir-se esta visão
quando ausente o homem em sua ação direta de buscá-Ia?
A realização do controle demanda olhos para ver, e este são os 6rgãos do Poder Judiciário, no Brasil encarregados de verificar e afirmar
o Direito nas normas confrontantes; o espelho é a Constituição, na qual
se reflete a norma cuja imagem se pretende ter segundo o modelo magno; a luz é a efetividade que a Constituição tem e que lhe vem da sociedade, sem a crença e comprometimento da qual todo Direito é inútil. A
luz do Direito são os cidadãos aos quais e pelos quais ele se há de dar
à aplicação. De que adianta, pois, o melhor espelho e os melhores olhos
sem luz que lhes dê a ver a imagem refletida?
A democratização da sociedade reside na participação popular direta
ceda vez mais firmemente assegurada. Não apenas no Poder Legislativo
e no Executivo deseja-se e espera-se a presença do povo, mas igualmente
no Poder Judiciário. em todas as formas de realização da justiça.
A legitimação ativa do cidadão brasileiro para a ação direta de inconstitucionalidade recebe o seu fundamento e a sua forma possível na própria
Constituição, podendo, pois, sem embargo da lista de legitimados posta
em seu art. 103, ser acolhida.
A Constituição da República Brasileira adota a democracia semidireta,
do que se dá a conhecer em seu art. 1.° parágrafo único:
"Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente. nos termos desta Constituição."
O fundamento da atuação do Poder do Estado - não apenas de algumas de suas atribuições, mas de todas as que pelos seus órgãos e poderes
se exercem - reside no único titular constitucionalmente estabelecido,
que é o povo.
A Constituição não incluiu o cidadão no rol dos legitimados ativamente para a ação direta de inconstitucionalidade (art. 103), consoante
antes relevado. mas não proibiu a sua inclusão por meio de lei. Até porque,
em seu art. 102, parágrafo único, estabeleceu-se na Carta Magna que:
"A argüição de descumprimento de preceito fundamental
decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo Tri·
bunal Federal. na forma da lei." (Grifo do autor.)
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A fonna que tomará a ação direta de inconstitucionalidade é, pois, a
que se lhe der a lei a ser elaborada em cumprimento aO estatuído naquele
dispositivo constitucional. O único elemento daquele processo que a Constituição vinculou foi o relacionado â competência, ali conferida ao Supremo
Tribunal Federal, sem possibilidade de qualquer modificação por norma
infraconstitucional.
A lei a que se refere o parágrafo supra mencionado pode ~cr de iniciativa do Poder Judiciário ou de qualquer cidadüo, na forma do disposto
no art. 61, § 2.°, da Constituição da República ou, ainda, de qualquer
membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou
do Congresso Nacional.
Nesta lei se pode fazer incluir, em cumprimento ao prinCipIO demo-

crático da partic,pal;-ão d1rcta do cidadão acolhida pc\a ld Magna, a legitimidade do cidadão para a ação direta de inconstitucionalidade.
E para que o sistema constitucionalmente posto não se altere substancialmente em sua configuração atual c que se mantenha a legitimação
ativa primária das pessoas, órgãos e entidades prevista no art. 103, da
Constituição da República, propõe-se seja instituída a ação direta subsidiária de inconstitucionalidade. Nesta. a legitimidade passa ao cidadão
se aqueles agentes e pessoas arroladas no dispositivo acima mencionado
não exercer, em prazo legalmente fixado, a sua competência ativa.
Esta ação seria subsidiária porque a principal continuaria a seguir o
parâmetro atual, segundo o qual compete o ajuizamento da ação direta
de inconstitucionalidade àqueles para tanto legitim<tdos pelo art. 103. da
Constituição da República.

O objetivo da introdução desta ação no sistema ,illl'ídico nacion,l1
seria permitir-se a atuação uniforme e p<treimoniosa do Poder Tudicil1rio
no exercício do controle judicial da constitucionalidade das leis e atos
normativos, sem que a omissão dos agentes e entidades listados na Constituição como legitimados para ajuizá-Ia pudesse frustrJr a sociedade do
seu direito à constitucionalidade.
Quem recebe competência para o exerC1ClO de função pública, como
se dá na espécie versada, não atua porque quer. quando e como deseja,
segundo a sua vontade, até porque a vontade não conta no desempenho
de atividade pública. Antes, o fundamento e o norte do exercício reto de
competência pública legalmente outorgada a um agente ou entidade está
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no atendimento da finalidade pública que se busca realizar. O encaminhamento do controle ao órgão controlador - no caso em apreço, ao Supremo
Tribunal Federal - tem que ser feito considerando-se o que a sociedade
espera. Espera-se que o Poder Judiciário, pelo seu órgão de cúpula, seja
provocado para fazer-se guardião efetivo e eficaz da Constituição. Se o
agente ou entidade que substitui à sociedade ou a representa no exercício
da legitimidade ativa não age, não pode o sistema jurídico ver-se ao desamparo da atuação judicial controlada da constitucionalidade, nem a sociedade
estatal ver-se impotente diante de tal omissão. A cada cidadão, como
titular do direito fundamental à constitucionalidade, há que ser conferido,
subsidiariamente, o direito de ajuizar a ação direta e possibilitar o desempenho judicial da função controladora da constitucionalidade.
A competência não se alteraria, assim. quanto ao exercício primário
conferido constitucionalmente aos agentes, órgãos e entidades listados no
art. 103, da Constituição da República. Ademais, e à maneira do que se
encontra no sistema jurídico nacional quanto à ação popular e à ação penal,
cogita-se da mantença da legitimação ativa do Ministério Público, pelo
Procurador-Geral da República, para comparecer ou assumir a ação direta
de inconstitucionalidade proposta por cidadão, quando dela desistir este
e desde que se mostre digna de sustentação a argüição judicialmente feita.
O fundamento da legitimidade ativa subsidiária do cidadão é encontrado na Constituição. Desde o seu art. 1.0, parágrafo único. firma-se a
presença ativa do cidadão como titular do Poder. A afirmação desta titularidade, 'como antes lembrado, não se exaure no voto, ou na sua atuação
perante o Poder Executivo e o Poder Legislativo. O sistema constitucional
conferiu, em atenção ao modelo de democracia semidireta adotado, garantias constitucionais como, por exemplo, a ação popular, entregue ao desempenho ativo do cidadão perante o Poder Judiciário.
A ação direta de inconstitucionalidade é, iniludivelmente, uma garantia constitucional que decorre do sistema jurídico posto. Por isto a instituição da ação direta subsidiária de inconstitucionalidade cumpre o disposto no § 2.° do art. 5.° da Carta Magna, segundo o qual "os direitos
e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrente!:
do regime e dos princípios por ela adotados. . . " .
Como afirmado antes. a primeira garantia que um cidadão tem no
Constitucionalismo contemporâneo é o de que a Constituição não seja
uma mentira jurídica, um disfarce normativo, um embuste legal. Antes.
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deve ele ter a certeza de que a Constituiçâo vaIe como norma suprema c
que a ruptura ou afronta a esta supremacia normativ.j 11:10 subsiste. c\
insubsistência e desfazimento de eventuais agravos à Constituição, que
quebra a certeza que o indivíduo deve ter no Direito, tem que encontrar
mecanismos diretos e céleres, colOí..:udos ~l visâü ou it mão do titular Ul.)
Poder do Estado.
A ação direta dc incotlS!itucionaliuaoc, ljue UCllomilw aqui primaria
apenas para distinguir daqudu que pl'0ponhu c quc teria naturCZ:,l sub~i
diária, tem a virtude dc impedir u fluxo pn:cipitaJu. ílltcl1lpc~tivo ou
avassalador da função .iudicial, mormente quando o ,istcllla concentra
a competência de seu conhecimento e julgamento em um único órgão do
Poder Judiciário. O que não se poderia ter como certo. cntretanto. é que
a inação daqueles que foram encarregados pela Comtituiçào de dcfbgrar
o processo de controle direto e de efeitos gerais pudesse ter assento e
aceitação no sistema jurídico. dei:\ando inerte e desprotegido o cidadão.
núcleo do pensamento e do tralHlllL'llto cun~tituci\.)llal CLlntemporaneo. O
cidadão nJo é um peregrino do Direito, n':111 Ulll ínJi~Lntc do sistem;1
judicial. Ele é o titular do Poder e o sujeito a partir do qual lê para o
qual todas as formas do Direito hão de ser pensadas e todas as questões
jurídicas resolvidas.
A finalidade do controle seria cumprida, cntâl). pc10 a<.:esso do
cidadão ao Poder Judiciário, para suprir ausêneia que tOnl8SSe vão (1
sistema de contro1c direto posto na própria Lei \-laior como anticorpo I1ma
impedir a configuração dt: doença a COlllp1'omClL'1' a sq,urél\1<;a do Direito
Constitucional Positivo. A configuraç:\O do v ício sem a imediata reação
dos anticorpos conduz à imperiosidade da inoculaç:lo dI.' rem.5dio. pc10 enxerto de tratamento subsidiário. mas imprescindível para impedir a p1'opagaçiio do mal.

Como a atuução tempestiva dos agcntc" ôr~üos c cntidades rigurmlus
na listagem constitucional dos legitimados ativos para a ação di reta de
inconstitucionalidade cumpre o papel de deflagração do controle judicial da
constitucionalidade e garante o sossego dos cidadãos quanto a seus direitos
- basicamente quanto à certeza de que os direitos reconhecidos, concedido:;
e assegurados fundamentalmente na Comtituil.:ào seriam integralmente
acatados - dúvida alguma pode rcst<lr d..: que d..::snec..::ssôria seria. C'nt:lu,
a atuação individual dos cidadãos se aqueles atuassem tempestivamente.
Não o fazendo, contudo, emergiria a legitimidade ativa subsidiária dD cidadão para a ação direta de inconstitucionalidade. A inquictude polÍLiciI
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e o perigo social a que conduz a frustração dos cidadãos quanto à certeza
de seus direitos e à eficácia das instituições judiciais em defesa deles pela
omissão dos agentes e entidades capacitados a agir em seu nome determina
que o substituído processualmente possa comparecer judicialmente e pleitear
o exercício da jurisdição constitucional. fazendo, assim, valer o seu direito
ao controle da constitucionalidade. Destarte. não se permite o malogro do
sistema jurídico fundado na idéia da supremacia constitucional e na certeza
do acatamento de seus princípios e regras.
Não se insurja contra a ação direta subsidiária ao argumento de que a
possibilidade da presença do cidadão conduziria a excesso destas ações,
dificultando a prestação eficiente da jurisdição constitucional.
Nem se admita como certo que o aumento constitucionalmente havido
no número de ~egitimadoo ativos para a ação direta já teria sido excessivo,
tendo gerado acréscimo indesejado daquelas ações no período subseqüente
à Carta Magna de 1988.
Em primeiro lugar, porque o que hoje se observa - o ajuizamento
de um número de ações diretas muito maior após o advento da Constituição
de 1988 do que jamais se viu sob a égide da Constituição de 1967 e da
Emenda n.O 1/69 e que se imputa ao número de legitimados ativamente
para aquela espécie ativa - não decorre, seguramente, do elemento subjetivo acolhido no modelo da Constituição de 1988. Este é um falso problema, pelo menos se se tem em vista a realidade do Direito Constitucional
Brasilei1"O. E o argumento de que o excesso de ações diretas ajuizadas
nestes primeiros três anos de vigência da Carta Magna de 1988 decorre
do número de legitimados ativos é falacioso e transmuda o polo principal
do discurso jurídico para sede imprevil>ta e equivocada.
Três parecem ser os motivos do maior número de ações diretas ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal desde 5 de outubro de 1988:
a) primeiro lugar. à promulgação da Constituição da República seguiu-se
experiência inédita no Brasil, qual seja. o da possibilidade de o Presidente
da República editar medidas provisórias com força de lei, o que foi feito sem
cuidados ou obediência restrita às normas constitucionais e que ensejou. nos
moment'lS subseqüente à promulgação da Lei Magna a contestação judicial,
pela via da ação direta, daqueles documentos normativos. Ademais, a partir
de setembro de 1989, os vinte e seis Estados-Membros da Federação Brasileira promulgaram as suas Constituições Estaduais e, sabe-se. no exercício
do pode-r constituinte instituído decorrente os limites da autonomia estadual
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foram muitas vezes desbordados, abrindo ensanchas a grande número de
ações diretas de inconstitucionalidade que tiveram que ser ajuizadas, para
que se voltasse ao veio natural da constitucionalidade. Este fenômeno con·
cernente ao questionamento de normas constitucionais estaduais é esporádico, episódico, não tem repercussão nem modelo permanente e, portanto,
somente nestes primeiros momentos da entronização de uma nova ordem
constitucional nacional e estadual é que se têm as experiências reiteradas das
ações diretas com a freqüência observada em 1989/1990 no BrasiL Haverá,
com certeza, com o julgamento daquelas ações o apaziguamento das sítuações jurídicas e, inclusive, um ensinamento de constitucionalidade naqueles
julgamentos, determinando eles uma nova postura dos legisladores tanto
federais quanto estaduais. Tal aprendizagem pode ser, ainda que tenuamente, notada na esfera das medidas provisórias, que com o passar do
tempo vai acalmando a efervescência normativa do Presidente da República,
sabedor que se vai fazendo que os arroubos legislativos serão coartados pelo
Supremo Tribunal Federal exatamente por meio da ação direta de inconstitucionalidade; b) em segundo lugar, o advento de uma nova ordem constitucional traz uma série de questões referentes a interpretações de normas
contidas no documento magno que propiciam a criação ou a recriação de
novos regramentos e que, às vezes, conduzem a questões de constitucionalidade que somente o tempo e a interpretação da Carta Magna fará cessar.
A inteligência da Constituição, oferecida pela jurisprudência e pela doutrina, deverá superar, em algum tempo, estes desmandos e incontinências
normativas. É normal esta ebulição no mamemo subseqüente à criação
de uma nova ordem jurídica, que, no entanto, a dccuntação constitucional
resolverá por certo; c) em terceiro lugar, e principalmente, a legitimidade
democrática de nossa nova ordem constitucional impôs práticas desconhecidas ou esquecidas desta pátria: ao Ministério Público Federal, pela figura
de seu Procurador-Geral, outorgou-se competência para questionar, em
nome da sociedade, leis e atos normativos que manifestassem ou deixassem
transparecer ofensa à Constituição. Este agente, não mais submetido aos
comandos administrativos que a subordinação ao Presidente da Repúblicu
no sistema anterior impunha, atua com independência no exercício de sua
legitimidade ativa. Também este dado fortaleceu e aumentou o número de
ações diretas de inconstitucionalidade.
Assim, não apenas, nem principalmente o número clc legitimados ativos
para a ação direta, arrolados pela Constituição Federal ensejou o aumento
destas ações ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal.
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Nem se sabe se efetivamente, o cidadão brasileiro - tão pouco afeito
a processos judiciais - utilizará com a freqüência até mesmo temida,
como algumas vezes se proclama, aquela ação quando tal legitimidade lhe
for conferida. Tem ele, por exemplo, conforme antes lembrado, a titularidade da ação popular e sabe-se como tão pouco ela é utilizada no país, a
despeito de todos os senões havidos na Administração Pública Brasileira e
que poderiam possibilitar o seu exercício. E o juízo competente para conhecer e julgar a ação popular está muito mais pr6xima do cidadão do que
estará com certeza o Supremo Tribunal Federal, que em sua localização
geográfica mesma dificulta pensar-se num deslocamento mais freqüente do
cidadão para o exercício indiscriminado ou abusivo daquela ação.
Mas não apenas por estes dados encontrados na experiência brasileira
se pode cogitar do melhor uso da ação direta de inconstitucionalidade.
A lei que de seu processo vier a cuidar poderia estabelecer, à maneira
do que ocorre com o mandado de segurança, juízo prévio de conhecimento,
para que os requisitos necessários a seu julgamento devessem ser apresentados com a petição inicial, faltante os quais poderia ela ser arquivada,
conforme ocorre no "mandamus" (art. 8.°, da Lei n.O 1.533/51).
4.

Conclusões

Como a Constituição da República estabelece (arts. 102, parágrafo
único e 103), a competência para o conhecimento e julgamento da ação
direta de inconstitucionalidade quando o parâmetro do juízo buscado for
a Constituição da República é o Supremo Tribunal Federal.
A ele compete ter a grandeza que a sociedade espera do órgão de
cúpula do Poder Judiciário e convocar o cidadão a auxiliá-lo no exercício
da principal função que lhe foi outorgada pela Constituição: ser o seu
guardião e, por óbvio, ser o esteio de todas as garantias conferidas por ela
aos brasileiros.
Esta promoção deve ser feita não com o afastamento do cidadão, mas
com a sua legitimação como autor de ações como esta que controla verdadeiramente o Direito, tomando-o, assim, partícipe e responsável direto
pela Constituição.
Não queiramos uma justiça cega por falta de luz em seus olhos. A
Constituição é do povo, existe por ele, faz-se por ele. Não há Justiça
humana fora da esperança do cidadão no Direito. Não há esperança no
Direito com o encastelamento do Poder Judiciário em palácios vedados
aos pés dos cidadãos.
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SUMÁRIO
1. Concessão de obra pública e autorização, concessão e
permissão de serviço público. 2. Modelo constitucional
de planejamento e controle estatal. 3. Financiamento
da concessão de obra pública. 4. Legislação ínjraco1!stitucional para viabilização da concessão de obra pública.
I.

CUllces:,i/o de obra pública e aulori:açiio, cOllcessiío e pe/lllissiio de

serviço público
I. I. A ConstÍtuiçJo brasikira núo cun1clllpla o instituto cUllcessí1u de
obra pública. Trata. ~im,
autorização, concessão e permissão de serviço
público.

uu

O mt. 21, inc. XII, diz competir ü União "explorar, diretamente ou
mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de radiodifusão
sonora, de sons e imagens e demais serviços de telecomunicações" (alínea
a), "os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam
os potenciais hidro-cnergéticos" (alínea hL "a navegação aérea. aeroespacial
e a infra-estrutura aeroportuária" (alínea c). "os serviços de tránsporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que
transponham os limites de Estado ou Território" (alínea d), "os serviços
de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros" (alínea e) e "os portos marítimos. fluviais e lacustres" (alíne<J f).
--------_._----
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o art.

175, caput, toma incumbência do Poder Público, na forma da
lei. a prestação de serviços públicos, diretamente ou sob o regime de
concessão ou permissão. O parágrafo único do mesmo art. 175 remete à
lei dispor sobre "o regime das empresas concessionárias e permissionárias
de serviço público, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação,
bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão
ou permissão" (inc. I), "o direito dos usuários" (inc. 11), "a política tari·
fária" (inc. 111), e "a obrigação de manter serviço adequado" (inc. IV).
1.2. Os conceitos de autorização, concessão e permissão estão, de muito,
estabelecidos.
A autorização é "ato administrativo unilateral e discricionário, mediante o qual a Administração faculta ao particular (ou) o exercício de
atividade, removendo, para tanto, o obstáculo legal impeditivo" ou "a
utilização privativa de bem público" (CRETELLA JR.).
A concessão é a "delegação a um particular (eventualmente ... ente
público), pessoa natural ou jurídica, da gestão ou execução de um serviço
público, por sua conta e risco e remuneração pelos usuários" (CARLOS
BARROS JR.).
A permissão é "ato administrativo unilateral, discricionário e precário
pelo qual o Poder Público toma possível ao administrado (pessoa física
ou pessoa jurídica de direito privado) a prestação de certa atividade de
interesse coletivo, condicionando-a ao preenchimento prévio de determina·
dos requisitos, podendo ser dada a título gratuito ou remunerado, nas
condições estabelecidas pelo Poder Público" (CRETELLA JR.).
A autorização e a permissão são atos unilaterais e discricionários; a
concessão envolve sempre a figura do contrato. Aquelas precárias; esta
protegida pelo pacto contratual.
1.3.

A concessão de obra pública já foi assim estudada:
"Contrato pelo qual uma ou várias pessoas se obrigam para
com a administração a fazer executar, às suas expensas, riscos
e perigos, trabalho de utilidade pública mediante o recebimento
de retribuição ou de outras vantagens estipuladas no ato de
concessão" (DELALLEAU).
"O contrato de obras públicas tem um sentido de todo diverso
das concessões de serviços públicos. Quando acompanha a con·
cessão de serviço público, por ela é absorvido como acessório;
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'qu~lI1uo consider;]do isol;]uamente lem um conteúdo próprio,
inconfundível" (HRANDf\O CAVALCAKTI).

"Para realizar uma obra pública, pode a administraçüo confiar a execução a pessoa que, ;]0 invés de receber uma retribuição
fixa, relativa à execução total, ou simplesmente proporcional ao
trabalho realizado, fica incumbida de gerir o serviço público, ao
qual se destina a obra, percebendo, no tempo e nas condições
pré-fixada, os eompetentL:s tributos. Surge aqui a figura da concessão, na modJlidade que os escritores costumam chamar concessão de obra pública" (MASAG AO) .
Várias são os processos de que se vale a auminisll'ução p:Jl'U
que a obra pública chegue a seu termo e desempenhe o papeI
a que lhe rescrvüu a pessoa jurídiea estatal no cenário jurídiwadministrati vo. Ouando :1 administração entrega a execução de
obra pública a uma pessou, que fica encarregada de gerir o futuro
serviço público, que emanará, naturalmente. da obra (servindo
esta como suporte ou base no serviço prestado), recebendo a prestadora, dos usuários, a denominada tarifa. ao invés de receber
a retribuiçiío integral ou proporcional do Estado, no término da
obra, temos a denominada concessão de obra pública ... Reduz-se
a concessão de trabalho (ou de obra pública) a um~1 ~impks
nmdalid:lde da concessão de serviço, encarregando-se tambGm de
construir. previamente. (\'i próprias custas. as obras públicas
necessárias para o funcionamento do serviço" (RIVERO). (CRETELLA JR.).

1.3.1.
ticas:

A COI1CC'SSüo de

()fJl'(/

púfJlica n::ves(e, então. ns seguintes caracterís-

(í) Guma relação cont ratU<l I entre o Poder Público e a pessoa de direito

privado (eventualmente um ente público);
Oi) tem por objeto executar uma obru pública e gerir [) futuro servIço
público que dela emane;
(iii) a remuneração do investimento para execução da obra e do custo
de gerenciamento do serviço público, mais o lucro financeiro. previamente
acordado no contrato. será obtida mediante a cobrança de tarifa,

1 .4,

;\ concessão de obra pública foi redcscobel'tu como instrumento de
uma polítiea pílblica rotulada de "desestatização" _ Seu propósito é reduzir
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a influência e o controle do Estado sobre a atividade econômica e estimular
a iniciativa privada. Cumpre, todavia, distinguir quatro conceitos de política pública, igualmente relevantes e complexos, de sorte a esclarecer adequadamente a finalidade para a qual se pretende fazer da concessão de obra
pública um meio eficaz.

1.4. 1. O primeiro, privatização. Privatizar é transferir aproprie·
dade dos meios de produção de bens e de execução de serviços do patrimÔnio público para o patrimônio privado, mediante o processo estabelecido
em lei (due process); é retirar-se o Estado da atividade econômica.
1.4.2. O segundo, nacionalização. Nacionalizar é transferir a propriedade dos meios de produção de bens e de execução de serviços, no todo ou
em parte, do patrimônio de pessoas físicas ou jurídicas legalmente qualificadas como estrangeiras para o patrimônio de pessoas físicas ou jurídicas
legalmente definidas como nacionais, mediante o processo estabelecido em
lei (due process).
1.4.3 . O terceiro, desregulamentação. Desregulamentar é reduzir o controle legal exercido pelo Poder Público sobre a atividade econômica e as
profissões, seja por meios diretos (subsídios, controle de preços, quotas
de importação e de exportação, controle cambial, licenças e registros de
atividades. etc.) ou indiretos (estoques reguladores. circulação de moeda.
venda de títulos públicos, etc.). Não implica a desregulamentação nem
na privatização, nem na nacionalização.
1.4.4. O quarto, delegação de competência. Delegar competência. aqui.
no sentido de política pública administrativa, é deixar o Poder Público,
nos termos da lei (due process), a prestação de serviços e a execução de
obras de necessidade ou utilidade pública ou interesse social à conta e
risco de pessoa jurídica de direito privado, a qual se ressarcirá do custo
e do investimento mediante cobrança de tarifa.
1.5. Assim postos esses quatro conceitos de política pública. verifica·se,
de plano. que a concessão de obra pública não serve aos propósitos de
privatização. nacionalização e desregulamentação. Poderá ser atil, tão-somente, à delegação de competência.
Nessa perspectiva. a concessão de obra pública torna-se apenas um
exercício de política pública mediante interposta pessoa; um meio alternativo de intervenáo do Estado na economia mediante capital de risco
privado.
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Revela-se, Ile,;,<I ólicl. a illlJll'ccisiio de) discur,o oficial ele "ueseHa(ização" e a sua cl,il'Cl imJlossibilidade ele se ,dcançar qualquer dos objetivos anunciados de estímulo ü iniciativa privada mediante redução da
presença do Estado na economia. II empresa privada toma-se, desse IllOdo.
mera "fonte altema/h'C! de crédito" de lIIn Estado devedor falido, incapaz de obtcr recursos para us servi cus c ubras de nccessidade ou ulilidade
pública ou interesse so-.:ial 4ue dele se ex.ige.

] .6. Tmporlantc, ucima de tudo, para ;/ comprcemiio do qvaJro jurídico com que se pretende reformar o Estado c a cconomía, fazendo uso
da concessiío de obl'J públic,1 como um dos seus instrumentos, ter-se o,:;m
mente o modelo constitucional da ordem econômicu. Tal modelo. COmo
se verá, está firmudo em dois pibres o plw1(!,iamcnfu legal do que fa:er
c ()

controle lcgal

2.

kJodelo constitucional de plal1c,iamcnlu c controle estatal

2.1.

do

como

fa:cr.

A Constituiçiío brasilcirC1 presta mmcanle homenagem

~\

livre ini-

cl<ltíva e à livre concorrência:
(i) é fUl1damel1to tb República Federativa do Brusil a livre iniciatíva
(art. 1.°, IV);
(ii) ua ordem econômica é fundamcnfo a livre iniçiativa e principio
a livre cOlleonênci[l (art. 170. ('opal e inc. IV).

Equilibra ideologicamentc a Comtituiçüo aquela aparente vocação libenJ! individualista com mandamentos co1ctivista" socializantcs:
(i) é também flllU/(/f11Cl1lp da Repllbliea o vaíur social do trabalho
(art. 1.", IV);
(ii) constituem ubjclivos

da República o desenvolvimento nacional. a er1'adieaçJo da pobreza, a redução das desigualdades
soci[]is e regionais, e ,I promoçilo do bem de todos (:11'1. J.", TI, ITL IV):
j[lIlc/amenlais

(iii) da ordem econômica silo tamb0m flll/llamcntus a funçilo social
da propriedade, a redução das desigualdades regionais e sociais e u busca
do pleno cmprego (al"1. 170, Il. VIl, vn!): e
(iv) o elenco extenso de direitos dos trabalhadores (arts. 6.° a 11).
sem qualqucl' corrcspl)ndência, no planu constitucional. de deyero,:;s e obrigações de qualquer sorte.
2.2. As disposições cl)nstitucionais que explicam o modelo econômico
compõem um quadro inequívoco dc intervell.;ao estJtul permanente. me·
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diante planejamento público, em detrimento da iniciativa privada. Alguns
exemplos:
a competência da União para elaborar c executar planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento econômico e social, aprovados
pelo Congresso Nacional (arts. 21, IX; 43, § 1.0, 11; 48, IV; 165, § 4.°);
(i)

(ii) plano plurianual regionalizado das diretrizes, objetivos e metas
da administração federal aprovado pelo Congresso Nacional (arts. 48, lI;
165, § 1.0);
(iii) sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos de com·
petência da União (art. 21, XIX);

(iv) incentivos regionais mediante ;uros favorecidos para financia·
mento de atividades prioritárias; isenções, reduções ou diferimento tem·
porário de tributos federais (art. 43, § 2.°, II, III);
(v) exploração, pela União, diretamente ou mediante autorização,
concessão ou permissão, de serviços de radiodifusão, telecomunicações,
energia elétrica, transportes em geral, aeroportos e portos (art. 21, XII,
b, c, d, e, f);
(vi) lei nacional sobre o regime de concessão ou permissão de ser·
viços públicos (art. 175);
(vü) o controle, mediante lei nacional, dos transportes em geral (art.

178 ele art. 21, XII);
(viii) a lei municipal de desenvolvimento urbano, condicionadora do
uso da propriedade privada urbana, a qual s6 cumprirá sua função social
quando atender "às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor" (art. 182, caput e § 2.°);
(ix) a lei nacional de política agrícola, incluindo comercialização,
armazenamento, transporte, e "levando em conta especialmente" o crédi·
to, a tributação, os custos de produção, a garantia de comercialização,
o seguro, etc. (art. 187);

(x) a lei complementar sobre o sistema financeiro nacional (art. 192),
incluindo a controvertida cláusula do limite máximo de juros reais anuais
(art. 192, § 3.°);
(xi) o ápice do modelo de planejamento público, a proclamação do
Estado como agente normativo e regulador da atividade econbmica o
qual, mediante lei, exercerá às funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para
o setor privado (art. 174);
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(xii) por fim, não bastasse já tamanha omsclencia do "grosspalm",
a abundância constituinte ao aduzi r, mais, que" a lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desellvolvimento nacional equilibrado
(sic) , o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais
de desenvolvimento" (an, 174, § 1.0).
2.::; . Tamanha complexidade normativa fez surgir até um processo legislativo complementar para as leis editoras de planos nacionais, regionais
c setoriais (art. 166). Cresce. mais, a ingerência estatal quando se confere competência a uma Comissào mista permanente de Deputados e Senadores para "exercer o acompanhamento e a fiscalização" daqueles planos e programas (art. 166, § 1.", In.
:2.4. Resulta do quadro constitucional que a livre iniciativa e a livre
concorrência a que se refere o Texto Magno não são aquelas próprias de
lima economia de mercado. como tal entendido na história e na teoria econômicas, mas, ao contrário. exwessões de uma empresa privada tolerada
como instrumento alternativo de execuçilo de politica pública.
2.5. A concessão de obra pública. a par de não contar com preVlsao
constitucional (surra 11.° 1), e não servir como instrumento de privatizaç~lo, nacionalização 011 desrcgulamentação (supra n." 5), tem reforçado,
em face do quadro constitucional de planejamento legal do que fazer
c de controle legal do como fazer, seu papel de instrumento de delegação
c/e competência (supra n." 4.4). Vale dizer. será meio alternativo de financiamento de serviços c obras de necessidade ou utilidade pública ou
interesse social, mediante o qual a empresa privada planejada legalmente
se apresentará no mercado financeiro em substituição ao Poder Público
falido c sem crédito.
2.6. Observe-se, por fim, que, embora a concessão de obra pública
não sirva a qualquer dos propósitos de um programa de "desestatização" - defina-se o termo como quiser, é ela, todavia. compatível juridicamente e coerente ideologicamente com modelo constitucional de planejamento e controle estatal.
).

FilIaI/ciamcnto da concessão de obra pública

3.1. t notório o propósito governamental de servir a concessão de obra
pública, enquanto instrumento de delegação de competência (supra n. O
.f. 4), de estímulo à organização de joint ventares, ou outras formas de
associação, entn.: empresas privadas brasileiras e suas eongeneres estrangeiras. Seria um canal para cntr<lda de capital externo sem aumento da
dívida pública.
~----
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Ocorre. no entanto, que esta intenção de atrair parceiros endinheira·
dos esbarra em outra face do modelo constitucional de planejamento e
controle estatal: tratamento diferenciado do capital estrangeiro mediante

reservas de mercado e restrições de atividades em favor de empresas nacionais.
A Carta Maior começa por distinguir entre empresa brasileira e
empresa brasileira de capital nacional, mediante o critério do controle efe-

3 .2.

tivo permanente (fO a titularidade da maioria de seu capital votante e o
exercício. de fato e de direito, do poder decisório para gerir suas ativi·
dades" - art. 171, I, ll).
Em seguida ficou estabelecido, em favor da empresa brasileira de capital nacional, a possibilidade da lei conceder proteção e benefícios espe·
ciais temporários em nome da " defesa nacional" ou do "desenvolvimento
nacional" ou do "desenvolvimento tecnológico nacional" (art. 171, § 1.0,
I, II).
A impreclsao do conceito de empresa cresce diante da competência
do Tribunal de Contas da União de "fiscalizar as contas nacionais das
empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta" (art. 71, V).
Pergunta-se: (i) o que significa, no direito positivo, empresa supranacional e (ii) submete-se. então, ao direito público brasileiro - e aos
meandros políticos do Tribunal de Contas da União, e.g., o contrato de
direito privado de joint venture entre empresa privada estrangeira e uma
subsidiária ou coligada de sociedade de economia mista? Estariam, assim,
os sócios estrangeiros submetidos às eventuais sanções legais (art. 71,
VIII) e à "eficácia executiva" das decisões do Tribunal de Contas da
União (art. 71, § 3.")? ~ óbvia a posição desvantajosa do capital estrangeiro em tal circunstância.
3 .3. O Poder Público, dispõe ainda a Constituição, quando da aquisição
de bens e serviços, "dará preferência à empresa brasileira de capital
nacional" (art. 171, § 2.°).
Outra restrição é a que assegura, mediante lei, "a predominância
dos armadores nacionais e navios de bandeira brasileira e registros brasi·
leiros e do país exportador ou importador" (art. 178, 11). Não menos
arqueológicas as normas sobre serem brasileiros "os armadores, os proprietários, os comandantes e dois terços, pelo menos, dos tripulantes de
embarcações nacionais" (art. 178, § 2.°), ou sobre serem privativas de em·
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barcações nacionais a navegação de cabotagem e a interior, "segundo dispuser a lei" (art. 178, § 3.°).
Por fim, a lei que disciplinarú, "col11 ba~c no interesse nacional",
os investimentos de capital c~trangdro, os reinvestimentos e as remessas
de lucros (art 172).

3.4. Este quadro constitucional restritivo do capital estrangeiro, privilegiador do capital nacional, garantidor de reservas de mercado, assegurador até de preferência na oferta de bens e serviços, mesmo ao custo de
atraso científico, tecnoló~ico c educacional, infunde marcada preocupação
jurídica nos eventunis parceiros estrangeiros em concessões de obras pú.
blicas. E isto porque a Constituição tomou caminho contrário a duas ten·
pridência marcantes da economia internacional neste final de século:
meiro. a livre circulação do conhecimeflto científico e tecnológico e da

°

mão-ele-obra especializada como processo de otimização de recursos no
avanço da cultura; segundo, a integração comercial, científica e tecnológica em blocos de paises, com a finalidade não de se fecharem fronteiras,
mas, ao contrário. de se viabilizarem, enquanto conjuntos associativos,
lima ainda maior abertura à livre circulação do conhecimento.
O modelo constitucional brasileiro revela-se, assim, prima facie, um
desestimulador de associaçoes com capitais estrangeiros.

Legislação infraconstitticional para viabilização da concessão de obra
pLÍblica

4.

4.1. Os seguintes tópicos da Constituição estão. poi~. a pedir urgente
reflexão para que a lcgiolação infraconstitucional possa reinterpretar rumos. de sorte a viabilizar n concessão de obra pública como instrumento
alternativo de, mediante delegação de competência, propiciar o Poder PÚblico à sociedade civil, mediante associação com o capital estrangeiro, as
obras e serviços que se impõem por necessidade ou utilidade pública ou
por interesse social.
Primeiro, a lei ql1e disciplinará os investimentos de capital estrangeiro. os reinvestimentos e as remessas de lucros (art. t 72). Ter por base
o interesse nacional dcve significar, na construção constitucional, tornar
o Brasil tão "juridicamente atrativo" quanto outros países em desenvolvimento, superando-se, definitivamente, o ufanismo nacionalista ôco de
que o gigante adormecido, tão-só pelo seu tamanho, seja dono de magnetismo e oportunidades irrecusáveis. Não é esta a realidade do mercado,
.: o jurista não pode pretender creditar ü desinvestimento apenas ao econômico. t, agora, politicamente imperioso rever o jurídico.
4.2.

- - - - - - - ---
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4.3. Segundo, a lei sobre transportes em geral (art. 178), como instrumento de expansão da oferta de serviços e de emprego, porquanto setor
dos mais rentáveis e de mais fácil absorção de tecnologia moderna.
Terceiro, a lei sobre o regime de concessão ou permissão de prestação de serviços públicos (art. 115), questão central para a remuneração
do investimento de uma concessão de obra pública, na qual se definirá:

4.4.

(i) o regime das empresas concessionárias e permissionárias;

(ü) o caráter especial do contrato, sua prorrogação, caducidade, fiscalização e rescisão;

(iii) os direitos dos usuários;

(iv) a política tarifária, expressão, na verdade, por demais imprecisa.
e menos feliz que a da Carta anterior (art. 167, lI, lII), mais clara ao
qualificar o parâmetro constitucional: "tarifas que permitam a justa remuneração do capital, o melhoramento e a expansão dos serviços e assegu~
rem o equilíbrio econômico e financeiro do contrato" e "fiscalização permanente e revisão periódica das tarifas, ainda que estipuladas em contrato anterior";
(v) a obrigação de manter serviço adequado.
4. . 5 . Particularmente relevante a equação de remuneração do investimento mediante tarifa, o que decorrerá do "caráter especial do contrato"
(art. 174, par. único, inc. I). Pergunta-se:
(i) por se tratar a concessão de obra pública de gestão privada de
política pública, pode-se qualificar de imutdvel unilateralmente a equação?
(ii) ou será tão pública a natureza do contrato entre o Poder Público e
o concessionário de obra pública que rerá possí'lel a r~vit;ão d~ t>eus t~r
mos com base na Súmula n. O 473, do Supremo Tribunal Federal, "por
motivo de conveniência ou oportunidade", ainda que "respeitados os direitos adquiridos"?

A estabilidade jurídica da relação é essencial para o concessionário,
e cresce de importância se se pretende a associação com o capital estrangeiro.
4.6. Quarto, nas leis que implementarem o regime de concessão ou permissão (art. 175), os transportes (art. 178), a energia elétrica, navegação
aérea, aeroportos, portos e transportes em geral (art. 21, XII), cuidar de
definir a concessão de obra pública como espécie do gênero concessão de
serviço público, de sorte a tê-la acolhida no sistema constitucional.
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4.7. Quinto, definir a natureza do puder de pulicia que a gestão privada do interesse público disporia para os fins inerentes à ordem jurídica.
O poder de polícia, "intrínseco ao Estado" (ANACLETO DE FARTA),
é "a faculdade discricionária reconhecida à administração pública de res·
tringir e condicionar uso e o gozo dos bens e d\rcito'S ind\v\duz\s" (HELY
LOPES MEIRELLES). Implica um "conjunto de limitações, eventual·
mente coativas. das atividades individuais, impostas pela administração.
a fim de prevenir os danos sociais que desw atividade possam resultar"
(MARCELO CAETANO). "F o sistema das faculdades discricionárias du
Estado visando à proteção da ordem. da paz e do bem·estar sociais"
(SEABRA FAGUNDES). aí compreendidos os interesses de natureza cconomica (RRANDAO CAVALCANTI).

°

Se do Poder Público. para exerc0-10. ex.ige-se. no Estado de direito
de liberdades. os requisitos de competência legal do agente, finalidade públiGl, forma legal e pl'O?Ol'cionaJidade entre o sacrif\clo do dheito e 0
benefício de ordem geral (cf. ANACLETO FARIA). com mais razão lwverá que se impor. ao particular que agir em nome do Estado, na gerencia de política pública, a ob~ervância restriw do dlle process of /(/11' tanto u formal. quanto o material. Vale dizer, a Ici hú de estabelecer 0'
limites da dekgabilidade de poder de polícia ao agente privado. <.:om0
l<Jmbém o processo de seu exercício.
-+ . S.
rntenciona[mcnlé nilo foram apontadas us cmcndas cunSlitLLcion,1 is
que pudessem reverter o quadro adverso não só à iniciativa privada própria de lima economia de mercado, como também ao capital estrangeiro.
SolO questües mais compkxas. hoje mais do vIana lJolítico que do 1urídico. ,1 demandar debate legislativo mais extenso. O espaço infraconstitucional. adequadamente concebido, pode ser bastante para a construçâo
constilucional. que pode tornar satisfatória, para o~ fins de política ptiblicl
quc ,e tem em miro], a cOllccssiío de obra pública.

4.9. Construçao consütuci.onal ',( chegar a cor\dusã~~ ~obt'.C maté·
rias que estilo além do texto expresso, a partir de clcm.:ntos conhc(idüs
postos no próprio texto: conclusões estas compreendidas no espírito. ainda
não na letra do texto. Rccül"!'c-se à construção quando. no contraste cntn.:
duas normas editadas pelo mesmo corpo legislativo. há contradição onde
evidentemente não foi intenção do legislador contradizer-se, ou quando
parte do texto contradita o todo. Se tal ocorre, e a natureza do texto é
tal que não se possa admitir o todo invalidado pela contradição parcial,
então d~'ve so,; recorrer ü comtrução. Igualmente se deve faze-lo se se im--------R. Inf. 1"9;$1.
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põe agir em situações não previstas pelo legislador, ao qual, mesmo assim,
se recorre em razão de uma vinculação imposta pelo sistema legal."
(TROMAS COOLEY).
Há que se pressupor, para que a Constituição enfrente e supere os
desafios do tempo e das circunstâncias, e tenha a possibilidade de responder às exigências do bem comum, que sua linguagem se adapte às
emergências futuras, tanto quanto às presentes, de sorte a abranger outras
relações, mas extensas, de acordo com os "verdadeiros princípios do tex·
to", e, assim, "enquadrar na letra do texto antigo o instituto moderno"
(STORY citado por MAXIMILIANO).
4.10. O processo, ou "arte" (BLACK), de se construir a Constituição
no plano infraconstitucional é menos traumático para as instituições políticas do Estado. Na edição de leis sobre parcelas do universo social, as
contradições e as inconveniências reveladas pela práxis podem ser supridas e adaptadas fora do debate sempre mais abrangente da reforma constitucional. Proceder por tentativa e erro no plano infraconstitueional torna menos crucial a transformação da ordem jurídica. Afinal, no longo
curso da hist6ria, o que toma um sistema jurídico estável e previsível, e
portanto de indisputável eficácia social, é o convencimento coletivo ainda que inconsciente, de que o processo constitucional de evolução e
transformação da sociedade foi construido de sorte a absorver todo o vasto
espectro das idéias e dos interesses, dos fins e dos meios.
4. 11 . Daí a sugestão de que pode ser suficiente a construção infraconstitucional das normas constitucionais sobre o modelo de planejamento e controle estatal, sobre o tratamento do capital estrangeiro e a função
da empresa privada, de sorte a se ter o delineamento adequado da concessão de obra pública como instrumento eficaz de implementação de política pública. Pode, na verdade se impõe, ao legislador ordinário, ancorado na inarredável fidelidade ao espírito da Constituição, e revelando, ainda que tardiamente, a percepção moderna da economia mundial de integração de produção e consumo e de livre circulação do conhecimento,
pode o legislador - repita-se, mediante explicitação do limites legais e
dos fins públicos, afastar a dúvida inquietante de que, contra a maré da
hist6ria, esteja o Brasil por ordenar, pela força da lei, sistema econômico
já remetido à arqueologia das idéias humanas.
Nota do Autor: Versão preliminar deste trabalho foi apresentada no simpósio
"Iniciativa Privada e Serviços Públicos", promovido pelo Instituto Internacional
de Direito Pl1bl1co e Empresarial (Curitiba, dezembro de 1990).
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Disciplina das Relações Jurídicas Decorrentes
de Medida Provisória não Convertida em Lei
no Sistema Constitucional Brasileiro
JOS:E FERNANDO CEDEl"IO DE BARROS
Advogado de empresas cm São Paulo. Me~
trando em Direito Processual Tributário na
Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo (USP,

SUMARIO
1. Medida Protisória nO 17. de 3-11-88. Reducào de 8D"~
sobre o recol1limento do Imposto de lmportaçdo e do Imposto sobre Produtos Industrializados. Não-revitalização.
:2. Necessidade de o Congresso Nacional regularizar as
relações j1/ridicas ocorridas durante a vigência da Medida
Provisória. 3. E.regesse do art. 62. parár/ra!o IÍnico. da
CF.

A prevalência do ideal liheral no Estado de Direito "prevê um quadro
certo de garantias legais dentro do qual o sujeito privado possa mover-se
livremente. Numa sociedade liberal. portanto. é imprescindível uma política "neutra" que encontre seu equilíbrio graças à miío invisívc1 das leis
naturaís de economia", 1
A lei. portanto.
liberdade. garantindo
funcionamento de um
d~ comportamento dos

deve limitar-se a proteger a c~fcra individual de
a economia privada, de modo a assegurar o pleno
mercado concorrcncial e a absoluta previsibilidade
sujeitos públicos e privados. ~

Esta pretendida estabilid,lde encontrou :'cu úpke.
no Código Napolcônieo de 1804.

Illl

Direito Pusitivu,

Todavia. a necessidade cada vez mais premente de o Estado imiscuir-se
na vida dos cidadãos, superando o primeiro momento político, no qual (l
Governo apenas garantia as liberdades individuais. abstendo-se de intervir.
tornou necessário um repensar político do princípio de legitimidade, cujo
marco podemos fixar na Constituição de Wcimar, de 1917.
1 Cf. PITRUZZELLA, Gíovanni. La legge di com'f~rsiolle dl'1 decreto lel/'!('.
Padova, Cedam - Casa Edilrlce Dott. Antonio Milani. t989. ]lI'. 10 (' S:;c
:] Idem, ob. cit., p. 10.
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A atuação estatual, conquanto ainda estreitamente vinculada a um
sistema de segurança máxima, tornou-se mais abrangente, principalmente
na área econômica.
Mercê destas premissas, o legislador constitucional de 1988, ancoran·
principalmente na legislação italiana, criou a Medida Provisória, que
permite, em casos excepcionais, ao Presidente da República adotar medidas,
com força de lei, devendo submetê-Ias de imediato ao Congresso Nacional,
que, estando em recesso, será convocado extraordinariamente para se reu·
nir no prazo de cinco dias, a teor do art. 62, da Constituição Federal.
d~

A Presidência da República, amparada no preceito constitucional supracitado, em 3 de novembro de 1988, editou a Medida Provisória n.O 17,
reproduzindo ipsis literis, o Decreto-Lei n.o 2.479, de 3·10·88, verbis:
"O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei.

Art. 1.0 - l! concedida a redução de oitenta por cento do
Imposto de Importação incidente sobre partes, peças, componentes, acessórios e sobressalentes para máquinas, equipamentos,
aparelhos e instrumentos importados, desde que se destinem a
empresas de televisão de radiodifusão.
Ar!. 2.° - As empresas jornalísticas ou editoras será con·
cedida a redução de oitenta por cento do imposto de importação
incidente sobre:
I - partes, peças, componentes, acessórios e sobressalentes
que se destinem a máquinas, equipamentos, aparelhos e instruo
mentos integrantes do seu ativo imobilizado;
II - matérias-primas e materiais de consumo, quando imo
portados para consumo próprio e destinados à composição, à impressão e ao acabamento de ;ornais, periódicos e livros.
Parágrafo único - O disposto no item II não se aplica ao
papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos, na
forma do art. 150, item IV, alínea d da Constituição
Art. 3.° - Fica assegurada a isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados incidente sobre os equipamentos, má·
quinas, aparelhos e instrumentos importados ou de fabricação
nacional, bem como os acessórios, sobressalentes e ferramentas
que acompanhem esses bens, quando adquiridos por empresas
de televisão, de radiodifusão, jornalísticas e editortJ3, para integrar ~eu ativo imobilizado e destinados à impressão de som e
imagem, bem assim à impressão de jornais, peri6dicos e livros.
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Parágrafo 1Ínico - No caso c/o ir('/11 " do ar/' 2. n , scrâ
concedida a redução de oitenta por cento do Imposto sohrc Proc/rifos Industrializados.
1\r1. 4. n - Às empresas habilitadas, na forma da legislação específica, ao exercício das atividades de acrolevantamentos.
ou levantamentos aeroespaciais, será concedida a redução de oitenta por cento do Imposto de Importação e do Imposto sobre
Produtos Industrializados incidentes sobre as mtíquinas. equipamentos, aparelhos, instrumentos e material técnico, sem similar
nacional, destinados <lOS serviços de acrolev<lntame-ntos ou !C'vrtntamentos aeroespaciais.
1\rl. 5.° ~ Consideram-se nítidos, para os fins desta Medida Provisória, os atos praticados durante a vigência do Decre/oI~ei n.n 2.479 de )' de mtlllr}f(J de 1988. 1J)(717tidos os efeitos neles
decorrentes.
Art. 6.° - L'sta l\·fedida Provisória enlra em vigor na data
de sua publicação."
A toda evidência, a política fiscal à época da cui~<lo ucsscs atos. (,1',1
no sentido de redução da earga tributária incidente sobre importação, nas
hipóteses ali especificadas. Sobre ser relevante e oportuna a minimizaçuo
uas tributos, ob)etivando incrementar a indústria e o cGmércio, é )wcon·
troverso que o desembaraço aduaneiro e os fatos geradores do imposto de
importação c do imposto sobre produtos industrinlizados beneficiados com
a isenção, se verificarmn na vig0ncia da Medída Provisória n:' 17/88, com

força de lei.
Ocorre que, não tendo sido aprovada a norma emanada do Chefe
do Poder Executivo, o Fisco Federal procedeu à rerisiío dos desembaraços
aduaneiros referentes us importações realizadas no período em que a supra
mencionada Medida Provisória vigorou, com força de lei, procedendo a
inúmeras autuações contra as empresas que delas se beneficiaram, exigindo
o pagamento da isenção (80%), acrescida de multa de 100% incidentl'
sobre o principal. juros de mora, e da correção monctl:Íria.
A mencionada Medida Provisória não foi revitalizada. perdendo sua
eficácia desde o início. ."Jo entanto, o parágrafo único do artigo 62 da
Constituição Federal é enfático em determinar ao Congresso Nacional que
regularize as implicações jurídicas decorrentes da Medida Provis6ria nuo
convertida cm lei, obrigação indeclinável do Poder Legislativo. consoante
:1 liç50 do eminente Dr. Saulo Ramos, antigo Consultor Ceral da República:
"Rejeitado ü Projeto de Lei de conversão, ex.pressamenlt.~.
por deliberação congressual explícita. operar-se-á a perda de eficá-~-------~----_._.
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cia ex tune da Medida Provisória. A disciplina das relações
jurídicas formadas com base no ato cautelar não convertido em
lei constitui obrigação indeclinável do Congresso Nacional, que
deverá regrá.las mediante procedimento legislativo, adequado, iniciado imediatamente após a rejeição, quando não houver reapresentação de outra sobre a mesma questão." 8
Sem dúvida, cuida-se de matéria muito recentemente introduzida na
nossa legislação, poucos subsídios podendo ser encontrados na Doutrina e
na Jurisprudência nacionais. Todavia, o texto do art. 62 da Constituição
Federal de 1988 reproduz fielmente o art. 77 da Constituição italiana,
inspirando-se, ademais, nos princípios que orientam o "Decreto Legge",
elencados na "Lezione 11 - La Formazione de1le Leggi", constantes na
Carta Magna peninsular.
~ de se ponderar, outrossim, que o "Decreto Legge" não guarda
relação alguma com nosso extinto Decreto-lei e nem a experiência passada
com este instituto deve nortear a nova legislação surgida sob a rubrica de
"Medida Provisória".

Neste passo, vale a pena encarecer a Doutrina, a Jurisprudência e a
Legislação italianas, "em face de seu indiscutível caráter matricial". 4

o texto

constitucional peninsular, em seu art. 77, dispõe, verbis:

"77 11 Governo non puó, senza delegazione delle Camere,
emanare decreti che abbiano vaIore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Go·
vemo adotta, solto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori
com forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alIe Camere che, anche se sciolte, sono appositamente
convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dalI'inizio, se non sono con·
vertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubbicazione. Le
Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici
sorti su1la base dei decreti non convertiti." (Grifamos)
Ou seja, enquanto o constituinte italiano diz que o Congresso pode
regularizar as relações jurídicas nascidas com base no decreto, não conver·
tido em lei, o legislador brasileiro determina que o Congresso Nacional
deve disciplinar as relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória
não revitalizada.
-

3 Cf. RAMOS, Saulo, "Medida Provisória", in A Nova Ordem Constitucional
Aspectos Poltmicos. Rio, Forense, 1990, p. 541.

4. Idem, ob. cit., p. 524.
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F~la11l()~,

pLlis, de frente ao prohlema da relro;tli\i(bdc

d~l

ki.

A doutrina mais recente tem-se orientado no sentido de que as
O conteúdo do decreto legge, salvo nas hipóteses de
norma com conteúdo criminal "in maltam parte".

Camere revalidem

GIOVANNI PlTRUZZELLA, em notável monografia intítulad~l "La
Legge di conversione dei Decreto Lcgge", ressalta que a validade do "Deereto Legge" decorre do Texto Constítucional, não sendo possível afirmar
que os atos praticados sob a vigência daquele "decreto legge" que não foi
revitalizado inexistam, vez que, dessa forma, qualifica-se-o como originariamente inválido.
E, mais adiante, PITRUZZELLA ressalLa que "la manca la conversione non cancella il fatto della vigenza dei decreto leggc durante i sessanl<l
giorni ed essa non puo essere costruita come cancellazione fin dali 'inizio
di qualsiasi conseguenza giuridica derivante dai decreto legge". i;
Enfim, a provisoricdade do "Decreto Legge" não exclui que durante os
sessenta dias de sua vigência suas normas são plenamente efica;::es.
Transcorrido esse período de tempo. podem veri ficar-se dois eventus
distintos:
a) a Lei de conversão 6 uprovud'i c. então :-c mantém a eficácia normativa dos dispositivos do "Decreto Legge";
b) a Lei de conversão não é aprovada e. cnlüo.
"Decreto Legge" são ab-rogadas retroativamente,

~l~

disposições de

Acolhida esta última hipótese, a falta de conversão não pode equivaler a uma ab-rogação retroativa das disposições do "Decreto Leggc", pois
encontrará, a mencionada retroatívidade, os limites derivados de outras
normas constitucionais, enquanto que a possíbilidade de fazer valer o qUlldro normativo criado pelo "Decreto Legge" não convertido, por igual, é
estritamente dependente do regime jurídico de cada ato cumprido durante
<L sua vigência.
A eventual permanência de qualquer conseqü~ncia jurídica do "Decreto Leggc" não convertido não parece, portanto, incompatível com a
disciplina constitucional da decretação de urgência. Portanto, a dcsapariçi'io
do "Decreto Legge" que contém normas penais, v. 1'.., não deveria envolver
a sentença passada em julgado.
Dessarte, aqueles atos praticados na vlgencia do "decreto legge" não
são eliminados pelo simples fato da falta de conversão. mns, sim. dependem
5

Cf. PITRUZZELLA, O., ob. cit" p. 316.
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do regime jurídico de cada ato, que determinará se, e de que modo, poderse-á verificar a carência da norma não revitalizada.
Na espécie, os preceitos constitucionais elisivos da extinção da vali.
dade da MP D.a 17/88 estão elencados no art. 5.°, XXXVI, CF 1988 ("a
lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada") e no art. 170 do mesmo diploma ("a ordem econômica, fundada
na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim asse·
gurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social").
Com efeito, a intervenção do Estado no domínio econômico, numa
sociedade de economia mista como a nossa (atuação do Estado e do empresário), encontra limites que permitam "a manutenção do princípio da
igualdade de competição, sujeitando tanto o Estado quanto a empresa
privada à responsabilidade legal, bem como igualdade na alocação de ma·
teriais e facilidades nas formas de tributação." 6
A MP n.a 17/88, em especial, cuidou de incentivar a radiodifusão e
o comércio livreiro, buscando, obviamente, amparar a cultura e os meios
de comunicação. O benefício fiscal, portanto, subsume-se à perfeição ao
texto constitucional e às demais normas reguladoras da matéria, vigentes
não só à época de sua edição, mas plenamente eficazes atualmente.

Entretanto, o Fisco não tem apreciado desta maneira a questão, insistindo em autuar todas as empresas que se beneficiaram da isenção fiscal
contemplada pela mencionada MP n.O 17/88, com seus desagradáveis con·
sectários.
Faz·se premente. pois, a atuação do Congresso Nacional, para exterminar com a situação de incerteza que paira sobre as empresas voltadas à
edição de livros e à radiodifusão, decorrente da inação do próprio Congresso.
Por derradeiro, é oportuno lembrar que a omissão do Congresso Nacional, em razão da indeclinável obrigatoriedade de disciplinar as relações
jurídicas das Medidas Provisórias não convertidas em lei, mercê do art. 62.
parágrafo único da CF, remete·nos ao "remedium juris" específico. qual
seja, o mandado de injunção (cf. art. 5.°, LXXI).
Acreditamos, no entanto, que esta medida extrema não se fará necessária. vez que, com certeza, ciente das regras que norteiam a matéria
objeto do presente estudo, alcançará o Senado pronta diligência em obter
resposta aos justos reclamos das empresas atingidas pela indefinição da não
revitalização da Medida Provisória n.O 17/88.
6 Cf. SAMPAIO FERRAZ JR.• Tercio. A Intervenção do Estado no Domfnio
Econ6mico: O Caso Café, Brasilla, UnB, 1985, pp. 76177.
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Separação de Poderes: Evolução
até à Constituição de 1988 - Considerações
\L\nCLo\ \VALQUHUA BATiSTA DOS SAYroS
Procuradora do Município de Florianópolis.
Doutoranda na USP - SP.
SUMARIO

1 . Introdução. 2. Origens e evolução da separação de
poderes. 3. A separação de poderes no Brasil. 4. Situação na Constituição de 1988. 5. Conclusão.

1.

Introduçiio

A história tem-nos mostrado que não se torna possível o estabelecimento
de um modo de vida para a comunidade, ncm de um governo constitucional,
sem que se atente para procedimentos efetivos de restrição. A própria
eficácia dos órgãos de controle da constitucionalidade e do sistema político
de uma nação passa por um condicionamento à estrutura constitucional
estabelecida .

O conjunto de atividades do Estado, concebidas c.:omo um processo
unitário de concreção do Direito, nos conduz ao prjncipio chíssjco da
divisão dos poderes: um momento de inicial equilíbrio político horizontal
entre poderes com esferas de competências separadas c funcionalmente
diferenciadas.
Sem dúvida, quando o mecanismo de racionalização do controle de
constitucionalidade interfere na problemática do conflito entre os órgãos
supremos do Estado, nos deparamos com o estabelecimento da separação
de poderes. Este mecanismo é, incontestavelmente, o que o próprio MONTESQUIEU vislumbrou - um instrumento de garantia fundamental na figuração do regime constitucional.

2.

Origens e evolução da Separação de Poderes

A separação como doutrina e como prática, não foi reconhecida pelo
Estado antigo, O que havia era a divisão do trabalho governamental. Em
R. Inf. legisl.
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Atenas, este trabalho era dividido entre o Areópago, os arcontes e a assemléia popular; em Roma, entre o Monarca, o Senado e o Povo. Mas as
funções eram acumuladas dentro destes poderes.
Os primeiros chefes de Estado antigos eram chefes de classes. Os
agrupamentos primários, já importantes, supunham um governo extremamente complexo, com muitas tradições a serem preservadas.
Na Grécia
como eram os
formavam uma
neciam elas, os

homérica, os chefes de classes eram chamados de reis,
chefes das cidades. As familias destes chefes de Estado
aristocracia, análoga à dos barões do século XII, e forfuturos tiranos das cidades da Grécia.

Estas atitudes hereditárias se desenrolaram até o dia em que seria
criado o rei dos reis, quer dizer. o chefe dos chefes dos clãs. Mas este tipo
de reinado não permaneceu sem surgirem os questionamentos a respeito
da postura do rei. Clamava-se pela liberdade da vida civil e pelo livre
acesso aos serviços públicos do Estado.
Na comunidade nacional grega, passaram a se formar homens livres,
que demandavam que o antigo Estado federal se tomasse um verdadeiro
Estado.
Mas é na história da República romana que se irá constituir a idéia
da coisa pública, repercutindo na noção de Estado. Surge a fOres publica".
que não é propriedade do governo, nem da comunidade nacional, mas
do povo, ou seja, conjunto dos habitantes, que, reunidos em praça pública,
eram livres à conversação sobre os afazeres comuns - concepção de um
comunismo eminentemente limitado, ainda que individualista.
As origens da teoria da separação dos poderes remontam 8
ARISTÓTELES, que se baseou nos regimes constitucionais do mundo anti·
go, São suas estas palavras: "todas as Constituições têm três elementos ...
um delibera sobre os negócios públicos; o segundo conceme à magistratura, tratando da matéria sobre que exerce autoridade, bem como do
modo de elegê--la, e o terceiro corresponde ao poder judicante".
Só que ARISTÓTELES não buscou a análise da composição e da
competência de cada um. destes poderes, o que serviu para que seu
pensamento não servisse de estuário para o princípio da separação dos
poderes.
No mundo medieval, nas lutas políticas da Inglaterra, se esboçaram
os poderes do Estado, ainda que de fonna confusa. CRONWELL admitiu a
separação entre os poderes legislativo e executivo, ao instituir seu Protetorado.
LOCKE, por sua vez, inspirado no direito holandês, fonnulou a teoria

de fonna diversa, dividindo o poder entre o Legislati-vo, o Executivo e o
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Federativo. 1 A es1C seriam destinaJas as relações internacionais. Para dl:.
os dois grandes poderes - o Legíslativo c Federativo - se concentrariam no
monarca, c, assim, trabalhariam juntos. Em relação ao Tudiciário, LOCKE
observa que suas funções cabem ao próprio Legislativo, se inspirando,
também, no direito inglês, onde o Parlamento, com
"impeachment" e
com o "bills of attainder". constitui a mais alta cortc de justiça.

°

Existem autores que atribuem ~l LOCKE, ainda, a mençiio ao poder
discriciün:ll'io, que e~taria ligado intimamente ao F\.ecutivo. ~
M<'ls foi o filósof (1 franc"::s
ção dos poderes, estabelecendo
Executivo e Judiciário, e não
LABAND, ROUSSEAU, etc .. e
ser a posição de LOCKE.

MüNTESQC lEU o precursor da separ~l
a dívisão entre três poderes: Legislativo,
a dois poderes como queria DUGUIT,
nem quatro poderes. como entendia·se

MONTESQUIEU baseou sua teoria na Constituição inglesa, e, na
realidade, seu pensamento sofreu grandes transformações do sentido pri.
mitivo que possuía. Também o sCU objctivo não cra tão amplo quanto
se pretende e, talvez, até bem diferente do que os autores posteriores
quiseram impingir ü sua teoria, conden.sada no Espírito das Leis.
É bem verdadc que a sua tcoria não é rígida nem absoluta, c a separação a que ::>e refere comporta a interpenetração das funções políticas.
Admite MONTESQUIEU a "colaboração" entre os poderes.

"MONTESQUIElJ nã ü distingue as funções p;,;]a utilidade que apn:senta sua classificação, mas pretende reparti-la::> em separado; e separá-las,
para obter um resultado preciso: a segurança dos cidadãos. t esta preocupação da segurança bem mais qUI: os conceitos uo poder üu cle fuw;au,
que é a idéia dominante do Espírito das Leis - é o posicionamento dc
GEORGES BURDEAU ao interpretar a teoria de MONTESQUIEU (grifos
do autor). :;
No mesmo passo, KARL LOEWENSTEIN l:xpliea as int.:.-nç6cs de
leoria tripartite: "A união do princípio da separação dos poderes com a
idéia de garantir a liberdade individual é obra genuína de MONTESQUIEU." 4

1
)l.

Cf. FRANClSCO sA FlLHO. ln: Re!acões entre os porleres do

E~lud,J. 1':3::1,

15.

2 Cf. PAULINO JACQUES. In: Curso de Direito Constitucional. 9. 1 edição.
RJ. Forense, 1983, pp. 223-224.

3 111: Troitp de Sf'ienrp Polilique

.- Les Ré.oimes Politiques. Tomo V. Paris.

1970, p. 371.
4 In: Teoría de la Constituôón. Tradução de Allredo Gallego AnulJiturte,
Barcdona, 1970, p. 55.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Estes conceituados doutrinadores que, à sua maneira, contestaram a
separação dos poderes, na forma como foi vista pela doutrina clássica,
preocuparam-se profundamente com a análise do Estado Absolutista. Sustenta BURDEAU que a necessidade de se adotar alguma forma de separação de poderes se justifica pelo fato de se garantir aos governados uma
defesa contra o arbítrio de governos monocráticos. A repartição do poder
entre órgãos diferentes seria uma forma de assegurar liberdades. Além
do mais, haveria o que hoje se convencionou chamar de fórmula de freios
e contrapesos entre os poderes. J! o que BURDEAU implicitamente deixa
entrever: Ué dito que convém multiplicar o nome das autoridades públicas
de tal sorte que o poder de cada um deles seja limitado pelo poder das
autoridades vizinhas e, que assim, nenhuma possa conseguir um poder
absoluto. Ora, esta multiplicação de autoridades não seria realizada sem
uma divisão de suas atribuições". 5
Em verdade, e quase todos os autores reconhecem isto, o espírito
da teoria de MONTESQUIEU era dividir funções para fugir do absolutismo dos reinados. Propondo um sistema onde cada órgão (ou Poder)
desempenhasse função diversa, seria possível o sistema de interdependêcia
entre os órgãos do poder e de inter-relacionamento de suas atividades
(freios e contrapesos).
A unidade do Estado foi obtida pelo poder governamental central,
que, nem sempre era suficientemente forte para exercer todas as funções
que lhe seriam destinadas. Surgiram, então, órgãos do poder do Estado.
para que pudessem exercer todas as atribuições do governo central. A
unidade do Estado não seria realizada senão por uma comunhão dos
diversos elementos submetidos à mesma idéia, a qual se destinam os
objetivos gerais do Estado.
Neste sentido, são as palavras de MICHEL THEMER: "foi observando as sociedades que os autores verificavam fi existência das três
funções básicas: uma produtora do ato geral; outra, produtora do ato
especial e uma terceira, solucionadora de controvérsia. As duas últimas
aplicavam o disposto no ato geraL Seus objetivos, porém, eram diversos:
uma visando a executar, administrar, a dar o disposto no ato geral para
desenvolver a atividade estatal; outra, também, aplicando ato geral, mas
com vistas a solucionar controvérsias entre os súditos e o Estado ou entre
os próprios súditos. Tais funções sempre foram identificáveis em todas as
sociedades, especialmente naquela que a doutrina chama de Estado absoluto" (grifas do autor). 6
5 Ob. clt., p. 3'11.
6 In: Elementos de Direito Constitucional,

p.116.
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o autor chega a ressaltar as diferenças existentes entre as funções e
os poderes estatais, alegando que os doutrinadores têm se posicionado erradamente em relação ao assunto"
Da mesma forma, JOSÉ AFONSO DA SILVA se preocupa com o tema:
"cumpre, em primeiro lugar, não confundir distinção de funções do poder
com divisão ou separação de poderes ( ... ). A distinção de funções constitui especialização de tarefas govermlmentais à vista de sua natureza, sem
considerar os órgãos que, a exercem; quer dizer que existem sempre
distinção de funções, quer haja órgãos especializados para cumprir cada
uma delas, quer estejam concentradas num órgão apenas. A divisão de
poderes consiste em confiar cada uma das funções governamentais (legislativa, executiva e jurisdicional) a órgãos diferentes. que tomam o nome
das respectivas funções, menos o Judiciário (órgão ou Poder Legislativo,
órgão Oll Poder Executivo e órgão ou Poder Judiciário)'" (grifos do autor). 7
A Constituição americana da Filadélfia de 1787, que solidificou a
independência dos Estados Unidos, se inspirou profundamente no direito
inglês e, principalmente, nas idéias de MONTESQUIEU. Embora não
tenha fcito menção, de forma expressa. ü separação dos poderes, enumerou
a competência do Legislativo. Executivo e Tudiciário. reconhecendo-lhes
funções.
A Constituição referida, se, por um ludo, foi flexível, admitindo os
"checks and balances", por outro, não sustentou o equilíbrio entre os
poderes, pois o que se deu. foi um fortalecimento extremado do Poder
Tudiciário.
MAL1RICE HAURTOU se manifesta a respeito desta Constituição:
"É por um verdadeiro contra-senso que para os Estados Unidos da América,

o princípio da separação dos poderes seja conduzido a uma separação rígida
dos poderes calcada em suas funções, envolvendo cada um dos poderes
dentro da função, com a única faculdade de deter e embaraçar os outros
poderes, em raras ocasiões e. finalmente, excluindo sua colaboração". 8
Já a Constituição francesa começou li adotar com rigidez a separação
dos poderes na Declaração de Direitos de 1789 e na Constituição, de
1791. Como era de se esperar, esses princípios, aliados com as idéias de
ROUSSEAU, da soberania popular e da democracia direta, provocaram
uma grande revolução. A "Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão", de 1789, assim dispôs: "toda sociedade em que a garantia dos
direitos não é assegurada. nem a separação dos poderes determinada, não
tem Constituição" (art. 16).
7

In: Curso de Direito ConStitucional Positivo, ô' edição. 2" tiragem, 1990, p. 96.

3 In: Precis de Droit Constituc!onell, Paris, 1929. p. 355.
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Em 1793, adveio uma Constituição revolucionária que, diferentemente
da anterior. não se pronunciou a respeito da separação dos poderes. e a
fórmula usada foi a da demarcação das funções. O texto do artigo 24
expunha: Cf A segurança social somente pode existir quando as funções
públicas são claramente fixadas".
Ocorre que. sem se considerarem vencidos, ROUSSEAU, ajudado
por ROBESPIERRE, induziram os constituintes da época a considerar que
a soberania, una e indivisível, seria representada pelo corpo legislativo, reduzindo o Executivo a um simples órgão de execução.
Contudo, o espírito revolucionário francês fez-se notar em todo o
mundo, inclusive influenciando a elaboração da Constituição do Império
brasileiro .
3. A separação de poderes no Brasil
Há época do Império era adotado o regime parlamentar e o monarca exercia o poder moderador. Este poder. depois de ter penetrado na
Carta Constitucional portuguesa, configurou-se numa inovação considerável na história constitucionaL
Teve influência na Constituição portuguesa, de 1821, e na do Im·
pério do Brasil, de 1824, o francês BENJAMIN CON5TANT, que sustentava a existência de cinco poderes: o Executivo, o Real. o Representantivo Duradouro (assembléia hereditária), o Representativo de opinião
(assembléia eletiva) e o Judiciário. Admitia BENJAMIN possuir o rei,
um poder neutro, preservativo e reparador, sem ser hostil. Na verdade,
o que visou a poder moderador foi buscar o equilíbrio e a harmonia no
poder.
Foi na Primeira República que se convencionou fossem três os poderes: "harmônicos e independentes" na linha de MONTESQUIEU, onde
a separação dos mesmos era essencial à liberdade. e fixou sua máxima:
"Le pouvoir arrête te pouvoir" (O poder detém o poder).
A Constituição brasileira de 1934 não buscou solucionar problemas
de técnica constitucional ligados à separação de poderes. mas emendas ao
texto constitucional surgiram falando em poderes interdependentes. A
Carta de 1937, por suas características peculiares. não permitiu o princípio harmônico. O que houve foi uma concentração de poderes nas mãos
do Poder Executivo. Era uma verdadeira "ditadura constitucional".
Em 1946, novamente, como em 1891, ficou consagrada a independência. a harmonia dos poderes. Reproduziu·se em 46 a norma do art. 3.°.
§ 2." da Carta Federal de 1934, onde dizia: "O cidadão inve&tido na
função de um deles (dos Poderes) não poderá exercer a do outro" (art.
36, § 1."). Assegurou--se uma efetiva separação de funções, vedando-se.
expressamente, a "delegação de atribuições". Cada poder seria responsável por suas atribuiões, não sendo permitido que a delegasse a outro, pois.
214
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se isto ucorre~~c. se caracterizaria a abdicação de um Poder (cle1cgunte)
em favor do outro (delegado).
Algumas tentativas surgiram para reabrir a delegação legislativa, mas
os ôrgfíos competentes resistiram - Senado Federal, Poder 1udiciário e
U~ Comissões das Câmaras dos Deputados. Contudo, como várias discussões a respeito foram abertas. a Constituição de 1967 consagrou a
idéia da delegação e, mesmo antes, de sua aprovação, sob o governo
parlamentar (1967-1963), vá/'ias leis delegadas ,iá haviam sido expedidas,
A Emenda n." 1, de 1969, nos arts. 52-54, manteve o instituto da

'"1ci delegada", em termos semelhantes ao Texto de 1967.
4.

Situução l1a Constituição de 1988

o princípio d,l scparaçiiu tk poderes está consagrado no art. 2,° da
Cart<l de 88, )!erbis: "Art. 2." São Poderes da União. independentes e
harmônicos entre sí, o Legislativo, o Ex.ecutivo e o Judicíário."

o

Texto Constitucional faLI em harmonia e independência de pode-

n:5. Segue.se a própria apriorística de MONTESQUJEU, prevista no li-

vro Xl. Capítulo TV, do Espírito da~ leis; contudo, o que fundamenta a
independência e harmonia dos poderes são os próprios embasamentos
comtitucionais.
Certamente que a nossa Constituiçào teve inspiração filosófica e
política na obra de MONTESQUIEU c dos seus antecessores, até porque. a grande parte dos Estados (governos) reconheceu as doutrinas antig<l~ c llUlTItivcram os pri ncípios hásicos em Slla~ Constituições.
Tornou-se a divisllo de poderes. com a cspccializaçüo de funções c a
discriminação de competências, como a própria garantia do Estado de
Direito. dando-se importância na mesma medida, para todos os poderes.

o que fica da lição de MONTESQUIElJ é que os poderes devem
ser hannônico c independentes, colaborando entre si, e mantendo rela·
ções recíprocas, auxiliando-se e eorrigindo-sc. A independência e a harmonia geram n interdependência, que é, em suma. o conjunto das relações entre eles.
Em verdade. o <HnpalO constitucional dado ao princípio da divisão
J(1 mesmo tempo, o campo de ação dos poderes. Estes são autônomos c separados, com ações próprías, mas como o principio não é aplicado de forma rígida, é admitida a intervenção parcial
de um poder na esfera de atribuições de outro.
t ripartitc delimita.

Questiona-se por outro lado, e este é um aspecto importante a considerar, a própria separação de poderes entre o Legislativo, o Executivo
e o Judiciário. Esta divisão clássica deve continuar, ou ainda, de que
forma deve ser concebida?
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MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO nos empresta seus ensinamentos: "ainda que se tome por científica a classificação de MONTESQUIEU, resta indagar se a especialização que recomenda se realiza
nos Estados modernos. O próprio MONTESQUIEU abria exceção ao princípio da separação dos poderes, ao admitir a intervenção de chefe de
Estado, pelo veto no processo legislativo". E acrescenta: "Inexistente sua
base científica. parcial a especialização que produz, que valor deve ser
reconhecido à "separação"? Historicamente, desempenhou ela papel relevante, contribuindo, e não pouco, para a instauração do governo moderado. Hoje, todavia, sua importância costuma ser minimizada, seu fim
profetizado, sua existência, até negada". 9
Para CARL J. FRIEDRICH: "a idéia de que há três tipos fundamentais de poder político parece ser uma generalização válida, que está
de acordo com a natureza humana tal como a conhecemos". 10 FRIEDRICH é mais favorável à separação de poderes que MANOEL GON·
ÇALVES.
Contudo, os estudiosos não se cingiram a criticar ou aplaudir este
princípio. Para GEORGES BURDEAU, a sua teoria se resumiria na existência de duas funções do Estado: "uma através da qual se manifesta
o poder estatal em toda sua plenitude, criativa, autônoma e incondicional: é a função governamental. Outra abraçando as atividades onde não
se traduz mais que um poder derivado, secundário e subordinado: é a
função administrativa".11 Para ele, em suma, o que define a existência
de separação de poderes é a própria natureza da função a ser realizada
pelo órgão competente.
E, não poderíamos omitir a posião de LOEWENSTEIN que, abertamente, revidou a teoria tripartite, propondo uma nova divisão: a decisão política conformadora e fundamental (policy determination); a exe·
cução da decisão (policy execution) e o controle político (policy control)".ls

De todos os autores pesquisados, foi em LOEWENSTEIN que en·
contramos um posicionamento mais assumido em relação à crítica da
teoria clássica da separação de poderes. Isto porque, apesar dos autores
reconhecerem que a divisão deva existir, é tarefa árdua para os que a
criticam, dizer o que deve ser, como deve ser e como deve funcionar uma
nova teoria da separação de poderes.
9 In: Curro de Direito Constitucional, 17' edição. 1989. p. 119.
10 Teoria 11 realidad de la organízación constitucional, democrática
ri Amh'fcaJ, p. 1.980.

(en

Europa

11 Ob. cit., p. 384.
12 Ob. cit., p. 82.
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TodaviJ, entendemos que a teoria de MONTESQUJEU sobrevive
aos vários regimes políticos, e tem permanecido, na grande maioria das
Constituições mundiais, inclusive merecendo guarida na Carta brasileira
de 1988.
I\o Brasil vivemos sob o regime político marcadamente presidencialista, apesar de que as tendências iniciais da Constituição de t 988 fossem
parlamentaristas. Mas quem define a orientação política é o próprio Governo. E quem é o Governo? É o Poder Executivo (no Presidencialismo)
e o Parlamento - Conselho de ~inistros (no Parlamentarismo). E evidente, contudo, que o Governo não absorve toda a sua parte através do
sufrágio universal.
No regime brasileiro. o Presidencialismo se considerava imbatível até
as negociações da Constituinte de 1988. Com a possibilidade de uma
revisão constitucional e da adoção do Parlamentarismo, a própria Carta
Federal, em suas normas, ampliou os poderes do Legislativo, em relação
às disposições da Emenda n. U 1/69. Buseou-se com isto, de forma evidente, um maior equilíbrio do Legislativo frente aos outros poderes, Até
porque, como entende a grande maioria dos constitucionalistas, é na feitura da lei que se estabelece a verdadeira harmonia e garantia da ordem
de um sistema político e governamen1al.
NC~1<l linha, es1<Í CARRÉ DE \1ALBERG: "gr(l~'as :1 separaç;lu de
poderes, a característica estatutária da lei nao é mais. somente, a conseqüência de uma distinção teórica e artificial entre a regra legislativa c
outras prescrições regulamentares; mas esta característica estatutária cor·
responde a uma superioridade inerente à lei". 13

Como foi dito, o Legislativo leve um acréscimo de atribuições, o
que ocasionou a certeza de que era realmente a intenção de constituinte
a de aprovar o parlamentarismo. Assim, restaram alguns dispositivos na
Carta de 88 endossando esta tese.
O art. 49, V, prevc a possibilidade do Congresso Nacional sustar
atos normativos do Poder Executivo. Esla é uma novidade trazida pela
Constituição atual. O art. 53 garante a inviolabilidade dos Deputados e
Senadores em suas opiniões. palavras e votes. No art. 52, II!, há uma
evidentc ampliação em relação à Emenda n.0 1/69. de cargos que deverão
ser aprovndos pelo Senado Fe(krn1. e nüo mais pelo Presidentc da República,
Por seu turno, o Poder Judiciário n;lO na mesma medida do Poder
Legislativo, tcve um grande incentivo do constituinte. Num âmbito geral,
as estruturas judiciárias estão arroladas na Constituição (art. 112 c incisos), que é onde se verifica, como é composto o Poder. Cumpre um sistema federativo, principalmente nas atribuições da Justiça Federal. dos
Tribunais dos Estados. de Juízes do Distrito Federal e Territórios.
13
~~-

In: Contribution à la théorie générale de I'tlat. Tomo I. Paris. 1920, p. 34[i.
-- ------
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Não se pode negar que a própria constituição dos Poderes e as suas
funções eram extremamente diferentes na época em que MONTESQUIEU
escreveu sua teoria, ainda porque o monarca detinha uma grande parte
do poder. Talvez, até tenha sido isto, precisamente, o que foi assimilado
pelo Poder Legislativo, que atualmente comanda o exercício do poder
soberano na grande maioria dos Estados modernos, na ordem internacional. Abra-se exceção. contudo, para os países com regime absolutista ou
marcadamente presidencialista, como nos Estados Unidos da América.
Ainda, em relação à Constituição de 88. encontramos dentro dos
poderes funções atípicas, como, por exemplo, no art. 52, I e lI, a competência do Senado federal para julgar o Presidente da República e os
Ministros de Estado nos crimes de responsabilidade, bem como processar
e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, e Procurador-Geral
da República e o Advogado-Geral da União, nos crimes da mesma natureza.
Ao Executivo, por outro lado, cabe legislar por disposição expressa
do art. 62, expedindo medidas provisórias, e do art. 68, § 2.°, que 8uteriza leis delegadas. O Judiciário, inobstante, pode legislar, ao editar Regimento Internos (art. 96, I, a) e administrar seus serviços auxiliares. prevendo-lhes os cargos na forma da lei, bem como concedendo licença e
férias aos magistrados e serventuários que lhes forem imediatamente vinculados (art. 96, I, 1).
Estas nuances constitucionais não ferem a separação dos poderes, cujo
objetivo primordial é manter as garantias individuais de cada poder, e
preservar a independência de cada um deles.

5.

Conclusão

O que visa garantir a teoria tripartite é eliminar a hipertrofia de
qualquer dos poderes. e isto pode ser conseguido através de um regime
eficaz de controles, ou como se queira chamar os "checks and ballances"
(freios e contrapesos). Para que este sistema funcione é necessário que
as funções do Estado seja atribuídas a órgãos distintos. Porém, antes de
tudo, é preciso que se corrija a falha em pensar que a separação de poderes deva ser rígida, não admitindo a flexibilidade de certas funções. Não
se quer com isto defender a delegabilidade de atribuições. Esta, na verdade, se defendida, redundaria na afronta à independência de poderes.
Deve-se. por fim, atentar para o fato de que, apesar dos poderes
serem harmônicos e independentes, não são soberanos e se encontram
sujeitos aos ditames da própria Constituição. podendo ter seus atos revistos de alguma forma.
Contudo, o exercício deste controle entre poderes é que se encontra
falho em nosso regime constitucional, o que implica num enfraquecimento da própria democracia, como proposta governamental.
218
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Em scmin<Írio intitulado Direito (' ~oci('dadc, levado a efeito na Uniy..::rsidadc Federal de Santa Cat:ll'ina, mereceu amplos desenvolvimentos
dos participantes a tese de que. a par do Direito formal positivado pelo
Estado. há. em cada sociedade. uma pluralidndc de "direitos informais".
compondo com aquele um feixe de ordenamentos jurídicos. coexistindo
no llle~lllO éS paço social.
Embol'H as posturas dos marxi~ta~, de que os direitos existentes a par
do direito estatal constituem um direito imllrgente, de acordo ao modelo
conflitivo de sociedade fundamento des~a visão teórica, a comtatação importante advinda dos trabalhos apresentados, foi o resgate do pluralismo
dos grupos sociais e de sua produçao jmídica.
Em sua palestra direcionada exatamente sobre o .. Resgate do pluralismo jurídico". o Professor OSVALDO FERREIRA DE MELO relembrou a importância do tema para a Política Jurídica, na esteira uc trabaR. Inf. legisl.
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lhos anteriores. Cuida-se, segundo ele, de "área fundamental para a pesquisa da Política Jurídica", e as discussões passam por dois níveis. O
primeiro, relativo às razões para coexistirem normas de direito estatal,
ao lado das normas informais. O segundo plano examina a conveniência
de permitir a positivação de partes do direito informal (MELO, 1983: 10).
Desde logo ressalta que, sendo o Direito meio de controle social.
constituído em um corpo de regras de comportamento, passíveis de serem
impostas forçosamente, o maior nível de sua heteronomia, compreendida
esta como a positivação das normas jJJrídicas por meio de alguém ou de
algum órgão distinto dos destinatários das regras, aumenta o possível grau
de sua divergência com os padrões socialmente desejados. Produz-se, en~
tão, um Direito desvinculado da sociedade para a qual é instituído, resultando em menor legitimidade e eficácia social.
Ao contrário, a facilitação para que se expressem positivamente as
representações jurídicas de uma sociedade, torna as normas resultantes
mai.s conformes ao sentimento iuridico prevalente, e com isso tmna mm
a observância aos padrões positivados. Compreensíveis, sem outros dados.
tais conseqüências. ligadas ao natural sentir das pessoas em dar adesão
com facilidade àquilo para que deram antecipada concordância ou que
está em franca sintonia à sua visão das coisas. A participação no ato
de criar as normas, como toda participação, é meio de autogoverno, e
resulta a nível da sociedade global, em maior democracia.
O comparecimento ao seminário referido fez surgir a idéia deste tra·
balho, com investigação sobre o pluralismo jurídico e os aspectos da
Constituição de 1988 ligados ao assunto, mais especificamente. o papel
por ela conferido aos grupos, na defesa da ordem constitucional, na produção do direito e na wlução de conflitos.
A abordagem da matéria parte da crítica ao estadualismo jurídico,
com subseqüente exame do papel dos grupos e de sua produção jurídica,
e o estudo do pluralismo na Constituição de 1988, segundo a temática
escolhida. Além da descrição do texto atual, a rememoração da história
das nossas instituições, mesmo como notícia sumária, recebeu a indispensável atenção, de acordo aos limites impostos a esta espécie de documento.
2 -

O estadualismo jurídico -

breve revisão crítica

A Idade Média foi a época da história onde o pluralismo jurídico
alcançou o ápice. Com a dissolução do Estado romano, fragmentaram-se
os centros de produção e de aplicação das regras jurídicas. Cada feudo,
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cidade ou corporaão po,;suía o ~cu direito particular. O indivíduo. de
l'i.:gw, era portador de um estatuto jurídico pessoal. do grupo a que pcrtencia, podendo invocar ,lI:IS re~ras nolS rclaçC1cs l'Ot:lhelecidas <.:0111 os
outrus.
Os juristas reais, na construção do EstaJo moderno e do absolutismo. trataram de pôr fim a essa multiplicidade de ordenamentos, atravessada. ainda. pelas ordens da Igrcja. do Império c dos reis. Para afirmar
:.l supremacia destes erigiram a doutrina da soberania estatal, fundada na
atribuiçao exclusiva ao monarca, do poder de dizer o direito. O seu tra·
balho, bem sucedido, consubstanciou-se em tornar realidade as afirmati·
vas de que a vontade do rei era ;1 lei e dc quc, em cad,l reino, uma SL)
urdem jurídica era possível.
Na lula wntra o absolutismo real, os autOl'es iluministas do século
XVIII transferem esse monopólio da pessoa do monarca para o Estado.
Voltados a dar fim aos privilégios dos uristocratas. do clero e das corpo·
rJçGes, ussentam a igualdade formal dos indivíduos no seio da sociedade,
e afirmam que a faculdade dc mandm ~ inclusive, é clnl'O, a de formular o din.:ilo ~ cabe ao Estado, com in1cira exclusividade.
Unificam-se neste último todas us pi1rcela~ de autoridade e de influ0neia antes disseminadas entre indivíduos, famílias. corporações de ofícios.
ordens religiosas, universidades c outros dispersos por todo o corpo socia1.
Importa, segundo ROLSSEAU, "quc nao haía no Estado sociedade parcial" (ROCSSEAU. 1973:53), isto é, que desapareça a lei particular, unificando-se o sistema jurídico sob o Estado,
O racionalismo iluminista consideru a mu1Lip!icidadc de ordenamcnlos como um fruto do arbítrio da hislória causador de todas as infelicidades possiveis. Como aqudcs pensadores entendem que tudo pode SíCr
ukunçmlo íC construído pela razão. acrcditnm que através da ciência da
legisIaçiío seja possível estabelecer leis universais c imutáveis, válidas para todos os tempos e lugares, por sercm adequadas à naturez<l humana.
ünica e invariável (BOBBIO, 1979:70). Ambicionam produzir regras :;impIes e claras. de modo que sua aplicaçilo se.ía automática, <: fim uc impossibilitm qualquer concorr~llcia. mC~11lO por via Íntl.;rprctatív:l. com ~I
l'xc1usi vidadc cst<ltul,
Sob esses fundamcntos iUl.:ológicos assenLOlhl.: a doulrinu chwnau,l
de pmitivismo, por que reconhece como Direito, apenas aquele posto
pelo Estado, :llco.nçando, com KELSEN. a identificação entre Direito e
Estado.
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Do ponto de vista da Filosofia do Direito, semelhante posição mere·
ceu ampla crítica e refutação. A idéia de inexistir ordem jurídica fora
da estatal pode ser afastada, mesmo, pela pr6pria obrigatoriedade do
direito estatal. UBIRATAN BORGES DE MACEDO reporta, a prop6sito,
a lição de BRUCCULERI:
"Quando o Estado InICIa o seu trabalho de composição
jurídica, quando impõe a primeira lei, tem ou não tem direito
de impor.se sobre os outros? E estes outros têm ou não têm
uma obrigação e, portanto, um dever de se aterem à lei? Se
existe esse direito e esse dever, eis já um direito que é ante·
rior à lei, e, portanto, não estataL Mas esse direito e esse dever
não existem, então a primeira lei (e pela mesma razão as sub·
seqüentes) é despojada do caráter essencial da obrigatoriedade.
Não se diga que em tal caso a obrigatoriedade surgiria de
um pressuposto contrato social que está na base da sociedade
política; primeiramente porque a hipótese do contrato é um
sonho que não merece ser tomado em consideração, e em segundo lugar porque, mesmo admitido o contrato imaginário, ele
supõe pelo menos preexistente o princípio: Pacta sunt servancla." (MACEDO, 1978: 116/7.)
Sob o aspecto prático, a doutrina estadualista resultaria em um siste·
ma de normas completo, e perfeito, sem lugar para a intervenção criativa
do jurista, cujo papel se resumiria à simples aplicação lógica. No entanto,
na realidade, forçoso foi ao próprio legislador estatal a identificação de
falhas e imperfeições, tanto que a assim denominada Lei de Introdução
ao C6digo Civil (Decreto--Lei n.o 4.657, de 4 de setembro de 1942), em
seu artigo 4.°, autoriza ao juiz decidir, "quando a lei for omissa", "de
acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito".
A sociologia, doutra banda. constata a pluralidade de ordenações.
Leia-se a listagem trazida por BOAVENTURA DE SOUZA SANTOS em O
Discuno e o Poder, e sua incisiva afirmação de que tal fen6meno é encontrável em qualquer sociedade com um mínimo de heterogeneidade
(SANTOS, 1988:76).
Na verdade, "a ordem do direito estatal é tão-s6" - constata outro
sociólogo (GURVITCH, 1977:269) - uma ordem do direito entre várias
outras". Como vai se ver adiante, "os grupos estruturados são capazes
de dar origem a ordenações jurídicas" (GURVITCH, 1977: 268).
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sub~eqüentc

v:li l:\'ilknci<ir a~ ralh~l~ ll~l :lrpll111entaç:Lo ilua afirmativa de que a sociedade 6 composta, apena~. de
indi víduos destituídos de poder, até a exclusividade dcqe. por parte do
htadu c o comcct<Írio do coladu:llismo jurídico.
A análise

mini~tu. D.~sde

Em qualquser
de poder.

n:hl~ão

suc.:ial encontra-se, sempre, um relucionmnt'nto

ConflUn!LlIll-se o~ 'cus dClllelllus: a dUlllillU(,'ãu e ~I depcncit:nciLl. em
quaisquer circunstâncias. FOUCAULT estudou sua microfísica e identifi·
cou U111a multiplicidade de Cürrelal;lies de poder, com afrontamentos. con·
I rudi~0es ou estrat~gias perpassando todo o corpo social (FO UCA ULT,
1980:88 /Y), \lão lüí um só poder, mas poderes difusos por todo o ambiente, quc aS~Ull1em coloração políticéI. econômica, ~ocial, cultlll'<tl, n:1 igiosa, moral, esportiva, Wl1üIOS:1 llll dc outro tipo, lk :Ii.:ordo il coniug~l<;iio diLllética aí ocorrente.
A sociedade. doutro lado, n,LO é mcru :lgn:g<ldo de il1divíduo~. Cnll1põe-na um complexo sistema de grupos. a par dos seres humanos. Estes
não SI; inserem de imediato nu totalidauc. hll.Clll-no por m.;io dos grupos,
I.:omlituídos ue acorJo ús suas lH:CC~síd<.ld..:s. Ü impulso sexuul leva ~l
criação da f<.1mília; a procura de recursos para subsistência reún..: os homem. em fábricas. sociedades comerciais. sindicatos; a paixão esportiva
assú.:ia-os cm clubes dessa i,;sp~cic; ~l n..:n~a religiosa reúne-os em ign.:ja,.
Inútil reprod uzir os ex..:mplos. Os gru pOs süo realidades sociais. originados de rc1Jcionamentos cntre os indivíduos. os quais cri<lm tais unidades
com iJentídadc própria, distinta dos SCLls membrO'. e t!írelionadas :1 um
ohictíVl' COlllUlll (CLRVITCII. 1977:262).
A tentativa iluminista de esc;lIllOlear a exist2ncia deles frustrou-se.
superada pela realidade sociaL Como csc.:reveu HEGEL, a sociedade civil
não se dissolve em poeira momi.:a de indivíduos mas orden<l-se "em asspc.:i~I\C)cs. Cülllun idades c corporacões" (H FGEL. 196R: 218/9).
Numa acep(,'uo instrumental, o poder compreende os meios de que um
homem dispõe para dobrar a vontade de outros, obrigando-os a cumprirem uma orientação por ele lr'lçadu. Todavia, segundo bem expressou
HAN~.\H ARENDT, "o poder brota onde as pessoas se unem e ntuam
em conjunto" (ARENDT, 1970:48), Com a soma das forças de cada um.
é po~sível superar a situaçuo de dependência. equilihrando 'l relação de
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anterior inferioridade. Para exemplificar, basta recordar as melhores con·
dições de trabalho obtidas pelos sindicatos, que permitem aos trabalhadores ultrapassar sua fraqueza enquanto isolados, para, em conjunto, te·
rem condições, até, de impor exigências aos patrões. A formação de
grupos é, portanto, modo de criar centros de poder.
Colocados esses pressupostos, é fácil correlacionar os grupos e o di·
reito. Em vista da ubiqüidade do poder no meio social, O direito. pauta
da conduta em sociedade, há de estar com ele relacionado. Com efeito.
Na produção da norma, vários moldes podem compor o seu conteúdo.
Entre as muitas soluções, o poder intervém para escolher a que se lhe
configura mais apropriada. Esse momento decis6rio, da interferência do
poder, é o ponto culminante do processo nomogenético, na lição de JOS~
EDUARDO DE FARIA (FARIA, 1978: 115). Como os grupos são focos
de poder, detêm, do mesmo modo que o Estado, a faculdade de dar à
luz regras jurídicas.
4 -

O resgate do pluralismo na Constituição de 1988

A Constituição de 1988, excetuado o curto período de vigência da
Carta corporativista de 1934, rompeu com a tradição individualística de
nossas Constituições. Nestas, o cidadão aparecia como eleitor isolado ou,
depois de 1946. na condição de militante em partido político, mas sem
a possibilidade de atuar a nível s6cio-politico, através dos grupos sociais
não-partidários .
Vale recordar que a Constituição do Império, de 25 de março de
1824, proclamou em seu artigo 179, § 25:
"Ficam abolidas as corporações de ofícios, seus juízes, es·
crivões e mestres,"
Cuidava-se de afirmativa ret6rica, pois, em verdade, inexistiam corporações de ofícios no Brasil de então. Era antes uma demonstração de
estar a Carta imperial permeada da ideologia liberal, que opunha o Estado,
como organização política, à sociedade constituída de indivíduos agindo
isolados, em busca de satisfazerem os seus interesses individuais.
A Constituição de 1988, voltada a construir uma sociedade pluralista
(Preâmbulo), tratou de institucionalizar uma democracia participativa.
Pode esta ser caracterizada como um modelo de organização democrática,
com fundamento não apenas na representação popular. mas, também, na
participação ativa e organizada do povo na administração dos assuntos
22.
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ele seu interesse. Assim, o artigo 29, tratando dos Municípios, exigiu, no
inciso X, a "cooperação das assm:iaçõcs representativas no plnnejamcnto
lllunil.:ipal" .
A nova Carta procurou revalorizar os grupos, como entidades intermediárias entre o Estado e os indivíduos. Algumas atividades estatais
passaram a ser compartilhadas com os grupos. "A educaç~o, por exemplo,
é direito de todos e dever do Lstm[u e da família (grifei), será promovida

e incentÍvada com a colaboração da sociedadc·'.
A atual Lei Maior trouxe conel ições para qw: as regras j urídieas
positivas deixem de resultar das lucubraí;ões daULrais de alguns exercentes
do poder do Estado, como os membro de sua tecnoburocracia, c passem a
ostentar o selo legitimador da participaçiio popular. Como escrevi alhures:
"Em uma democracia verdadeira, é possível observar a existência de muitos poderes sociais (partidos políticos, sindicatos,
igrejas, grupos de pressão), em diálogo partieipati vo, compartindo
a soberania do Estado, a qLH:m cabe a funçao de árbitro, para
manter a integração da sociedJde. Os múltiplos centros de poder
tomam parte na produção jurídica, por meio da criação de normas,
dentro dos seus âmbitos específicos, (; pela eretiva participaçiío
n<l escolha da regra, quando da positivm;iio do direito estatal.
Tem-se. aí uma poliarquia, com plundismo de poderes ativos e
multiplicidade de fontes do direito. que. embora imperfeito como
toda obra humana, deve servir, não a um grupo privilegiado. mas
a todo o corpo saciar." (Revista de !nformarc7o Legislativa. Brasília, Senado Federal, a. 26, n. 202, abr.jjun. 1989, p. 100.
No seguimento, busear-se-á descrever as inovações cons Li tucionais, em
Lrês níveis, compreendendo o papel dos grupos na defesa e pruout,:iio da
ordem constitucíonal, suas atribuições para assegurnmenlo dos seus interesses c, enfim, o direito informal e a solução de litígius.
Ficarão de fora as regras referentes aos grupos tt:rritoriais - EsLadosMembros e Municípios - e aos político-partidários. os partidos. porque
sua atuação se faz a nível formal, tradicionalmente incluídus na estruLura
estatal.

5.

Papel dos grupos na defesa e na atualizaçiio da ordem constitucional

Embora timidamente, o legislador constituinte engajou. além dos
partidos políticos, duas espécies de grupos, na defesa da Constituiçiio. O
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artigo 103, IX, autoriza "confederação sindical ou entidade de classe de
âmbito nacional" a proporem, perante o Supremo Tribunal Federal, a
ação de inconstitucionalidade. Quer dizer, aquelas entidades podem pedir
ao mais alto Tribunal do País - cuja função precípua é a guarda da
Constituição (art. 102, caput) - para que examine uma lei ou ato normativo
e verifique sua compatibilidade, ou não, com a Lei Maior. Cabe-lhes,
ainda, postular junto àquela Corte o reconhecimento da existência de omissão no cumprimento de dispositivo constitucional, por parte de alguns dos
três Poderes do Estado (artigo 102, § 2.°).
A declaração da inconstitucionalidade de norma de hierarquia inferior
é meio jurisdicional para obviar que a Constituição seja violada em seus
preceitos, pela legislação comum. Se aquela é a Lei Maior, princípio e
fonte de validade do ordenamento jurídico, nenhuma regra de grau hierárquico menos elevado pode contrariá-la. Caso isso ocorra, será possível
reconhecer a norma destoante como destituída de valor jurídico.
Por outro lado, a Constituição traça um projeto de convivência, é um
plano de evolução social.
Para atingir os objetivos fundamentais do País (veja-se artigo 3.°,
onde constam, entre outros, o de construir uma sociedade livre, justa e
solidária, e o de erradicar a pobreza e a marginalização), algumas normas
se referem a metas, para cuja consecução serão necessárias medidas legais
ou administrativas e a cooperação de vários setores da sociedade. sem o
que não se conseguirá, v.g., a redução das desigualdades regionais e sociais
(artigo 170, inciso VII). A omissão em tais providências, como também
a da edição de leis que completem preceitos constitucionais disso dependentes (p.ex., art. 37. VII: "o direito de greve [dos servidores públicos}
será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar"),
é forma de descumprimento da Carta Magna, gerando inconstitucionalidade.
Em todas essas hipóteses, os grupos antes referidos podem promover
a ação de inconstitucionalidade, importante forma de participação na
defesa da ordem constitucional.
Também na atualização da Lei Maior, é possível venham os grupos
a influir. Através do plebiscito (Constituição, artigo 14, I), o povo será
chamado a decidir por meio de votação sobre "mudança a ser introduzida
nas instituições fundamentais do Estado" (RIBEIRO, 1986:12). Assim,
de acordo ao artigo 2.°, caput, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, "no dia 7 de setembro de 1993, o eleitorado definirá, através
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de plebiscito, a forma (repúblic<l Ou monarquia constitucional) c o sistema
de governo (parlamentarismo ou presidencialismo) que devem vigorar no
País" .
Bem se vê, do exemplo proporcionado pelo legislador constituinte,
que os temas submetidos à consulta plebiscitária ultrapassam os limites
usuais das eleições, centradas principalmente em termos de disputa poifticopartidária, onde a filiação dos candidatos a uma agremiação desta naturCl.'l
é exigência indecJimíve1 (Conslilllição, <Irrigo 14. § 3.", V). As questões
de plebiscito são de natureza fundamental. c se referem a interesses c aspirações de toda a sociedade. Parece, por isso, que os grupos em geral
terão de atuar, em tal oportunidade, de modo muito 3tivo, em face de
sua condição de entidades intermcdiftrias entre o Estado e os indiv iduos.
6 -

Participação dos grupos na criaciio do direito e na defesa dos direi/os
de seus associados

A Constituição assegura a partlClpaçuo popular, na criação do ordenamento jurídico, através dos institutos do referendo c da iniciativa
popular, mencionados no artigo 14, II e II l. Por meio daquele, o povo ç
chamado a dar assentimento "para conferir validade a uma proposição normativa ordinária", A iniciativa popular "é o direito reconhecido a determinado número de eleitores de submeter à Assembléia Legislativa uma
proposição concreta" (RIBEIRO, 1986: 12).
Em ambos os casos, os grupos terão

oporlUniduJ~

de influir cntre

seus aderenJes, recomendando a resposta ou a proposjçiio mais adcqllalb
às suas aspírações e necessidades. Se a Constituição autorizou o trabulho
dos grupos de pressão (lobbies) junto ao Parlamento. quando facultou às
entidades associativas a representação extrajudicial dos seus filiados (artigo
5.°, XXi), quaisquer grupos, por meio da iniciativa popular, terão recurso
para fazer as Casas Legislativas se definirem accn.:a de mMéria.s Jo sev
interesse, bem como, pelo referendo, oportunidade para vetar os projetos
legislativos, quando lhes pareçam prejudiciais_
Ê necessária, todavia, a regulamentação leg<ll dL:sSCS institutos. por
enquanto mera promessa constitucional. Igualmente agiria bem o legislador ordinário em normatizar a atividade lobística que. como visto, não
é ilícita, mas precisa se desenrolar às claras, para corresponder às exigências de um Estado Democrático de Direito (artigo 1.", caput), cujas dccíSllCS
de governo têm de ser tomadas em públíco, ressalvadas as pouquissim3s
exceções, em casos extremos,
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A Constituição admitiu, ainda, em duas hipóteses, a presença dos
grupos no processo legislativo.
Na área da assistência social, estipulou o artigo 204. em seu inciso
lI, caber U a participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos
os níveis"_
Com relação aos Municípios, determinou o artigo 29, inciso X, que
suas leis orgânicas devem assegurar a "cooperação das associações repre·
sentativas no planejamento municipal".
Vê-se desses dispositivos ter o legislador constituinte assegurado participação ativa aos grupos, na feitura das normas de planejamento local e
da assistência social, como entidades representativas da população. Ainda
aqui, a dicção constitucional exige normatização de grau ordinário, para
explicitar em que condições um determinado grupo é representati:llo, evitando. com isso, a criação de entidades fictícias, aptas a servirem, não a coletividade, mas a intuitos manipulat6rios.
Doutra banda. a Lei Maior, além de assegurar ampla liberdade para
criação e funcionamento de associações com fins lícitos (artigo 5.°, incisos
XVII, XVIII, XIX e XX), conferiu-lhes legitimidade para representar
os seus filiados em juízo ou extrajudicialmente, desde que estes o autorizem
de modo expresso (artigo 5.", XXI). O inciso LXX do artigo 5.° intro·
duziu o mandado de segurança coletivo, a ser impetrado por:
"a) partido político com representação no Congresso Na-

cional;
b) organização sindical, entidade de classe ou associação
legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um
ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados."

Alargou, pois, a função antes reconhecida aos sindicatos, nas demandas
trabalhistas coletivas. Agora, os grupos indicados exercem a defesa dos
interesses jurídicos de seus membros, perante a Justiça ou outros 6rgãos
estatais.
7 -

Os grupos e a solução de litígios

Na jurisdição trabalhista é tradição do nosso direito a presença de
juízes extraídos das classes trabalhadora e patronal. Na Justiça militar,
tomam assento em seus 6rgãos julgadores membros das forças militares,
ao lado de juízes togados.
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Enquanto C\i~ti\l o illri nos processos por crimes de economia popular,
dele faziam parte donas de casa c representantes dos consumidores.
Tais precedentes serviram de molde à disposição do artigo 98, I, assim
concebido:
"A União, no Distrito Federal c nos Territórios, e os Estados
criarão:
I - juizados CSpCClillS. providos por juízes togados, ou
togados c leigos, competentes para a conciliação, o julgamento
c a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações
penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos
oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei,
a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de
primeiro grau;"
Andou bcm o constituinte, nesse marco. A rapidificação da Justiça
exige, a par de simplificmcm-se os seus trâmites, a participação popular
nos seus trabalhos. As leis que venham a institucionalizar esses juizados
especiais poderão neles incluir juízes leigos, a serem indicados pelos grupos ligados aos interesses em litígio. Assim, em uma disputa de vizinhos
ou relativa à poluição ambiental, teriam participação pessoas indicadas pela
associação de moradores do bairro. Para causa relacionada a contratos
comerciais, importaria trazer julgadores nomeados pela associação de
consumidores e pela associação comercial. Voltados a obter resultados
conciliatórios, tais representantes grupais em muito auxiliariam a terminar
os conflitos c a diminuír o avassalador volume de trabalho entregue ao
Poder Judicinrio.
Por sua vez, o artigu 217, ~ 1.", consagruu a colaboração de justiça
de entidade grupal. Excluiu do acesso ao Poder Judiciário as questões
referentes à disciplina e às competições desportivas, antes de "esgotarem-se
as instâncias da justiça desportiva", a qual terá o prazo máximo de sessenta
dias para decidir. Tem-se, aí, o Estado cedendo lugar a uma entidade
desligada de sua estrutura formal, mas atuan te em determinado setor
social.
8 -

Por uma democracia participativa

A Constituição de 1988 avançou na questão do pluralismo jurídico,
ainda que tibiamente, por haver dcixado de ordenar a ouvida dos grupos .
.
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ao menos os mais importantes, nas questões legislativas em geral e na
formulação das políticas em todos os setores. A tomada de posição incisiva,
quanto à assistência social e ao planejamento municipal, toma injustificado
o silêncio quanto a outros campos.
Sem dúvida, inexiste proibição para que a prática difunda-se a
nível legislativo, como se tem feito, informalmente, quando o Governo procura obter cooperação espontânea do empresariado para conter a alta dos
preços.
Adotada a participação dos grupos para decidir sobre os problemas
nacionais, evitar-se-á o governo dos partidos, em que aqueles com maior
número de eleitos resolvem as questões a seu bel-prazer, muitas vezes desligados da verdadeira vontade do eleitorado.
S6 um autêntico pluralismo jurídico permitirá compor uma ordem do
Direito mais legítima, por estar de acordo às representações jurídicas do
povo. A expansão pluralista implica em cada vez mais democracia participativa.

9 -
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SUMARIO
I ~ Da evolução do FINSOCIAL até a Constituição de
1988. Il - Os efeitos da Constituição de 1988. III - Do
descabimento da sobrevivência do FINSOCIAL COmo contribuição após o advento da Constituição de 1988. IV Da inconstituc.ionalidade do FINSOCIAL concebido como
imposto. V - Conclusões.

I -

na epulllç'uo do Fi N SOC IA L

me

a COlIstituiçüu de 1988

1. O Decreto-Lei n." [.940, de 2')-5-1982. instituiu a contribuição social
e eriou o Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL). A contribuição
se destinava a custear investimentos de caráter assistencial, em alimentação,
habitaç.'io popular. saüde, educJção c amparo ao pequeno agricultor. incidindo sobre a receita bruta das empresas püblicas e privadas, vendedores
de mercadorias. das instituições financeirJs e Jas seguradoras (art. 1." § 1.°)
e sobre o valor do imposto de renda pago pelas empresas que realizam
exclusivamente venda de serviço (§ 2."), com alíquotas diferenciadas (de
0,50'(: no primeiro caso e de 5í)ó no segundo).
2. O Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL) foi criado para dar
apoio financeiro aos projetos de carMe}' a~,istencial já referidos (art. 3,°),
sendo administrado pelo BNDES (art. 5.°) c arrecadadas as contribuiçõe,
pelo Banco do Brasil S.A. c pela Caixa Econômica Federal c pelos seus
agentes (art. 2,°).
3. Posteriormente, houve várias alterações legislativas. Assim, o Decreto
n.O 91.236, de 8-5-198'), determinou que os valores arrecadados pela União
Federal referentes ao FINSOCIAL fossem transferidos. conforme o caso,
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aos Ministérios ou ao BNDES, de acordo com as normas complementares
a serem baixadas pelo Ministério da Fazenda e pela Seplan. Houve, tam·
bém, modificações redacionais, em virtude da Lei n.O 7.611, de 8-7-1987,
e o Decreto-Lei n.O 2.397, de 21·12·1987, tratou do FINSOCIAL e das
sociedades civis de prestação de serviços profissionais.
4. Entre 1982 e 1988, surgiram numerosas discussões e pleitos judiciais
em relação à contribuição social do FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL
<doravante simplesmente denominada FINSOCIAL), seja em relação à
sua natureza de tributo, seia quanto à aplicação do princípio básico d3
anterioridade e da anualidade do tributo, seja, finalmente, quanto à sua
criação por decreto-Iei.

5. Não obstante as divergências doutrinárias, pacificou-se, na jurispru.
dência, o entendimento em relação à validade da contribuição criada por
decreto-Iei, desde que respeitado o princípio da anualidade, considerando,
ainda, os tribunais que se caracterizava como verdadeiro imposto inomi·
nado por ter como fato gerador "situação independente de qualquer ati·
vidade estatal específica relativa ao contribuinte".
6. Tanto o Supremo Tribunal Federal, como o antigo Tribunal Federal
de Recursos fixaram a sua orientação, de modo pacífico, na matéria, como
se verifica pelas decisões proferidas respectivamente pelo primeiro nos
RE's n.os 103.778 elOS. 340, além de numerosos outros. e pelo segundo
nos MS 97. 775-DF e 99. 552-DF, e na AC 99.024-RJ.
7. No julgamento do MS 97. 775-DF, pelo TFR, o Ministro SEBASTIÃO
REIS teve o ensejo de salientar em seu voto que:
.. . .. o nosso Estatuto Maior ao lado das figuras tributárias
tradicionais do imposto, da taxa, da contribuição de melhoria, no
inc. 1, § 2.° do seu art. 21, no capítulo do sistema tributário,
alude a contribuições, tendo em vista a intervenção no domínio
econômico ou o interesse de categorias profissionais e para atender diretamente à parte da União, no custeio dos encargos da
previdência social e no seu art. 43, X, no capítulo seguinte,
refere-se a contribuições sociais para custear os encargos previstos
nos arts. 165, 11, V, XII, XVI e XIX, 166, § 1.0, 175 e § 4.° e
178, preceito esse em que se insinua a tese da parafiscalidade.
Na espécie, pretende o legisl&dor do Dec.-Lei n.o 1.940/202
instituir "contribuição social" destinada a custear investimentos
de caráter assistencial em alimentação. habitação popular. saúde,
educação e amparo ao pequeno agricultor (art. 1.") .
Nesse particular, mesmo que se admita a tese de que, após a
EC 8/77, as contribuições sociais ali referidas, passaram a categorias estritamente financeiras ou paratributárias, o certo é que,
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como o Je11l0l15trLlm o~ vutos dos f\lin. Tune:K) 8r:1;; e Carlos
Mário Ydloso. a contribuiçâo sob exame lÚO :oe identifica Cl1Tll
qualquer das figuras ali elcncadas.
Tenho que a enumeração respectiva constitui 1I1iJ11CI'L/S c/allsus. taxativo, quer a consideremos cxaçâo tributúria ou não-tributária, o certo é que representa prestações coativas, limitadoras
da propriedade, c, por isso, devem ser c<ilédogadLls em lju<J(!rl 1
fechado e não aberto a demasias, de outro, porque se pretellde:os(
dar-lhe alcance exemplificativo teria adotado o critério do I;:>
creto-Lei n.o 27/66 quc, JpÓS enumerar várill' l11odalidaclc~ lk
contribuições, completa o rol adotando a chíuôula abcrt~l 'c l)utr~IS
atribuições saci ais criadas por lei'.

A toda sorte. pretendesse o constituin1c br~!sikiro dar ao
conceito dc contribuição um L'1astl:rio Jbcrlo Ü sW.l inventiva c às
necessidades crescentes do T..:souro, ter-se-ia valido, autorizadamente, do ensinamento originário de RUBENS GOMES DE SOUZA, quando definiu U~ contribuições por exc1usJo, conceituando-se
como a exação que n<1O se identifica nem (l'111 taxa, nem com
imposto. Acrescente-se q uc mesmo tcenicamente _ a doul ri na dominante é no sentido de que a hipólese ue incidência lb contribuição particulariza-se por uma aluaçJu eS1(1ta1 indirçU1 c mcdiatamente referida ao obrigado."
8. No mesmo acórdão, concluiu o l'vlinistro CARLOS lI,1:\DFlR\.
seu voto, que:

1111

"No mérito, bastam à re]Clçao du :lqWlllt'ntu de ik;,:a!il1:Jck
da contribuição ao FINSOCI AL as rl'iteralbs c1ccisôc, elo f )c_
Supremo Tribunal Federal. reconhecendo a lieiedadc da criac-lo
ou majoração de tributos por decreto-lei. [nlrL' os mais recentes,
vale citar os acórdãos nos RE's 99702. 99_71-1, Q9.853, R,'1.
o Min. SOARES MUNOZ (Dl 24-4-83) c qq. 709, Rc1. o \1in.
DTACl FALCÃO (Dl 6-'1-8')). t a ôeguinlc :1 l'menl~\ dn~ 1<'-;
primeiros acórdãos ciladas - IOF eriaçüo por decreto-lei:
"Em nosso sistema constitucional. observados os requi·
sitos estabelecidos no ar!. 5'5, 11. ela Cmta \1agna. decreto-lei
pode criar ou majorar tributo."
Recurso cxtraordinúrio de que nJo se eOIl hcce ( ... ) .
Com respeito ~l inconstitucionalid~~dc ela cl)hranca. repl'l'cluZl) a conclusão do \'l'tu que pr('fcri no jllli':~II1l"1l!t) du l'dS ')7.77,_
em 2-12-82:
"Tenho, assim, que a contribuiçflo para um fundo criado por lei. ,] ser administr:lclo por lIlll órg~o dcsign~c1o n~1
lei, não é inconstitucional."
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o

que é inconstitucional é a sua exigência no mesmo exer-

cício em que loi instituído.
e. que o princípio do § 29 do art. 153, da Constituição se
aplica a toda espécie de tributo, mesmo que se trate de contribuição para fim social. A inspiração solidarista da contribuição
não a exclui da rigidez do princípio. que representa uma garantia
do contribuinte. E toda garantia constitucional importa limitaçiíO
do exercício do Poder Público."

9.

Mais recentemente, já nas vésperas da nova Constituição, o Supremo
Tribunal Federal teve o ensejo de ir mais longe do que o Tribunal Federal
de Recursos, no reconhecimento da natureza tributária ampla do FINSOCIAL, ao examinar a sua incidência sobre livros, jornais, revistas e papel
de imprensa. Efetivamente, o Tribunal Federal de Recursos, pela sua 4. a
Turma, tinha entendido que o FINSOCIAL incidia inclusive sobre os
bens imunes aos quais se referia o art. 19, 111 da Emenda Constitucional
n.O 1 (então vigente), em acórdão cuja ementa é a seguinte:
"Tributário, FlNSOCIAL. Imunidade, CF, artigo 19, 111, d.
I - O FlNSOCIAL é uma contribuição para intervenção no
domínio econômico. Assim, não obstante o seu caráter tributário,
sujeita, inclusive, ao princípio da anterioridade, não está abratJgida pela imunidade do art. 19, lII, d, da Constituição restrita a

imposto."
10. Apreciando o respectivo Recurso Extraordinário de n.O 109.484.
decidiu a 2.a Turma do Excelso Pretória, por unanimidade, em 22-4-1988
que:
"Reconhecidas, em precedentes do Supremo Tribunal Federal, a natureza tributária do FINSOCIAL e a amplitude da
imunidade assegurada pelo art. 19, 111, d, da Carta Política em
vigor, ao livro. ao jornal, aos periódicos e ao papel destinado à
sua impressão, há de estender-se a proteção constitucional até em razão do princípio da liberdade de opinião e de difusáo
de idéias (art. 153, § 8.°, CF) - à fase de comercialização que,
sem dúvida, se compreende na imunidade."
11. No seu voto, o eminente relator Ministro, Ce.UO BORlA, salientou
que:
"No julgamento do RE 103. 778·4·DF, Relator o eminente
Ministro Cordeiro Guerra, o Supremo Tribunal Federal, em sua
composição plena, reconheceu a natureza tributária do FINSOCIAL (art. 21, § 1.0, CF), conforme se vê às fls. 220/254.
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A deci~~o está re,ull1id:l n:1 l'lllCnlél. I'crhi:<:
"FINSOCIAL. Decreto·Lei n."

I, lqO. de 25 de maio

de 1982. Caracterizada a sua natureza tribut<Íri<l legitima-se
a observância do princípio da anualidade, art. [53. § 20. da
CI}nstituição Federal.
Pacificou-se a .iurisprudêneia do Supremo Tribunal
h:Jeral no sentido de que o decreto-lei, em nOSS(1 sistcma
consti tuciona1. obscl'vaclos os requisi tos est:lbe lecidos pelo
art. 55 da Constituição, pode criar e major<l1' tributos."
De outra parte, a Corte tem, seguiu.llllenh:, proclamélclo a
natureza objetiva da imunid<lde assegur,lda pelo art. 19, III d,
da Constituição Federal. ao livro, <la .jornal. :105 peri6dicos c :10
papel destinado li sua impressão.
No caso dos auLOs, discul~>se a ineidênci:l do tributo na
parte do faturamento das empresas recorrenles. que lhes resulta
da venda dos objetos dcc1<Jrilc1m imunes pcl'i C(ll1Slituição. ou
scia, livros. jornais e periódicos.
Como estatuído no art. 1.''' ~ (.". de) DL'erelo-1 ei n.' I, qW/8~.
alíquota de O,5So do FINSOCIAL:
'incidirá sobre a receita bruta da~ emprc~as rúb1ic~lS e pnvadas que realizam venda de lllcrcadori8s, bem como da~
instituições fimmceiras e das wciedades seguradoras."

Não se distill~[(e, T1('S~'(' particulul'. (J rtN.";()CI.~ r (!o '.'1.'10\'
Sobre Serviços de Qualquer ,"'([turca/ ,iO qt1él1 u 1i Vl'O,
o jornal e o periódico estão ;munt:s, sqltlm\o dceisüo do Colcndo
Plenário do Supremo Tribunal federal no RF 101, -~-t5-'i-RS.
(l mpos/o

Na vcrdade. tanto O ISSQi\, COlllll u Flr-.SOCL\L. n;lo incidem diretamente mbre os objetos antes citados e constitucionalmente protegidos, mas adotam, como b:lses de uí1culo, diferentes aspectos das vantagens econômicas aufcricbs pelo com(rcio
respectivo.
Esta Corte já afirmou que é ampla a imunidade do :m. 19.
111, d, da Constituição Federal." (RT1. 1~7/1.ü(-·7 a 1069)
r 2.
C01l11.:nlamlo esses ae~;l'dãus. a doulrilw l'ecunllcc,.'l' :1 importúllci:1
das decisões profcddas pelo Poder Judiciúrio que, aplicando o ano -1-," do
Código Tributório Nacional, fez prevalecer a verdadeira naturCZ3 d3 exação
sobre o scu "nomen ;wis" reconhecendo que havia, 110 cuso. [1111 l'cnladciro
imposto e não uma contribuição e aplicando o regime juridico COIls(!(!iicnle.
R. Inf. legisl.
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13. A jurisprudência anterior à Constituição vigente é relevante porque
importou em reconhecer, na contribuição para o FINSOCIAL, um imposto federal do campo residual, ou seja, um tributo que não gera créditos
em operações subseqüentes, sendo de natureza cumulativa, o que tem
repercussões jurídicas relevantes em virtude do disposto na Constituição
vigente.
A) O fato gerador do FINSOCIAL na vigência da Constituição de 1967
14. O Decreto-Lei n.O 1.940/82 instituiu a exação fiscal conhecida como
FINSOCIAL, dispondo no seu art. 1.° o seguinte:
"Art. 10 - J:; instituída, na forma prevista neste decretolei, contribuição social, destinada a custear investimentos de
caráter assistencial em alimentação, habitação popular, saúde;
educação e amparo ao pequeno agricultor.

§- 1." - A contribuição social de que trata este artigo será
de 0,58% e incidirá sobre a receita bruta das empresas públicas
e privadas que realizam venda de mercadorias, bem como das
instituições financeiras e das sociedades seguradoras.
§ 2.° - Para as empresas públicas e privadas que realizam exclusivamente venda de serviços, a contribuição será de
5% e incidirá sobre o valor do imposto sobre a renda devido. ou
como se devido fosse.

§ 3.° - A contribuição não incidirá sobre a venda de
mercadorias ou serviços destinados ao exterior, nas condições
estabelecidas em portaria do Minist6:io da faz.enda."
15. Da leitura dos §§ 1.° e 2.° acima, depreende-se que as bases de
cálculo do FINSOCIAL são duas:

I - a receita bruta das empresas públkas c ptlvadas que real'rzam
venda de mercadorias; e

11 - o imposto de renda devido das empresas públicas e privadas
que realizam exclusivamente venda de serviços.
16. A base de cálculo tem sido definida pela melhor doutrina como
sendo a "perspectiva dímensíve1 do fato gerador", uma vez que é a partir
e nos limites da previsão legal da hipótese de incidência (fato gerador) que
a base de cálculo é definida, podendo ser menor ou igual à referidn
hipótese.
17. No caso em exame, não houve a preocupação por parte do legislador de especificar o fato gerador, sendo apenas a base de cálculo objeto
da definição adotada.
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18. Dessa formu, o fato gerador do FI~SOCr;\L C- igual ú base de
c<Í1cuiL). lima vez que niio havendu ddiniçiio da hipótese de incidêllci,l
esta scrú ncccssmimnente a SU<l própria perspectiva trnçada na lei.
19. A dcfi Iliçiío d<l csploeie de e.\~lçiiL) earae1eriz~HJa pelo F [NSOCI A L
foi realizada pela doutrina e pela jurisprud':ncia de forma harmônica,
uma vez que houve quase unanimidade em conceituar tal exaçiio como
imposto. tendo o Supremo Tribun,11 Federal coll"ulilbd<, ddinitiv~lmcl1te
esse entendimento comojú evidellciamos.
20. Sob a égide da Constituição de 1967 (com reuação daua pela Emenda
Constitucional n." 1/69), o FINSOCIAL foi considerado (i) novo imposto
em sua incidência sobre a reccita brutu e di) adicional uo Imposto dc
Renda em C:1SO de venda exclusiva ue serviços.

2I.

Os tribunais, segundo o que consta de levantamento jurisprudencial
realizado sobre a matéria, não <lprofunuaram-se no exame da legal idade
do FJf\:SOCrAL como imposto novo e auicional do Imposto de Renda
em face do texto constitucional da E. C. n." 1/69, sendo que muitas
decisões sobre a possibilidade ou não de cobnmça do f1NSOCIAL no
mesmo exercício da sua criação afirmaram :1 ~U~l k~~didmle dc~;de que
observado o princípio da anualiJude.
13)

U flI\SOClAL como

1l()]!O

imposto

lU!

ConstilIliç''-LO de 1967

(EC n. 1/69)
ú

22. Quanto li instituição como novo imposto, se assim considerada a
contribuição ao flNSOClAL. existiria violaçüo ao ~ 1." do art. 21. qu~
dispunha:
"§ 1.° - A União poderá instituir outt'lJS impostos, além dos
mencionados nos itens anteriores, desde que não tenham
fato gerador c base de cálculo ic10ntiem: aos previstos nos
w·ts. 23 e 24."

(OBS.: Os arts. 23 e 24 tratavam de impostos de competCncia
estadual e municipal.)
A" recci t<l bruta". que seria o LHo gerador e u b,lse dI.: cálculo do
novo imposto, como visto inicialmente, nada mais é do que a quantidade
de valor financeiro cuja disponibilidade a sociedade adquire aO vender
ou fornecer mercadorias c produtos.
2) .

24.
De acordo com o uisposto no Decreto-Lei n." 1.940/82, o rINSOCIAL como imposto incidiria somente sobre a venda de mercadorias cuja
bnsc de cálculo é definida pelo art. 14 do Decreto-Lei n.O 5, de 15-3-1979.
Comparando-se tal basc de cálculo com a de outros impostos previstos
no texto constitucional do E. C. n." 1/69, pode-se observar a semelhança
com a base de cálculo do leM, que incide sobre a circulação de mereaR. Int. legisl.
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darias. Em algumas situações, a base de cálculo do FINSOCIAL, com o
novo imposto, também se assemelhava à do IPI, que foi disciplinada pelo
Código Tributário Nacional (art. 47).
25. A característica básica do IPI e do lCM ê a sua não-cumulatividade,
ou seja, não incidem sobre os montantes de cada um desses impostos
cobrados anteriormente sobre o mesmo produto. O FINSOCIAL, por sua
vez, é cumulativo, pois não exclui as cobranças anteriores sobre as merca·
darias que geram a receita bruta de vendas.
Assim, a instituição do FlNSOClAL como um novo tributo, com
base de cálculo igual à do ICM c em alguns casos igual à do IPI, não
seria admissível sob a égide do texto constitucional da E. C. n.O 1/69,
pelas seguintes razões:
I - a competência residual da União estava limitada, pelo
§ 5. do art. 18 da Constituição de 1967 (Emenda Constitucional D.o 1/69), à criação de impostos que não tivessem base de
cálculo e fato gerador idênticos aos dos impostos estaduais e
municipais, e o ICM era (e continua sendo) de competência
estadual;
U

11 - sendo o FINSOCIAL cumulativo, não poderia ser
estendido como um adicional do IPI que é, necessariamente,
não-cumulativo.
26. Acontece todavia que embora fosse o FINSOCIAL considerado
tributo, a Constituição de 1969 s6 proibia novos impostos que tivessem
fato gerador e base de cálculo idênticos aos cobráveis por Estados e Municípios, não se referindo expressamente às contribuições e não lhes aplicando o art. 21, § 1.0 da Constituição, o que viria a fazer o novo documento
Constitucional de 1988.

11 -

Os efeitos da Constituição de 1988

27. Diante das discussões judiciárias e acadêmicas que surgiram em
virtude do tratamento ambíguo dos impostos e das contribuições na legislação anterior, o constituinte de 1988 decidiu definir, com clareza e objetivi.
dade, o regime jurídico de ambos e estabelecer as normas básicas que sobre
eles incidem.
28. Assim o novo texto constitucional trata das contribuições em geral
no seu art. 149 que tem a seguinte redação:
"Art. 149 - Compete exclusivamente à União instituir con·
tribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto
nos arts. 146, 111, e ISO, I e 111, e sem prejuízo do previsto no
238
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art. 195. § 6.", rdativamen!e ús lOntrjhlli~lH:s ,I que alude o dispositivo.
Pmúgrafo único -- Os Estados. o Distrito federal e os Municípios poderão instituir contribui(,:ão, cobrada de seus servidores,
para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e
assistência social."
29.
A remíssüo fcita ao art. 146 decorre da fun~üo ,Itribuída pela CL\llSlituição ~IS leis complementares. esclmeccndo o inciso !!! do mencionado
artif!o que;
.. Arl. 146.

('ahe (.{ lei comp!cl1lc!1tur:

I!! - e5t8 bclccer normas }.:erais em matéria de legislação
tributária, especialmente sobrc:

a) definiçüo de tributos c de suas espécies. bem como, em
relação aos imrostos discriminados nesta Constituição, a dos
respectivos fatos geradores, bases de d1culo c contribuinh:s:
/J) obrigação.
t ri b utá rios;

l~l1lcamento,

crédilo. prescriçiio c c!c('ac!ência

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo pratic<:ldo pelas socied8des cooperativas."

Os incisos l e UI do art. 150 esclarecem quais as limitações
de tributar que se aplicam i.lS contribuições. explicitnndo que:

30.

,10

poder

"Ar!. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas
ao contribuinte, l: vedado à União, :IOS Estados. ao Distrito federal e aos J'. .1 unicípios:
I ~ exigir ou aumentar tributo ~elll lei que o estabeleça;

Ir - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se
encontrem em situação equivalente. proibida qualquer distinção
em razão de ocupação profissional ou rum;:to ror eles exercida.
independentemente da denominu<)o iuríl1ica dus rendimentos,
títulos ou Jireitm;
J II

-- cuhrar tributos:

ai elll relação a fatos geradores ocorridos ~l1ltes do início du
vi~encia da lei que os houver instituído ou aumentado;
h) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publica·
da a lei que os instituiu ou aumentou;
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31. Verifica-se assim, que, inspirando-se na jurisprudência anterior dos
Tribunais Superiores e nas lições da doutrina, o constituinte, ao ampliar o
rol das contribuições tradicionalmente admitidas (do qual o melhor exemplo
é a contribuição de melhoria), aperfeiçoou o texto do art. 21, § 2.0 , da
Emenda Constitucional n.O 1/69, no particular alterada pela Emenda Constitucional n.O 8/77, a fim de subordinar a cobrança das contribuições à
existência de lei prévia e ao atendimento ao princípio da anualidade.
32. A contribuição ficou assim caracterizada como um tributo com
natureza e destino específico, ou seja, com "vinculação especialíssima", no
entender da melhor doutrina.
33. No tocante às contribuições, todavia, as limitações ao poder de tributar
não se identificam com as que recaem sobre os demais tributos, tanto assim
que, dos seis incisos que compõem o artigo 150 da Constituição, acima
parcialmente transcrito, somente dois se aplicam às contribuições.
34. Acresce que o próprio princípio da anualidade, referido no inciso 111,
letra b, não se aplica às contribuições sociais, em virtude do disposto no
art. 195, § 6. 0 , ao qual, como vimos, o art. 149 faz referência, só exigindo
a Constituição que a nonua legal entre em vigor noventa dias antes da
ocorrência do fato gerador, para que a ele se possa aplicar, ou seja, ipsis

verbis:
"§ 6.° - As contribuições sociais de que trata este artigo
só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da
publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não
se lhes aplicando o disposto no art. 150, IH, b."

35. Essa restrição ao princípio da anualidade não é, aliás, exclusivamente aplicável às contribuições sociais, abrangendo outras hipóteses, entre as
quais as referentes aos impostos de exportação, importação, produtos industrializados, IOF e ao imposto extraordinário devido em caso de guerra
(art. 150, § 1.0 e art. 153, 1, lI, IV e V e 154, 11).
36. Quanto às contribuições sociais de modo específico, o art. 195 da
Constituição vigente determina que:
"§ 2.0 - A proposta de orçamento da seguridade social serlÍ
elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saú'
de, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias,
assegurada a cada área a gestão de seus recursos."

37.

Admite o mesmo artigo no seu § 4.° que:
"§ 4.° - A lei poderá instituir outras fontes destinadas a
garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, 1."
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38. Finalmente, o art. 56 do Ato das Disposiçôcs Constitucionais Transitórias determina que:
"Art. 56 - Alé (JI/C a lei disponha sobre o art. 195. I, li
arrecadação decorrente de, no mínimo, cinco dos seis décimo~
percentuais correspondentes à alíquota da contribuiçiJo de que
trata o Decreto-Lei n." 1. g4ü, de 25 de Illuio de 1982, alterada
pelo Decreto-Lei 11." 2. U49. de J.U de agosto de 1983, pelo De
creto 11." 91.236, de (] de maio de 1985, e pela Lei 11.° 7.611, de
8 de julho de 1987, pass~1 a integrar a receita da segwidade social,
ressalvados, exclusivamente no exercício de 1988, os compromissos assumidos com programas e projetos em andamento."
(Grifamos.)

39. Trata-se de medida de carútcr transitório, que transferiu a maior
parte da receita do FINSOCIAL para a seguridade social, até que nUV~l
lei dispuzessc a respeito da aplicaçüo do art. 195, I da Constituição acima
transcrito, sem, todavia, modificar a natureza jurídica do FINSOCIAL.
40. Por outro lado, a Cal'tu :'vlagna modificou u estrutura do PIS que
deixou de ser uma contribuição visando à participaçüo dos trabalhadore~
nos lucros, nos termos do art. 165, inciso V du Constituição de 1967. para
transformá-la em contribuição destinada à seguridade social. A nova função
do PIS está definida no art. 239 da Constituição vigente. que tem :l ocguintL'
redação:
"Art. 239 - A arrecadacão decorrentc das cuntribuicücs
para o Programa de lntegraçãd Social, criado pela Lei Con;plementar n." 7, de 7 de setembro de 1970. e para o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público. criado pela Lei
Complementar 11.° 8, de 3 de dezembro de 1970, passa a partir
da promulgação desta Constituição. (/ fillal/ciar, nos lermos (/If('
(/ lei dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abol/o de
que trata o § 3. deste artigo."
U

I II - Do descabimento da sobreviL'ência do ri f\;SOC IAL como
buição após o advento da Constituição de 1988

COl1tri·

41. Não obstante o disposto na nova Constituição, a Medida Provisória
n." 22, de 7-12-1988, que se converteu na Lei n." 7.689, de 14-12-1988,
criou a contribuição social prevista no art. 56 do ADCT, baseada nu lucro
das empresas, mas manteve o FINSOCIAL, invocando o art. 195. [ da
Constituição.
42. É o que se verifica pela leitura do art. 9." da Lei n," 7.689, que
tem a seguinte redação:
"Art. 9.° Ficam mantidas as contribuições previ~t;)s n:l
legislação em vigor, incidentes sobre a folha de salúrios e a de
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que trata o Decreto-Lei n.O 1.940, de 25 de maio de 1982, e
alterações posteriores, incidentes sobre o faturamento das empresas, com fundamento no art. 195, I, da Constituição Federal."
43. Posteriormente, o art. 28 da Lei n.O 7.738, de 9-3-1989. determinou
que:

"Art. 28 - Observado o disposto no art. 195, § 6.°, da
Constituição, as empresas públicas ou privadas, que realizam exclusivamente venda de serviços, calcularão a contribuição para
o FINSOCIAL à alíquota de meio por cento sobre a receita
bruta." (Grifamos).
44.

A Lei n.O 7.787, de 30-6-1989, estabeleceu, no seu art. 7.°, que:
"Art. 7.° - A alíquota da contribuição para o FINSOCIAL
(Decreto-Lei n.O 1. 940, de 25 de maio de 1982, art. 1.0, § L";
Lei n.O 7.738, de 9 de março de 1989, art. 28) é fixada em 1%
(um por cento), até a aprovação dos Planos de Custeio e Bene·
fícios.
Parágrafo único - O produto de arrecadação do FINSO·
CIAL, com o acréscimo de que trata este artigo, destinar-se-á
integralmente à seguridade social, assim definida no Capítulo 11
do Título VIII da Constituição FederaI."

45. A Lei n.O 7.894, de 24-11-1989, trata do FINSOCIAL, no seu artigo
1.°, nos seguintes termos:

"Art. 1.0 - Em relação aos fatos geradores ocorridos a
partir de 1.0 de janeiro de 1990, ficará alterada para 1,20% (um
inteiro e vinte centésimos por cento) a alíquota da contribuição
para o FINSOCIAL (Decreto-Lei n.O 1.940, de 25 de maio de
1982, artigo 1.0, § 1.0, da Lei n.O 7.738, de 9 de março de
1989, artigo 28, e Lei n.O 7.787, de 30 de junho de 1989,
artigo 7.°),"
46. E, finalmente, a Lei n." 8.147, de 28-12-1990, aumentou a alíquota
para 2% (dois por cento), determinando que os recursos oriundos do
FINSOCIAL atendam ao custeio das despesas relativas à saúde, previdência
e assistência social.
47. Pretendeu. assim, o legislador manter uma contribuição, que a juris.
prudência já considerava um imposto, e cuja natureza, estrutura e destino
não se coadunam com as contribuições previstas na Constituição vigente.
48. Efetivamente, embora o legislador tenha feito remissão ao art. 195
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da Constituição federal, o FI \JSOC JAL não constitui uma contribuição
com as características do ar!. ]9'), pois:
a) nãu é arrecadud" 111'/11
pela seguridade socia I (;11'(, 105

.~,'·idu

1)['/(1,\

(il'!~a()s r('.\pvn~(íl'eis

S 2.'):

b) inexiste vincubç:lo <.:specífica cntn; a ulilizaçüo do FTNSOCIAL e os beneficio, ou serviços da scgl1l'i(bJe social. não
sendo suficiente, pard t;IIl!U. a simp1cs 1...;kr-:i1C;~\ ;10 (!L-stino dos
respectivos recursos;

c) já existem OUlnlS contribuições que recaem, respectiv~l
mente, sobre o faturamenlLJ, a füllw ,alarüJl c () lucro das empl...;,a~.
c o FINSOCIAL tem a slla u;lse de d!cu!o no r,ltl1l'Umento, caracterizando-se, assim, a violaçüo frontal Jo ar!. 1')4 da Constituiçüo
que incide sobre as contrihui~',\es em virtude do Ji~:p'Jstu no
art. 195, § 4.°

A) O FUliSOCJAL tv'Au f
cadado pela Receita Federal,

coII!riI11l1\":U

:,(l,'i,11

1<11'/,

195, J), poi~ e arre-

49. Ouanto ao primeiro aspecto, nuu hj d Lnida de que o FI NSOCI A L é
arrecadado pela Secretaria da Receita Fcdcral e n~o pelos órgiios c cntid;ldes integrantcs do Sistema Nacional de PrevidC:ncia e Assistência Social
- SINPAS, o que faz com que não se possa caracterizar COI1l11 contribuição social, cOlTespondendo a um verdadeiro iIllposto. As,im é inconstitucional o mt. 9,° da Lei TI.o 7.689 que, ao criar a conlribuiçuo social
prevista pelo ar!. 56 do ADCT, manteve ;1 l'xigibilidade do Fi:\SOCI.-\L
"com f unúamento no art. 195, I, da Consl ilUiçüo Fi:del'~Jl".
50, ;\Ia realidade, a Constiluição Federal previu qUi: o financiamento {Li
seguridade ,ocial seria feito, direta e indiretamenle, na forma da
lei, mediante recursos orçamentários das várias cntidades de Direito Pú·
blico e em virtude de contribuições sociais, com as c"r~lcterísticas que
consl<Jm nos vários incisos do art. 195, Entre elas sc destaca a 11\;ccssidCldc
imperativa da contribuição ser diretamente arrecadada c gcrida pelas entidades do sistema de seguridade, O mesmo dcver;í. pois, receber as dotacões
orçamentárius da Uniã~. dos Estados, do Distrito fcder,Il e dos ]'vlunicípios,
que cllrJ'espondem ao financiamento indircto, e as contribuições sociais,
que constituem as fontes di retas de financiamento c que não são arrecadadas
pela Receita Federal e não transitam pelo orçamento da Uniflo Federal.

51_ Não hú, pois, dúvida, que, pela sua própria natureza c finalidade, de
acordo com a Constituição, a contribuição social del'e - I.: só pode ser
paga diretamente u entidade ou aos órgãos credores. sem que ({ receita

respectiva se submeta a etapas

011

passagens orçamclllârids.

Fia

orçamentu

fiscal da Ulliüo, a fim de el'it(lJ' que ela se perca /10 lIIlil'CrSo orçal1zcl1/iíl'iv,
Tanto assim é que o princípio constitucional básico aplic6veJ 00 orçamento
é o da não-vinculação da receita a órgão, fundo ou dcs[Jcsas (ar!. 167.
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mClSO IV), princípio que não se aplica à contribuição, pelo fato de não
transitar pelo orçamento.

52 . A contribuição social tem essa natureza de pagamento direto vincula<
do a um fim específico, que decorre até de sua etimologia, encontrando as
suas origens latinas no verbo contribuere e na palavra contributio, significando "dar para o monte", ou seja, "fornecer a sua parte" para um
fim específico, como ocorre na contribuição de melhoria. A doutrina
salienta, assim, que a contribuição é a parte de cada um no rateio, que
se promove a fim de atender a uma obrigação específica.
53. O pagamento do FINSOCIAL à União Federal importa. pois, em
transformar os recursos que deviam ir diretamente ao sistema de seguridade
social em recursos que eventualmente lá poderão chegar, por via indireta.
tramitando necessariamente pelo orçamento, e violando-se, assim. o princípio
constitucional imperativo que prevê e caracteriza o aspecto direto da con·
tribuição.
S4. Neste sentido, afirma MIGUEL REALE. ao examinar a inconsti
tucionalidade do art. 9.° da Lei n.O 7.689/88, que:

" ... está aí ferido. inegavelmente. o § 2. 0 do art. 195 da
Constituição, que, de conformidade com o ;á por mim aduzido,
exige que a proposta de orçamento da seguridade seja elaborada
de forma integrada, além de privar a Seguridade Social de gestão
administrativa unificada, conforme previsto no inciso VIII do
art. 194. Toda a natureza social da contribuição social desaparece,
submersa pela exclusividade administrativa e fiscalizadora come·
tida à Receita Federal, ao invés do lAPAS, que, consoante julgo
já ter demonstrado. é o órgão próprio e insubstituíveI. ....
55. Por outro lado. o Egrégio Tribunal Regional Federal. da 1.a Região,
no julgamento da REO 89. O1. 11499-2, pela sua Terceira Turma, à unani·
midade, reconheceu a inconstitucionalidade da Contribuição Social insti·
tuída pela mesma Lei n.O 7.689/88, que manteve a cobrança da contri·
buição para o FINSOCIAL. A decisão evidencia que a contribuição deve
atender aos requisitos do art. 195, salientando que:
"TRIBUTÁRIO, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CRIADA PE·
LA LEI N.o 7.689/88. SUA CARACTERIZAÇÃO COMO IM
POSTO. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. O que distingue a contribuição social do imposto é :l
sua destinação específica às atividades próprias da seguridade
social.

2. Não tendo a contribuição criada pela Lei n.O 7.689/88
qualquer comprometimento com a seguridade social, revela-s(l
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autêntico imposto, inconstitucional visto não terem sido obser·
vadas as regras próprias estabelecidas na Constituição (Df 2-4-90)."
56.

No seu voto, esclarece o ilustre relator:

"6. Ao meu ver, não é aí que reside a inconstitucionalidade alegada. Ê que a Lei n.o 7.689/88, na verdade, não criou
qualquer contribuição social, mas verdadeiro imposto, e isso ao
arrepio d::s normas constitucionais."

E mais adiante:
"Realmente a J'illculaçiiu da receita é flllldamel1tal, pois do
contrário não haveria como distinguir lima contribuição social
de um imposto. Ê essa vinculação a garantia de que a contri·

buição serú aplicada na finalidade iustificudora de sua institui·

ç50. Além do mais, impede que s~jam criados novos impostos,
com o nome de contribuição. já que os primeiros possuem regras
constitucionais rígidas para sua instituição.
7. ]\'0 caso da contribuição criada pela Lei n.o 7,689/88.
não existe nenhuma destinação específica pma os recurSOs arrc·
cadados. embora o referido diploma legal diga que eles se destinarão ao custcio da seguridade social. Entretanto, o fato de a lei
mencionar <l destinação dos recursos n[(o basta p<lra earacterizm
a parafi~c<Jlidade. É prcciso que exista efetivamente a vinculação,
seja arrecadação através das entidades legalmente encarregadas
da prestação elo serviço, seja pela manutenção de fundo específico
para <Jdministrá·los, ou <linda pela existência de contabilização integral dos recursos aos órgãos ínclImbidm de atuar na ürea de
seguridade social. ,.

E finalizando, conclui:
"Deve-se ressaltar que existe no País um Siswma Nacional
de Previdência Social, integrado por entidades que, basicamcnte,
atuam 11<1 área dn sq:uridade sLX:ial. E existe no SINPAS uma
alltarqlli;1 - o lnstittllo de Administração Financeira da Previdénciu c Assistência Social (lAPAS) cuia finalidade específica é promover a arrecada<.;üo. fiscalizaçiio ~ cobrança das contribuições c demais recursos destinados ü previdência social, distribuindo-os às outras entidades (Lei n." 6.4.34, de 1."-9-77, artigo 13).
Estranhamente, tal entidade não tem qualquer participação
na nova contribuição, cuja arrecadação compete exclusivamente
à Secret,iriu da Receita Federal. nos termos do art. 6." da Lei
11." 7.689,"
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57. Igualmente o Tribunal Regional Federal da 5. a Região, sediado em
Recife, em reunião plenária, por ocasião do julgamento da AC 3809-SE.
assim se manifestou:
"EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. LEI N.O 7.689/88. CARACTERIZAçÃO COMO IMPOSTO INCONSTITUCIONAL.
- O Plenário desta Corte reconheceu a inconstitucionalidade da "contribuição social" instituída pela Lei n.O 7.689, de
15-12-88, convertido na Medida Provisória n.O 22, de 6-12-88
(Argüição de Inconstitucionalidade na AMS 978-AL, ReI. Juiz
HUGO MACHADO).
- Não basta que os recursos arrecadados com a cobrança
da exação se destinem ao financiamento da seguridade social.
Impõe-se que estes recursos sejam arrecadados diretamente pela
administração descentralizada e se destinem diretamente aos cofres
da seguridade.
- No caso, a gestão é centralizada na Receita Federal e os
recursos transitam pelo orçamento da União e só depois são destinados aos órgãos incumbidos da prestação dos benefícios previstos no Programa de Seguridade Social.
- De qualquer modo, também haveria a inconstitucionalidade do art. 8.° ao atingir o lucro apurado no período-base de 1988,
antes do decurso do prazo de noventa dias previsto no art. 195,
parágrafo 6.° da Constituição (Df 25-6-90).
B) O FINSOCIAL não é contribuição por não estar afetada a uma finalidade específica da Seguridade Social
58. No mesmo sentido, decidiu o referido Tribunal nas Apelações em
Mandado de Segurança de n.06 1966-CE e 1971-CE cujos acordãos foram
publicados no DfU de 7-6-91.
59. Sempre se caracterizou a contribuição pela sua finalidade específica
e pela possibilidade de se verificar a afetação dos recursos, de tal modo
que a doutrina chegou a afirmar que "na contribuição não se comprovando
a vantagem decorrente da atuação do Estado relativamente ao obrigado
(contribuinte), não há o que pagar, não surge o dever, não surge a obrigação". (Revista de Direito Tributário, voI. 48, pág. 226).
60. No 2.° Encontro Regional Latino-Americano de Direito Tributário,
realizado em Porto Alegre, em 1976, concluíram os juristas presentes que
a contribuição especial é um tributo vinculado, cujas hipóteses de incidência
consistem numa atividade estatal no interesse geral, mas que produz um
benefício individual para o sujeito passivo.
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61. Essa vinculacilo c1u contribuicão social a uma finalidade constitucional
específica é rccol1h~cida por toda ;' doutrina, como se verifica pelos estudos
de GERALDO ATALlBA Ulipólese de 1l1cidel1ciu Tributária. 3." ed.,
púgs. 173/4), MARCO AURf~UO GRECO (ünpréstimos Compulsórios,
Enciclopédia SarJiv<l, vol. 32. púgs. 27 e seguintes), BRA!'jDAO MACHADO (S(IO Tribll/OS as COl1triimiçoes Sociais ? Direito Tributúrio Atual,
vol. 7/8, péÍgs. 1852/5), e IVES CANDRA .\:lARTI~S c CELSO RIBEIRO
BASTOS (Comel1târios à COl1stiwiçüo do Brasil, 6." vaI.. S. Paulo. Saraiva,
1990, pág. 130).

62. Sendo a finalidade Ulll dCl11enlO essencial na conformaçilo do regime
jurídico da contribuição, que neb encontra sua razão de ser. também o é
a destinação do produto de sua arrecadação. Isto é, J fi nalidade é uma
premissa da sua instituição e somente podení ser validamente criJela a
contribuição se existir um plano orçam2t1t<.Írio prévio estabelecendo a natureza do custeio e o órgão responsável pela Sll<l cxecLlcãü c, conseqiientemente, pela gestão dos recursos.

63. Não é outra
tituiçiio Federal:

li

orientação contida no § ')." do

"Nenhum bCll;,:fício ou s~rviçü de
ser criado, majorado ou estendido sem
custeio tota1."

arl.

~eguridadc

195 da Conssocial podení
fonte de

cone~ pondente

D+. Ora, ~c é certo que ncnhum bcndiclll pode ,cr cl'iauo, sem a identificação da respectiva fonte de custeio total. o contnírio também é verdadeiro, ou sejd. nenhum:l [onte de custeio pode ~el' criacl:l. a título de conlrinuíçâo, ~cm \ incul:içflo ,'o respectivo bcneFicio.
65. Resulta. pois. que o FINSOCIAL não corl'e~pündc às earacterísticJs
básicas Inercnte~ ã contrihuiçilo, uecorrcn!cs elo ~eu delincamento constitucional. pois que não se vislumbra qualquer ,~li\'idade estatal específicu rcLlcionada com
contribuinte. <limb quc indil'L,t(llllentc. Cl\mO também não
foí indicado o benefício a ser atcndidu ;xl:: 110 " ,1 fonte uc custcio quc
constitui o rINSOcrN~.

°

66. Inexi~tindo, assim. a rebção enlre a cUillrilmiçúu. de um lado, e a
destinaçiio direta ü entid:ldc respons:í"cl pela prcstJçi"ío dos benefícios da
~eguridildc soci,t!. de outro laJo. dci:-;a de ocorrer uma cx,lção vinculada a
uma :Jtividiluc e~tatal, que é ü pressuposto da c01ltl'ihuiçiío, caracterízandose a existência de um puro c simples imposto. que só pode ser criJcio desde
qllC atendidas as determinações constitucionai~, o que não ocorre no caso,
como veremos, em seguida.
C) O FII\SOCIAL é tribu{o clIl11l1futil'o e
flor outras cOlltribuiçües

{('1/1

l)a~e

de cúlculo já utilizada

67. A ConstituiçillJ de 19~8 manteve as contrihuiç6cs previdenciÚ1'ias em
favor do SI:"J PAS (Sislema Nacional de Previdência e Assistência Social),
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que gravam a folha de pagamento. assim como o PIS, na sua nova con·
ceituação e finalidade, que recai sobre o faturamento das empresas (art. 239
da Constituição) e foi instituída pela Lei n.O 7.689 (art. 1.0) a contribuição
social, prevista pela Constituição e especialmente pelo art. 56 do ADCT,
que recai sobre oi lucro das pessoas jurídicas. Exauriram-se, assim, as hipóteses de contribuições devidas pelas empresas ou pelos empregadores, com
base no art. 195, I, que são como vimos, o faturamento, o lucro e a folha
de pagamento.
68. Efetivamente, o faturamento, base de cálculo do PIS, e a receita bruta,
base de cálculo do FINSOCIAL, se identificam, razão pela qual ocorre uma
forma de bitributação vedada expressamente pelo art. 154, I da Constitui·
ção vigente, que se aplica às contribuições, ex vi do art. 195, § 4.°
69.

Como bem esclarece a doutrina:
"A Constituição estabelece que no caso das contribuições
sociais, quando outras fontes de capacidade contributiva que não
o faturamento, o lucro ou a folha de pagamentos, sejam acolhidas
pelo legislador federal como hipóteses de incidência de contri·
buições sociais, há que se aplicar o regime constitucional do exercício da competência residual. E segundo esse regime constitucional a União só pode instituir impostos novos mediante lei
complementar; e ao fazê-lo não poderá invadir o campo de com·
petência tributária privativo de Estados, Distrito Federal e Municípios, vedando-se, portanto, a dupla ou tríplice imposição e a
cumulatividade." (Revista de Direito Tributário. n." 48, pág. 227).

D) Conclusões quanto à extinção do FINSOCIAL como contribuição
70. Diante da transitoriedade da manutenção do FINSOClAL prevista
pela própria Constituição e do fato de não preencher as condições necessárias para ser cobrado, sob a forma de contribuição, evidencia-se que a sua
exigibilidade se extinguiu com a nova regulamentação legal da contribuição
social referida e prevista no art. 56 do ADCT, conforme entendimento
manso e pacífico da doutrina e, já agora, com repercussões em alguns
julgados.
71.

Neste sentido, pondera IVES GANDRA MARTINS, que:
"Entre as contribuições já existentes não se encontra o FIN·
SOCIAL, cuja natureza o Supremo Tribunal Federal plasmou
como de imposto, permanecendo como um tributo em extinção.
posto que o art. 56 das Disposições Transitórias apenas o admite provisoriamente até o surgimento das contribuições sociais a
que se refere o art. 195, I, no que diz respeito a cinco sextos
de sua receita.
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Sendo imposto c colocado apenas 1.0 c<Jpltul0 dJS DispOSlç6cs Transitórias, não poderia ter sido alterado tanto pela 1\1cdi·
da Provisória 22/86, quanto pela 38/89 (Lei n." 7.738/89), que
inclusive aumentou a sua ulíquota, Não tendo, CUIIl() imposto.
perfil no novo sistema. ncm podendo ser criado pela competência residual da Ullião. posto qlle tal competência /1(10 permite
imposto cwnulath'o (com base de cú!culo igual (/ do ]Pl e do
lCAIS no caso) e fato geradur idêllticos aos impostos' já existelltes.
tais alterações parecellHl1e incollst illlcionais para tentar ressuscitar imposto em parte já extinto c em parte morihundo." (CELSO
RrllEIRO BASTOS c IVES CANDRA \-1ARTI'\JS. obra citada.
vo!. 6, pág, 130,)
72. As numerosas decisões iudiciui~ que considcrul'am inconstitucional
o aumento do FTNSOCI AL e' ~lS outras. em n\Ímcro hem mais restrito.
qlle. incidentalmente. afastaram. por completo. a sl1<l ap licaç3o. sJlicntam
que a Lei n.O 7.690. de 15-12~1l)88. funcionou como condiçii.o rcsolutória
da exigibilidade do mencionado trib11to c que, conseqüentemente. é i/1constitucional o art. 28 do rei 11." 7.7'58/89. que m(!(lificoll a s[/(I alf(jUDia.

73. Neste sentido. a sentença proferida pela Juíza Dra. T\'lARTA TERESA DE AL\-1fIDA ROSA Ci\RCO!\1O 10110 no !\lS 89.0007224-2, Hfirma que:
'"A localizaçilo e o articulado du preceito não pcrmílcm
conclusão outra que n30 scia (/ da transitoriedade do FlNSOC/AL. cujo termo fi rUir será (! tI(' esiahelccill1C1110 da cOl1tribllÍ!;-Zío
social, consoante () disposto /10 art. 195. l.

O segundo ponto a allotm é o de que o respeito <lO~ malldamentos da nova Carta, em urdem a ,lssegurar a sua efetividade, leva a repelir q l1alqucr llwdific;llJ10 do FI "J soel!\ 1.. seia
na base de cálculo. seja na ,díquola.
Trata-se de l1111 imposto lJuc nflo fl)i l\;cL'bido no no\ (I L)rdenamcnto jurídico. cm cujo Iimi,;r ,e mantém por forç3 do 31'tigo 56 do ADCT. permanecendo como que sob condição resolutiva. insuscertivcl. por1(111[0. (1-,; qualqucr alkraçJo.

o ar!. 28 da rei 7. 7.'58/89 l; ({"sim. j'isccrurlJIente IIl('OI1Stilllcionaf. 11([ medida CII! (Ifle pretcnde I'l'l'il'csccr 111710 exoç(/o
11(10 recebida /10 1101'0 texto cUl1stitliciomt!.·'
74. 1\'0 mesmo sentido, da inconstitl1cionalidmk do ~INSOCl AL. decidiu o Juiz Federal ROY REIS FRTEDE. da 5 a Vara no Rio ele l~l11eiro,
no JVlandado de Segurança n," 89.0026527. i mpç[ rado pelo ClTWA IV K
que o magistrado concedeu. em 12-9-90. com hase no parecer elo \linistério Público nos seguintes termos:

"Tem raúio as Impetrantes
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Ail1da que se pudesse admitir que na previsão legal da in·
cidência sobre a receita da venda de serviços (Lei n.O 7.738/89.
art. 28, acima transcrito) pudessem enquadrar-se as receitas das
instituições financeiras, tal exação não se compatibilizaria com
a delimitação constitucional expressa no art. 195, I, da Constituição, eis que a referida receita não é faturamento.
E, a caracterizar-se como outra fonte de custeio da seguri·
dade social (art. 195, § 4.° da C.F.), sua instituição deveria obedecer ao disposto no art. 154, I, da mesma Constituição, ou
seja, ser precedida de lei complementar, não ser cumulativa e
não ter fato gerador, ou base de cálculo próprios dos impostos discriminados na Constituição.
Também com relação à majoração da alíquota e à aplicação
do princípio da anterioridade, no caso a precedência de 90 (noventa) dias de que fala o art. 195, § 6.°, da Constituição, assiste
também razão às Impetrantes, uma vez que a Medida Provisória n.o 63 foi rejeitada, e aprovado pelo Congresso Nacional, o
Projeto de Lei de Conversão n.O 10/89 (fls. 48 e 49 dos autos),
transformado na Lei n.O 7.787, de 3()'6-1989, inclusive com redação diversa da .que estava na Medida Provisória para a nor·
ma que trata da discutida majoração da alíquota do FINSOCIAL.
Quanto à alegação da Fazenda (fls. 58) de que a exigência
do FINSOCIAL majorado só se daria em outubro de 1989, pois
só então venceu o prazo para o respectivo recolhimento, não
procede, evidentemente, pois a garantia constitucional da anterioridade, da mesma forma que a da irretroatividade da lei tributária, refere-se à ocorrência do fato gerador. único parâmetro válido na hipótese (C.F. art. 150, III, a e b) como bem de·
monstra a petição inicial.
Pelas razões expostas. o MINIST~RIO PÚBLICO FEDERAL,
opina pela concessão da segurança.
ISTO POSTO, na forma da fundamentação supra, concedo
a segurança vindicada, consolidando a liminar deferida, no sentido de não mais serem compelidas a pagar a contribuição para
o FINSOCIAL sobre suas receitas e rendas operacionais, nem
sobre seu faturamento com base na Lei n.O 7.689/88."
75. Já vigente a Constituição de 1988. o Tribunal Federal de Recursos,
antes de sua transformação em Superior Tribunal de Justiça, teve o ense·
jo de confirmar sentença de primeira instância que já, dentro da nova
sistemática constitucional, reconhecia a natureza de imposto do FINSO250
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CrAL. No Processo 11." 8910 19272. o acúruüo do li ual foi relator o ,\ Iinistro ADHEl\lAR \1ACI EL tCVl' a ~cguinte eTllt:nta:

"COJ\STITUC lONAL.

TRII;U/\]\ lO,

L IVRO:;,

JOR-

NAIS. I)ERIÓ])ICüS E PAPEL ])ESTINADO ;\ SUA IrvlPRESSÃO. 1[\ll'''J1D!\DL TRIBUT,\I~Ii\. FIi\SOCIAL.

Ef\-1ENTA:
I - Tanto a Carla de 69 (al'I. ]l). II [. c/) qualllo a de
(an, ISO. VI, '/1 1111'.el';l111 l'lll limilc '1O rodcr estatal de
instituir imposto sobre li'.'ms. jornais, pl'rióJicm e papel destinado à impressão deles. Trata-se de imunid,l(1c tributária, uma
vez que contemplada diretamente pc!a L:i f\L:or. SUJ n:\tureza
l' objetiva. O escopo da CC'llslilUiçüo foi lurll,lr " cultura mais
acessível ao povo, com preços menores de ta is mi.:Tcadorins.
198~

Como o FINSOCIAL é UTll "imposlcl", nuo 'c pmL: 'ClJ'lcr
falar que a receita brula do:: impctrJntcs, proveniente ex.clusivamente da venda das merc"UU:'i,h imuncs, configure um fato
gerador nos termo, du ~ I,". dll ;1í"1. 1." do Decrelo-Lei n."
1.940/82.
li - Sentenç<1 con,'i i'lnau,I, !~cn\e'''';l ofiei" I conhecida,
improvida."

IV -

nu

incuml illlclo!lulit/udc du I,] '\j St)l' I '\ r.

('(1/1(',

'1IId<) ('onu'

ll1JS

11111)0,)/0

76. Evidenciaremos, agora, que. mesmo como imposto. o FI7\'SOCIAL
tornou-se iIlcohrüvcl em vi rtude chis di~p'J~iç()L" legai s atua 11l1cn1e vi[':cn~

teso
O fT\ISOC 1;\ L tem como 1,11 u ~.L·":ldc)1' " ullll:m:üo de recci la, pc'LiC:'
jurídicas prestadoras clt: ,cniL'U:' e ",n<leduras de mel"l'::ldl1 rbs.
indepcndentemente da n:alizaçuo rI.: qualquer atividade estat<ll c"pecíricél
rclativa ao contribuinte, o que ear'\C!L'r;!:a tal tributo como imp.1Sto.

77.

PCSSOélS

7g, De acordo eom o dispOSlO nu drti!)u '-t," do C\ídigu Triblll:íriu '\j:ll"ion.t1. a natureza jurídica csp..:cífica dl1 1:'ihlllU é determinada pelo l,lto
t:er8dor da respectiva ob1"i gw.; ,',u, ,cndo irre1cv,lnte para qU:11ifid-l:l ;1 de1l01llin<1ção e demais c:lr,leterí,1 ic<ls fUl'11l<lis mlo18das pcla lei c/ Ull :1 dcslinaçiiu 1cg,t! do produto dl' ~U:l arn.:cad'lci'ILl,
79, Dessa forma, pouco impor13 a denomina~,',-Iu :lCklad:J pc1as lci~: que
regem a cobr'l11<;a do ri '\J soe IAL. que conceitl1:1111 Iai eXL\l,:üO cumo contribui,;âo. E igualmcnk i rl'e!C vôll1 h.' p,lr;l .\ ckkrmillélçUO ,Ll llJ!i11\.:;ra jurídica da e'\açüo em quest50 a cks1inaçao proro~t:1 pela 1cgisl<lc50 ordin:íria
quc. dt! aeOl'do C0111 o disposto 11(\ DCCl"<'lo·1 ci n." 1. LJ40 (que criou O
rINSOCI AU foi inicialmente, o eusteio de 11l\'csti11lentus de carúlcr 8ssistendal em alimentaçiio. habitação popular. saúde. ed11G\c;;O e allll"ll'O ao
pequeno agricultor. Posteriofmenk. a partir da pronmlgaçiio da vigcnte
r<. lnf.
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Carta Constitucional, o FINSOCIAL passou a ter a maior parte do valor
arrecadado destinado temporariamente ao financiamento da seguridade social (artigo 56 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) e,
após a edição da Lei 0,° 7.787/90 (artigo 7.°, parágrafo único), foi integralmente destinado ao seu custeio.
80. A natureza jurídica de imposto do FINSOCIAL torna-se ainda mais
evidente em razão do produto de arrecadação ser destinado aos cofres da

União, através de anecadação pelo Tesouro Nacional, via Receita Federal, não havendo qualquer previsão sobre o seu repasse para a seguridade social. Esse fato. por si SÓ, inviabiliza completamente a conceituação pretendida pelas normas reguladoras do FINSOCIAL, que o definem
como contribuição decorrente das hipóteses previstas no inciso I do arti·
go 195 da Constituição vigente (incidentes sobre o lucro, o faturamento
e a folha de pagamentos, como parcela de recursos advindos dos empregadores para o custeio da seguridade social).
81. Ocorre que, como já foi dito anteriormente, jã existem contribui·
ções incidentes sobre o lucro (contribuição soeia1) , sobre o faturamento (PIS) e sobre a folha de pagamento (Previdência Social), sendo inadmissível haver mais de urna imposição tributária sobre a mesma hipótese de
incidência, pois as contribuições previstas no inciso I do art. 195 da
Constituição Federal são numerus c1ausus, não podendo haver superposição de contribuições.
82. Com efeito, a mesma hipótese de incidência (obtenção de receita)
é o fato gerador de outra contribuição, para o Programa de Integração
Social (PIS), criada pela Lei Complementar n.O 7, de 7 de setembro de
1970, e destinada, pela atual Constituição, ao financiamento da seguridade
social. Por outro lado, poder-se-ia, também, alegar que a base de cálculo
prevista nas normas que regem a cobrança do FINSOCIAL é idêntica
à dos impostos que recaem sobre quem realiza venda de mercadorias
ou prestação de serviços.
83 . Dessa forma, a instituição do FINSOCIAL coma imposto e a sua
revalidação sob a égide da Constituição em vigor é totalmente inconstitucional, uma vez que a Lei Magna veda a instituição de outros impostos,
além daqueles já previstos na própria Carta Constitucional, que:
a) sejam cumulativos; e
b) tenham base de cálculo ou fato gerador iguais aos já
existentes, abrangendo tanto os impostos (art. 154), como as
contribuições (art. 194, § 4.°).

84. A competência residual da União para instituir impostos não previstos na Constituição está, também, limitada pela exigência de lei complementar. O FINSOCIAL, por sua vez, foi instituído por decreto-Iei e revalidado através de lei ordinária e é, evidentemente, cumulativo, uma vez
que incide sobre um mesmo fato tributável por diversas vezes.
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85. Assim sendo, () imposto travestido de conlribuicão. que é II rTNSO·
CIAL, não <Itcnde a nenhum dos requisitos estabelecidos na COIlSlitui\ilu
para a instituição pela União Federal de impostos com base na compctC'n
cia residual, sendo, portanto, totalmente inconstitucional.

v-

Conclusões

86. Sob o aspecto da lcgaliJmk, a cobrança do FINSOCIAL é questionada em razão de ter sido revalidada <ltravés de lei ordin~íria, inclusive
eom a alteração de alíquota e a fixação de nova base de ddculo para os
contribuintes unicamente prestadores de serviços, o que conflita com
as disposições da Constituição promulgada em 1988, uma vez que:
1. a exação em questão foi manlid<l apenas no Capítulo
das Disposições Constitucionais Transitórias. provisoriamente, até
a edição da Lei n.O 7.689, de 15 de dezembro de 1988, quc complementou as disposições sobre o art. 195. I. da Constituição federal, instituindo a contribuição social sohre o lucro lbs pl>soas
íurídicas;
2. O FINSOCJAL nuo poderia ser cnqlwdrado nas hip611.:scs de incidência da contribuição para fi nanciamento da sl'f':urid<lde social, uma vez que, com a instituição da contribuiç.:ío social
sobre o lucro, todas essas hipóteses foram preenchidas:
3. não poderia também a referida exação ser considerm]a
contribuição, tendo em vista que a gestiio dos recursos apresenl<ldos pelo FTNSOCIAL não é assegurada aos órg~los de ac1millis~
tração da seguridade social;
4. a competência residual da União para instituir imposto
nflo previsto na Constituição Federal nilo poderia rcsp<J ldar Cl co·
brança do FJNSOCIAL, pelo fato de se tratar de tributo cumulativo e uma vez que a manutenção dessa exação foi rC~llizmla,
através de leis ordinárias, com a manutenc.'io de fato oer:ldor e
base de cálculo idênticos ao de outro, trih~ltos inc,titllíd~)s cr'll,titucionalmente.
87. Segundo algumas decisões judiciais, no entanto, o tributo em questão
estaria integrndo à nova Constituição pela aplicação do princípio de
recepção, que consiste na manuteção das normas anteriores não conflitantes com o novo te\.to constitucional. mas, mesmo assim, não poderia
ter havido aumento de sua alíquota.
88. O fundamento de tal princípio está insculpido no § 5." do art. 34
das Disposições Transitórias, que dispõe:
"§ 5." - Vigente o novo sistema tributário nacional, fica
assegurada a aplicação da legislação anterior, no que não seja
incompatível com ele e com a legislação referida nos §§ 3.° e 4.°,"
R. lnf. /egísl.
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(Obs.: os §§ 3.° e 4.° tratam da edição e entrada
em vigor de leis necessárias à aplicação do Sistema
Tributário Nacional).
89. A recepção do
a nova Constituição.
ção nova, não ocorre
legal, em virtude do

direito anterior pressupõe a sua compatibilidade com
No caso de conflito entre a lei antiga e a Constitui·
a inconstitucionalidade, mas a revogação do diploma
conflito superveniente.

90. A contribuição ao FINSOCIAL que era considerada como um imo
posto válido na vigência da Emenda Constitucional n.O 1, não mais preenche
as condições de validade diante do novo texto constitucional, que apenas
admitiu a sua sobrevida por um curto período, decorrido o qual modificou
o seu destino. O art. 56 transformou o FINSOCIAL numa simbiose temporária de contribuição e de imposto (5/6 de contribuição e 1/6 de imposto)
até o advento da nova regulamentação da contribuição social. Com o surgimento desta, desaparece a sobrevida que o ADCT deu ao FINSOCIAL.
Ocorrida a condição resolutiva, verifica-se que o FINSOCIAL não tem mais
os requisitos constitucionais para sobreviver, nem como contribuição. nem
como imposto, e a recepção o validou apenas temporariamente, tendo-se
esgotado o período de recepção.
91. Mesmo que não se impugne a criação do FINSOCIAL por lei ordinária considerando o seu surgimento na vigência da Emenda Constitucional
n.O 1, não há como deixar de reconhecer que a sua atual exigibilidade
pressupõe três condições que inexistem no caso:
1.
lativo;

O caráter não-cumulativo -

e o FlNSOCIAL é cumu-

2. a inexistência de outro tributo ou contribuição que
tenha a mesma base de cálculo, quando há contribuição e imposto
com a mesma base de cálculo;
3. se entendemos que é contribuição - como deflui dos
textos expressos da legislação posterior à Constituição de 1988
- a arrecadação não poderia ser feita pela Receita Federal, não
bastando a indicação, na lei, de que os recursos se destinarão à
seguridade social.
92. Pelo exposto, concluímos que o FlNSOCIAL é inconstitucional e
conseqüentemente, inexigível e que, a admitir ad argumentandum a sua
recepção temporária e sobrevivência até a promulgação da nova Lei da
Previdência Social, não poderiam as suas alíquotas sofrer aumento após
a entrada em vigor da Constituição de 1988, tratando-se de um tributo
bloqueado, e como tem entendido a jurisprudência.
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Flexibilização Laboral e Revisão
Constitucional
OIU.. \:-"f)(} TJo.J.\:I:m.\

IL\

Cm;L\

::.\linístl'o Vice-PresidenLe do Tribunal Superior
do Trabalho e Professor Titular aposentado
da Univrrsidade Ff'clrl':ll [lo Par:l

SUMARIO
1. Pressupostos do tema. 2. Opção c.oncebida pela classe
patronal. 3. A flexibilidade na Constituição. 4. Outras
disposições constitucionais flexibili:::áveis. 5. Necessidade
de um tratamento diferenciado 110 Brasil. G. Opções concorrcntes. 7. Epílogo.

1.

Pressupostos do tema

Como o lU Congresso NJcional uc Magistrados uo Tmbalho pretende
início a uma tarefa voltJda para a revisão constitucional de 199,. sugeriram-me que a abordasse sub a ót iea da flexilJili:uç'üo laboral. lenuo em vist'-l
ü intercssL: que os magistrados do tr<lbalho vém manifestando pela l.:orn:ta
compreensão e pelo equilibrauo sellSO de medida dessa doutrina que prepon·
dera nas modernJs ewnomias de mercado. principalmente na Europ.] e
/\rn~rica Seten tdonal.

um

;\ ulUalidade do tema eSL:ulhido pode ser l.:onfinnada niio apenas peb
numerosa literatura jurídica por ele gerildil. L:01110 pelos certames científicos
que sobre ele se têm dcbruçaJo.
Em substancioso artigo publicado nu revista Derec!w Labuw/, sob o
título de " Un Enfoque sobre Ia flexibilización", o professor urllgu:.Jio
• Conferencia proferida na abertura do IH CONAMAT - Con~l'csso Nac;onul
dos Magistrados do Trabalho. realizado de 26 u 29 de maio de 1992. em Rccit"c,
Pernambuco, que teve como homenageado o autor deste trabalho.
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América PIá Rodriguez informa que, somente de setembro para outubro
de 1989, foram realizados quatro importantes conclaves em que o tema
da flexibilidade foi incluído como primeiro ponto da ordem do dia. Referindo-nos ao 8.° Congresso Mundial da Associação Internacional de Relações
de Trabalho, realizado em Bruxelas, de 4 a 7 de setembro de 1989, cujo
primeiro tema foi FLEXIBILIDADE DO MERCADO DE TRABALHO E
NOVAS PAUTAS DE EMPREGO; ao 3.° Congresso Regional Europeu de
Direito do Trabalho, que teve, como primeiro tema, AS TEND~NCIAS DA
DESREGULAMENTAÇÃO E SUAS INCID:tNCIAS SOBRE A TEORIA
DAS FONTES EM DIREITO DO TRABALHO e como quinto tema,
A FLEXIBILIDADE DO TEMPO DE TRABALHO; âs 11 Jornadas Nacionais de Direito do Trabalho e da Seguridade Social, em homenagem
ao Professor Ernesto Krotoschin, que se realizaram na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires de 5 a 8 de setembro daquele ano,
cujo primeiro tema foi Flexibilidade; ao Primeiro Congresso Internacional
de Política Social, Laboral e Previdenciária, convocado pela Fundação de
Altos Estudos Sociais. reunido de 2 a 4- de outubro de 1989, que teve como
um dos temas A FLEXIBILIDADE LABORAL.
Em que pese à oportunidade da matéria, não nos devemos esquecer,

já que vamos vincular esta exposição à revisão constitucional, que existem
outras vertentes do Direito do Trabalho contemporâneo, que não podem
e nem devem ser olvidadas, principalmente duas delas, pelo papel que
desempenharam em seus países de origem, contribuindo para a reconstrução nacional, imposta pela guerra de que ambos participaram. Trata-se da
doutrina sobre a tutela da personalidade moral do trabalhador, elaborada
na Itália, principalmente pelos professores Gino Giugni e Federico Manzini,
visando amenizar a proteção da integridade física do operário; e a experiência alemã, tentando transformar a natureza do vínculo jurídico pelo qual
se preocupa o Direito do Trabalho, de uma relação subordinativa em uma
relação coordenativa.
A primeira procurou aliviar os efeitos impostos pela adaptabilidade,
enquanto a segunda antecedeu-a, para preparar os caminhos que haveriam
de legitimar a convenção coletiva de trabalho, como instrumento de derrogação das normas inderrogáveis da legislação do trabalho, mediante uma
participação mais efetiva do trabalhador nos destinos da empresa.
Por outro lado, não devemos omitir as circunstâncias que levaram a
nossa Constituição vigente, com revisão programada para 1993, a ser uma
Carta Política detalhista, como forma de atender às diversas correntes ideol6gicas que a empolgaram, mas que procurou, de qualquer maneira, institucionalizar uma democracia social em nosso Pais, ainda que prejudicada
pela pesada herança de um regime autoritário que acreditava apenas nas
soluções econômicas e ignorava completamente os problemas sociais.
Com esses pressupostos, partamos para a abordagem do tema: FLEXI·
BILIZAÇÃO LABORAL E REVISÃO CONSTITUCIONAL.
256

R. Inf. lati.l.

Brolília

o. 29

n. 115

jlll./let. 1992

OfJ('(/O col/cchida pela classc patronal

A oportunidade de um terna nos leva, por vezes. ~I ;idt:rír ~I sua Júull'ill,;
untes que ~i nossa inlcligCncia rdliw sobre cle. Assim, como é moda J'alar
ou usar da flexibilidade, muitos existem que, sem qualquer prévia postur:'
crítica. se cntusiasmam por ela. simplcsmente porque foi adotada pelos países
mais desenvolvidos do mundo. Será razo<.Ívd, cn!n.'l:l11tll. ~'ste prolldiml'!1
tu'? - Entendemos que não e já diremos por quê.
Os fatos que estào mal'l.:ando u advenlo de lima nU\'~! na pam :1 hunl;\nidade são acontecimentos de origem econômica e de conseqüências predominantemente sócio-políticas, Nós todos estamos envolvidos pela voragem
ddes, wmo participantes de uma sociedade e/1l crise ecol/umica e Lambé'lll
em pleno processo de transformação na SUa maneira de rroduzir. com a
íll1p/antaçilo de lima 1101'(/ (cl'/wlogia, ambas geradoras de infl;lçiio, rCCl'\<:U
c desemprego.

Como se truta Ué uma situaçuo que Jtinge, primurJialllléllle. <I pl'Lill.:classes produtoras tomaram a iniciativa da busca de umel ooluç~lu
e a encuntl'arum, na substituição dos postulados tradicionais uo Uirei/o ,lo
FrabulllO. que en:sceu com base na restrição da libadmk cuntratlwl.
lIlediJnte a limitação das possibilidades e opçõe, do empregador. pela
implantação de uma flexibilidade, que importa na recupcraçüo das regnli~:c:
e facilidades do patrão. T\a síntese precisa de PIá Rodriguez. " l ) que er:1
indisponível. rígido e invioiável, se converte em flexível I.' delTog,ih'1"·. Ou.
sc quisermos ser ainda mais claros: o princípio básÍl"Ll inI'urrrHldur de [Odll
u nireito do rral)(/lho. que importava na proteção do ecoIlOmiC;lIlH'l1k'
fraco, é mitigado. quando não eliminado, para dar lu?ar a uma diT11illlli('~o
·Jos custos da mão de obra e a uma conseqüente diminuicüu do'; ri~l'()s
empresariais, mediante o incremento da rentabilidade.
CIO. ,IS

J\pcgados aos seus interesses e somente a eles, ,I ci:ls'c palrun::l \'~1I
conseguindo, paulatinamente. ressuscitar a !nurchallduJ!.(', a libcrncüo do
tempo ele trJbnlho, a eliminação da permanência no emprego. a fixaciio
de salár\0 med\ante a TeCU?era,,~e da regra G<l \)teTt~) I: da Fioem". p:lsc;~lmb
por cima de todas as conquistas do direito lnboral e sem nenhum r,;~;p:.:itL\
iI dignidade da pessoa humana do trabalhador. Tudo isto à eusta dil afiI"ll1~1
ci'io de que o desemprego é produto da C\ce"iv;) gellero~idi1dc dil' :'l'?ul:iIllent:lções protetoras.

).

A flexihiFidadc l1a

('Oll~titllição

Nilo devemos ser empedernidamente misoneistas e nC:ll1 ingellu3menk
filoneístas. mormente ante a constatação de que o atual Texto Constitucional
admitiu alguma flexibilização c de que estamü~ p:.:nsando na sua revis:lu.
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sem o comprometimento da maior conquista dela, que foi. como já disse,
a tentativa da implantação de uma democracia social no Brasil.
Sob alRUns aspectos, a Constituição atual talvez possa ser qualificada
de pródiga, mas, em relação ao Direito do Trabalho, o máximo que se pode
dizer é que ela foi detalhista, talvez sem necessidade.
De qualquer maneira, insistindo um pouco mais nesta última perspectiva, foi ela também trabalhisticamente flexível, uma vez que permitiu que a
flexibilidade se processasse, quanto a alguns aspectos laborais, sob tutela
sindical.
O inciso VI do art. 7.° da Constituição consagrou o princípio, outrora
apenas deduzível do art. 462 da Consolidação das Leis do Trabalho, da
irredutibilidade do salário, permitida, entretanto, uma vez respeitado o mínimo legal e preservado o poder aquisitivo do trabalhador, que, sob tutela
sindical, mediante o uso da convenção ou do acordo coletivo de trabalho,
a redução do salário possa ser concertada pelas categorias profissionais e
econômicas.
Reafirmando o postulado da jornada diária de oito horas e reduzindo
o tempo semanal de trabalho para quarenta e quatro horas, o inciso XII do
art. 7,° da Carta facultou a compensação de horários e a redução da jornada.
sempre mediante tutela sindical, já que previsto, para tal, o emprego do
acordo ou da convenção coletiva de trabalho.
No que diz respeito ao trabalho realizado em turnos ininterruptos
de revezamento, previu a Lei Maior que ele fosse cumprido em jornadas
de seis horas, mas possibilitou a negociação coletiva a respeito (inciso XIV
do art. 7.°), o que importa na participação obrigatória dos sindicatos. tendo
em vista a previsão do art. 8.°, inciso VI, do Texto fundamental. E como
toda a negociação bem sucedida termina em acordo ou convenção coletiva,
eis a possibilidade de transigência laboral.
Estas três regras consagram, nitidamente, a doutrina da flexibilidade
laboral, sendo que de outros incisos do art. 7.° talvez se possa deduzir uma
flexibilidade implícita. quando. por exemplo, o Texto constitucional alude
ao repouso semanal remunerado, usando da expressão "preferencialmente
aos domingos", como que admitindo que essa preferência possa ser alterada. E evidente que, se o for, te-Io-á que ser. preferencialmente, mediante
tutela sindical.
Indaga-se, porém: - Esta flexibilidade deve ser mantida? Convém ser
ampliada? Ou impõe-se a sua supressão?
4.

Outras disposições constitucionais flexibilizáveis

Dispositivos constitucionais existem que deveriam admitir a flexibilização de certos direitos laborais, por serem, por natureza, autonomamente
negociáveis. ajustáveis e implementáveis.
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Encontra-se neste caso, em primeiro lugar, o preceito sobre a partIcIpação nos lucros (inciso Xl do an, 7.°), Ficou ele dependendo de regulamentação legal, quando o racional seria que a Constituição previsse a sua
necessária implantação, possibilitando apenas que, através de convenção ou
acordo coletivo de trabalho, se atendessem às proporções, peculiaridades,
possibilidades e gênero de cada empresa e se previsse (1 modo pelo qU<l1
esta purtid.paçüo 'i>erla imp\ementada ~ cumpr\oa.
O tratamento genérico desta participação será de uma impropriedade
absoluta, pois ela necessita ser compatível com a realidade de cada empresa
em termos de capital, eficiência, produtividade, lucratividade e número de
empregados.
O piso salarial previsto no inciso V do mesmo art. 7,0 também é
aconselhável que seia implementado por convenção ou acmdo co\et1vo de
trabalho e, conseqüentemente, mediante tutela sindical, pois embora esta
possibilidade me pareça estar implícita no preceito, a ausência de uma
referência constitucional explícita cstá adiando a implantação diversificada
dos salários profissionais. E como este direito é daqueles que, nos termos
da letra constitucional, deve ser "proporcional à extensão e à complexidade
do trabalho", nada mais natural que esta extensão e complexidade sejam
avaliadas, autonomamente. pelos interessados.
Ao invés de sobrecarregar o legislador ordinário, por que não atribuir,
também, aos grupos interessados, a implementação do aviso prévio superior
a trinta dias (art. 7.°, inciso XXI), para que seja resguardada a proporcionalidade em relação ao tempo de serviço?
A avaliação de uma remuneração compensatória pela realização de
atividades penosas, insalubres ou perigosas pode ser muito mais apropriadamente realizada pelos interessados do que pelos legisladores. A lei, valendo-se de informações t~cnicas, deveria definir as atividades penosas"
insalubres ou perigosas, mas a fixação da sua remuneração adicional
poderia depender da avaliação que, em cada situação concreta, viessem a
fazer os interessados, pois também é impossível generalizar, por lei, condições que são necessariamente diferenciadas pela intensidade, tempo de
exposição e recursos usados pelas empresas para amenizar os maleficios
desses trabalhos incômodos (art. 7. inciso XXIII).
0

,

Fizemos esta enumeração apenas a título exemplificativo, para proporcionar o debate. Entretanto, muito se poderia acrescentar a este rol improvisado, usando criatividade e reflexão.

5.

Necessidade de

11m

tratamento diferenciado no Brasil

O que dissemos até aqui permite concluir que a chamada flexibili·
dade laboral é um procedimento que consiste na derrogação consentida
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de normas legais, em princípio inderrogáveis, mediante negociação coletiva
e sob tutela sindical.
Nos países de elevado nível cultural e de sindicalismo autêntico e
forte, onde é possível assegurar a equipolência da liberdade de estipulação
entre trabalhadores e empresários, a flexibilidade laboraI tem sido usada
com freqüência para adaptar o Direito do Trabalho aos novos tempos.
Esses países são, normalmente, os do chamado primeiro mundo, qu..:
se caracterizam como economias de mercado. No que diz respeito à nossa
realidade, o importante é saber se esta adaptação tem condições de ser
implementada, sem nenhuma restrição, em países como o Brasil, em que
a pobreza absoluta, caracterizada pelas pessoas com rendimento inferior
8 um. quarto do salário mínimo ou que vivem em famnias com rendimento
menor a um salário mínimo (Hamilton Tolosa, do IPEA), correspondendo
844 milhões e 800 mil indivíduos (dados de 1988); em que o sindicalismo
só é forte nos grandes centros industriais; em que a diversificação ê gritante entre as macro-regiões do Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
Será possível implantar aqui, repetimos, sem nenhuma restrição, a flexibilidade labotal?

Entendemos que não.
Uma coisa é sentar-se à mesa do banquete e dele participar, outra e
servir-se apenas das migalhas que caem ao chão.

se a situação no Brasil é internamente diferenciada, o tratamento também deve ser diferenciado. Se, em termos de tenda per capita, 60% da
nossa população têm padrão de vida semelhante ao de Angola (USS500,OOl,
por outro lado há quem disponha de uma renda per capita de US$5. 000,00
e viva próximo dos padrões da Espanha.
Ante esta realidade, insistimos, impõe-se um tratamento diferenciado.
Um executivo-empregado, de alto nível, não necessita de tutela
sindical e, muito menos, legal. Ele pode se socorrer dos pm.:eitos do
direito comum, que estão à disposição de qualquer cidadão, não necessitando de nenhuma proteção especial. Pode, em certas circunstâncias, transigir e até renunciar, sem a perda do seu poder aquisitivo.
Um trabalhador white collar, pelo padrão de vida alcançado com a
renda da sua atividade, tem condições de transigir dentro de certos limites,
sem alterar significativamente a posição adquirida.

Mas um trabalhador comum, um obreiro de macacão (blue collm),
JIlesmo que queira, não deve a lei pennitir que ele transija e muito menos
que ele renuncie, porque isso importaria, necessariamente, na diminuição do
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seu poder aqUlsItlvo já ~XLremancntc reduzido. Os princlplOs do Direito
do Trabalho em relação a de devem ser mantidos sem qualquer possibilidade de derrogação.
Como chegar, porém, a c~sc lrataml:nto diferenciado em uma Constituição? Admito que, "em incidir em dct~l!hcs, é difícil. A legislação ordinária, 110 entanto, pode implemenlar e,te tratamento diferenciado.

Conforme lembrei 110 inlcio desta CxpOSlçao. a flexibilidade laboral,
como processo de adaptação do Direito do Trabalho às novas contingências mundiais, nüo consti tui lima solução isolada, pois ela pode ser enriquecida ou amenizada, se escolhida como opção, por outros tipos de
tratamenlo, como os ocorridos na Itália c na outrora chamada Alemanha
Ocidcillaf, que usaram, n:spectivmncnte. ~! tutela da personalidade moral
do trabalhador e J experiência da substittlição do vínculo laboral subor
di nativo por um tipo de l'elaçàl1 coordClwliva. como meios de aliviar ou de
pn:p;;r'lr ~L mlapt<!bi lidade .
A

Na ltália, ao mesmo tempo em que se flexibilizava, o Estatuto dos
Trahalhadores imprilnia limilaçoc~ éiO~ poderc~ de controle do empregador
nD que diz respeito ao uso de guardd~ privadas, à instalação de equipamentos audiovisuais, à proibiçüo de indagJções sobre opiniões, à liberdade de pensJmento e ao direito ao estudo. como uma forma de tutelar
a personalidade moral do trabalhador.
Esta tutda, como j<i afirmamos alhures, Jcabou por transfigurar o
"status social", tanto do trabalhador como do patrão, pois aquele deixou
de ser um ente inteiramente subordinado il vontade absoluta do empresário,
para dssumir um papel revestido de maior dignidade humana, enquanto
este teve óiminuido o seu poder de manào. em face lias Hmitaçõcs criadas
pela lei em relação ao seu desempenho.
Erigindo como princípio bilsicll integrante: da ordem jurídica e ec0nômica, a participação do empregado nas condições econômicas e nas
condições de trabalho. a Alemanha OcidentaL de até há pouco, transformou as relações de subordinação exi:stcntes nu :lmbicnte de trabalho, em
rL'la\C'c~ de coordenação.

hLO foi obtido, principalm":lltc, através d;! co-gestão, que importa não
apcnas na participa\flO do trabalh"dol' na cundição e na organização do
estabelecimento, como na superaçào da unilalcraHdade dos podere:', de d~
cisão c de direçào do empregador. Ou seja, utilizando-nos da explicitação
UC Ruthcrs, "05 clllpregado~ têm juntamente com os proprietários, como
R. Inf. Icgisl.

B.asilio

o. 29

n.

11 S

jul./sct. 1992

261

membros participantes da empresa e do estabelecimento, efetiva participação nos processos decisórios". Previstas nas Constituições brasileiras de 1969
e 1988 a co-gestão ainda não foi implementada em nosso PlÚs pela legUlação ordinária.
Tanto a terapêutica laboral italiana, como a co-gestão alemi foram
obtidas através da lei. ou seja, através da tutela estatal. Esta intervenção
estatal, no entanto, não obstou () surto de desenvolvimento por que pll8l3rim] e ainda passam essas duas nações, em que pesem a8 transformaç6es
políticas por que passou a Alemanha ultimamente, com a sua unificação.

E preciso não ter medo da intervenção estatal nas relações de trabalho. O importante é ter um sistema econômico equilibrado. Se é preciso fomentar a livre empresa, isto não importa em que o Estada DIo
intervenha sempre que necessário e conveniente ao país, ou seja, sempre
que o interellse social o exija.
A liberdade nas relações de trabalho não pode ser empregada na
mesma dose em todos os países, pois a sua fisionomia muda de um para
o outro. O que é preciso, como advertiu certa vez Rafael Caldera. ~
"prevenir o erro de acreditar que haja algo como um .istema puro OU
um modelo obrigatório".

:e

possível, que, em certos países, o princípio d4 liberdade deva prevalecer sobre o da igualdade, mas nos países em que um nível de vida
utisfatório aindl!l não se generalizou, porque é privil~gio de, apenai. um
grupo limitado, há que incentivá-lo e de sobrepO-lo, por vezes, 1 proposta
liberal.

7.

Eptlogo

Os interesses econ6micos não devem impor o esquecimento dos princípios morais e jurídicos. O trabalhador é uma pessoa humana e deve ser
respeitado e protegido enquanto não dispuser de um padrão de vida c0ndizente com essa sua dignidade.

.
Por isto, sirvl>me, novamente, das palavras desse quase octogenário
IIdmirável que é o professor Rafael Caldera. para dizer e sobretudo lembrar
"a subordinação dos interesses econômicos aos princípios morais e jurídicos. O homem, a pessoa humana, é valor maior. o fundamento, e o fim
de toda a atividade econômica c social".
A revisão do texio constitucional deve subordinar-se a esses postulados. Se for indispensável, que se continue flexibilizando o Direüo do
Trabalho no texto da Lei Maior, mas que se preserve, sempre, a dignidade da pessoa humana do trabalhador.
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Constituição de 1988 - Servidor Público
UCeletista" Concursado e Estabilidade
PAULO E:\1ÍLIO RlllElRQ DE VILlIE:\A

Juiz do TRT da 3'; Região. Aposentado.
Professor da UFMG, Aposentado, Advogado
em Belo Horizonte

I. Afigura-se-nos éI hipótese da admissão de um empregado, por pessoa
jurídica de direito público interno (Estado ou Município), pelo regime celetista, optante pelo FGTS e em que não ~e tenha ainda implantado o regime
único. Tal servidor não alcançara cinco anos de serviço, ao tempo da promulgação da Constituição de 1988, porém dois anos ou três e até ininterruptos.
A questão, aparentemente c a "\'01 d'oiseaux" presta-se a enganos, o
que impõe se proceda a ser examinada mais circunstancialmente.
2 . Embora nós estejamos sob o quadro jurídico da Constituição Federal
de 1988, o tratamento da hipótese não se abriga sob outros pressupostos
que os anteriores, lineadm na Carta de 1967, com a Emenda Constitucional
dc 17 de outubro de 1969.
Em realidade. e em última análise. o problema acaba por redundar-se
na conceituação c eficácia da que se entenda por servidor público e sua
bipartição ou não em funcionário: o regido pelo sistema estatutário e o
contratado, 011 seja. o chamado "celetista".
Para que se situe a hipótese em sua correta exegese. a conduta do
íntérprete nâo poderá ser outra senão partir do princípio sistemático, por
onde se desvendará (não apenas se vislumbrará) a realidade jurídica exposta na regra constitucional.

:>. Como se advertiu, acima. cabe mslstlr, li priori, em que se o ente público não acionou ainda a previsão contida no art. 39. caput, da Carta de
1988, isto é, não instituiu o ali chamado regime único, há que se atentar.
curialmentc, que o preceito maior nâo é auto-aplicável nem o poderia ser,
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dado o feixe de relações jurídicas que tal sistema pressupõe, entre direitos
e deveres e - evidentemente - , seus efeitos vinculantes, formais e
materiais.
Se não adotado o regime único ~ e nada há na Carta que o desautorize
observando-se, contudo, a quase irreal possibilidade exposta abaixo no
0.° 3, prevalece, intocada, a chamada duplicidade de regimes, o celetista
e o estatutário. E, a nível de sempre correta apreciação da hipótese, a
própria Constituição continua abrigandCH>s, como se vê do art. 37. T, TI e
XVII, em que nitidamente se dá a dicotomia cargo e emprego, tomando-se
a função como a inexistência de impostação específica ou específica conota·
ção a um e outro, mas o suposto de exercício de atividade pessoal pública,
vinculada à administração, com eficácia distribuída a nível seja de legitima·
ção, seja de vedação (exemplifiquem-se: acumulação remunerada, competência, etc.). (Consultem-se as hipóteses abertas nos n. OS TI in fine e V, do
citado art. 37).
-

Ao cuidar do instituto da estabilidade. a Constituição de 1988 alude.

é verdade, a servidores, o que, para o leque dos efeitos em cada preceito
contidos, já vem muito claramente exposto, p. ex., nos n. U6 V e VI (seja a
preferibilidade, seja a associabilidade), do art. 37, no título da Seção IT,
do Capítulo VII (que provê a administração pública a nível operacional. em
leque amplo), abarcando, descompromissadamente, os seus arts. 39, 40 e
41. Tal descompromisso depreende-se, com toda a perceptível lucidez. da
Seção UI, que trata dos militares, chamando-Ihes, pelo art. 42. os "integrantes", seja das Forças Armadas. seja das Polícias Militares dos Estados e dos
Territórios. E o quantum satis.
4. Desde o instante em que a Constituição Federal previu e determinou
a instituição de um regime único e planos de carreira para os servidores
da administração pública, é curial que ela pressupôs a existência anterior
de mais de um regime, o que é cediça verdade.
De fato, no sistema brasileiro, até então, eram correntes os regimes
estatutário (funcionários públicos), o celetista (contratados) e o tertium
genus, de voga em alguns Estados e até em Municípios, como feixe excepcional de relações jurídicas, segundo o Supremo Tribunal Federal, na fosca
esteira do art. 106 da Carta de 1967, com a Emenda n.O 1, de 17 de outubro de 1969.
Ora, como o Município ou Estado não tenham ainda implantado o regime único, continuam eles mantendo a dualidade de regimes, a do estatu264
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tário c a do .. celetista", u quc illlpona ~e situe. el11 Utll ou em outro, o
servidor que para ele trabalhe.
Dentro da mesma pL:rspectivH L:xpandida do 'Irt. ")l). Cdpcit. dJ ComlÍtuição Federal de 1988, cabe obtemperar que o preccilü ele seu art. -t I ou
se dirige aos servidores agrupados já no regime únieo (hoje. dominantemente qualificados como estlll lIIÚrio.l' ou fUllcionârios L: n50 con tratados ou
celetistas - cf. \. g. o excelente A NAST AS [A. Regime Jurídico (nico do
."lapidor Público. Belo Horizonte. Li vl'<lria Del Rev. 1990. e~p. p. 87.
n." 5.1) ou. se n50 aprovado l'ste. há ele eompatibilizm-se com as situaçõl'~
juriJicas antni01'es. ainda n:1O ,'Ilfeixmbs cm U111 só sistema. E isto. a
dl'spl'itu tio comando do aI"!. 24. do Ato das Disposícol'S COllStituciolHlis
Tramitórias li Constituiçiio ela Repúblic<l. o qual como qui: torna automático tnl cnfà\<ltncnto. a partir ele ') de abril de 1'190 (Cf. 0\ ~ . \ STASIA. oh.
cit., p. 86).

Soh ul1 l' multifacl'tada <,Ític,l. cahl' Sl' l'stabl'kçalll certas premissas
a fim de que Sl' possa tr'I!.C1' ullla conclus3o ü exposição ora desen\,oh'id<l e isto. porque <l ,ldmissiio de um regime cínico scm Ulll curpo de
nornlils que o preveja e ü regulamcnte. ,Kaha por indmir em cada unidade
,11Itônoma de administração públiul. um c!ifuSll c incomp1cto e por dizer-se
quase mel'(lmente princípiológico conjunto de prcceitos e\traídl's dHS normas
básíca~ delineadas na Constituição Federal (arts. 37 a 41).
b~sicas.

J\ admitir tal inoculação ou regência direta de precdto constitucional
como se estrutura fosse de regime de pessoal de um município - manifesto
abslIrUo jurídico dado o princípio da contenção c o da niio-aplieilhilid,HJe
illll'di<lt<l da Ilorma constitucional e o d'l competência c l\ da ,lUtunomi:l
",'si dual du i\ 111n icil)io. I udo prcservado n<l própri a Constituição (por exemplo, mt. 29. mt. 30. <In. 37, I. V. VII. VlIl, 1'\, XX], ~~ 2.° e 3.". art. 39,
~ I.". ('I alliiJ -- se <lprovmlo o servidor l'm l;onnlrso público (p,ll'a os niiol'Qahili7,ldos) c tcn!la mais dl' dois ,11111S ele ncrckio c aprovado em cUlleurSLl ínlcrnu (p,ll',] os l'stabilizadosl. (lmvír-se-lhcõ-;í na estahilidade (A '\IAST:\SlA. oh. cit.. p. 20).

i'.bs. :lqui. jú se arguml;;nla sob o nivo do ahsurdo. comu se (l Constituin!c se substituisse ao 1cgi~lador municipal. em toda a regulação da reb~
çiio jurídica com o servidor c até se pressupusessem direitos e deveres que
Il.:iO foram previstos na Constituição e. ao arbítrio de outrem. rmst:1ll lidos
como l'xistenks (cfr.. em termos de atualiJade e de terminologia élcei tá vI:!.
SI LVi\. José Af onso da. A/l/icabilidade das .NufI1ws ('o!1stitucionais. 2." cd il,:;lU, 5.1u 1';lltlO. Ec! itura Revista do~ Tribunais. 1'182. pp. '54 l' scgs.).
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Veja-se, mais e em aras à preservação constitucional da duplicidade de
regimes, mesmo depois de outubro de 1988, o disposto no art. 38, I, li e
III, que se obstina em distinguir, como vínculos admissivelmente vigorantes, os decorrentes de cargo, emprego ou junção, o que ocorre, da mesma
maneira, com o contido no art. 37, XVI (que cuida do instituto da acumulação remunerada), o qual timbra por acentuar o específico centro de vinculação jurídica nos cargos públicos com claramente extremá-los de empre·
gos e junções, logo abaixo no n.O XVII.
5. Voltemos, todavia, ao campo de uma maior e mais precisa compatibi·
lização jurídica, considerando-se ainda em vigor a duplicidade de regimes
- o estatutário e o celetista - , para situar-se o servidor (ou os servidores),
a que se refere a hipótese.
5.1. A interpretação, que neste tópico se perfilha, a gramatical e a lógica,
torna-se, no caso, de. uma relevância quase decisiva. dada a conotação
tenno-e-posição-jurídica (cfr. MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e
Aplicação do Direito. lO.a edição. Rio de Janeiro. 1988, pp. 121 e segs.).
Não há qualquer especiosidade ou mero e artificial preciosismo formal
de argumentação, em sublinhar-se que, de início, o art. 41 da Constituição
Federal menciona os servidores públicos nomeados, o que já implica, ipso
jacto, a existência de um instituto jurídico definido como forma de ingresso
na Administração Pública, a que vai referenciar-se, logo de imediato, o
cargo, estruturalmente implantado no sistema organizacional da entidade
pública, de que advêm legitimações, competências, poderes e deveres previamente enunciados na lei que o previu e criou.

; .°

princípio da formalidade e o da publicidade cobram, na nomeação.
nitidez e exteriorização, onde se resguardam, com ênfase maior e inequivocamente, os princípios abrigados no art. 37, caput, em especial, os da
legalidade e da publicidade, atentando-se a que a impessoalidade e a mo·
ralidade compatibilizam-se também no regime "celetista", conquanto o ato
de contratar (reservados densos respingos nos chamados contratos de
adesão) afasta a força predominantemente unilateral e impessoal do nomear,
como aquela que faz descer por sobre o sujeito nomeado urna estrutura
imposta de direitos e deveres, a que a posse faz desencadear.
No admitir, que é a abertura da relação contratual, acha-se pressuposta.
no momento da fonnação do contrato, a paridade negociaI, a autonomia pri·
vada - a que desce a Administração Pública, embora se intercale na nego·
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dabilidade c em grande escala um quadro legal mtntmo preenchendo os
direitos e as obrigações básicas das partes. Leiam·se os arts. 1. 0 e especial.
mente 2. da CLT, para que se corrobore o entendimento exposto.
U

A relevância emprestada. no plano da relação administrativa, seja ao
ato da nomeação, seja à qualificação do posto a ser ocupado pelo nomeado,
que é o cargo. explica-se no fato de situá-los, a ambos. (nomeação e cargo),
o art. 41, caput. e seu § 1.°, como os pólos referenciais e identificadores
da espécie de vínculo que faz gerar a estabilidade do servidor concursadu
c com mais de dois anos de exercício: o estatutário.
5.2. O aporte doutrinário. em torno das questões até aqui expostas. é dc
bastante significação para o que também contribuirão a~ decisões judiciais
emcntadas. apanhadas por amostragem.
Não há a menor dúvida de que tanto o curgu qU<lnto J l!Omeaçao atuam
como os dois fluxos centrais para a qualificação do servidor como funcio11úrio. já que ambos pressupõem uma rede de atos formais e opcracion;]is
que são os componentes do conjunto de direitos e deveres intitulado
CS!U/lI!O c que define o regime jurídico a que aquele fum:ionário público
pertence.
Elucidativas são as passagens de CELSO ANTON10 RANDElRr\
DE MELLO:
"A noção de funcionário público, como delineada no uireito
brasileiro. é tributária da noção de eargo público. Não se pode
entender o que é nem saber quem é funcionário Sêm antes compreender o que é cargo público." (cf. Apon/amentos sobre ap.en/cs
c órgãos públicos. 1." ed .. Sâo Paulo, Editora Rcvista dos Trihunais. 1981, p. 15.)
l-: à frente, como natural seqüência, concçitua o cargo:
,. E. pois, um complexo (ou um ponto. ou um te 1'1110 ). uni·
t<Íl'io e indivisível clc compct011l:ias. criado por lei. com número
certo e designação própria concernente a funções da organizaçJo
central do Estado," (Ob. cit., p. 17.)
São unidades simples. indivisíveis e abslratas, criadas por lei, "com
denominação própria e número certo" (ob. e pág. supra cits.), ao que
insiste o ilustre administrativista:
"Menciona-se o requisito da criação por lei, dado que so
o Legislativo tem poderes para criá-los. falecendo ao Executivo
esta possibilidade" (idem, pág. 18).
R. Inf. legisl.
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Quando, acima, trouxemos o fundamento exegético da regra consti~
tucional, em suas enunciações verbais e lógicas (ato de nomeação e ocupa~
ção de cargo), quiséramos significar que, no Direito brasileiro, os supostos
de conceituação do que se deva entender por funcionário público hão de
partu:: da fonte e da direção aberta na lei, no direito positivo. E mais
autorizada lei que a constitucional não há.
Aliás, a tônica da captação da conformação legislativa ou do direito
positivo para chegar-se à conceituação do que seja funcionário público e isto em razão da diversidade de elaborações doutrinárias, especialmente
as estrangeiras - não deixa de ser o melhor e mais seguro critério para
dissociar o prestador de serviço público de qualquer outra figura congênere.
o que, aliás, vem muito bem timbrado por CRETELLA JúNIOR, que.
depois de enunciar várias correntes colhidas ao direito aliemgena. nio
chega a outra conclusão senão à por nós acima exposta (cf. JONIOR.
José Cretella. Tratado de Direito Administrativo. ... ed., Rio de Janeiro.
Ed. Forense. 1967. VaI. IV, pp. 88, n.O 42 e 89 e segs.).
Se a verdade é o que o funcionário público tem como supostos sine
qua non a ocupação de um cargo público. criado por lei e a nomeação
pela autoridade competente (cf. CRETELLA JÚNIOR, com escora forte
em TITO PRATES DA FONSECA, ob. e vols. cits., p. 87), essa nomeação,
como ato formal de investidura, é, no dizer de MARCELLO CAETANO,
o "mais importante modo de provimento" (cf. Manual de Direito Administrativo. 7," ed., Lisboa, Coimbra Editora Ltda. 1965, p. 474. n." 232),
inclusive quanto à competência para efetuá-la, que "há de ser expressamente conferida em lei" (ob. e p. cits.. Veja-se também MElRELLES.
Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 13.a ed.. São Paulo, Editora
Revista dos Tribunais. 1987, pp 339/40).
Não discrepa, da abalizada opinião do tratadista português, a doutrina germânica, quando aponta a nomeação como um dos pressupostos
da condição de funcionários, através da qual se legitima a pessoa-6rgão
para o exercício e a ocupação de um cargo público (cf. TUREGG, Kurt
Egon von & KRAUS, Erwin. Lehrbuch des Verwaltungsrechts, 4. Auflage.
BerHn. W. Gruyte. 1962, s. 528-532).
WOLF, depois de minuciosamente expor a evolução da prestação do
serviço público na Alemanha, sintoniza a bipartição de regimes na virada
do século passado (Jahrhundcrlwende), quando principiaram a surgir. ao
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lado C!llS fllTlciun;í ríllS (k cmrci r'l Idi(' H('J'(lj.'/l('dll 11 , '11 L (\S l'11lprcg~ldlls c (\s
trabalhmlores (/1.ngestelllen um{ Arbei/em) estatais (dI'. WOLF, Hans J.
Verwaltungsrecht. 2. Auflage. Münchell u. Berlin. C. H. Bech sche Verlansbuchhandlung. 1967. 11 Band, S. 375. ff, e ainda a p. 383, letra G.
Lm perh.:ita consonância com os autores anles citados, insiste \VOLF
em ac:reseentar que a situação do funcionário somente pode ser modificada
ror pressupostos legais e formas legais (dar! 11111' lI///(!r p,esel::/icheJI I'mausse/;;ullgell u/l(l in gese/;;Lichen Formen ( ... ) vor verallder/ lVerden ~ ob.
vaI. e p. cits., O). Disto decorre uma rede de direitos, deveres, legitimações
c competências que compõem a especial relação jurídica do funcionáriu
n:prescntada pelo chamado estatuto e que é o seu peculiar regime jurídico
(cL. ademuis, VI L HENA. Paulo Emílio Ribeiro de. Contrato de Trabalho
com o btadu. São Paulo. Edições Ltr. 1975, pp. 137 a 144 e, apoiado em
lHELSA. FRAGA, Gabino. Derecho Administrativu, México, Editorial
Pornlú 5A. Ig'i8. pp. 208/9.

"'fê-se, sem outro e maior esforço. que o ~ervidor municipal se LWO
investido, em forma legal. de cargo público, por nUllleação e fiasse. se
não inserido em uma especial rede de relações jurídico-públicas cünfigu~
raJas em um estatulo, o estatuto do funcionário público, niíü será ck
senão um empregado t:ontratado, cuja situação jurídiea se rege pela CLT
e legislação complementar, mormente l1 nível de demissibiJidade, pelo subregime do FGTS que regula a espéde c os efdtos du rcscisiíü do con!ratl)
de trahalho,
').3. O que parece inLrigar, em certa c insustentável corrente Joutrinária
(escassa) c jurisprudencial (salpicada) 6 quc o fato de o servidor haver sido
admitido através de concurso público, tal fato, apenas, e por si. induziria
a natureza do vínculo, como se esta natureza decorresse da forma de recrutamento de pessoal em situações jurídicas para as quais. cmborll obrig,ltorÍllmente imposta a nível constitucional. não se atribui a forç~1 uefinic1ur'l
da 1HLlun,;za do regime jurídico.
UnJ, ainda que admitido por concurso público, ImIS. notoriamente.
pelo n,;gime contratual, e sob os efeitos rescisórios previstos na lei do
FGTS. tal servidor não goza de estabilidade e a SlW dispensa indl;.'pellde
do tempo de casa ou de exercício de trabalho público e isto, porque o
simples meio de recrutamento ou de seleção não tem o condão de di13r o
regime jurídicu a que será adscrito o prestador de serviços.
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Como roteiro seguro, robustecida a lese aqui adotada. apontam-se
arestos inúmeros, entre eles:
..A admissão sem concurso público revela irregularidade ad·
ministrativa, não atraindo necessariamente a incidência das normas
da Consolidação das Leis do Trabalho. Não é o concurso, ou

a Jalta dele, que atribui ao servidor o "status" de empregado ou
de juncionário, mas sim o regime jurídico próprio que norteia a
vida do trabalhador. Em sendo a reclamante funcionário muni·
cipal estatutária, é incompetente a justiça do Trabalho em razão
da matéria. Por haver sido formulada a inicial com base na CLT,
extingue-se o processo, sem julgamento do mérito." - Proc.
TRT.R0-4240!89. ReI. Juiz AROLDO PUNIO GONÇALVES.
IN DJ·MG-4-5-90, pág. 57. (Grifo nosso.)

•••
"Regime estIltutárlo. Prova. O regime estatutãrío prova-se
pelo provimento do cargo público através da nomeação, posse e
exercício feitos na forma da lei que o criou. Não satisfeitos tais
requisitos aplica-se a Lei trabalhjsta. Ac. TRT 3,- Reg. 3.- T.
(RO 5029/89), ReI. Juiz Antônio Alvares da Silva, DJ/MG
3-8-9ü, p. 88, "In BOMFIM. B. Calheiros & SANTOS, Silvério
dos. Dicionário de Decisões Trabalhistas. 22.- ed. Rio de Janeiro.
Eds. Trabalhista, s/d, p. 683, Ementa 0.° 4.780. No mesmo
sentido. Ementa n.O 2.274, ob. cit., p. 315 .

•••
"SERVIDOR CELETISTA ADMITIDO MEDIANTE CONCURSO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA. "O reclamado se
reveste da forma de autarquia estadual. podendo adotar para re·
gime do seu pessoal o da legislação trabalhista, em que o vínculo
empregatício é de natureza contratual, equiparando-se a Admi·
nistração ao empregador comum, sem quaisquer prerrogativas.
especiais." (HELY LOPES MEIRELLES). Se tal acontece de
um lado, por outro, como qualquer empregador comum, lhe é
assegurado o direito de se valer das vantagens que o regime jurí.
dico adotado possa lhe oferecer. E uma delas é justamente a de
exercitar o direito de resilição unilateral do contrato. fazendo-o
através de uma declaração de vontade. e isento de justificar O
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ato. Sua motivação L1Jl1C~1 c :1 vl>ntadc. E ~cqLLcr arranha o princípio da legalidade, pois trata-se de faculdade peculiar ao regime
jurídico adotado." (fuíza DEN [SE ALVES HORTA). TRT-3."
Reg. Proc. RO-4499/89. 4." T. ReI. Juiz Nilo Alvaro Somes. In
Dj-MG 4-5-90, pág. 70.

"O funcionário público rege-se por estatuto próprio. sendo
a relação jurídica de direito administrativo, atuado o Estado com
li majestas, que lhe é própria, quando trata com seus súditos.
O status de funcionário público só é adquirido se preenchidos os requisitos constitucionais e legais, dentre os quais a
investidura mediante aprovação prévia em concurso público em
cargo público criado por lei.

I ú o servidor celetista é admitido para ocupar um emprego
público, inexigindo-se maiores formalidades, mesmo porque a relação jurídica de emprego se configura desde quc preenchidos os
requisitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, independentemente da forma de contratação.
Nada obsta. todavia, que a admissào de servidor celetista
se faça mediante concurso público. como ocorreu in casu. Ao
contrário, a atitude da autarquia é louvável, devendo ser incenti·
vada, poís atende ao princípio constitucional da moralidade administrativa, além de tornar transparente <I administraçi:io pública,
ubjetivo que deve ser buscado.

Não será, porém, a admissão por ('()/1carsO público que de·
terminará o regime jurídico do serFidor público. Tampouco se
transmudará em funcionário público o servidor desta forma admiceletista."
tido, se claro está que o seu regime jurídico é

°

TRT RO-5Ü29j9Ü. 4." T. pelo Juiz Nilo Alvaro Soares.
Dj-MG. 8-11-91. (Ressaltamos trecho em grifo.)

"Tratando-se de servidor sem a garantía da estabilidade,
porquanto admitido sob o regime do FGTS, a dispensa é ato
de livre alvedrio da administração. que responde, apenas, petos
encargos da mesma. Sequer altera este posicionamento o fato de
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o ingresso tcr ocorrido por mcio dc concurso. Recurso providu.
Reclamatória improcedente." - TFR. 2. a T. RO 6320. ReI. Min.
WILLlAM PATTERSON. In BOMFIM. n. CALHEIROS &
SANTOS, SILVrRIO dos. Dicionário de Decisões Trabalhistas.
21. 3 ed. Rio de Janeiro. Eds. Trabalhista, s/do p. 248. Ementa
n.O 1.708. (Ressaltamos trecho em grifo.)

..

.. ..

"Servidores públicos. Distinção entre funcionário público e
empregado celetista do serviço público. Diferentes são as situa·
ções dos funcionários públicos e dos empregados em serviço público. Enquanto a relação que se estabelece para aquele é regida
por um estatuto, que afasta qualquer acordo de vontades. esta
nasce de um contrato com as limitações peculiares às relações com
o Poder PúbHco, mas com prevalência do seu caráter consensual. Os funcionários gozam da estabilidade prevista no art. 100
da Constituição, os empregados são amparados pelo Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço," TFR-Proc. AMS-oD95581. 3.T. ReI. Min. CARLOS MADEIRA. In DIU l,u-12-198}.
.. .. ..

"O art. 16 da Lei n. o 5. 107/66 não assegu ra a concom i tância
da estabilidade e do regime do FGTS" - TST2.D T. Proc.
RR-2ü52/82. ReI. Min. PEDRO NAT ALI. IN BONFIM, B.
CALHEIROS & SANTOS, SILVrRIO dos. Dicionário de Decisões Trabalhistas. 19.a ed. Rio de Janeiro. Eds. Trabalhista.
s/d. p. 224. Ementa n.O 1.890.
6. Pelos fundamentos e subsídios acima expostos, concluímos que os
servidores contratados pelo Poder Público, cuja situação se rege pela legislação trabalhista e são optantes pelo FGTS, ainda que admitidos por con'
curso, não gozam de estabilidade, mesmo com mais de dois anos de emprego, salvo tão-somente a hipótese do art. 19 do ADCT da Carta de 1988.
7. Com a regência do art. 39, da Constituição Federal de 1988, a duplicidade de regimes perdeu, prática e teoricamente o sentido. pois o que visou
a Nova Carta foi exatamente eliminar qualquer fonna ou espécie de exploração do trabalho humano pela administração pública. A igualização não
foi O objetivo imediato e principal do preceito, o objetivo foi. isto sim. asse·
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gurar a tutela jurídica a todos os trabalhadores estatais, que qualificamos,
acima, como servidores públicos. O meio encontrado tomou a feição de
uniformidade, ou seja, de igualdade de regimes.

Atendido o intento comt1tuciona\, pode pan:cer estc)am tranqül1hadas
as posições e as situações jurídicas relativas aos servidores estatais.
Todavia, há resíduos e desdobramentos, que abrigam abordagem, embora sucinta.
Sob o plano das relações materiais, o ingresso no serviço público está
condicionado à submissão a concurso público, salvo para os cargos em
comissão, como predispõe o art. 37, em seu n.O Jr, da Constituição Federal de 1988.
Há a considerar os servidores transeuntes, quais sejam, os que não
tenham sido portadores dos pressupostos para a aquisição de estabilidade,
nos termos do citado ar1. 19, do ADCT, mas que mantiveram o vínculo da
prestaçiio de serviços com a Administraçiio quando da entrada em vigor
da Constituição e na Administração permanecem.

O que se quer ressaltar que os servidores acima apontados, os tran·
seuntes, não aàqu1rem, por isto só, a estabi\idade, mas para obterem-na
devem sujeitar-se a concurso público e a sua subsunção no Regime Único
passa a ser uma verdadeira contradictio in ad;ectis e se tornam ou funcionários de jato ou manifestamente irregulares. Pelo princípio da formali·
dade, que preside a formação da relação pública de trabalho, como a uni·
ficou o Direito Brasileiro - e pela Constituição Federal - a prática do
"fato consumado" ou do "deixa estar para ver como é que fica" não tem
a menor virtude de converter uma situação ilícita em uma relação jurídica
rcgu\ar. Tal prática pode, perfeitamente, ensejar uma ação popular, nos
pressupostos da lei n.O 4.717, de 29 de junho de 1965 (cf. ROSAS, ROBERTO. Direito Processual Constitucional. São Paulo. Ed. Revista dos
Tribunais. 1983, pp. 129-130), para responsabilizar os agentes públicos
coniventes.
8. Uma questão em aberto no sistema judiciário brasileiro diz respeito ü
competência para instruir e julgar as ações ou os dissídios entre funcionários
públicos e a Administração.
Quer·se admitir que, com referência aos servidores estaduais c aos
servidores municipais, a competência é da Justiça Comum, aplicando-se a
contrario ou, melhor, especificamente, por exclusão, o art. 114, da ConsR. Inf. legisl.
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tituição Federal, pelo qual se colhe que a competência da Justiça do Trabalho está adscrita aos conflitos entre empregados e empregadores e aos
conflitos coletivos armados entre as respectivas categorias.
Estranhamente, em seu art. 240, letra e, a Lei n.O 8.162, de 8 de
janeiro de 1991 - que já modificou. em parte, a Lei n.O 8.112. de
11-12-1990, instituidora do regime único dos servidores federais - atribui
à JustiÇà do Trabalho a competência para julgar os dissídios fundados
em seus dispositivos. inclusive os coletivos.
Sucede que a competência da Justiça do Trabalho está regulada, em
termos estritos, pela Constituição, competência esta que não foi delegada
a outra norma qualquer de hierarquia inferior, como a lei ordinária.
Como não podia deixar de acontecer, lavrou-se a dissensão e a ponto
de dar-se plena vigência ao citado art. 240, letra e e não só contrariamente
à própria regra contida no art. 114, da Constituição mas em franca ruptura'
com a harmonia e a estrutura do ordenamento jurídico brasileiro, em dista.
nia com a incompetência da Justiça do Trabalho relativamente aos servidores estaduais e municipais.
Talvez o impacto sofrido pelo legislador federal, que se emborcou no
paradoxo, se deva ao problema dos dissídios coletivos. que atuam como
vis atractiva ou paIo de atração dos dissídios individuais, de servidores,
dado o desaparelhamento orgânico da Justiça Federal para instruí-los e
julgá-los, conflitos competencial este já objeto de decisões do então Tribunal Federal de Recursos, quando se afirmara que 08 sindicatos eram
parte legítima para proporem dissídios coletivos, mas faltava à Justiça
Federal competência (o então TRF) para conhecê·los e processá-los, sendo
contraparte a União, as Autarquias Federais e as Empresas Públicas Federais.
Não se perfilha qualquer posição ideológica ou preconceitual contrária
à competência da Justiça do Trabalho, em tais casos. O que causa a estranheza apontada é que a regra competenda1 que regula a hipótese está
retida na Constituição e não é susceptível de alteração por lei ordinária.
Salvo se perseverar-se em nomear o Estado empregador e, o servidor, em·
pregado.

Continuamos com a mesma e anterior opinião já manifestada e segundo a qual a verdadeira e vigente Constituição Federal será aquela construlda
pelos Tribunais, mormente o Supremo Tribunal Federal.
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-

Introdução

Atribui-se a Honoré de Balzac a afirmação de que "os governos passam,
as sociedades morrem, a polícia é eterna". 1 Ela o é porque, na realidade,
as nações podem deixar de (er as suas forças armadas. Nunca, porém,
podem prescindir de suas polícias, da sua força pública. 2

• Palestra no sEMINARIO SOBRE POLíTICA E ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA PúBLICA, para o desenvolvimento do Sistema de Defesa do Estado e
das Instituições Democráticas, proferida no Auditório do Quartel do Comando
Geral da Policia Militar do Estado da Bahia, em Sal'ladc>'I' \Bahia~, no d\a ~ d'<:
setembro de 1991.
1

Super Interessante. Ano 2, n 9 5, maio de 1988, Ed. Abril, São Paulo, p. 82.

2 LAZZARINI, Alvaro et aliL Direito Administrativo da Ordem Pública, 2"
ed., 1987, Forense, Rio de Janeiro, p. 19.
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A idéia de Estado, com efeito, é inseparável da idéia de polícia e o
poder de polícia é o fundamento da ação de polícia, como afirma o grande
administrativista brasileiro José Cretella Júnior, invocando a lição de RA-

FAEL BIELSA. 8
As Polícias Militares Brasileiras, bem por isso, são exemplos vivos do
que se afirmou, porque, de um modo geral, são mais do que sesquicent~
nárias, sem contar suas origens portuguesas na Guarda Real de· Polícia,
vinda para o Brasil com a realeza. nos princípios do século XIX e da qual
derivam não s6 as Polícias Militares do Brasil. como também, e em Portugal. a Guarda Nacional Republicana (GNR) que, com o dístico Pela Lei
e Pela Grei. é a nobre herdeira das tradições dos Corpos Militares de Policia. criados naquela nação. 4

as

~, assim, cediço que. sendo inseparáveis as idéias de Estado e de PoUcia. o fundamento da ação desta. a ação de policia, será sempre o Poder
de Polícia. na busca do bem comum que é missão primordial do Estado e
de ninguém mais do que o Estado que, para tanto ele se constituiu. ~
missão a ser desenvolvida por meio de uma legislação adequada, institui·
ções e serviços capazes de controlar, ajudar e regular as atividades privadas
e individuais da vida nacional. fazendo-as convergir para o bem comum.
pois, a segurança das pessoas e dos bens é o elemento básico das condições
universais, fator absolutamente indispensável para o natural desenvolvi·
mento da personalidade humana. ~ Lembremo-nos que deve estar garantida a convivência pacífica de todos os cidadãos de tal modo que o exercício dos direitos de cada um não se transforme em abuso e não ofenda,
não impeça. não perturbe o exercício dos direitos alheios. 8

Daí por que, como temos sustentado, a Polícia tem importância capital
na realização do bem comum, cuja doutrina é destaque da Doutrina Social
da Igreja, AGUSTlN A. GORDILLO, aliás, cuidando das relações da
Polida com o bem comum. observou que "promoci6n deI bien común y
p,:evención de peligros e perturbaciones que afectan aI bien comÚD no son.
pues. términos disímiles ni mucho menos antitéticos: ambos significa0
e~actamente 10 mismo; eI carácter que se imputa a la policía no tiene. pues.
3 cRETELLA JúNIOR, José. "Conceituação do poder de poUcla", Revista do
Advogado, Associação dos Advogados de São Paulo, n'1 17, abril de 1985, p. 53.

4 LAZZARINI, AlVB.rO. "A Instituição PoUctal Paulista". Rl!ItlistG de Jurfsprudh&cia do TribunaZ de Justiçll do Estado de São Paulo, Lex Editora, BAo Paulo,
v. 94, p. 10.
S CRETELLA JúNIOR, José. Lições de Direito Administrativo, José Bushatsky
Editor, BAo Paulo, ~ ed... 1972, p. 227.
6 CAETANO. Marcelo. Princípios Fundamentais do Direito Admmistrativo,
1977, Forense, Rio de Janeiro, p. 335.
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sentido", porque ... aI prcvel1ll' o reprimir, también (a Policia) promLlcve
el bien común". Õ
Para preservar o bem comum, em verdade, o Estado deve ter a sua
Polícia, que não cogitará, tão-só, da sua segurança OLl da segurança da
comunidade como um todo, mas sim, e de modo especial, da proteção.
da garantia de cada pessoa, abrangendo o que se denomina de segurança
lHíblica o sentido coletivo c o sentido individual da proteçClo do Estado.
Daí insistirmos em dizer que o Poder de Polícia, que legitima o poder
da polícia e a própria razão desta existir, é um conjunto de atribuições da
Administração Pública, como poder público e indelegáveis aos particulares,
tendentes ao controle dos direitos e liberdades das pessoas, naturais ou
jurídicas, a ser inspirado nos ideais do bem comum. e incidentes nJO só
sobre elas, como também em seus bens c atividades.

2 ~ Ordem pública e segurança pública

o estudo que ora é feito comporta examinar o que é ordem pública
e o que é segurança pública.
Ambas as locuções, fique de início advertido, encerram conceitos jurídicos indeterminados.
Na Enciclopedia Universal Ilustrada ~ Europeo/ Americana, 8 no
verbete orden, dentre outros, encontramos o significado de que "El orden
consiste en la acertada disposición de Ias cosas. El concepto de orden, por
lo tanto, importa pluralidad real
ideal de seres, partes o propiedades",
razão de Santo Tomás, sob o aspecto teleológico, ter definido ordem
"diciendo que es la recta disposicióll de las cosas a Sei fin", salientando-se
após, que "Compréndese por esta que el orden público es la base fundamental de toda organización social y política. Cu ando aquel falte, no puede existir el Derecho ni, por lo tanto, seguridad de las personas ni de
la propiedad, con lo eual faltará la tranquilidad, la paz social, y la vida
de los pueblos quedará a merced dei más fuerte".

°

JEAN RIVERO, porém. adverte niio se poder confundir o sentido
de ordem pública dado pelo direito privado com o sentido em matéria
de polícia administrativa. As palavras são idênticas. Porém, ordem pública, no seu dizer, é coisa completamente diversa segundo diga respeito
7 GORDILLO, AuguBtin A. Esll1dios de Derecho Administrativo, Editora Perrot,
Buenos Aires, 1963, pp. 17 e 30.
8 Enciclopédia Universal Ilustrada EUl'opeo-Amerícuna. Tomo XL, EBpasaCa1pe, S. A., Madrid, Espanha, verbete Orden, pp. 119-195.
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ao direito privado ou. então. ao direito público que é o que rege a polícia
administrativa, malgrado ponto de vista em contrário de ilustres publi·
cistas. li
A noção de ordem pública só pode ser nacional. Ela, reconhecida·
mente, é por demais incerta. porque varia no tempo e no espaço. de um
para outro país e, até mesmo, em um determinado país de uma época
para outra. 10 A noção de ordem pública. em verdade, é mais fácil de ser
sentida do que definida e resulta, no dizer de Salvat. de um conjunto
de princípios de ordem superior, políticos, econômicos, morais e algumas
vezes religiosos, aos quais uma sociedade considera estreitamente vinculada à existência e conservação da organização social estabelecida. A noção
obedece a um critério contingente, histórico e nacional. 11
Atento às lições de Waline, Rivero, Paul Bernard e VedeI. JOS:e.
CRETELLA JONIOR anota que a noção de ordem pública é extremamente vaga e ampla, não se tratando apenas da manutenção material da
ordem na rua, mas também da manutenção de uma certa ordem moral.
o que é básico em direito administrativo, porque, como sustenta, a ordem
pública é constituída por um mínimo de condições essenciais a uma vida
social conveniente, formando-Ihe o fundamento à segurança dos bens e
das pessoas, à salubridade e à tranqüilidade. revestindo, finalmente. aspectos econômicos (luta contra monopólios, açambarcamento c a carestia) e,
ainda. estéticos (proteção de lugares e de monumentos). 12
LOurs ROLLAND, ao cuidar da polícia administrativa, partindo de
textos legais franceses, disse ter a polícia por objeto assegurar a boa ordem, isto é. a tranqüilidade pública, a segurança pública, a salubridade
pública, concluindo por asseverar que assegurar a ordem pública é, em
suma, assegurar essas três coisas, pois a ordem pública é tudo aquilo.
nada mais do que aquilo. 13
BLAISE KNAPP, por sua vez, assevera que a ordem pública compreende a ordem pública propriamente dita, a saúde. a segurança, a moralidade e a tranqüilidade públicas. assim como a boa-fé nos negócios.
9 RlVERO. Jean. Direito Administrativo. tradução de Rogério Ehrhardt SOares,
Livraria AlmedJna, Coimbra, Portugal, 1981, p. .aO.
10 Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n Q 14.658, de São Paulo.
v. 219, p. 581.

R.evista do, Tribunais.

11 Supremo Tribunal Federal, Sentença Estrangeira n Q 1.023, da Suíça. Revista do, Tribunais, v. l.a, p. 771.

12 CRETELLA JúNIOR, José. Dk:iornírio ele Direito Administrativo, 3'- ed.,
1978, Forense, verbete Ordem Públtea. p. 370.
13 ROLLAND, Louis. Précis de Droit Administratlt. 9'- ed., 1947. Librairie
Dalloz. Paris, França, p. 399.

27.
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E, em seguida. acrescenta que a ordem pública propriamente dita é a
ausência de desordem, de atos de violência contra as pessoas, os bens
ou o próprio Estado. 14
Por fim, e para não nos alongarmos ainda mais, deve ser colacionado
que PAUL BERNARD, na sua clássica La notion d'ordre public en Droit
Administratij, atesta ser tradicional o entendimento de que a ordem pú'
blica é a ausência de agitações. ausência de desordens (tabsence de troubles), noção essa que, aliás, como adverte, está se alargando, como parece consagrar a jurisprudência à vista dos três elementos citados por Louis
Rolland, retro-indicados. 1 õ
Em suma, a ordem pública ~ uma situação de fato oposta à desordem, sendo, portanto, essencíalmente de natureza material e exterior, como
sustentou o citado Louis Rolland, invocando a autoridade científica de
Hauriou.
Se vaga é a noção de ordem pública. não menos é a de segurança

pública.
Fiel às lições retro indicadas, em especial à de Paul Bernard, temos
entendido ser a segurança pública um aspecto da ordem pública, ao lado
da tranqüilidade e da salubridade públicas.
A ordem pública, portanto, é efeito da causa ~egllf(1I1ça pública. como
também, acrescentamos, é efeito da causa tranqüilidade pública ou, ainda,
é efeito da causa salubridade pública. Cada um desses aspectos que Louis
Rolland afirmou serem aspectos da ordem pública e teve o apoio incondicional de Paul Bernard, cada um deles é, por si só, a causa do efeito ordem pública, cada um dcles tem por objeto <Isscgurar a ordem pública.

o nosso entendimento do que seja wgllrallra pública é ser ela o estado antidelitual, que resulta da observância dos preceitos tutelados pelos
códigos penais comuns e pela lei das contravenções penais, com ações
de polícia repressiva ou preventiva típicas,l" afastando-se, assim, por
meio de organizações próprias, de todo perigo. ou de todo mal que possa afetar a ordem pública, em prejuízo da vida. da liberdade ou dos direitos de propríedade das pessoas, limitando as 1ibcrdades individuais,
14 KNAPP, Blaise. Freeis de Droit Administratlj, Editions Helbing & Lichtenhahn, Bâle et Francfort-sur-le-Main, Suiça, 1980, p. 20.

15 BERNARD, Paul. La notion d'ordre public en Droil Adminí8trafij. 1962.
Librairie Génerale de Droit et de Jurisprudence. R. Pichon et R. Durand-Auzias,
Paris, França, pp. 12 e 25.
16 PESSOA, Mária. O Direito da Segurança Nacional, Biblioteca do Exercito
e Revista dos Tribunais/Editores, 1971, São Paulo, pp. 7 e 55.
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estabelecendo que a liberdade de cada pessoa, mesmo em fazer aquilo
que a lei não lhe veda, não pode ir além da liberdade assegurada aos
demais, ofendendo-a. 1T
Em outras palavras, como afirma Diogo de Figueiredo Moreira Neto,

segurança pública é o conjunto de processos, políticos e jurídicos, desti·
nados a garantir a ordem pública, sendo esta o objeto daquela. 18
3 -

Policia administrativa, e polícia judiciária, policia de preservação da
ordem pública e policia de segurança

A dicotomia polícia administrativa e polícia judiciária tem gerado
confusões no legislador e disputas entre duas instituções policiais de lar·
gas tradições: a denominada Polícia Civil e Polícia Militar.
Ambas, sabemos, são exteriorização de atividade tipicamente admi·
nistrativa. A polícia administrativa é preventiva, regida pelas normas e
princípios Jurídicos do Direito Administrativo, enquanto que a polícia
judiciária é repressiva, exercendo uma atividade tipicamente administrativa de simples auxiliar da repressão criminal, que é exercida pela Justiça
Criminal, pelo órgão competente, inclusive de outro Poder da Soberania
do Estado que é o Poder Judiciário. Bem por isso a polícia judiciária é,
embora manifestação da atividade administrativa do Estado, regida pelas
normas e princípios de Direito Processual Penal.

o mesmo órgão policial, porém, pode ser eclético, porque age preventiva e repressivamente, ou seja, passa, necessária e automaticamente,
da atividade policial preventiva para o exercício da atividade policial re·
pressiva, dado que ocorreu ilícito que não conseguiu evitar. Há, então,
a denominada repressão imediata.
Não é o rótulo do órgão policial que qualifica a atividade. O que a
qualifica em polícia administrativa (preventiva) ou polícia judiciária (repressiva ou auxiliar) será, e isto sempre, a atividade de polícia em si

mesma desenvolvida.
Isso está a demonstrar que a linha de diferenciação entre o que seja
polícia administrativa (preventiva) e polícia judiciária (repressiva ou au·
xiliar) é bem precisa, porque sempre será a ocorrência ou não de um
17 DE PLACIDO e Bilva. Vocabulário Jurfdico, v. IV, I' ed,. 1963, Forense,
verbete Segurança Pública, p. 1.4.17.
18 FIGUEIREDO MOREIRA NETO, Dlogo. "RevisAo Doutrinária dos Conce1toa de ordem Pública e Begurança Pública", Anais do 111 Congresso Brasileiro
ris Polfcia.J MUitares, fevereirol1987, Belo Horizonte, Ed. Barvalle, p, 49.
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ilícito pena!, conforme demonstramos em nosso .. Direito Administrativo
da Ordem Pública", à vista dos autores estrangeiros c nacionais que nele
transcrevemos, como também em outros trabalhos, tendo essa nossa posição acolhida por MARTA SYLVIA ZANELLA DI P[ETRO, no seu precioso Direito Administrativo. que acabou de editar. antes mesmo de conquistar, em renhida disputa, a cátedra titular de Direito Administrativo
da Faculdade de Direito da Uni\wsidadc de São Paulo, no cargo vago
deixado pelo festejado Professor losé Cretell<l Júnior. 1!l
Dificultosa, porém, é a distinção entre polícia de segurança e polícia
judiciária. Seria esta polícia de scgurança?
Diremos que não! raSE CRETEl.l.A IC~IOR, eom deito, após examinar as lições de Ranclletti. Guimarães ivlenegak concluiu que a polícia de segurança tem por objeto prevenir a crimi nalidade em rdaçao à
incolumidade pessoal, à propriedade, à tranqüilidade pública e social. Nela
se incluem a políeia de roubos, a de estrangeiros. a do exercício de profissões. 20
Esse o conceito de políeia de segilwnç'lI lIue aceitamos, n.::con.lando
o que dissemos anteriormente J respeito de ordcm pLÍhlica e de segllrllllça
pública, quando então consideramos segurança públicu como um estado
antidelitllal que é aspecto ou elemento do conceito maior de ordem pública. A polícia de segurança, bem por isso, tem por objeto prevcnir a criminalidadc, nos moldes apontados pOl' Jo~é Cretella Júnior.
CARLa CONSONNI FOlCIERI. por sua vez. no verbete Polícia

Judiciária, que escreveu para o Novíssimo Digesto Italiano, distingue-a da
polícia de segurança, porque, "enquanlo compn::emiva de toda atividade
discricionária de prevenção no resguardo de qualquer lei limitadora da
liberdade e penalmente sancionada, u polícia em :-:entido l%
tem sempre
caráter de atividade administrativa, pelo qual é p1conasticamente a qualificação de polícia administrativa, constmllemente usada, Ao lado do esboçado conceito de polícia administrativa, em sentido genérico, deve-se ter
presente um outro que se pode dizer da polícia em sentido estrito e que,
compreendendo apenas a atividade de prevenção referente às leis administrativas sancionadas penalmente, divide-se em tantas partes qmmto são
as leis a que serve de atL1açao, A principal das referidas partes é a poli-

cia de segura/1ça, oricntada a proteger os bens Sllpr('I11O.~ de ordem pâblica, da paz e da tranqiiilidade social; considewda a sua ímporf{lI7eia prcponderante entre os vários ramos da polícia adl11illislratil'lI muitas das
19 DI PRIETO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, Editora Atlas,
São Paulo, 199{), p. 90.
20

CRETELLA JúNIOR, José. Enciclopédia Saraiva do Direfto. v.

~fl.

Edi,;ío

Saraiva, 1981, verbete Polícia Administrativa, pp. 183-185.
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suas normas contêm uma série de principios gerais aplicáveis a qualquer
outro ramo (polícia sanitária, polícia industrial, polícia comercial)", acrescentando, então, que a polícia de segurança tem por objeto "uma atribui·
ção complexa geral e opera com uma vasta atividade de observação e de
coerção para garantir a conservação do direito, dos bens e das instituições sociais. Ela é mantida pelo uso de meios de execução e opera com
procedimentos e métodos dinâmicos e com amplos poderes discricionários, pois age para impedir a violação da ordem e da segurança pública.
A polícia judiciária, ao invés, tendo finalidade específica atinente à reintegração do direito violado, desenvolve de regra atividade preordenada
àquela do órgão jurisdicional e é vinculada no exercício das suas funções
à observância das rígidas normas estabelecidas pela lei processual penal.
À função de polícia judiciária que se concretiza em uma atividade voltada
para a realização do escopo processual, bem que seja de natureza administrativa - não se pode, portanto, recusar uma qualificação processual.
De fato a dita polícia é ligada à administração da ;ustiça penal de modo a
constituir uma direta emanação dela, indiscutivelmente coordenada à esfera jurisdicional". 21
Por não compreender só a polícia de segurança, que é exercida pelas
autoridades de segurança pública e está a garantir a preservação da ordem
pública, sustenta Aldo M. Sandulli ser a polícia de segurança nada mais
do que uma parte da polícia administrativa. 22
Por isso tudo que entendemos, como o fizemos em o Direito Administrativo da Ordem Pública e outros trabalhos, ser a denominada polícia
de preservação da Ordem Pública (de manutenção da Ordem Pública, na
semântica constitucional anterior), de que é parte a polícia de segurança
pública, exteriorização da polícia administrativa na exata medida em que
previne a desordem, mantendo a ordem pública nas suas múltiplas facetos
e procurando evitar a prática delituosa em sentido amplo (crimes e contravenções penais), no que se exercita a atividade de polícia de segurança
pública.
também, exteriorização de polícia judiciária, quando cuida da
repressão delitual, como auxiliar da Justiça Criminal, sob regência das nora
mas de Direito Processual Penal e, assim, controlada e fiscalizada pela autoridade judiciária competente, a que, sem que tenha natureza jurisdicional
a sua atividade, deve fornecer, na repressão imediata, um primeiro material
de averiguação e exame.

e,

21 CONSONNI FOLCIERI, Carlo. Novlssimo Digesto ft6liano, v. XIII, ver~
bete Pol{cta JUdiciária. tradução do Desembargador Geraldo Arruda, Revlsta de
Jurisprudência da Tribunal de Justiça da Estado de São Paulo, Lex EdItora, v. 89.
pp. 34~37.
22 M. 8ANDULLI, Aldo. Manuale di Diritto Amminlstrativo, XII ed., 1974,

Casa Ed1tr1ce Dott. Eugenio Jovene, Nápoli, Itália, p. 675.
282

R. Inf. legis!.

Bralília

a. 29

n. 115

jul./... 1992

4 -

Órgãos policiais na Constituição de 1988

Dissemos em trabalho anterior sobre o mesmo tema .:;; que o COilS'ituintc de 1988, no fítuh V da Comtituiçãv da Ré'rüb1ica qU( cuida
"Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas", designou o seu
Capítulo lU, como G "Da Segurança Pública", ,J2 ~) trntando no seu artigo 144. Em recente estudo produzido para os Colóquios CONSTIH.ilÇ,10
DE 1985/REV/SÃO CONSTITUC/ONAL DE 1993. organmGos pelo
Instituto Tancredo Neves (Brasil) e Fundação Friedrich Nauma'l1l (\lemanha) e realizados em São Paulo de 9 a 19 de outubro de I990 (r as~
Preliminar), estudo esse que tivemos oportunidade de reproduzi-lo na
Academia de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. ~4 demonstramos, porém, que a temática "Da Segurança Pública" não se limita ao só
artigo 144 da Constituição da República. tendo, isto sim, implicações outras de ordem constitucional vigente e que. por motivos óbvios. ali tratados, não comportam ser examinados nesta exposição limitada no tempo.
É possível. contudo, afirmar-se que o constituinte de 1988 procurou
valorizar o principal aspecto ou elemento da ordem pública, qual seja.
como já focalizado anteriormente. a segurança plÍhlica. Procurou, ainda.
guardar a correta grandeza entre a ordem plÍblíca c a segurança pública.
sendo esta exercida em função daquela. como seu aspecto. ~eu e1cmento,
sua causa.

Lembremo-nos, a propósito, que segurallça pública é conceito, como
universalmente aceito, mais restrito do que o da ordem pública, esta a ser
preservada pelas Polícias Militares (art. 144. ~ 5,°). às quais se atribuiu.
além das atividades de polícia de segLll'ança (ostensiva), as também referentes à tranqüilidade pública e 11 saluhridade púhlica.
O mesmo constituinte de 1988. aliás, deixou bem patente que a segurança pública é dever do Estado, raúlO de ser direito e igualmente responsabilidade de todos (art. 144, capllt), dando. outrossim, dignidade constitucional a órgãos policiais até então inexistentes em termos constitucionais. como a Polícia Rodoviária Federal, a Políeia Ferroviária Federal e
as Polícias Civis.

Em outras palavras, a Constituição da República de 1988 passou a
prever que a segurança pública, como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos (art. 144, carml). sendo um estado antidelit[wl, será
23 LAZZARINI, Alvaro, "Da segurança pública na Co",stitllicão df' 19se",
Revista de Informação Legislativa, a, 26, n. 104, ouL'dez. 1989, Senado Federal,
Subsecretaria de Edições Técnicas. Brasília, pp, 233-236,
24 LAZZARINI, Alvaro, Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas
na Revisáo Constitucional de 1993, O Alferes, Academia de Polícia Militar da Polícia

Militar do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, a, 8, nO 25, pp, 47-61.
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exercida, na República Federativa do Brasil, pelas Polícia Federal, Polícia
Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias
Militares e Corpos de Bombeiros Militares, devendo ser lembradas, por
assemelhação, as Guardas Municipais, porque integram a previsão do aludido Capítulo e art. 144, no seu § 8.0
Devemos observar, outrossim, que a previsão constitucional é taxa·
tiva, não podendo, portanto, ser criados outros 6rgãos policiais incumbi·
dos da segurança pública, em quaisquer dos níveis estatais o que impede,
por isso mesmo, que órgãos autárquicos ou paraestatais não previstos na
norma constitucional exercitem atividades de segurança pública.
Observemos, também, que os Corpos de Bombeiros Militares, em
princípio, não exercem atividades de segurança pública, por ser estas as
que dizem respeito às infrações penais, com típicas ações policiais preventivas ou repressivas imediatas. A atividade·fim dos Corpos de Bombeiros Militares é a de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento e, agora, a de defesa civil, prevista no art. 144, § 5.°, final. Essa gama
de atribuições do Corpo de Bombeiros Militares diz respeito, isto sim, à
tranqüilidade pública e à salubridade pública, ambas integrantes do conceito da ordem pública, aliás, como amplamente desenvolvemos no nosso
"Direito Administrativo e Prevenção de Incêndios". 211
A Constituição de 1988, ao que entendemos, tratou de distribuir cor·
retamente as atribuições decorrentes do Poder de Polícia, embora apresente alguns senões, como a inusitada previsão constitucional de 6rgãos
policiais incipientes, como a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal, cujas atividades melhor seriam absorvidas pelas polícias
estaduais que são as verdadeiras responsáveis pela segurança pública no
nosso sistema federativo que merece ser prestigiado.
Não previu, no entanto, órgão de Polícia Fazendária, importantíssimo
para a conjuntura nacional nos denominados crimes econdmicos, especialmente os conhecidos como do colarinho branco. Preferiu dar as atribuições, na 6rbita da União, à Polícia Federal, que, hipertrofiada na sua
esfera de competência (art. 144, § 1.0), não tem condições humanas e
materiais para atendê-la, em que pese o esforço dos seus integrantes, amo
parados por excelente esquema de marketing, em especial junto às emissoras de televisão.
Importante, em relação a tais 6rgãos, é deixar claro aos seus inte·
grantes e ao povo que a ordem cronol6gica apresentada no art. t 44 da
Constituição da República, em absoluto, não indica um escalonamento
25 LAZZARINI, Alvaro. Direito Administrativo e PrevençOO ele Inclftclfo,
O Alferes, Academia de Policia Militar da Polícia :Mllitar do Estado de Minas
Gera1B, Belo Horizonte, v. 8, n'" 2'~, out.ldez. 1990, pp. 13·32.
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hierárquico. que implicaria supremacia de um sobre o outro ou, ao in·
verso, subordinação de um para com o precedente na referida prcvisiio
do art. 144.
Nem há de se considerar qw:: um deva Cüordelwr ao atividades du
outro ou dos outros. Isso, na prática, implicaria em reconhecer supremacia do órgão coordenador sobre o coordenado.
Esses sete órgãos pertencem a entidades estatais divers<.ls, como diversas são as linhas hierárquicas, quando pertencentes a uma mesma entidade estatal, tudo a demonstrar que cada um desses órgãos, a partir da
Constituição da República, promulgada em 5 de outubro de 1988, tem
esfera de competência muito bem definida no seu art. 144.
Bem por isso em razão de sua investidura no órgão policial a que
pertença, os seus agentes públicos têm a correspondente ~utoridade policial, conforme tratamos, longamente, no nosso Direito Administrativo da
Ordem Pública 1tl e mais especificamente em trabalho sobre Autoridade

Policial do Policial Militar.

~I

Ê na área de atuação sua e nos seus estritos limites constitucionalmente previstos (a Constituição de 1988, em tema de segurança pública
e ordem pública, não recepcionou a legislação infraconstitucional anterior),

que essas pessoas físicas, que operam em nome do Estado no desempenho da atividade policial, devem exercer o Poder de Polícia, que legitima
a sua ação.
Aquele que entenda de exercer atribuição não decorrente da esfera
de competência constitucional do órgão policial a que serve, ao certo,
estará se havendo com excesso de poder ou desvio de poder, ou seja. com
abuso de autoridade, sujeitando-se, pois, à responsabilidade criminal, civil
e administrativa, na forma da lei.
Lembremos, a proposLlo, a inigualávcl lição de CAIO TACITO ~s
no sentido de que "A primeira condição de legalidade é a competência
do agente. Não há, em direito administrativo, competência geral OI/ ulliversal: a lei preceitua, em relação a cada função pública, a forma e o momento do exerdcio das atribuições do cargo. Não é competente quem

quer, mas quem pode, segulldo a !lorma de direito. A competência é, sempre, um elemento vinculado, objetivamente fixado pelo legislador".
26 LAZZARINI, Alvaro. Obra e ed. cUs .. pp. 52 e 58.
27 LAZZARINI, Alvaro. Autoridade Policial do Policial Militar, O Alferes,
Academia de Policia Militar da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Imprensa Oficial do Estado, Belo Horizonte, a. 5, abr.! maL.jun.il987, v. 13, pp. 17-32.
2B TACITO, Caio. O Abuso de Poder Administratico no Brasil - Conceito
e Remédios, edição do Departamento Administrativo do Serviçu Público e Instituto
Brasileiro de Ciências Administrativas. Rio de Janeiro. 1959, p. 27.
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Bem por isso, e por exemplo, insofismavelmente, desde a vigência
da Constituição de 1988, às Polícias Civis só compete o exercício de atividade de polícia judiciária, ou seja, as que se desenvolvem após a prática
do ilícito penal e, mesmo assim, ap6s a repressão imediata por parte do
policial militar que, estando na atividade de polícia ostensiva, tipicamente preventiva (polícia de segurança) e, pois, polícia administrativa, necessária e automaticamente, diante da infração penal que não pode evitar,
deve proceder à repressão imediata, tomando todas as providências elencadas no ordenamento processual para o tipo penal que, pelo menos em
tese, tenha ocorrido.
Lembremo-nos que a repressão imediata pode ser exercida pelo policial militar, sem que haja violação da norma constitucional, porque, quem

tem a incumbência de preservar a ordem pública, tem o dever de restaurá-la, quando de sua violação, sendo isso que o povo dele espera.
A partir dessas providências, que representam a repressão imediata
da Polícia Militar (e que não pode ser considerada como área cinzenta (lU
de intersecção de attibuiçôes dada a norma constitucional em exame), chega a forma e o momento da Polícia Civil atuar, pois a ocorrência criminal lhe será transmitida, cabendo-Ihe, então a tarefa cartorária de sua
formalização legal e investigat6ria de polícia judiciária, na apuração, ainda administrativa, da infração penal, exceto as militares (art. 144, § 4.°)
e a de outros 6rgãos do Poder Público, uma vez que o inqu~rito policial
nem sempre é necessário para instruir denúncia a ser oferecida pelo Ministério Público (cL, por exemplo, art. 33, parágrafo único, da vigente
Lei Orgânica da Magistratura Nacional).

Isso quer dizer, na hipótese de que tratamos, que a atividadt,...fim
da Polícia Civil ficou sendo s6 a polícia judiciária, nos estritos limites previstos no art. 144, § 4.°, da Constituição da República, não podendo e
nem devendo, por isso, exercer aquela de polícia administrativa, nos melhores termos da doutrina nacional e estrangeira. O Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, aliás, pela sua Colenda 1.* Câmara Civil,
tem deixado isso bem assente em tema de polícia de trânsito, que por ser
tipicamente polícia administrativa, não mais pode ser exercida por ilustres
autoridades de polícia civil, no Departamento Estadual de Trânsito DETRAN.:!II
De outro lado, e ainda na exemplificação, às Polícias Militares, ins..
tituídas para o exercício da policia ostensiva e preservação da ordem pública (art. 144, § 5.°), compete todo o universo policial, que não seja
29 Ac6rdio unAnlme, em 26-2-1991, no Julgamento da ApelaçAo Cível
128.875-1, de Bio Paulo.
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atribuição constitucional prevista P:U:l os demais sei,; óri-ãos c1cncJdos
no mesmo ar!. 144 da Constituiçao da República vigcnte.
No locante li prcserlJaçüo da ordem pública. com efeito, às Políci(j~
Militares não só cabe o exercício da polícia ostcllSiva, cabendo-lhe tJmbém a competência residual de cxercício de toda atividade policial de segurança pública não atribuída aos demais órgãos.
A competência ampla da Polícia Ivlilitar na presen'{lçüo da ordcm
pública, engloba inclusive a competência específica dos demais órgãos
policiais, no caso de falC:ncia operm.:ional deles, ú exemplo de suas greves
ou ou Iras causas, que os tornem inoperantes ou ainda incapazes de dar
conta de suas atribuições, pois. a Polícia Militar é a verdadeira força
pública da sociedade. Bem por isso as Polícias Militares constituem os
órgãos de preservação da ordem púhlica para todo o universo da atividade
policial em tema de ordem pública e, especific3mente, dn segurança pública. A investigação policial militar preventiva. aliás, é atribuição da
Polícia Militar, conforme concluiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela sua Colcnda 4." Câmara Criminal. ao referendar
a missão que policial militar desenvolvia, em trajes civis, c quc culminou
na prisão de trafícantes dc entorpecentes. Na oportunidade, foi salientado
que os policiais militares, para que se considerem sempre de serviço
são instruídos e treinados e essa é a conduta que deles reclama a sociedade. :HJ

5 -

Conflitus de (/tri!JlIiçues cnlre os ôrgtlus policiai.,

Os órgãos de comunicação social. não raras vezes, notICIam conflitos
entre órgãos policiais, que denominam de atrilos entre as polícias. Eles ocorrem, com certeza, da superposição de meíos. dispcrsão de esforços, busca
de notoriedade por policiais. Nas raízes dn divergência, podemos encontrar
objetivamente uma mistura de desconhecimento da lei, sentimentos corporativistas e até classistas, busca de publicidade pessoal e num ano eleitoral,
inevitavelmente, fins políticos. ToJos esses fatores, aliás, são perfeitamente
contornáveis desde que haja firme decisão por parte das autoridades guvernamentais de fazer cumprir a Constituição de 1988, como tivemos
oportunidade de examinar em recente trabalho a respeito de A Constituição
Federal de 1988 e as ifl!mç'ues penais militares. :\1
30 Acórdão unãnime, em 21-12-1987, na Apelação Criminal nO 58.497-3. de
Itanhaém, Revista de Jurisprudéncia do Tribunal de Jl1sliça do Eslado de Bdo
Paulo, Lex Editora. 2° bimestre, mar,!ubrJ1988, v. 111. P 477

31 LAZZARINI, Alvaro. "A Constituição Federal de 1988 e as infrações penais
militares", Revista de Informação Legislativa, a. 27, n. 108, out./deZ.l1990, Senado
Federal Subsecretaria de Edições Técnicas, pp. 147-154.
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São, em verdade, os denominados conflitos de atribuições internos
que, na arguta observação de JOS~ CRETELLA JONIOR,ll2 ocorrem a
todo momento, com a "luta ou choque de competência entre duas autoridades do mesmo Poder, em matéria administrativa. São - dois agentes
públicos que se julgam competentes - conflito positivo de atribuição ou se julgam incompetentes - conflito negativo de atribuição - para o
desempenho de determinado serviço público ou para o exercício de certa
função. Ou para a edição de ato administrativo. Cabe ao superior hierár·
quico desses dois funcionários de mesmo nível a resolução do conflito e
isso em decorrência da hierarquia. Dirimindo imediatamente o conflito.
cessa a disputa, porque o superior decidiu de plano a quem cabe a tarefa.
Se os funcionários forem de níveis diferentes, sobe-se na escala hierárquica,
até chegar-se ao superior comum aos dois e a este cabe dirimir o conflito
de atribuição suscitado".
Do mesmo sentir, também, MÁRIO MASAGÁO quando assevera
que "os conflitos de atribuições entre órgãos subordinados ao poder exc>
cutivo são resolvidos pelo primeiro superior hierárquico comum aos con·
flitantes", aa obviamente observados os preceitos legais.

Cabe, pois, aos governantes (Governador ou Secretário da Segurança
Pública) a vontade política de por cobro a qualquer conflito de atribulção entre os dois segmentos da polícia estadual. Para isso é que a Constituição de 1988, no seu art. 144, § 6.°, previu a subordinação aos G0vernadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios das polícias
militares e corpos de bombeiros militares, juntamente com as polícias
civis. Eles devem, portanto, assumir a responsabilidade perante o povo
que os elegeu.
O conflito de atribuição, porém, complica-se quando os órgãos de
entes estatais diversos, cabendo a solução, ao que entendemos, s6 ao Poder
Judiciário se não se chegar a um entendimento e litígio houver.

o exemplo das Guardas Municipais é bem marcante, em especial
agora após o 11 Congresso Nacional de Guardas Municipais. realizado
nos dias 29 e 30 de agosto de 1991. na cidade de Americana, Estado de
São Paulo, onde, após graves críticas às Polícias Militares, concluíram que
é urgente a participação dos Municípios, com as suas Guardas, no combate
à criminalidade, razão. inclusive. de criarem um Conselho Nacional das
Guardas Municipais, tudo com apoio ao que consta da Carta de Americana,
32 CRETELLA JúNIOR, José. "Conruto de Atribuições no Direito AdmInistratIvo". Revista Forense, Rio de JaneIro, v. 291. pp. 56-57.

33 MASAGAO, Mário. Curso de Direito Administrativo. EcUtora Revista dos
TribunaIs, São Paulo, 6~ ed., p. 321, n9 516, 1977.
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datada de 30 de agosto de 199 1. do "eminente Professor de Direito Administrativo, Dl'. José Cretclla Jr., rutificando seu parecer inédito sobre
Guardas Municipais". 34
Dito parecer, por scr inédito. não nos chcgou às mãos, Caberia.
porém, aos interessados (art. 5.", XVlI, XIX, XXI, LXXIIl, da Constituição de 1988) ajuizar a ação judicial udequada para dizer da ilegalidade
efou inconstitucionalidade das leis c atos administrativos que concretizem
tal intenção das Guardas Municipais agora submetidas a um Conselho
Nacional.
Temos salientado, em nossas prckçucs, que a boa doutrina tem entendido, de modo uniforme, que a CUllslilLliçiio de 1988, apesar das investidas

em contrário, não autoriza os Municípios a instituírem órgãos policiais
de segurança, pois as Guardas Municipais só podem ser destinadas à
proteção de seus bens, serviços e instalações. :'.-, Isso equivale dizer que o
Município não pode ter Guarda que substitua as atribuições da Polícia
Militar, conforme afirma Toshio IVlukai, entre outros.
Outro exemplo, e cstc grave, purquc foi dckgada parcela de Poder
de Polícía a entidade de direito privado que invadiu, com apoio governamental paulista, atribuição indelegável da Polícia Militar do Estado de
São Paulo na área do servif,:o de policiamento de trânsiLo. Em razão de
convênio, empregados celetistas da Companhiu U.: Engenharia de Tráfego
- CET, uma sociedade de economia mista do .\lunicípio de São Paulo,
foram autorizados a autuarem veículos que trafegam pelas vias públicas,
estando, até mesmo, a dirigir
tráfego desses veículos, devidamente
uniformizados ("amarelinhos" ou "moças da Lona aLUi").

°

O conflito de atribuições acaba de s<:r instalado perante o Poder
Judiciário, através do instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 34 II Congresso Nacional de Guardas Municipais. Americana, E~tado de São
Paulo, Carla de Americana e respectiva Pauta de Trabalhos, bem como Estatuiu
do Conselho Nacional das Guardas Municipais.
35 SILVA, José Afonso da. Curso de Direi lo Constiiucional Positit.'o. 6" eeL
1990, Editora Revista dos Tribunais, p. 653; idem, O ,",Iunicipio na CQ)tstilui~'úo de
1988, Edttora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1989. p. 11: l\1UKAI. Toshio. A
Administração Pública na Nova Constituição Brasileira, Editora Saraiva. Süo
Paulo, P ed., p. 42; GASPARINI, Diógenes. Parecer oferecido à Fl171daç.:io Faria
Lima - CEPAM e em monografia ainda inédita; FIGUEIREDO MOREIRA NETO.
Diogo de. Curso de Direito Administrativo, Forense. Rio de ,Janeiro. T cct. p. ~5R:
BEZNOS, Clovis. Guarda Municipal, Cadernos de Direito Municipal, Parecer, Revista de Direito Público, v. 78, p. 178; Diário do Congresso Nacional, terça-feira,
6 de novembro de 1990, Projeto de Lei nQ 2.669-A, de 1989. panceres, p. 11.656;
LAZZARlNI, Alvaro. "Da segurança pública na Constituição ele 1988, Rerista de
Informação Legislativa, a. 26, n. 104, aut./dez. 1989, Senado Fedeml. Subscneluria
de Edições Técnicas, p. 236.
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IDEC. havendo forte resistência por alguns segmentos da sociedade paulista a respeito da validade dessas autuações.
No último dia 30 de agosto de 1991, aliás. fizemos publicar artigo.
demonstrando que a autuação é ilegítima. pois, a CET, entidade paraestatal. é pessoa jurídica de direito privado, certo que Poder de Po1fcia
só pode ser exercido pela Administração Pública, enquanto poder pablico
e não como particular. 36 No mesmo sentido, aliás, em outubro de 1984,
em Semana de Estudos do Trânsito. realizada em São Paulo. como expositor em Painel sobre "Do Poder de Polícia", sustentamos a ilegitimidade
de tal proceder pelos empregados da referida paraestatal,37 havendo, até
mesmo, parecer - isso proclamado e que serviu de fundamentação para
decisão de 23 de abril de 1984 do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN.

6 -

O Juizado de Instrução Criminal

Quando se estuda a temática da segurança pública é importante
salientar que o Juizado de Instrução é o necessário instrumento apedeiçoador do ciclo da persecução criminal, embora não tenha sido contemplado na Constituição de 1988. conquanto previsto no art. 124 do P~
Jeto de Constituição (A). da Comissão de Sistematização.
Queiram ou não, a Justiça Criminal integra o Sistema de Segurança
Pública, devendo, pois. harmonizar-se com os interesses da sociedade e
os do acusado.

o policial. bem por isso, deve levar o fato que atendeu, imediata e
diretamente. ao Juiz Criminal competente, apresentando o acusado. a
vítima, as testemunhas e tudo o mais que se tome útil à persecução
criminal, já presentes o representante do Ministério Público e o advogado.
podendo este ser o da confiança do acusado. f. a aproximação da Justiça
Criminal com o povo. B a pronta resposta do Estado à ação criminosa.
f. a certeza da punição pelo que de criminoso foi feito. Não se converterá
o Juiz em policial. E o policial ficará na sua nobre e espinhosa atividade
de prevenir a prática delitiva e investigar as infrações penais que. efetivamente. dependam de outras investigações, tudo para dar mais e necessá·
ria tranqüilidade e segurança pública. O inquérito policial, que stravanca
a polícia ;udiciária, é fonte de corrupção, gerador de violências e fator
nao

36 LAZZARINI, Alvaro. Tr4nsito - Multa de 'amarelinhos'
cabe 110
Estado de Direito. Artigo pubUcado no caderno de "Justiça" de O Estado de
S. Paulo, ed. de sexta-feira, 30 de agosto de 1991. p. 5.

37 LAZZARINI, Alvaro. "Do Poder de Policia", Revista ele Jurisprudência
elo Tribunal de JUstiça do Estado de São Pa.ulo. Lex Editora, v. 98, p. 23.
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d~ descrença da população nu Justiça Criminal. Com o Juizado de Instrução, também, haverá economia ao crúrio público, que não mais terá
de suportar despesas dúplices, isto ~, a do quase sempre desnecessário
inquérito policial c a do sempre necessário proce~so legal. Basta este, sem
necessidade daquele, como temos sustentado ao longo dos anos. 3 !i

A previsão dos Juizados Lspeciuis para o julgamento das infrações
penais de menor potencial ofensivo (3rt. 98, L da Constituição de 1988)
não se confunde com a instituiçüo dos Juizados de Instrução, embora
tenha dado um importante passo para chegar-se a este, conforme examinamos em estudo nosso, :J~ que acabou por converter-se em projeto de
lei, apresentado pelo nobre Deputado rcderal Gonzaga Patriota, de
Pernambuco, projeto de lei esse que, reunido a outros. foi aprovado recentemente pela Câmara dos Deputados c cst<.Í, agora, no Senado Federal,
merecendo, no entanto, atenção da Polícia \1ilitar brasileira para evitar-se
a quebra do denominado ciclo COJl1f!lclt} de policia, pois existem forças
que tentam evitar que o policial l'llcaminhe diretamente o caso para o
Juiz Criminal competente, continwJl1clo, portanto, o estado de coisas
que se verifica na atualidade de o policial sempre depender de um órgão
intermediário entre ele e
juiz, ou seja. depender da autoridade policial
civil.

°

7 -

Conclusões

Com todas essas considerações, agora, cabe aguardar que o legislador, nos termos previstos no art. 144, § 7.", da Comlituição da República de 1988, discipline a contento a organização e o funcionamento dos
órgàos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades, evitando-se a superposição de atribuições, que
levará a inevitáveis conflitos de competência, que desgastam o respeito
às autoridades policiais e causam o descrédito dos órgãos policiais em
prejuízo da segurança pública.
A proteção às pessoas físicas, ao povo, seus bens e atividades, só há
de ser exercida pela Polícia Militar, como policia ostensiva, na preservação da ordem pública, entendendo-se por policia ostensil'a a instituição
policial que tenha
seu agente identificado de plano, na sua autoridade
pública, simbolizada na farda, equipamento, armamento ou viatura.

°

38 LAZZARINI, Alvaro. "Juizado de Instrução", Rcris/a de lnjormac:rio Legislativa, a. 26, n. 101, jan.!mar./1989, Senado Federal, Subsecretaria de Edições
Tecnicas, Brasília, pp. 197-206.
39 LAZZARINI, Alvaro. "Juizados Especiais para o julg'am~nt() da~ infrações
penais de menor pocencial ofensivo", Revista de Processo, Editora Revista dos
Tribunais, São Paulo, a. 15, n 9 58, abr.;jun./1990, PP, 99-109.
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Quando falha essa proteção, a repressão imediata há de ser feita
pela Polícia Militar, pois. quem tem o poder de preservar a ordem pública,
tem o dever de restabelecê-la quando violada, como decorre da própria
norma constitucional (art. 144, § 5.°), que tem supremacia sobre qualquer
outra infra-constitucional.
Bem por isso à Polícia Civil s6 restam as atividades pós-repressão
imediata, na apuração do caso em si, isto é. da infração penal cometida
ou tentada, salvo as de natureza militar (art. 144. § 4.°) e aquelas outras
em que, pelas prerrogativas funcionais das autoridades supremas do Estado,
como os agentes políticos, escapam à sua esfera de competência. A atividade da Polícia Civil não se compadece com ações ostensivas, porque é
de investigação, onde não tem sentido qualquer ostensividade.
As Guardas Municipais devem ficar nos estritos limites de sua c0mpetência constitucional. não se imiscuindo nas atividades próprias de
polícia ostensiva e de preservação da ordem pública e. muito menos, servindo a interesses próprios do exercício de polícia judiciária.
O Poder de Polícia, finalmente, só pode ser exercido pela Administração Pública. enquanto poder público, como tal não se considerando
empresas privadas, embora ligadas ao ente estatal. A Constituição de 1988
não autoriza delegação de poder de polícia ostensiva e de preservação da
ordem pública a nenhuma entidade particular. isto é, a nenhuma pessoa
jurídica de direito privado. como o são as paraestatais.
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Município: Poder de Polícia sobre
a Zona Costeira
SÉRCIO SÉm'ULü DA CUNHA

1. Entre os bens da União, referidos no art. 20 da Constituição da
República. encontram-se as praias marítimas (art. 20-IV), o mar territoria1 (art. 20-VI), os terrenos de marinha e seus acrescidos (art. 20-VII).
Cada um desses incisos corresponde à indicação física de objetos
naturais indeterminados que integram o território nacional. Entretanto. o
texto da Constituição, de per si, não basta para sabermos que tipo de
domínio tem a União sobre esses bens. Assim, as definições quanto a0
tipo de domínio que tem a União, sobre esses bens, hão de ser buscadas
em slla natureza, uso e destinação, tal como reveladas nas leis e nos
costumes.

Já o inciso T do referido art. 20 distingue-se nitidamente dos demais,
ao enunciar que são bens da União "os que atualmente lhe pertencem e
os que lhe vierem a ser atribuídos"; a referência, aí, não é a objetos
naturais, considerados fisicamente segundo seu gênero, mas a coisas determinadas. consideradas individualmente, como objeto de uma relação jmidica j<í ..:xistentc; truta-sc, assim. dos bens conhecidos como patrimoniais
ou dominiais, tidos, pelo Poder Público, "como objeto de direito penal ou
real" (art. 56-III, do C. Civil).
Tendo em vista a dístinção acima, as praias mantlmas (art. 20-IV),

o mar territorial (art. 20-VI). os terrenos de marinha, c os acrescidos de
marinha (art. 20-VIl), classificam-se como bens de uso comum do povo,
para os quais o Código Civil oferece definição denotativa ("os de USQ
comum do povo, tais como os mares, rios, estradas, ruas c praças" art. 66-1 L
2. No sistema do Código Civil, o bem do uso comum do povo é tipo
ou categoria de bem público, insuscetívc1 de apropriação privada, reservado à utilização coletiva. Após a Constituição de 1988, desdobrou-se seu
---

._---------~
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significado em dupla acepção, passando-se a considerar também como
de uso comum determinada forma de ser ou qualidade das coisas que repercutem no bem-estar geral, ainda que essas coisas se encontrem no domínio
particular. 1 Desse ponto de vista, o uso comum do povo constitui restrição ao direito de propriedade.
Se os bens de uso comum do povo são indisponíveis, sua vantagem
reduz·se ao uso e à fruição. Dizer que determinados bens de uso comum
do povo são da União, significa que ela tem sua administração e fruição.
no interesse do povo, e no que essa administração e fruição não colidir
com o interesse do povo. O art. 225 da Constituição, já mencionado, 6
exemplo da partilha que se faz da responsabilidade pública, na democracia
semi·direta (art. 1.0 - parágrafo único da Constituição), entre o Poder
Público e a coletividade. No tocante aos bens de uso comum do povo,
acima referidos, a União tem portanto competência administrativa e competência legislativa. esta exclusiva quanto ao regime dos portos (art. 22-X
da Constituição), à navegação marítima (id), à defesa marítima (art.
22-XXVIII), e concorrente quanto à pesca, fauna, conservação da natureza,
proteção do meio ambiente, controle da poluição (art. 24·VI). proteção ao
patrimônio turístico e paisagístico (art. 24-VII). Sob esse prisma teleo~
gico é que se entende a competência legislativa da União, encartada no
art. 48-V da Constituição.
3. O Decreto-Lei n. O 9.760, de 5-9-46, suficientemente conhecido. traz
disciplina dos terrenos de marinha. l! diploma que necessita urgente reformulação, conforme trataremos em outro espaço.

Já a Lei n. 7.661, de 16-5-88, institui o Plano Nacional de GerenO

ciamento Costeiro. Essa lei considera, como ZONA COSTEIRA, "o espaço
geográfico de interação do ar do mar e da terra, incluindo seus recursos
renováveis ou não, abrangendo uma faixa marítima e outra terrestre ... ,.
(art. 2. 0 - parágrafo único); a mesma lei, classificando as praias como
bens públicos de uso comum do povo, defini-as como "a área coberta
e descoberta pelas águas, acrescida da faixa subseqüente de material
detrítico, tal corno areias, cascalhos, seixos e pedregulhos, até O limite
onde se inicie a vegetação natural, ou, em sua ausência, onde comece
um outro ecossistema" (art. 10).2
Face ao sistema da Constituição de 1988, cabe ao intérprete verificar,
no tocante a essas e outras leis nacionais, se - no caso de competência
1 Art. 225. "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 1mpondo·se 8,(\
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações."
2 A redaçio vem diretamente de. Portomarinst n 9 31-01·A, cujo item 1.1.7

repete.
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exclusiva da União - elas se ajustam aos princípios acima aludidos; e,
no caso de competência concorrente, se - sem se afastarem aqueles
princípios são gerais as normas que contêm (ar1. 24 § I." da
Constituição) .
4. As praias marítimas, o mar tcrriLOrial c os terrenos de marinha, em·
bora sendo bens da União, localizam-se, não obstante, no território de
algum município. Como parte desse território incluem-se no âmbito ll:l
autonomia municipal c da respectiva jurisdição. A população do município, titular não exclusiva do direÍlo de uso dessas áreas, faz delas
variado proveito, com objetivo econômico ou de lazer. Elas não se prestam
apenas, e eventualmente. à circulação. mas também à urbanização (no
caso principalmente dos terrenos de marinha, cujo uso pode ser cedido
a particular). Aqui, o Município exerce seu poder de polícia como em
qualquer outra área do seu território, disciplinando as edificações, o
trânsito, a higiene, lançando tributos, fiscalizando e impondo sanções;
os bens e atividades do próprio Estado-Membro e da União, existentes ou
desenvolvidas nessas áreas - à parte a imunidade tributária - sujeitam-se
ao poder de polícia local, conforme definido em lei.
Veja-se, a propósito. a lição de HELY LOPES MEIRELLES:
"A utilização dos terrenos de marinha, inclusive para edificações, depende de autorização federal. Mas, tratando-se de áreas
urbanas ou urbanizáveis, as construcões c atividades civis neles
realizadas ficam sujeitas à regulame~tação e à tributação municipal, como as demais realizações particulares. A reserva dominial da União visa, unicamente, a fins de defesa nacional, sem
restringir a competência estadual e municipal na ordenação territorial c urbanística dos terrenos de marinha, quando utilizados por particular para fins civis." (Direito Administrativo

Brasileiro, 5. a cd., p. 505).
Essa distinção ficou bem expressa em acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim resumido no voto do Relator, o então
Desembargador ATHOS GUSMÃO CARNEIRO, hoje Ministro do Superior Tribunal de Justiça:
"."

a utilização da faixa de marinha si tuada dentro dos

limites urbanos, quer quanto às edificações. quer quanlO ao exercício de atividades comerciais, industri ais Oll profissionais, objeto
de prévio licenciamento da autoridade local, tal utilização sujeita-se
ao poder de polícia do município, salvantc. claro está. a utilização
pela própria União ou pelo Estado. com basc em seu direito de
império. A praia, máxime se situada dentro dos limites urbanos.
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é, como as ruas e praças, um logradouro público, um bem de
uso comum do povo." (Revista de Direito Público, 31/154.)
Os critérios que demarcam a competência do Município, no caso, são
o do interesse local e o das funções sociais da cidade. Compete ao Mun.icípio, entre outras atribuições que lhe são conferidas pela Constituição da
República, "legislar sobre assuntos de interesse local" (art. 30-1), e "suplementar a legislação federal e a estadual no que couber" (art. 30-11). O
art. 182 da Constituição, por sua vez, incumbe ao Poder Público muni·
cipal executar a política do desenvolvimento urbano, tendo como objetivo
"ordenar as funções sociais da cidade, e garantir o bem-estar de seus habitantes" .
Assim, não se trata apenas, do ponto de vista da administração muni·
cipal, de exercer seu poder de polícia no que diz respeito à atividade de
ambulantes, ou à prática de esportes na areia da praia; não se trata apenas
de disciplinar a circulação, o trânsito, cuidar da higiene e da limpeza nessas
áreas de uso comum do povo que são, simultaneamente, bens da União e
logradouros municipais. Compete-lhe elaborar o planejamento mais amplo
possível, e executar esse planejamento, abrangendo toda a sua área territorial.
no que diz respeito às funções da cidade (morar, circular, trabalhar, estudar,
divertir-se). O exercício de suas funções rotineiras, no que toca a essas
áreas, não reclama qualquer tipo de autorização da União, como, por exemplo, as que dizem respeito à colocação de banacas, ou à retirada de areia
da praia por parte da administração do município, para desobstruir canais
ou calçadas, em pontos de acumulação desse material. Inexiste hierarquia,
entre as pessoas internas de direito público, que entregue a umas, em detri·
menta de outras, a primazia de salvaguardar o interesse público. O Município, desse ponto de vista, não se presume menos qualificado do que a
União. E o poder de fiscalização da União - principalmente quando se
trata de providências comuns, ordinárias, ou rotineiras da administração
municipal - não implica a necessidade de autorização ou licença prévia,
caso a caso.
Mas assim como a União, para construir edifício ou obra em território
municipal precisa submeter-se às normas edilicias, solicitando e obtendo
alvará, também o Município necessita de autorização da União, quando o
ato, atividade ou obra envolver interesses da navegação, das comunicações.
da defesa nacional, da polícia de fronteiras.
Importa que, para o exercício do poder de polícia a nível municipal
ou federal, para a concessão de alvarás, licenças, autorizações ou permis.
sões, haja definição prévia do devido processo legal, e a fixação de prazos
fatais para o exame e atendimento de requerimentos. A inexistência de
normas, a inércia ou morosidade, a nível de uma das administrações, não
pode ser de tal monta que represente, para a outra, embaraço ou impedimento ao exercício de sua competência.
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Esses princlpJOs valem, portanto, para todas as atividades desenvolvidas na zona costeira e faixa litorânca, ligadas ü ccunomi,l c ao lazcr da
população local, V.g. pesca e outras atividades extrativas. criatórios, viveiros
ou fazendas marinhas, dragagem, construção de cais, molhes, atracadouros,
trapiches, lançamento de aterro, construção de pontes, mminas. estaleiros.
diques, oficinas de construção e reparos navais. prática de esportes náuticos
mesmo com a utilização de veículos motorizados, tais como jet-ski,
A Portomarinst n." 31-01-A, de 2 de dezembro de 1988 (da Diretoria
de Portos c Costas do Ministério da Marinha). exige "parecer prévio" do
Ministério da Marinha (o que corrcsponde a uma verdadeira autorizaçfio)
"para as obras públicas ou particulares, que forem executadas nos seguinte'
locais: sob e sobre água; em terrenos de marinha e seus acrescidos: em
terrenos marginais da União, dos Estados ou Municípios", Bem con1l'
para as "que possam vir a interferir com sinais visuais de auxilio ;'1
navegação", e que "se situarem nas zonas de influência das estaçoes
radiogoniométricas de alta freqüência" (itens 1, J ' 1, e 1, I ,2), O item
1 . 1 ,3. por sua vez, fundamenta a atuação administrativa do Ministério
da Marinha, nesses casos, em eventuais prejuízos à segurança da n3vegaçfio.
à segurança nacional c aos interesses navais,

Na prática, existe uma tendência burocrática ü exorbitância e lllultiplicação de exigências, A própria Portomarinst n." 31-01-:'\. por exemplo,
no caso de barracas de praia, inventa uma desnecessária cessão gratuitél.
pelo Serviço de Patrimônio da União, em benefício público. "das pequenas
áreas necessárias à instalação das barracas. devendo o processo de cessão
e os projetos de instalação serem submetidos à anuência do Mini>tério da
Marinha" ,

f: de todo conveniente, principalmente nos lllllllicipios litorâneos mais
populosos, em que é maior a freqüência dos casos, a criação de mecanismos
e instâncias comuns. para administrar não só os possíveis conflitos administrativos, mas para evitar a duplicidadc de procedimentos. quando se traUI
de interesses de particulares,
Por último, uma observação sobre áreas de acesso restrito, COlllO imtalações portuárias; o poder de polícia da administração do porto não inclui
a proibição ou restrição do acesso, a essa área, da autoridade municipal.
ou de servidores municipais no exercício de sua funçào; no que diz respeito
ao acesso, cabe·lhe tão-só exigir a identificação dessas pessoas, Também
não inclui a proibição de execução, pelo Município. de atividades de recepção a passageiros; de localiz<lção ou execução de terminab maritilllos para
desembarque e distribuição de passageiros, Intq:r<l a alltllllomia d(l l11un jcípio O direito de executar esses serviços. projetar e realizar ess<JS obras,
mediante mera comunicação. ressalvada à autoridade federal o poder de
embargá-Ias. justificadamente. caso interfiram danosamente nas atividade:sob sua supervisão; em qualquer hipótese, entretanto. nua poderá existir
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vedação absoluta Público municipal.

sem margem a alternativas -

à atuação do Poder

Vale recordar a lição de Francisco Campos: "Implícita ou expressa,
é consubstanciaI a regra de que nenhum dos poderes ou governos, de
cuja associação se compõe sua unidade (o de regime federativo) deve
interferir nas atividades legítimas do outro, nem por vias diretas oblíquas
ou furtivas, poderá criar óbices, embaraços, tropeços ou empecilhos ao
exercício das suas funções constitucionais e, sobretudo, onerar de qualquer
maneira, diminuir ou destruir a eficácia dos meios ou instrumentos, necessários ou adequados à ação dos seus órgãos, na órbita constitucional de sua
competência." (Direito Constitucional, 1956, v. I, p. 19).
5. A oportunidade de elaboração das novas leis orgânicas municipais
fez aflorar, nos municípios paulistas, o temário relativo ao mar e às praias,
por algum tempo reprimido, em razão do centralismo. Assumido ainda
com alguma timidez, o tema e suas variações são recorrentes nas leis
orgânicas dos municípios litorâneos paulistas.
Os manguezais, as praias, os costões, as ilhas, as restingas, as áreas
estuarinas (lei orgânica de Caraguatatuba), são considerados como áreas
de preservação permanente, ou de proteção ambiental.
Assegura-se o acesso público às praias.
Dá-se, ao Município, a atribuição de preservar a fauna e a flora
marinhas (lei orgânica de São Sebastião), de fomentar a atividade pesqueira
e a maricultura.
Dentre esses municípios, é o de Ubatuba que, fugindo a uma enumeração casuística, alça a competência do município - no tocante à faixa
litorânea - à definição de principias gerais. Considerando o meio ambiente
como o bem maior do município (art. 4.° -IV), determina que este, através
de seu plano diretor de desenvolvimento integrado, estabeleça "diretrizes
para o gerenciamento costeiro" (art. 175). E, no art. 176 de sua lei
orgânica, proclama que "dentro de seu peculiar interesse é assegurada a
autonomía do Município sobre os terrenos de marinha e o mar territorial,
resguaIdada a competência do Estado e da União".
Essas definições legais precisas tornam mais visível o que já se continha na distribuição constitucional de competências. Foi pena que a Assembléia Constituinte paulista não tenha aceito - fazendo incluir na Constituição do Estado - a emenda que lhe foi levada pelos municípios
litorâneos paulistas, consístente no seguinte artigo: "A autonomia dos
municípios litorâneos abrange a faixa marítima de influência na vida das
respectivas populações em seus múltiplos aspectos, notadamente no que
diz respeito à sua saúde, lazer e economia".
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-

Introdução

o trabalho que ora é apresentado tem por finalidade examinar as
relações entre o direito ambiental e o direito econômico c. ao mesmo tempo.
tentar extrair algumas conclusões referentes à contradição cncontruda no
texto da própria Constituição que afirma: "Todos têm direito ao meio
• Aula proferida no curso de especialização em direito econômico da Faculdade Nacional de Direito, aos 13 de maio de 1992,
~~~--~~-~~---~~-~-~-
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ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações". (Const. Fed., art. 225), colocando-o na condição de direitos e
deveres individuais e coletivos.
Esta contradição topológica entre alguns dos diversos artigos constitucionais que tratam dos diversos aspectos pertinentes ao meio ambiente é
bastante curiosa e merece uma investigação. Infelizmente, a doutrina
jurídica ainda não se preocupou o suficiente com a matéria. 11: tentando
contribuir para a melhor compreensão do tema que o presente trabalho
será desenvolvido.
2 -

O conceito de direito econômico
2. 1 -

Noção geral

o direito econômico é um dos mais recentes ramos do conhecimento
jurídico intemacional e que, no Brasil, ainda não logrou firmar-se como
um ramo autônomo do direito. Entretanto, é possível dizer-se que o direito
econômico brasileiro teve início com a Carta de 1934, que já previa
mecanismos de intervenção estatal na ordem econômica e financeira. 1
Através dos mecanismos institucionais propiciados pelo direito econômico
é possível que o Estado fomente ações e condutas que terão por finalidade
produzir um determinado resultado econômico e social concreto.
As atuações desenvolvidas pelo Estado poderão necessitar da criação
de instrumentos de intervenção que poderão revestir-se da mais variada
forma jurídica, indo desde recomendações e diretivas até a fundação de
empresas e o deferimento de incentivos ou sanções fiscais as mais diferentes possíveis.
O direito econômico está contido na grande província jurídica do
direito público. A característica mais marcante deste ramo do direito
público é a interdisciplinaridade 2 que é facilmente constatável, tendo
em vista o grande número de instrumento e áreas diversas que são sub·
metidos às normas de direito econômico. Pode-se dizer que o direito
econômico é uma espécie de polo, ao redor do qual circulam o direito
tributário, o direito administrativo, o direito financeiro, o direito ambiental
e inúmeros outros.
A doutrina entende que o direito econômico é de certa forma "o
direito considerado em suas conseqüências econômicas" (J acquemin e
1 Trata-se, em realidade, de intervenção positiva, pois as Cartas anter10res
previam a intervenção par abstenção.
2 Tal caracterisUca informa todos os novos ramos do direito.
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Sdmllm apud J\'loncada 1988. g). Assim é porquc para o direito econômico
impurta () result'lc!o da sua atltaçüo. isto é, 'IS alterações da muem cconômicn
que resultam da adoção de determinadas medidas. Ê um direito de organizl\,;;ãu cujos obJetivos finalísticos são muito elaros.
Ainda que os aspectos c CJracterística de direito público sejam muito
cviuentcs no uireiro econômico. muitos autores possuem uo mesmo uma
visão pl'ivatista, como é o caso de SAVA TIER para quem o direito econômico "tem por finalidade dirigir a vida econômica e em especial a
prouução e a circulaçüo das riquezas" (apud Moncada 1988, 9). Entendo
que o rcferiuo autor tem razão parcial em sua concepção, na medida em
que o direito econômico utiliza-se, l<lmbém. de algumas normas de direito
privado para o atingimcnlo de fins públicos, como é o e"emplo da instituiçüo de cmpresas públicas que são pessoas jurídicas de direito privado. Tais
empresas. embora regidas por nOrm'1S de direito privado, são importantes
instrumentos de intervenção na economia. intervenção csta cuja finalidade
é a consecução de um fim público.

2.2 -

O cOllceilo de

illtervei1~'iiu econômica

A intervenção econômica ~ um tema quc tem sllscitado as mais diversas
pol0micas e, a maioria delas, completamente infundadas. Os arautos de
um liberalismo econômico ultrapassado e incapaz de atender aos candentes
reclamos sociais da atualidade sustentam-se em uma abstrata libcrdade
de mercado para rechaçar a presença reguladora e firme do Estado em
muitos setores da economia, pregando uma desestatização aleatória e cujas
conseqüências sociais süo imprevisíveis. O Estado sempre se fez presente
na economia c o seu <Ifastamentü é uma utopia despropositada. As teses
neoliberais do Estado mínimo são uma falácia cujo sentido ideológico é o
de retirar do Estado as Sllas responsabilidades sociais fundamentais. O
quc ,e deve fazer, hoje em dia, é estabelecer mecanismos de intervenção
que respeitem realidades de mercado,:: sobretudo us suas exig~ncins.
FaLo é que a íntcrvcnçüo do Estado no domínio econômico sempre
existiu e o que se observa é que esta, historicamente, manifestou-se de
forma diferenciada e qualitativamente diversa. A própria "não-intervenção"
do liberalismo foi uma forma dc intervenção pela aparente ahslcnçiio.
A intervclll;;lo diwmcia-se do poder de políeia, pois esl\; diz respeito
a uma atividade regulmlol'U do Estado que se limita a proibir determinadas
atividades. condut<ls ou comport<lmentos de particulares. A intcrvençüo
econômica é uma atividade do próprío Estado ou a determinação de que
o particular aja em certo sentido,
3 A presença estatal é fundamental para u desenvolvlmé'nto
tigres asiaticos e do próprio Japão.
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2 .2 . 1 -

Principais formas de intervenção econômica

Várias podem ser as formas de intervenção econômica utilizadas pelo
Estado para o atingimento de metas fixadas para a economia. Eros Roberto
Grau (1991, 136) aponta três modalidades principais: a) participação,
absorção; b) direção; c) indução.

A participação e a absorção indicam que o Estado ou está atuando
como agente econômico através de suas entidades criadas especificamente
para tal fim, ou está atuando mediante a atividade de empresas que, por
um motivo ou por outro. foram incorporadas ao patrimônio público.
Direção é o processo pelo qual o Estado dirige um determinado em·
preendimento econômico, assumindo as responsabilidades essenciais do
mesmo.

Indução é um mecanismo pelo qual o Estado cria in~entivcs ()U
punições para a adoção de determinados comportamentos econômicos,
ou cria condições favoráveis para que se desenvolvam empreendimentos
privados em determinadas regiões. ou mesmo que determinadas atividades
econômicas possam ser realizadas mediante medidas especiais de política
econômica.
2.2.2 -

As normas de direito eçonômico na Constituição federal

As normas de direito econômico existentes na Constituição Federal
são diversas e estão localizadas nos mais diferentes locais da Lei Funda·
mental. em especial nos artigos 170 e seguintes. Em nosso sistema constitucional positivo ficou determinado que a ordem econômica está "fundada
na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim
assegurar a todos existência digna. conforme os ditames da justiça
social ( ... )."
Principiologicamente, a ordem econômica e financeira está alicerçada
nos seguintes ditames: I - soberania nacional; 11 - propriedade privada;
III - função social da propriedade; IV -livre concorrência; V - defesa
do consumidor; VI - defesa do meio ambiente; VII - redução das
desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de
pequeno porte.
Tal princípiologia, a meu juízo, é confusa e pouca indicativa de um
caminho a seguir, aliás tal confusão é fruto de um regulamentarismo que
assolou a Constituinte e que a levou a tentar prever toda uma série de
situações que são, com efeito, imprevisíveis. Os compromissos e contradições
entre os diversos grupos que compunham a Assembléia Nacional Consti304
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tuinte geraram uma estrutura de prinClplOs que tenho por paradoxal. O
exemplo que me pan:cc mais flagrante é aquele que contempla, ao mesmo
tempo, a livre concorrência com o tratamento favorecido para as empresas
hrasileiras de capital nacional de pequeno porte. Se há livre concorrência,
niio pode haver tratamento favorecido para quem quer que seja. Ao
mesmo tempo, o regime de intervenção é contraditório com o da livre
iniciativa. i\a verdade não há livre iniciativa. quando o Estado exercita
o seu poder de fiscalização c age na ordem econômica como instrumento
de efetivação de uma política econômica. Parece-me que por livre iniciati·
va deve ser entendido a possibilidade do exercício de atividade econômica
por parte daqueles que o desejem. dentro das condições especificadas
em lei.
A própriu inclusão do "respeito ao meio ambiente" como um dos
princípios da atividade ei,;Onômica e financeira, demonstra que a livre
iniciativa é inexistente, pois o empresário, em tese. não pode agir contrariamente aos interesses da preservação ambiental.

o artigo 174 e seu § 3." refere-se diretamente ao meio ambiente
quando trata da organização de cooperativas de garimpeiros que deverão
levar em conta a proteção ao meio ambiente. Também no artigo 176 podem
ser contempladas normas de natureza ambiental.
Os capítulos da política urbana (arts. 182/183) e da política agrícola
c fundiúria (arts. 184/191) guardam enorme proximidade com a matéria
ambiental. sendo certo que a própria função social da propriedade ficou
submetida à necessidade de preservação ambiental.
2.2.3 _.- A preservaçüo do meio ambiente como princípio norteador

da atividade econômica

o dl.:scnvolvimento do capitalismo no Brasil sempre se fez de forma
degradadora e poluidora, pois calcado na exportação de produtos primários
e, mesmo quando foi iniciada a industrialização, esta se fez sem o cuidado
de não agredir o meio ambiente. 4 Atualmente, verifica-se que existe uma
nova forma de comprel.:mâo dos vínculos cntre meio ambiente e atividade
industri<ll. Como teriam se originado tais realidades? Esta é uma questão
importante para que se possa entender os motivos que levaram à colocação
da proteção do meio ambiente como um dos elementos orientadores da
atividade econômica.
Penso quc dois são O~ aspectos fundamentais a serem examinados
para que se possa perceber o que verdadeiramente está por trás destas
4 Neste aspecto não foi muito diferente
internacional.
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novas concepções. Inicialmente, deve ser dito que é possível constatar-se
que as indústrias altamente poluidoras estão começando a migrar para os
países do Terceiro Mundo, iniciando uma tendência de que naqueles
países, a médio e longo prazo, somente permaneçam indústrias "limpas".
Tal situação é possível de ser viabilizada, pois a indústria da informática
e de outras tecnologias de ponta passam a desempenhar um papel muito
mais relevante dentro da produção capitalista do que aquele desempenhado
pela indústria tradicional; por outro lado, a internacionalização de economia que vem se realizando nos últimos dez ou quinze anos tem pennitido
que o controle dos lucros gerados pelas filiais das multinacionais não
corram perigos nos países do Terceiro Mundo.
A reorganização do capitalismo que ocorre atualmente é uma verdadeira revolução tecnológica que foi propiciada pelo surgimento da microinformática e dos personals computers. Tal revolução é tão fantástica que
destruiu "sem um tiro sequer todo o sistema do socialismo real," que. a
partir da microinformática tornou-se incapaz de competir com o capitalismo
e foi por este melancolicamente subjugado.
Acrescente-se a esta situação, o fato de que nos países do Primeiro
Mundo, de há muito, existe um forte movimento de contestatação às bases
da organização social daquelas nações, contestatação esta que foi se tornando mais e mais organizada e atuante. Em conseqüência desta realidade
começaram a surgir agentes políticos diferentes que passaram a ser conhecidos como as organizações não governamentais, cuja força no cenário
político é cada vez mais evidente. A contestação da legitimidade do sistema feita pelas ONGs tem feito com que este busque se transformar a
fim de que seja capaz de perdurar e atender às novas demandas e circunstâncias nas quais se vê envolvido.
Some-se a isto o fato de que existem bases reais para uma preocupação com a proteção ambiental. pois alguns problemas ecológicos começam
a tornar-se dramáticos e exigem uma rápida resposta de toda a coletividade planetária. Dentre estes problemas concretos é possível mencionarse o do aquecimento global que é, certamente, um dos mais graves e com
tendência a dominar todo o debate ecol6gico na década de 90. ~ Esta é
uma problemática extremamente complexa, pois envolve toda uma série d~
opções estratégicas internacionais, cujas conseqüências ainda não podem
ser bem avaliadas.
A questão que se coloca, contudo, é a de saber em que medida ê
possível conciliar-se o desenvolvimento econômico com a proteção do meio
ambiente, e mais, até que ponto prevalece o interesse da proteção ambiental
fi Veja-se, a propósito, o relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento NOS80 Futuro Comum, Rio, 1988, FaV.
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ou {) intcre~sc do de~cnvulvilllcnto ccollôminl,? A pcrgunl:l ~c culoca, Il~l
I11cuida em que as condi~ões uc viua das imensas legiões de miseráveis do
Terceiro !'v1undo dificilmente percebem que as suas condições de vida SJU
u produto c conseqüência de uma determinada forma de deselll'olvimento
econômico que produz como resultado previsível a patlperizaç~o e marginalização da imensa maioria da popu[aç~o do mundo.
A efetivação do princípio de prokÇ<io ao meio ambiente como prinCIpIO
econômico implica, necessariamente. se for séria :.l intenção. em mudar o
padrão de acumulação dc capital, mudar o padrão e o conceito de desenvolvimento econômico, alterar as bascs do regime.
É na busca de (ais modificações que temos visto o surgimento de um
imenso movimento ele massas que se organiza em escal(1 planeuíria.

')

0-

A insenJio cOllstituci()Jwl das Ilurmas de tutela ambielltal

Devido ~IS complexidades político-jurídico-administrativas que sc colocam em um regime federativo, torna-se necessário que a abordagem do
lema seja iniciada com uma rápida análise das relaçues il1stituciu~l[Iis entre
os diversos entes integrante~ da Federação BrasileirJ, sobretudo. naquilo
que diz respeito às competências kgislativas de cada um deles.
3. 1 -

Breve visZio da relaçZiu entre

0.\

el1les fedcrados

o Brasil, como se sabe, é llma república federativa formada pela União
indissolúvel dos Estados. Municlpio~ e do Distrito Federal (CF, artigo LU).
Tal república é um estado democrático de direito, cujos fundamentos suo: ,:
1 - a soberania; 2 - a cidadania: 3 - a dignidade da pessoa humana:
4 - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa: =; - o pluralismo
político. Estes fundamçnwo, impõem-se tanto ao Estado federal (União),
como (lOS integrantes da Federaçâo (Estados. l\1unicípim e o Di~trito federal) .
U Estad0 rcdcral, que se constitui em um <:omp!cxo entrelaçamentu
entre diwrsas esferas de poder político c de Cümpct0ncias, precisa ser
cumpreendido objetivamente. sob pena de que se transforme em simples
somatório de administrações regionais, sem coordenação c unidade ou, ao
contrário, m dissolução do regime federal em Estado unitário. {~necessário
que se recorra às raízes históricas do Estado federal brasileiro. cujas
peculiaridades irão dar-lhe a tônica e marcar-lhe o papel. A Federação. no
Brasil. é originária de um Estado centralizado, que se partiu em diversos
Estados-Membros. O modelo é diverso, por exemplo. daquele l[UC deu
origem ú federação norte-americana. Nos Estados Unidos da América,
6

Tais fundamentos s0rJo de fundamental importância para

:1

adequaüa

CG!ll-

preensão de nosso tema.
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como se sabe. a federação constituiu-se pela aglomeração de comunidades
que, até então, não possuíam maiores vínculos entre si.
Devido ao amplamente consolidado regime político democrático existente nos Estados Unidos e à imensa tradição jurídica daquele país, bem
como à evidente influência das instituições americanas em nosso sistema
federativo. não é desinteressante observar-se como se passa naquela nação
a difícil convivência entre Estados e União.
certo, entretanto, que não
é sem turbulências e modificações profundas que se desenvolve o federalismo americano, ora com proeminência da União, ora com maior prestígio
para os Estados.

:e

o fato marcante na federação é que os Estados-Membros se encontram
em condição de igualdade entre si. isto é, nenhum Estado pode sobrepor-se
aos demais. A União, esta sim, é que se encontra em posição de superioridade sobre os Estados-Membros, Os Estados-Membros. por autônomos,
relacionam-se em condições de recíproca igualdade. A União é soberana
e dotada de superioridade jurídica e política sobre os Estados. respeitadas
as esferas de competência previstas na própria Constituição. 7 A esta complexa e delicada relação a doutrina jurídica denominou a SUPREMACIA
DA UNIÃO. ou Supremacia DO GOVERNO FEDERAL. Assim é no
direito norte-americano. por força do artigo VI da Constituição. Como
lembra Bemard Schwartz "foi o princípio da supremacia nacional assim
enunciado na Constituição americana que. por fim, assegurou o funcionamento efetivo do sistema federal estabelecido por ela", 8 Na Constituição
Brasileira, este sistema se encontra presente através do estabelecimento de
competências exclusivas e privativas. Pelas competências, determinam-se
as esferas de atribuição de cada um dos integrantes da Federação,
Por força da doutrina da supremacia da União. fica assegurado a esta
o poder-dever de estabelecer normas gerais que deverão ser respeitadas
pelos demais integrantes da Federação.
Observe-se, contudo, que o atual sistema de competências previsto na
Lei Fundamental é extremamente centrífugo.

3.2 -

As Constituições anteriores à de 1988

A Constituição Federal de 1988. ao longo de seu texto. possui várias
menções expressas ao meio ambiente. bem como menções implícitas ao
referido tema. Tal fato se constitui em novidade extremamente importante
e cujas conseqüências para a proteção ambiental podem ser das mais favo7 PINTO, Ferreira. comentártos à Constituição Brasileira (989), S.P., Sap. 29.
8 BCKW.ARTZ, Bernard. O Federalismo Norte-Americano Atual (1984), Rio.
universitária, pp. 19/20.

~a1va,
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ráveis. Ao analisarmos as Cartas Políticas que antecederam à atualmente
vigente, verificamos que houve uma verdadeira mudança de enfoque e,
em decorrência disto, da abrangência da tutela jurídica proporcionada pela
Lei Fundamental.
A Constituição de 1824 não continha nenhuma alusão à defesa da
natureza e cio meio ambiente, assim, como se viu, no regime monárquico,
não foram adotadas quaisquer medidas constitucionais que pudessem significar Lima tomada de posição em defesa da natureza c do meio ambiente.
A Constituição de 1891. inaugurando o Regime Republicano. embora
não se referisse ao meio ambiente, l:ontinha, em seu interior. algumas poucas
normas que diziam respeito à competência legislativa da União para tratar
de minas e terras. \I
Com a virada do século e. ctn especial, com as transformações políticas
c economicas ocorridas no mundo com o término da Primeira Grande
Guerra e a própria Revolução de 30 fizeram com que a Constituição de
1934 contivessc, em scu interior, normas voltadas para uma regulamentação rositiva da atividade cconomica desenvolvida no Brasil, seja pela
atuação estatal, seja pela normatização da iniciativa privada, Dentro deste
contexto, o art. 5.", inciso XIX, alínea j da referida Constituição atribuía
à União competência para legislar sobre: "bens de domínio federal, riquezas do subsolo, mineração. metalurgia, águas. energia hidrelétrica, florestas,
caça e pesca e a sua exploração", Fácil é observar que mediante a utili·
zação dos vocábulos riquezas do subsolo e exploração, o constituinte pretendeu ver nas águas, florestas, na caça e na pesca elementos de valor
econômico que estavam prontos a serem explorados com a finalidade de
gerar recursos materiais c renda. A preocupação, portanto, não estava
voltada par;) <J defesa ambiental em si própria mas, ao contrário. para a
racionalização, a partir da perspectiva de um determinado modelo de desenvolvimento capitalista dependente, c normatização da exploração de tais
recursos naturais_
A Constituição de 1937, prosseguindo na trilha inaugurada pela Carta
de 1934. também dispôs sobre a competência legislativa da União em relação a alguns recursos naturais, como deixa ver o seu artigo 16. inciso XIV,
que afirmava competir privativamente à União legislar sobre: "os bens de
domínio federal, min<ls, metalurgia, energia hidráulica, águas, florestas,
caça e pesca e sua exploração." Não houve qualquer mudança significativa
em re1m;ão ao espírito C!UC informou à Constituição preccdente.
1á a Constituição de 1946 dispunha que competia à União legislar
subre: "riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, energia elétrica,
9 Tratava-se, ilj)cna~, de uma
recursos naturais c sua exploraçâo,
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florestas, caça e pesca", conforme determinação contida no artigo 5.°,
inciso :XV, alínea I.
A Constituição de 1967 foi mais específica ao definir a competência
legislativa da União para legislar sobre aquilo que modernamente é chamado
de meio ambiente. Assim é que o artigo 8.0 , inciso XVII alínea h e i
dispunha ser da competência da União legislar sobre; "h) jazidas, minas
e recursos minerais, metalurgia, florestas, caça e pesca; i) águas, energia
elétrica (. . .)"
A Emenda Constitucional n.O I, de 17 de outubro de 1969, manteve os
termos constantes na Carta de 1967. Não houve, assim grandes alterações
nos Textos Constitucionais republicanos quanto ao tema ora enfocado.
Tal situação é perfeitamente compreensível, na medida em que a
economia brasileira estava alicerçada, fundamentalmente, na exportação de
produtos primários. Esta exportação se fazia, sobretudo, a partir da utili·
zação intensiva dos recursos naturais, fossem estes nativos ou não (veja-se
que o proprio café é uma planta de origem estrangeira e que para a sua
implantação no Brasil demandou a destruição de imensas regiões e de mata
nativa). A afirmativa é facilmente verificável se percebermos a enorme
destruição de que foi vítima a mata atlântica que cobria todo o litoral brasileiro e que hoje não passa de uma tímida mostra daquilo que foi no
passado. Igual raciocínio pode ser utilizado para compreender a situação
resultante da atividade mineradora que vem se desenvolvendo no Brasil
ao longo de alguns séculos, inicialmente na região sudeste (Ciclo do Ouro)
e, hoje em dia, atingindo várias regiões do país, sobretudo, a região amazônica.
A inserção do Brasil na divisão internacional do trabalho, refletiu-se.
inclusive, no ufanismo com que as elites brasileiras se referiam às belezas
naturais, às florestas, acidentes geográficos e demais atributos da geografia,
flora e fauna brasileiras. Ao conhecido ufanismo, correspondia uma atuação devastadora cujas conseqüências serão cobradas pelas gerações futuras,
Vale ressaltar que o próprio Estado brasileiro, ao longo dos anos, propiciou
recursos, meios e modos para que fosse viabilizado um modelo econômico
que se pautou pelo privilegiamento da grande exploração de recursos naturais, quaisquer que fossem as suas origens. Ainda que, atualmente.
seja utilizado um discurso mais "moderno", a realidade da utilização predatória dos recursos naturais é, ainda, uma triste realidade vivida pelo
Brasil.
E importante observar que mesmo durante os ciclos de industrialização
não se verificou nenhuma forma de controle da poluição e da degradação
ambiental. A industrialização do Brasil foi feita através da instalação de
indústrias que nunca se pautaram pela adoção de medidas efetivas que
pudessem impedir a degradação ambiental e a própria deterioração do nível
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Jc vida c saúdc das poplllm;6es vizinhas das fábricaô, hem como da saúde
dos próprios operários das novas indústrias, O Rio Paraíba do Sul,
a cidade de Cubatão e a baía dc Guanabara são alguns, dentre muitos.
exemplos 4ue bem demonstram aquilo que acaba de ser <:tfirmado.
) . -., -- A COl1st ilrticclo de 1985

-\ Constitlliçilo F,~del'al de I9St; Slll'~(: em circunstâncias históricas
bastante diferentes daquelas que se verifiL;aram quando da elaboração
d:1S Cartas que a precederam, 1'-:111 primeiro lugar. é fruto de uma transi·
çito política que envolveu vários 8rtl;!os que desejavam o fim do regime
militar. Ocorre que o fim do regime militar não significou a transferência
do poder para setores cTetivamenk distintos daqueles que, até então, eram
(I.
ritulmcs desll? mesmo poder. criou-se. apenas, um governo civil mais
liberrl]. ]\'âo significou, muito menos. uma democl'atizaçao da vida econômica c >ocial. A Constituinte foi um marco importante no compromisso
fírmadLl entre <3., várias c)as~cs nal'a que se realizasse uma passagem do
l'l'~'il'l( l"ilitm p<:tra um re~~ime civil de corte conservador que a cada dia
que se passa. gUill'da mniores semelhanças com os governos militares. 10 ~
ímport,~lllt: observar quc <J própria Conslituição .iú vem sendo alvo de ataques. constantes. dos segmentos (,;ons" rV:ldores insatisfeitos com alguns aspCl't(lS socialmcnte demolT:1tinJlltcs que e~tJo cO!ltic10s na Lei Fundamen1:,1 vigente.
(\[10

L'fbtiJlltc

a~

dificuldade, de SLia elaburação c a grande presença

Jc Constituintes conservadores qu(: se reuniram no chamado "Centrão", a
Carla de 1988 !L'grou marcar alguns tenlos importantes na cstruturaçãa
de il1S1iluí~'l')es que poucrJo des..:mpcnÍlar papéis fundamentais na efetiva
JcmúcratizaçJO da so(,;icdaJe brasileira e na con,trução de uma cidadania
ati\'a CjilC é ;i (llica i'L'rm:: <Ipta a assq~u:-;Ir ~: efetiva existência de uma
cie11ll'nacia.
Como .í:í fci dito ai,;ima. a atual Constitui<;üo é fruto de circunstâncias
e soei,lis haO'l'í!1\(: diversa Jaquclus nas quais foram elaboradas
as C::1'laO' que ,I õ11Lcccdcram, No âmr,ito iJ~tcrno .: c:\pressão de uma
tramiL-ão poJ:tica feita "ruI' cima", sob <J din>:üo das mesmas oligarquias
que hi! l'cnlcn<Js de ano, domin31ll a polílicfl e a economia brasileiras, No
:'lml.,ilu das rchil;ol'S in!~'r'1i1l:iüni1is a CO',1~lill1iç{:(1 está inserida dentro de
1:11' :1,,'vimento dc :!111pla rl'Cq!'VlUra(:àc do lapiulli~mo e da construção
de 11Jll<' "nov~' ordem ~'c(m,~mica intcrnaeiomil", na qlJJl o tema meio am!1iclllC (Icsempenk' tI!'1 j'11pu 1'lulltí'simo pJpcl. Vale frisar que. jú na décadu ,k 70. o Pn;,ic\cnk Richard I'\i."on il<tvia proclamado o ano inicial
daqu(lu dé.:aJa conlo l' "ano de) meio amb;~nte"; él importância de tal
dccL!raç?io é l':lQJntL ( 1),,.ia. I'oj, em !q7:? r::llizou-O'c a ConL:rência de
! Slocolmo sobre o meio am bicntc humano,
lii'~l'l'icll"
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Fato é que. desde a Conferência de Estocolmo. o meio ambiente e
ecologia vêm tomando-se um assunto mais e mais freqüente na imprensa, nos Parlamentos e mesmo nas conversas familiares de todo o planeta.
A Constituição de 1988 foi promulgada 16 anos após a primeira conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente e, portanto, em meio a
todo um debate de refonnulação das relações do homem com a natureza,
justificando-se, assim, os elementos pioneiros e vanguardísticos que ela
contém naquilo que diz respeito à matéria que ora se examina neste trabalho.
8

Compreender a sistemática adotada pela Lei Fundamental é extraordinariamente importante para uma adequada percepção de como se faz
a integração da proteção ambiental com o desenvolvimento econômico e
para que se tenha uma exata dimensão do valor que é atribuído ao meio
ambiente quando em comparação com valores de outra natureza, em especial valores econômicos.

-e importante observar que as circunstâncias conjunturais que informaram a elaboração da Constituição de 1988 implicaram em um aprofun·
damento de detenninados aspectos que eram implícitos nas Cartas ante·
riores. Em especial deve ser destacado o tratamento exaustivo que é dado
aos principios gerais da atividade econômica, previstos nos artigos 170 e
seguintes da Lei Fundamental, tais princípios incluem a defesa do meio
ambiente. Além desta menção principiol6gica existe um capítulo específico
sobre o meio ambiente na Constituição e cujas características fundamentais serão observadas adiante.
Certamente o capítulo constitucional sobre o meio ambiente é um
dos elementos de vanguarda contemplados pela Lei Maior. Em realidade,
a nova Carta dispõe de toda uma série de normas jurídicas voltadas para
o tema. O meio ambiente, pela atual Constituição, é tratado de maneira
abrangente e sistemática.
3 .3 . 1 -

Competência legislativa em matéria de direito econÔmico

A Constituição Federal estabelece em seu artigo 24, inciso I, que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente
sobre direito ecooomico. Esta é uma inovação trazida ao universo jurídico
pela atual Constituição, vez que nas anteriores não havia uma menção
expressa a este novo ramo do direito.

:e

interessante observar que, conforme veremos adiante (2.3. b), a
competência para legislar sobre direito econômico é a mesma estabelecida
para legislar sobre múltiplos aspectos da proteção ambiental que. igualmente, estão previstos no artigo 24 da CF. Entretanto, deve ser consignado
que a menção ao direito econômico não é técnica, pois, em diversos inei·
312

R. Inf. legisl.

Brasília

a. 29

n. 115

;ul.lset. 1992

sos do artigo 22 quc trata da compct0ncía pri \ ati va d<1 Uniüo, são referenciados elementos constitutivos daquilo que hoje é denominado direito
econômico. Esta situação é potencialmente causadora de equívocos e con·
fusões legislativos. sobretudo naquilo que diz respeito 11 intervenção nu
ordem econômica. A matéria contcmpladJ no artigo 24- está submetida ~I
um processo de exclusões ante a superveniência ou não de leis federais e
estaduais que, parece-me, é extremamente confuso e de pouca utilidade
para os elaboradores das leis e seus aplicadores. Mais à rrcnte este sistcma scrá visto com maiores detalhes.
3. '). 2

~

11 cO/11pl'/ênciLl lcgi.\/(/til'll

('/11

l7/(/ti'riu (//11bielllU/

Em s.-:de comtituciona1 são encontrâveis diversas rderências ao meio
ambiente. É possível arrolar-se as seguintes menções dU nos,ü assunto: art.
5.°, incisos XXIII. LXXI, LXXIII; art. 20. incisos l, lI, m. IV, V,
VI. VII, VIII. IX, X, XI e §§ L" c 2.°; art. 21. incisos XIX. XX,
xxrrI alíneas [/. b e c. XXV: ar1. 22. incisos IV, XT1. XXVI; art. 23,
incisos 1. T1. lT1. IV, VI. IX, Xl: art. 24. V1. VIl. V111; art. 26. T,
11. Itr. IV; art. 30, 1. I!. VIII: an. 43. ~ 2.". IV e ~ )."; ar!. 49. XIV.
XVI; mt. 91: art. 129. ITr; art. 170; ar!. 174. ~~ ).'; e 4.°; ar!. 176 e
§§; art. 182 e §§; art. 186; art. 200, incisos VII c VTll: ar!. 216, inciso V
e §§ 1.;', 3." e 4."; art. 225: art. 231: art. 2')2 e Atu da~ Disposições Com·
titucionais Transitórias artigos 43 e 44.
Este elenco de artigos constitucionais expressa nürnws de várias nat \I'
rezas jurídicas. Exi~tcm normas dc natureza prol.:cssual. de natureza penal.
de l1aturezu econômica, de nature:a sanitária. de natureza IlIte1ar admi·
Ilistrativa. além daquelas merJmente atributivas de wmrl'l~ncia legislativcl
aos diversos entes polfticos integrantes da Federação.
,\ lll,itlSriu l.:olllpetencia1 envolve uma séria questão política, que é
aquela lJlJC diz respeito ~l própria Qrgnnizaç50 de Fccleraç50 e ao modelo
por esta adotado. Como sabemos, a tradição brasileira é a da centralização
de poderes c não a da ampla pulverização dos poderes políticos entre os
diVl'rsos componentes da Federação _ A CHta de 1988 é uma tenl<ltiva
de 1"l11l1pcr. lllinilll<llllente. este sistemél historiGllllentL' centraliZillkl_
Ü

artigo 22 da Constituição Fedet'al estabe1cl.:e que:
.. /\ rt. 22

~

Compete privativamente 11 L niiio 1cgisla r sohn::

TV ~ águas, energia. informática, telecomunicações e radiodifusão;
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XII -

jazidas, minas outros recursos minerais e metalur-

gia."

o

artigo 23 da Constituição determina que:

e.

<lArt. 23 competência comum da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios:
VI - proteger o meio ambiente c combater a poluição em
qualquer de suas formas;
VII -

preservar as florestas, a fauna e a flora;

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de
direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e mine·
rais em seus territórios."

Já o artigo 24 estabelece que:
"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre:

VI florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico,
turístico e paisagístico;
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico."
Os parágrafos do artigo 24 determinam que:
"§ 1.° - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
§ 2.° - A competência da União para legislar sobre normas
gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.
§ 3.° - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Esla~
dos exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas
peculiaridades.
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§ 4.') ~ A supervelllcllcia d;,; lei L:dcral subrc nurnws gerJ;~
suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe ror contrário."'

Também o artigo 30 da CF apresenta algumas normas ljL1l: podcm sei
compreendidas como atribuiçüo de compett'ne;a para llth: u Município legisle sobre matéria ambiental. Vejam-se os in,'íso, I. [1 c VI [I do <Irtigo 1\;,.~ 111- me nc i on ad o,
").·t -

()

orligo 225 I!"

CO/1.\ritlli('ii()

federal

o anigo 225 da Constituição Federal m\1stilui ~) c<\pilLlI~) constitlleion,d
voltado para o meio ambiente. Tal c~lrítu]o encontra-se em uma posição
contraditória no interior da Lei fundamenüll, como se verá.

o

tema meio ambiente. como se viu ao longo dlJ prc~ente trahalho.
diversos locais da Constituiçao. inexistindo ,:ocr0nc:ia Ol! ló~íca t'm
5tIa di stribuiçüo ao longo do Te''\to Const i lt1 ci omil , 11 O <H,tigo 255 est,í inTrido no título da ordem social. a~~in~ el'mo ~! e"munlç'lC<lo social ou a
jHc\'idênci,l socid
Eqe simples fatl' j,í ~ ~,l1fiá::lltL para c]ue se perCl'h!
que, o meio ambiente está, no mínimo. (ks'~cnrortüvd em lal loC<1Iiz,IC1,l,
f"Hrct;lJ1/'" qlwl seria /opO!ogicilli1cnlc a i(ll':~)i/;·)cl(' n']')"'Í,) do tema meio

OCUp<l

~l1nbientc'?

,\ leitura Ju ,'li/lUl dú artigo 221 JCt1ll)11~l;'d q~k' ~'stl' 'L' ,lprl's~"ll;j ~'Illlh'
din:i[(l de todos, isto porque a L~i Fund,mlental determina que "tOc!(IS têm
di reito ao meio ambiente ecologicament<:: equilibrado" que. nos termos (IH
Constituicão é um "bem de uso comum do povo", Como i<'í foi dito. o CmFtituínte não tem obrigação de utilizar termos técnicos em suas intel'vcllí,,'ões
e nas normas que insere na Constituiç50, Embor;l a defesa do meio ,1mhientc esteja re1acion"da naquilo que se Ch<I111<1 de intcresse difuso, l' niío
(k direito, L) f,lll' ..: que a nossn Lei \,Llior en[cn<ll'u que o meio al11bíentc
sadio é 11m bem que deve ser desfrutado pül' lOdos os cidmliic)s brasileiro,
e pelos estrangeiros que habitam permanentemente no Brasil. 1~
'\u que mc 1',lrc('c. o meio amhil'lltl'. 1",11'1,111:[1, :q,í, i.n~o illll' "qu:l1ifiça,!u L("110 um direito de titularidade inddinid:l", C,11ltUdll, pertencente .1
toda a sociedade, Trata-se de lI/ll direito cuias característk,lo sflo di\'(T<I'
daquelas tradicionalmente atribuídas ao~ dil'l'llüs em geral. pois "pura a SLi.)
fruiciio" siio cqabelccidas obrignções n~lü 'l~l p.ml (1 1\,J.:r PÚhliLll. Illa~
para o cidm/[lo c para a ('olctividadc que num! L'.\r1r~'s~'Hl1L·'lIL' incuiI'/úde'

11

Cabe-lIOs bU:icar uma

interprelnçüo cr.pa,;

(1l'

[Ltr

CU,'jTllc'U

~!'!

~,. i ('!:):'

estabelecido pela Lei Maior.
12 O~ intf'l'('~~~'S diru~o~ expressam uma ín('apa('~d:ld'".in l'
de direito subjetivo dar resposta às novas demandas eolll 1\ :1:,.
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de colaborar para a boa preservação do meio ambiente. Estas circunstâncias, em minha opinião, acarretam que nãO se pode compreender a preservação do meio ambiente fora do contexto do artigo 5.° da Lei Fundamental,
local no qual deveria estar inserido.
Mesmo que não se tratasse de inserir o capítulo do meio ambiente no
artigo 5.° (direitos e deveres individuais e coletivos), nada impediria que
este estivesse localizado no interior do título 11 (dos direitos e garantias
fundamentais), como um capítulo próprio. Esta solução seria bastante acei·
tável, pois impediria que a proteção ao meio ambiente ficasse, como está,
subordinada a critérios de política econômica que não se coadunam, muitas
vezes, com os critérios de promoção da cidadania.

A tese que ora se defende encontra respaldado em elementos existen·
tes no próprio artigo 225 e, sobretudo, na principiologia que informa o
direito ambiental. Dentre estes princípios é possível destacar o da participação popular na tomada de decisões quanto aos problemas ambientais, o
do direito à informação em matéria ambiental, etc. A vantagem social seria
evidente.
Adotando-se o critério acima sugerido, estaríamos avançando em direção à construção de uma sociedade efetivamente mais democrática e na
qual a participação popular nas tomadas de dedsões estaria, de fato, asse·
gurada.

4 -

Natureza econômica das normas de direito ambiental

Tudo aquilo que tem sido visto até aqui demonstra que as normas
de direito ambiental têm um notório caráter econômico. Tal realidade vem
expressa nas pr6prias normas, não demandando análise mais aprofundada
ou crítica.

A Lei n." 6.938, de 31 de agosto de 1981, que "dispõe sobre a Polí·
tica Nacional do meio ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e
aplicação, e dá outras providências", está patentemente fundada em uma
finalidade econômica. Assim é que o seu artigo 2.° determina:
"Art. 2.° - A Política Nadonal do meio ambiente tem por
objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições de
desenvolvimento s6cio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana ( ... )!'
Os incisos do artigo recém-referido esabelecem uma principiologia,
dentro da qual destacam-se, por seu caráter econômico, os princípios estabelecidos nos incisos lI, 11I, V, VI e VII.
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Os ob.ietivos da política nacional do meio ambienle. fixados no artig;)
-t.". deixam inequívoco o car,ite!" econômico da lei il ljlwl or~1 e,toLl me
referindo. senão vejamos:

"Ar1. 4."

~

A Pulítica Nacional do meio ambiente visará:

I ~ à compatibilização do desenvolvimento econômico-social
com a preservação da qualidade do meio amhiente e do equilíhrio
ecológico;
11 ~ à definição de ún:as prioritúrias de ação governamental, relativa à qualid<ldc c ao equilíbrio ecológico, atendendo
<lOS interesses da União. do;, Estados. do Distrito Federal e dos
\1unicípios;
III ~ ao estabelecimento de erlterlu~ c padrões da qualid.l'
de ambiental c de normas relativas ao mo c manejo dc recurslls
amhientais:
IV - ao descnvolvimento de pe~4uisas e de tecnulugius
eionais orientadas para o mo racional dos recursos ambientais;

11:1-

V - à difusuo de tecnologius de mune.io do meio ambiente,
d ivulgação de dados c info!"maçCJes ambientuis C à formação de
Ull1U consciência pública sobre a necessidade de preservaçüo da
qualidade ambiental c do equilíbrio ecológico;
;1

VI - à prcscrvaç<Ío c restauração dos recursos ambientais
com vbtas à sua utilização racional c disponibilidade permanente,
concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício
~I viJa;
VIL - li imposi~~o. ao poluidor c ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário,
da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins
econômicos," j:l

o Anteprojeto da ConsoliJa~ão dus Leis Federais do Meio Ambien·
te. ~ I. embora sem alterar profund<lmentc as (.;oncepções existentes na Lei
[] ," 6.938/81, apresenta ulgumus vantagens sobre o texto vigente, pois apn.>xima LI (.;ül1l.:epçuo (]e desenvulvimentu às Il<.;ccssidade~ concretas I', Jus sen;s
humanos.
13 Tratando-se de um trabalho de natureza genérica, como é o presentc. jl;\O
rabe um aprofundamento maior dos aspectos envolvidos nas normas legai~ reft'ridas aqui.
14 Publicado no Diário Ofi~al da União de 17 de fevereiro de 1992. suplemento ao n 9 33, Seção l.
15 Esta é uma observaçao extremamente preliminar e que não ímplica em
apoio ou reprovação ao anteprojeto que, aliás, teve a sua remessa ao CongTe~so
suspensa para que seja realizado um exame mais profundo do mesmo pela sociedade.
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4. 1 -

A legislação ambiental como instrumento de intervenção

o direito econômico, como se viu, é fundamentalmente um instrumento de intervenção estatal na ordem econômica e financeira. O direito amo
biental, que é direito econômico, não poderia ser diferente. Na qualidade
de direito econômico, o direito do meio ambiente é dotado de instrumentos
específicos que o capacitam a atuar na ordem econômica, de molde a configurar um determinado padrão de desenvolvimento. Tais instrumentos estão
previstos tanto na Constituição Federal, como na legislação ordinária. merecendo destaque aqueles contidos na Lei n.o 6.938/81.
Em minha opinião, o mais importante instrumento de intervenção é o
estudo prévio de impacto ambiental que tem por finalidade realizar um
diagnóstico prévio das conseqüências ambientais de atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente. Embora previsto em sede constitucional, o estudo de impacto ambiental, ainda. não logrou atingir a
eficiência desejada. Assim é porque existe todo um movimento articulado
para desmoralizá-lo e tratá-lo como se este fosse um mecanismo que
impedisse a realização do "progresso". Periodicamente são iniciadas campanhas com a finalidade de "abrandar" as exigências de estudo de impacto.
A importância fundamental dos estudos de impacto reside no fato que,
pela sua correta realização, é possível antecipar-se conseqüências e impedir
que estas efetivamente ocorram. E. lógico que tal circunstância muitas vezes
leva à proibição da realização de empreendimentos diversos, causando
"prejuízos" "a empresários e grupos econômicos".
Outros instrumentos, importantes, de intervenção estão previstos na
legislação ordinária e no próprio art. 225 da CF, merecendo destaque
aqueles que dizem respeito ao zoneamento ambiental.

"E. imporlante ressaltar que, por serem de ordem pública, as normas
de direito ambiental têm aplicação imediata. Decorre daí que não podem ser
opostos direitos adquiridos contra as normas ambientais. até porque, o nosso
sistema jurídico não reconhece o direitç de poluir."

5 -

O conceito de desenvolvimento sustentado

A partir da Conferência de Estocolmo, em 1972. iniciou-se um lento
e firme processo de incorporação do tema meio ambiente no dia-a-dia das
sociedades mais desenvolvidas e destas para o conjunto dos países do planetIL. O meio ambiente incorporou-se, definitivamente. ao mundo moderno.
Diferentemente daquilo que ocorria no passado. a moderna visão do
tema ecologia está associada a questões que transcendem os pássaros, tar318
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tarugas e baleias. A questão moderna do meio amhiêlll~' e:,IÚ indic·ulu\ d
mente vinculada ao problema da melhor repartiçao Ja remIa e:lltre os
diversos países, a melhoria das condições de vida Jas populações marginalizadas. O fato é que um subproduto cruel do desenvolvimento capitalista
foi que o Norte industrializado, praticamente destruiu os seus recur"os
naturais e busca a todo transe impedir que: o mesmo ocorra no Sul, temendo um colapso global. Por outro lado, este mesmo Norte adquire as matérias-primas do Terceiro Mundo pagando preços irrisórios, obrigando uma
destruiçflo mais acelerada para que os países pobres possam adquirir
divisas para devol vê-bs aos países rieos e bancos, sob forma de pagamento de dívida externa. Este círculo viciüso é, possivelmente, o maior
problema ambiental vivido pela humanidade.
A Dcclaraçuo de Estocolmo não logrou chegar a conclusões definitivas
sobre o tema, perdendo-se em ambigüidades e em princípios excessivamente genéricos. Em meu entendimento dois fatores concorn:rüm parJ que a~sim
fosse: o primeiro foi o desinteresse dos países ricos em aprofundar as
quest0es rcferenLes à divisão inh:rnacional do trabalho e do preço dos produtos primúrios; o segundo foi causado pelos próprios países subdesenvolvidos que entendiam a proteção ambiental como uma forma de impedimenLo ao seu desenvolvimento. O impasse foi tão evidente que, somente 20 <llll),
d,'j1l: is foi convocada nova conferência sobre o tema meio ambien\e.
Neste interregno surgiu um novo conceito econômiw que é o do

desenvolvimento sustentado. Tal conceiLO ainda não foi suficientemente
dcl'inido e tem dadu :llmgem :b mais diferenLes interpem:trw,;õcs ror pane
de todos aqueles que se interessam pelo assunto.

o ch<lmado relatório BRLNDTLAND 16 é o prineip,tl documento internacional voltado para a definição do desenvolvimenLo sllslclll'IUO. hk
relatório ubrangc questões bastante amplas que vüo desde os prob1cm;]·
propriamente ambientaís, até questões envolvendo a repartiç~o de riquezas,
o cuntrolc da natalidade e outras.
No rcfcrido relatório o desenvolvimento susteTl lado é dcfi 11 íLi,)

C011],,'

.. ( ... ) O desenvolvimento sustentável é um processo de Lransforllla,,;üLJ
qual a exploraçuo dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico c a mudança institucionul se harmoni110

16 A Primeira-Ministra da Noruega. Gro Harlem Brundtland. foi en('~,l'l'cg',1da
pela ONU de presidir a Comissão criada pela Assembléia Geral para redigir
um re .. ~lôrio acerca das questões envolvendo os problemas nmbiental, 00 mundo.
bem como propor soluções para tais problemas. O referido relatório foi puLJJicadn
sob o título Nosso Futuro Comum.
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zain e reforçam o potenci&l presente e futuro, a fim de atender às necelSidddes e aspirações humanas." 17

A deiinição. como toda definição surgida dentro de organismos internacionais, é pouco precisa e dá margem a diversas interpretações. Entretan·
to constituiu-se em importante passo para que o conceito pudesse ganhar
fôlego e ser aprofundado em diversos fóruns.
Foi a partir do relatório BRUNDTLAND que diversas organi7JlÇla
DàJ.govemamentais tiveram espaço político para aprofundar os termos das
proposições contidas naquele documento e avançar no sentido de dar mais
ccmsistência ao mesmo.
Mais recentemente, foi publicado a relatório Cuidando do Planeta
uma estratégia para o fwuro da vida Ja que avançou na definição
do desenvolvimento sustentável, chegando a propor critérios para a defini·
çE(j do que seria uma sociedade sustentável e formulando elementos capates
d(l fornecer índices de sustentabilidade.

TlJrra -

Parece-me. contudo, que o documento citado no parágrafo precedente,
ai:8da que de relevantíssima importância, guarda ainda um certo compromisso com o oficialismo e visões ideológicas bastante influenciadas pela per&pct:tiva dos países ricos.
Diferente é a postura assumida pejo Worldw'ltch 17I8titut~, DOI
dcrumemos que tem oferecido à comunidade internacional. l' No relatório
relerente ao ano de 1990, o problema da pobreza é atacado de maneira
bstante dura. Percebe-se, pe1ilS análises do Worldwatch Imtitute que a I»
b~za é alvo fácil para a poluição e a degradação ambiental de todas as
maneiras. Ao analisar a situação dos EUA, afirma o relatório:
"Quanto mais pobre é o bairro, e mBis escura a pele de seus residentes,
m.ior é a probabilidade de haver por perto um depósito de lixo tóxico.":.'Q

11 Nauo Fltturo Comum, p. 43.
la RelatórIo prodUJ.1da pela UD1A.o Intern&cJ.onlLl para a Conlel'V'aÇio da
N"ureza - mCN; PNUIIA - ProIrun& du N ~ Unldaa pua o Me~ Amb:~
ew.e - PNUNA e World Wildllfe Pund. 81.0 PaUlo, 19l11.
19

O Worldwatch 17Utff1lU pllbllca

~dlçóes
]Xlr~
~

Worlauctch

Ri,. Globo,
320

anll-.nente um relatórto erU.lco IObre ll8

amblent&1ll do mundo. 'I'UI relatóriol Jl se encontram pubUea40ll em
pela Editora Globo.

lrutitute.

Sal~

a PfGMta -

Q.. aUllafk de md4 11f(J

(llItO.I,

p. 188.
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Ainda quc .'C rderindo il\ll1c~rie:t do ;\or((', e~l~l conslatação é válida
para ljualqucr puís. O 4UC ücurr~' c que o~ rico~ geram muito mais poluição
do que os pobres e, no entimlo. "empurram" tnl poluicLlu para as vizinhallcas dos pobres. inclusive npurl<lIH.Iu re~ídllos t(',xi~'v~ p~;I~1 os pai~c~ U0
Terceiro Mundo.

'). 1 -

() deselll'ull'illh'lli() \u~I<'''II(/d(l (' li C()Il.,'itlli~'ilu

Brasileira

É preciso erelu~ll' Ullla in1crprcL;i..;ão da Cumlituição ljue seja capuz de
fal.':-la funcionar como o mais importame inslrumentu jUl'íuícu l'u~tu d
disposição da sociedaJe para que esta possa alcançar os 'cus objcti\'Os
fundamentais. Ainda que o conceito de desenvolvimento susten[udo não sc
lenha firmado de maneira clara. é fundamental que o mesmo seja (lprorriudo por todos aqueles que têm preocupações reais com o l1lt'iu '(lm bicn tc' c~
com o seI' humano. A COllslituiçüo Bl'~l~ikira, O:J1l minha opinião, possui
elementos importnntcs e que merecem ser examinados com mais profundidade, sobretudo, do ponto de vi~la teIeológico.

o sentido tclcológiw da Lei lundmnelltal brasikira podo: ser extraído
dos princípio:., jUl!damemais da Constituição. Em as,im ~·.;ndo. o art. L" da
Lei Maior dispõe que são fundamentos da República Federativa do Brasil,
dentre outros, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. lá o art. >.U da
cr define como ofJictivos fundamcntais da República Br:I::ilcir:l:
"I

construir lima sociedade livre, jUota

II

garantir

li

ucscnwllvimcnto

L'

soIiU.;ri;l:

nu'ciun~t1:

II [ - err;ldicar a pobrezn e a margin,diz::c:lu
desigualdades sociais c regionais,"

L'

reduzir ;;,

l'cn.:cbc~sc, claramente, do conjunto de norl11ao -:unst illl..:ionais l'CL'c'111lr:mscl'iLas, que U hümem eSlá no centro das preocupa~'uc,; dus prillcíl'ios
fundamemais da Constituição Brasileira. E 1TI<.lis do quo: isto, a preocclpu.;:io
está centrada no desenvolvimento do ser humano. Este 1',lto nos leVel a
cUllcluir que a única inlerpretação juridicamente válida para as norm:ls de
direiw ambien\al contidas na Lei Fundamental ..; aquela que aponta para
um conju11lo de princípios com o objetivo d~ moldar o de;,;ellvolvimcntu
sustentado,::1 Veja-se que os dispositivos constitucionais que nortC<lmm <l
Lei funo<lmo:nt<.ll cs!;il) pknamcnte de m:ordo com u~ prinl'Ípil1s de lllll;1
suciedade sustcntúvcl.

21 Assim é porque não se pode atribuir conscientemcnte aos principios fUlldamentai:> da República valor meramente exemplificativo, ramo lll',·trnde Cl ('OU-

\l'inll. conservadora.
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Compreender tllis princlplOs juridicamente é de grande imporlância.

pois permite que, judicialmente, estes possam ser cobrados das autoridades
<f1e têm o dever de observá·1os em suas atividades administrativas. A forçll
obrigatória dos princípios constitucionais, ainda, encontra enorme resistênCLa para ser aceita pela doutrina e mesmo pelo Poder Judiciário. Entretanto,
pprece·me essencial que se forme um visoroso movimento de consciência julidies para modificar esta situação que considero extremamente iníqua.
O Direito em mutação

Ó' -

As novas realidades advindas com o aumento populacional, com a
crise dos valores de uma sociedade individualista. com o aumento das
demandas nacionais c internacionais. enfim com toda a conjuntura do final
do século XX que, cada vez mais contrapõe ricc·s e pobres, seja na ordem
iaterna, seja na ordem internacional, acarretaram a necessidade de transforllI8Ções profundas no modelo jurídico herdado do século passado.

o direito individualista que se preocupava, apenllS, com o individuo
e com o individualismo era incapaz de dar resposta àquilo que Habermas
C~Bmou de crise de legitimidade. Contraditoriamente, verifica-sc o surgimen.
tI) de novos "direitos" que sc afirmam a cada dia. Tais direitcs, sobretudo,
nas sociedades industrializadas do Primeiro Mundo afi:1l1am-se como direi·
tos à qualidade de vida, pretensão impensável nos marcos do direito do
So~u1o

XIX.

A perplexidade tomou conta de muitos juris1as que não lograram per·

que estamos vivendo uma crise ce modelo jurídico c não, prcpriamenti:, uma crise do direito em si. O falo é tanto mais verdadeiro, na medida em
que é CI'Cscente o número de pessoas e associações que se dirigem ao Poder
JJdiciário visando obter proteção para aquilo que consideram como seus
direitos, ainda que tais direitos não possam ser enquadrados 1105 antigos
e,quemos de direito privado ou mesmo público.
c~ber

O fato de que as pessoas. busquem os seus direitos é demonstrativo
da ânsÍa de participação e de exercício de cidadania. Estes novos direitos
dizem respeito à proteção de bens e valores que não são mensuráveis ou
quantificáveis. tais como o meio ambiente, Os valores es~ticos, a defesa
de minorias, de grupos de doentes, etc.

6. I -

O surgimento de novos direitos

Norberto Bobbio, o consagrado pensador italiano, afirma que vivomos uma "era dos direitos", 72 na qual as reivindicações sociais amo
22 BOBB10, Korberto. A era lIw

dfr~itOJl
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pliam-se c bmcum rderéneiai~ em lima
rormuladas por movirnenlo~ de l1Ws~a.

1l0V:l

po:.;itivaçiio de aspirações

Assim, o dirciLU ll1üdernu CUll1Cl:UlI ;1 criur [uda t1l11a ~~rié til- !luvas
categorias jurídicas que podem ser conhecidas como interesses difusos.
Tais interesses são extremamente fluídos e ainda, niio encontram um conceito normativo preciso. ja Esta impreci~ilo, no entanto, não impediu c
não impede que, mais e mais. o POlkr ludicUírio scja huscado por aquc!es
quc entendem terem" dircitos" violados.

o conceito de interesses difus;J~ traz uma impurtamíssima alterui;ão no
universo jurídico individualista que é o fim do sujeito de direito como o
principal foco de atenção do direito. Este fato está vinculado à idéia
de que os interesses difusos afirmam-se em oposicão à dominialidade que,
até entiío, davam a tônica da ordem jurídil.:<1.
Se observarmos. o ('apu! do ar!. 225 da CF. \'Cremos que dentro dos
esquemas tradicionais não é possível compreender o meio ambiente como
um .. direito de todos", pois atê agora a noçüo de uireito, salvo algumas
poucas exceções, estava vinculadu ií idéiu dn existência de uma relaçiío
material subjacente. A defesa dos interesses difusos. por nfto estar pautada
em critérios de dominialidade, dispensa esta relação de direito material.
O elemento que informa os interesslês dir~lsos é o da p:micipação dcmocrática na vida da sociedade e na tomada de decisfto sobrc os elementos constiwtivos de seu padrão de viJa, ~4
Ademais, comei;am a surgir "direitos el.:onômi<.:os" para a população
que luta por ter lima 11U\Ol" partkipa",ão \1<.\ di.Hl"i.bu~ç.~lo do ocm-\::,\ar
social. Desta forma, podemos entender o Illeiu ambil?lltc sadio como um
direito econômico a ser usufruído por todos.

6.2 -

O meio ambiente como direito humano

Os direitos humanos vêm se ampliando a cada dia que passa. Este
rato é uma resposta que a sociedade vem dando ao fenomcno da massificação social e das di ficuldades crescentes pura que todos possam vivenciar uma sadia quahdack de vida. Ho)'C já 'Se 1a\a em uma nova geração
de direitos humanos que não se limitam àqueles fruíveis individualmente
ou por grupos determinados, como foi
l.:aso dos direitos individuais
e dos direitos sociais.

°

23 Nos países europeus ja se tem avançado na formulação de um conceito
dogmático de interesses difusos, sendo certo que a Corte de Contas Italiana tem
dado grande contribuição ao tema.
24 Veja. a propósito. ANTUNES. Paulo de Bessa. Cun;o de Direito Ambienl.al
1.1992 f, Rio. Renovar, 2" 00.
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Norberto Bobbio. ao referir-se ao problema dos direitos humanos de
terceira geração, disse:
"O mais importante deles é o reivindicado pelos movimentos ecol6·
gicos: o direito de viver num ambiente não poluído." 2[;
O próprio Bobbio reconhece que já começam a surgir os direitos de
quarta geração. A Constituição Brasileira, como se vê. está perfeitamente
sintonizada com a tendência moderna de ampliar o rol de direitos que
são deferidos aos cidadãos.
E preciso que se perceba que, embora dotado de forte conteúdo econômico. não se pode entender a natureza econômica do direito ambiental
como um tipo de relação jurídica que privilegie à atividade produtiva em
detrimento do padrão razoável de vida que deve ser assegurado aos seres
humanos.
7 -

Conclusão

Após toda a exposição que foi fcita ao longo destas páginas impõe-se
uma conclusão sobre aquilo que aqui foi desenvolvido. Parece-me ter
restado evidente que o direito do meio ambiente ou direito ambiental é
um direito econômico e, como tal, está profundamente vinculado às necessidades de um determinado padrão de desenvolvimento econômico. Ocorre
que este fato tem sofrido enormes contestações populares que não mais
aceitam que o seu padrão de vida e a própria sobrevivência da espécie
humana estejam subordinados a interesses de corporações empresariais que
visam única e exclusivamente os seus interesses.
A crise de legitimidade do sistema econômico predador e degradador
começou a surtir efeitos dentro do próprio sistema, onde já se pode verificar
empresas, empresários e governos com "preocupações ecológicas".
Com o surgimento de novos direitos, que expressam as insatisfações e
angústias de um novo período histórico, iniciou-se a construção de um
novo ramo do direito voltado para o meio ambiente que é, certamente,
o prolongamento dos tradicionais direitos humanos e que não pode ser
destes afastados. O próprio direito econômico deve passar a ser visto
como um "direito a novos direitos". ou seja, como um meio de assegurar
que os homens possam ter acesso a uma melhor repartição das riquezas,
inclusive, daquelas ambientais.
~ recomendável que a interpretação do direito ambiental se faça coosiderando-o como um prolongamento dos direitos humanos e que os seus
evidentes aspectos econômicos sejam compreendidos. como um instrumento
capaz de fazê-Io assegurar uma melhor qualidade de vida à população.

25 Op. cit., p. 6.
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Aspectos Penais: Direito Penal
Econôrnico / Direito Econômico Penal
Análise à Legislação Atinente aos
Delitos contra a Economia Popular e o

coe

SUMARIO
Pr('âmbul() -- Direito Penal Econômico I Direito Eco!Iômiw Penal. 2
Direito Pena! Geral/Direito Penal
Econômico. 3
Norma Penal/ Ju!':tiça. ,1
Alguns exem)lIas àr delitos econômicos, 5. Direito Penal Eco'lômirn.
rJ
Bem Juridico I Violação do bem jurídico :::- crime. 7.
rDC - Enfoque constitucional. 8. Conceito - Propried~de Consumidor - Fornecedor -- Produto -- Serviço.
!,

<

(' d i rei!,.' 1'l'l'Wn,; Ill'~ en~ina que a pri nuplü nào havia diferenciação
entre :1 2r,:~: ])('I",iI l' í:í',':1
[1'a111 tr:Jtado~' Cl)l1'O crínll':; tanto as infrações
pertinentes a lima área 'lu<1nto a outra,.. Já a designação delito era
l'spccífica t1 ,í rca pellLlI.
!<:"i~ICl1l tl'aladi~t<l'. divcrsl's que classific:lITI os delitos em naturais
e/o11 artificiai~"
00 chamados delitos naturais se referiam a infrações
pen,]; s em Slla c~~ência: 1csadoras ou ameaçadoras de lesão aos direitos
fundaplell tai:- c1n homefl1: enl re e1c, ,lI,1 yi da. fj (1~ <'1'[ ifieiais, chamados
1(1das ;!S COnstr11(;llCS 1cg;li~ que por imposiçiio do direito positivo atacariam
ben~iuridicamentc prolegiJJs c assim classificados pela lei..
<

.\ ddcsa do (llllS1I1nidl'i' csuí como divisl)r de ,igu:ls enquadrélda nestes
nosso \'er.

lh.'i~ (,lmpOS a

Tsto se explica pclo tratamento dado aos delitos eeonomleos, e oulra
,cria de protcçao individual c/ou coletiva englobando as esferas
cíycis, comCl'eia is e econ6micas da ciência jurídica, ..
~írea que
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Assim como nos ensina Rudolf Von Ihcring, não existe direito sem
a ~ua efetiva fiscalização, sem o seu controle do cumprimento do hipotético categórico; tão pouco existe a força sem sua salvaguarda legal, o que
seria o arbítrio. E em assim sendo "a vida e a liberdade só a merece aquele
que sem cessar tem de conquistá.la ... "
As cominações legais atinentes a vinculações à política economlca, él
educacionais, fiscalização de mídia, de controle de qualidade poderiam ser
enquadradas numa esfera digamos administrativa... Já a classificação
delitual, oponível erga omnes - esfera penal não teria contudo sua efetiva
vigência sem os conceitos e desenvolvimento da área econômica do direito.
A proteção buscada legalmente na classificação dos delitos econômicos é a da vida, no seu sentido da tipicidade/antijuridicidade do elemento subjetivo do injusto - dolo/culpa. Quer como lesão dos bens
juridicamente protegidos, quer aos bens juridicamente ameaçados.

o

direito econômico trata deste âmbito individual-coletivo de preteção e serve-se inclusive de áreas delimitadas pelo desenvolvimento do
direito - esfera privada I esfera pública. . .
As recomendações e controles a que o coe estipula somente fiscalização e/ou pena pecuniária, multa. trata-se sem dúvida do poder patestativo do Estado... O é também a implantação de sua política econômica
e a do princípio de economicidade - a linha de maior vantagem a ser
alcançada por toda e qualquer sociedade, em qualquer lugar do mundo,
e em determinada época de sua evolução.
Já a efetivação desta política econômica, este mediador de interesses
juridicamente protegidos na área jurídica econômica se dá pelo preceituado na área econômica-penal.
De que adiantariam dispositivos legais regulando preços, metragem de
produtos, qualidade sem uma apenação àqueles que descumprissem estes
preceitos.
Já analisamo~ em itens deste trabalho a parte regulamentar e institucional do consumo; bem como fizemos referência àquelas leis, portarias,
etc., que regulariam este princípio ...
O CDC atualmente muito debatido e para entrar em vigência num
futuro próximo, é a boa-nova; não assim tão nova, mas aguardada de há
muito. O tratamento positivo de todas estas implicações jurídicas/econômicas/comunicação em si só não resolverá o problema, mas ter-se-á caminhado um pouco nesta estrada da obtenção de uma melhor qualidade de
vida à coletividade, e ao indivíduo desta integrante.
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Tan;~) IlO direito ]ll'IHl1 f:~'r;ll ,'omo no direito penal econornlCO
tcmLJ~ :1 wr com a ofensa a \'crdadeiro~. hem i uríd ico:-: : só que os daque1c
~c re1DciUll,ml c0111 o livre desenvolvimento da pCi'sonalidade de cada
homem cumo tal. enqu.lllto os ckslc se rdacionam com :1 actuaçfio da perslln:ditliluc do homem enqll:int0 1'[n0111[no social. em comunidade ~ em
llcjlcnd-::nci,l recíproc:\ delet. [ksw fUI'111J. de restu se ligam uns ~ ordem
de valul'es ao ordenamentu <lxioló,f.!,íco que pre~idc i, Constituiçiio demoC!',il i~a du ~:slado. ,.implesn;enk Cl1li~';1111() ,'e; hens it11'ídieos do direito
pcnill )'c;:d se (levam CGllsi [1L:r .. r C'.oI1CI\:t in,:,'lú dos va Im~'s constitucionais
lig:.H.los JCS Jir":Ílús, JÍlJcrJaJe~ e t::alantias tundamcntais dos cidadãos, os
bens jurídicos do direito penal econômico surgem como concretização
dos valores ligados <.lOS direitos soci::is e ú organização econômica contidos
ou pressupostos na Constituição - idem, p. 32,

Em suma, ~ como, em pane, wgcre Grosso, o Direito Penal pnrnl1ivo mostra, de um lado, radical e absorvente ação dos elementos religiosos
e sacros, e de outro, com a projeção do respectivo desembaraço, o delim~ar-sc, apenas da distinção entre o público e o privado fundamental, em
Direito Romano para estabelecer-se a di [crença entre delitos privados e
crimes públicos" - Grosso, Giuscppe - Lezioni di 5tma deI Diritto Romano, Torino, 1965, 5." cdiçao, apud Tueci, Rogério Lauria
LineaI1ICnlm: do Processo Penal Romano. SP, Rushatsky, 1976, p. 16.
Numa "coloc<]<;<io reali~ta, vcrificJl110s que a ciência cio direito penal
apresenta contraditória em si mesma, pois, se de um lado busca ()
desenvolvimento interno de seus institutos para proporcionar uma apli.
cação mais justa de suas normas (Welzel. ob. cit.) de outro estará sempre
<I ,er\'i~o de fins çalcados na base sócio-cconàmica. A nonna penal só
roJCI'<.Í alcan~al' aplicayão justa, quando o próprio Direito Penal deixar
de existir (juntamente com o Estado) como ordenamento coativo, subordinado aos interesses de classe. Está claro. entretanto. que uma relativa
justiça pode scr obtida através do çmprcgo de limitações sensíveis ao
poder repressivo c sua substituição por um sistema preventivo subordinado
aos interesses da coletividade ... " - Wessels, Tohannes - Direito Penal
(parte geral) - Aspectos fundamentais. Tradução Tuarez Tavares, Sérgio
Antônio Fabris Editor, Porto Alegre, 1976, p. 4.
~c

o tratamento pena! do~ deJito~ -:conômicos clt.: há muito são de grande
i ntcrc~~c jurídicu.
Por cÃ-empJu: "Tradicionalmente refere-se aos artifícios de um comcrciante <Jrguto pena vender algumas mercadorias sem saída ou indesejáveis, condicionando li catrega de outros produtos de qualidade à aquisição
daquelas. Por outro lado, às vezes, o comprador adquire um lote de mercadorias que, ape~ar de um teste de amostragem, pode conter (I: o adquirente
sabe djs~o) alguns ob.ictús ou peças defeituosas. mas que se compreendem
nu risco da compra. Em umbos os casos, diz-se que O~ objetos ou
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mercadorias foram "tomados na compra". Em Direito Penal a expressão
passou a significar um "aceite do risco". um "tolerar", um "resignar-se"
ou uma "conformação" do autor para com determinado acontecimento
típico.
Contra ela se fala. e com razão, que pode conduzir muitas vezes
a flagrante injustiça, considerando alguns casos de culpa consciente como
de dolo eventual. Melhor seria uma fórmula que caracterizasse o doTo
eventual com base na vontade e não segundo critérios normativos do
julgador. Esta fórmula deveria partir dos elementos do dolo eventual,
como unidade dialética, ou seja, da possibilidade de ocorrência do acontecimento típico, segundo a representação do autor, e da decisão deste em
atuar (assim, também Roxin), embora reconhecesse as condições objetivas
dessa ocorrência. Em qualquer caso, porém, a decisão de agir deveria ser
lastreada pela comprovação efetiva da vontade do agente. Do contrário
estaríamos mediante um critério puramente objetivo-formal, dando guarida.
ainda que indiretamente, à superada teoria do dolo presumido ... "NT apud
Wessels. Johannes - Direito Penal - Parte Geral (Aspectos Fundamentais) - ob. cit., p. 53.
Existem movimentos visando ao alargamento "da punição ao chamado

vorfeld (âmbito pré·delitual) com crime de perigo abstrato ou concreto
que, por outro lado, implicaria um perigoso alargamento do direito penol
e em que se afastaria a responsabilidade pela informação e cautela na
celebração dos contratos para os gestores e administradores das empresas"
- Correia, Eduardo - Notas Criticas à Penalização de Atividades Economicas, Direito Penal Econômico - Ciclo de Estudos, 1.a Edição, Coimbra,
1985. p. 13 .

.. . .. O Direito Penal Econômico é, por natureza, conjuntural e pontual. Assim é que a situação de conjuntura em que se desenvolvem os
negócios .. , guerra, depressão econômica, etc., podem fortalecer os estí·
mulas sociais relativos à tendência para descrever novos delitos." Idem, p. 14.
Exige-se o "respeito da dignidade do homem - primordial nos quadros
do pensamento próprio do Estado de Direito democrático - , a aplicação
de uma pena deve supor, sempre e sem alternativa, um elemento ético
de censura pessoal do facto ao seu agente. Por isso à culpa não tem
sempre de corresponder a pena, mas SÓ quando esta se revelar ao mesmo
tempo socialmente necessária. Mas já não é legítima a aplicação da pena
se não existir a culpa, como não é legítima a aplicação daquela em medida
superior à medida desta. Neste sentido podendo continuar a afirmar-se
que a culpa constitui um dos fundamentos irrenunciáveis da aplicação de
qualquer pena". - Dias, Jorge de Figueiredo - Breves Considerações
Sobra o Fundamenfo, o Sentido e a Aplicação das Penas em Direito Penal
Econômico - idem anterior, p. 30/31.
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T,mlO nu li i n.:itu pena! geral CUI11U nu di 1(i [,I pCll,d L'ClJJl,'II11í,:l'
temos a ver com a ofensa a verdadeiros bens iurídicos: ~Ó que os d,lqll\:L'
se relacionam com o livre desenvolvimento da pcrson,,jidmlc ele C<ld<l homclll
como 1;11. cnqmll1to os de,tcs se relacionam COlll ,1 actual,',lo da pc'·soll;did;!,L.'
do hOlllem enquanto fenómcno soci<d. em colllunidades c cm dcpendcncia
reciproca dela. Desta forma. de resto, se ligam uns c outrus ~I ordem de
v:t1ores. ao ordenamento axiológico que preside tl Constiluic:to dCl11ocdtic!
do Estado; simplesmente, enquanto os ben~ jurídicos do dircitu 11<.'1; aI gend
se devem considerar concretização dos valores constitucionais ligados ao~
direitos. liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. os bens jurídil'Os
do direito penal econômico smgem como conerctizaçf!o dos valores lil!adus
aos direitos sociais c à organizaç:lu cconàmica conlidos 011 pressupostos n,1
Constituição." - Idem, p. 32.
"As infrações do direito pena! econórniCLl dizem r~'spcito. Jikrclllcmente, a verdadeiros bens jurídicos e <l valores .iurídicu-constitucion<lis de
natureza econômico-social, sendo portanto axiok~gical11entc significaliv:ls.
A censura da eulpa est<i, pois. n(1;lS justificad;L" Dias. Jorge de Figueiredo, Brel'cs ConsideracDes Sohre o Fundalllcnto. () Sentido e o Arlici!ção das Penos el/l Direito Penal Econômico -- C'cntr~l dc Estudos It,di
ci;írim. Ciclo de Estudos, Coimbra, 1985, p. _)').
Como nus ensina H. H. leaschcck - Tratado de f)('I('c!l() /\'n(/l
Barcel0 Bosch, 1981. vol. J: c
BAUMAN, Grundbigriffc llnd S:·,qelll de"
Strafreehts, Stuttgard. W. Kohlhammer, 1979, apud Andr<lde. i\1:\n u..:: 1 (la
CoMi] - A Nova Lei dos Crimes Contra a Economia (Dcc.-Lei n." 26/f'4.
de 20 deianciro) ti Lu:: do Conceito de "Rem Jurídico" - ob. ciL. illlll'riar b p. 74: "O bem jurídico constitui o ponto de parlida e :! idéi;1 que
preside à formação do tipo" - Sendo "0 crime" ...:111 primeira linha. kS~l)
de um bem jurídico e só complementarmente a viol açITo de um dever jl11'idica, mas n50 o contrário".

r.

I\l"a lll~'sm,1 obra citada. h ]1. 7S. faz referência :1 I:. \'\111 Lio!.L I.cbrbuch
des deutschen Strafn:chts. Berlim, 1905: "A funçilo do direito penal consiste na proteção de interc,:;es humanos vitais e na ~alvaguarda das condições historicamente necesso:írias ao funcionamclllo e oobrcvivêncía de 11111;1
dada ordem nacíonal. ;\ pcn<l é considerada COml) forma de protcç:io do
hem jurídico. lima criação c umu função estadual·,ocial. Ne,te~ tcl'\lll\:;,
o conceito de bem jurídico terá de ter uma refe]'~ncia nccessariall1cnÍL'
pré-jurídica, porquanto, acentua, o conteüdo material nnti-ooci<ll do ilícito
- é o independente da Sll,i justa valoração por P,II'lL' dLJ 1cgi,bdor. :\
norma jurídica encontra-o. não o cria".
São bens jurídicos "a ordem econômica e os seus múltiplos

sllb~islc1ll;1'.

)'.g.. a concorrcncia. ,I c,((lhilidade dos preços. () :lh;lstcci11lcnto rC~llbl'

du mercado de certos produtos. a confiança na au1cnlici(1;'de e t'Clllliniebdc
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dos produtos que percorrem os circuitos comerCiaIS, etc. ~ um desafio.
aliás, que não parece estar para além das forças do direito penal, apesar
de tudo e sempre uma realidade cultural, capaz por isso de preservar a
identidade própria e a identidade dos seus instrumentos teóricos, por sobre
a dispersão do mundo oferecido ao Homem, ou do mundo construído pelo
Homem". - Idem, p. 83.
"De um lado está o "espaço dos interesses vitais econômico-sociais"
que definem o crime contra a economia e surgem: "em primeira linha
como interesses do Estado na manutenção da sua capacidade de intervenção
necessária à prossecução das suas tarefas e interesses, que se podem identi·
ficar com o interesse na salvaguarda e manutenção da ordenação criada
pelo próprio Estado para a economia no seu conjunto ou nos seus ramos
específicos, e, em seguida linha. como interesses dos cidadãos, individualmente considerados, numa participação racional e adequada à sua subsistência, nos bens de consumo e no desenvolvimento de uma actividade correspondentemente à sua vontade de realização profissional e econômica." "
- Ed. Schmidt, Das neue Westdeutsche Wirtschaftsstrafrecht, Tubingeenj
T.C. Mohr, 1950, pp. 20 e ss apud idem, 89.
Para Michael Marx "os objetos só se tomam bens jurídicos através
do seu valor para o desenvolvimento pessoal do homem". A isto se
contrapõe Tiedemann que o fato de o Homem aparecer como referência
necessária e última de todo o direito não colide com a intervenção do
direito penal expressamente para salvaguardar a integridade de instituições.
sistemas, funções, meios. etc., da vida econômica moderna, corno bens
jurídicos autônomos e não apenas como campos avançados da tutela dos
bens jurídicos cunhados pelo direito penal clássico. - Apud idem, p. 90.
Como escreveu Gérard Fariat "parece que a especificidade do direito
econômico é mais aparente em direito penal que nos outros ramos do
direito. sendo freqüentemente a partir de uma reflexão do direito penal
econômico que os autores concluiram pela autonomia do próprio direito
econômico", acrescentando: "o direito penal econômico é indiscutivelmente
marcado pela finalidade econômica e, nesta medida, surgem características
técnicas que são características gerais do direito econômico. O caráter
instrumentalista do direito econômico é notável: a sanção penal verdadeiramente mais não é do que uma ameação - a incitaçiio negativa. A
deslegalização e a desjuridização, que aparecem exigidas pela natureza ec0nômica das normas, são igualmente muito sensíveis. Os penalistas não
poderiam deixar de ser atingidos por estes aspectos que são particularmente
heréticos num ramo de direito onde uma das exigências do direito - a
segurança é particularmente imperativa." - Droit Economique. PUF,
págs. 51/52, Jacquemin e Schrans, oh. cit., págs. 120 e 55., apud Rocha,
Manuel Antônio Lopes - A responsabilidade penal das pessoas colectivas
- novas perspectivas - O Direito Penal Econômico, ob. cit.. p. 180.
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1NDI('!': DO CÓDIGU IH: DITES\ DO C (Y'JS li \1 Jl)UI~

TíTULO 1
DOS DI RElTOS DO COf\lSU\llDOR
CAPíTULO I

Disposições Gemi"
(arts. 1. a 3.
0

U
)

(Definiçiío consl1midor/fornccedor/produto/~crvi~o)
CAPíTULO 11

na

Política Nacional de Rehwães
(arts, 4.° c 5.")

(,r,'

('O/lS/l711O

CAPíTULO IH

Dos Direi/os núsicos do CO/lsUlJlidor
(arts. 6.° c 7,°)

Da Qualidade de Produ/os e Serviços, da Prcl'c'llÇt/O
da Reparação dos Danos

c'

(arts. 8.° a 11)
SEÇÃO I
Da Pn.llcç50 à S;nídc

l.'

Sq'l11'~1 n~'.~l

SEÇÃO II
Da Responsabilidade pelo fato do Pl'odulll

C

du S':l'vi<;c)

(arts. 12 a 17)
SEÇÃO IH
Da Responsabilidade por Vício do Produto c du Serviçu

(arts. 18 a 25)

SEÇÃO IV
Da Decadência c da Prcscriç50

(arts. 26 c 27)
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SEÇÃO V

Da Desconsideração da Personalidade Jurídica
(art. 28)
CAP1TULO V
Das Práticas Comerciais
SEÇÃO I

Das Disposições Gerais
(art. 29)

SEÇÃO II

Da Oferta
(arts. 30 a 35)
SEÇÃO III

Da Publicidade
(arts. 36 a 38)
SEÇÃO IV

Das Práticas Abusivas
(arts. 39 a 41)
SEÇÃO V

Da Cobrança de Dívidas
(art. 42)
SEÇÃO VI

Dos RDncos de Dados e Cadastros de Consumidores
(arts. 43 a 45)
CAPíTULO VI
Da Proteção Contratual
SEÇÃO I

Disposições Gerais
(arts. 46 a 50)
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SEÇÃO Il
])a~

C!<íu sujas Abusi va~
(arts. 51 a 53)

SEÇÃO III
])os Contratos de !\t1CS<lll
(art. 54)

CAPíTULO V1I
nus Sanções /tdl11inisl mli 1'lIS
(arts. 55 a 60)

TfTUf,O Il
nAS INFRACOES PENAIS
(arts. 61 a 80)

TíTUl,O I/l
DA DEFESA DO CONSUMJDOR 1\1 IL'íí'l)
CAPíTULO I

Disro::;ições Gemi.;
(arts. 81 a 90)

CAPíTULO 11

!Jas Ações Coletivas para LJefesa de I niel'esse~ ! m/il'iduais H ol1logêneos
(art. 9,u alO. p.

7)

CAPíTL:l.O 111
f)iI~ /l('iie~;

de RespolIsahilidade do Fornecedor de l'rorlll/iI.' ('

,'-,·en'i,·o.~

larts. 101 c 102, p. 7)

CAPITULO IV
Da Coisa Julgada
103 e 104. p, 7)

(;I1'ls.

TITULO IV
DO 5ISTE\IA NACIONAL DE DEFESA DO CO'\lSL!M I n()I~
(arts. 105 e 106, pp. 7/8)
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TITULO V
DA CONVENÇÃO COLETIVA DE CONSUMO
(arts. 107 e 108. p. 8)

TITULO VI
DISPOSIÇOES FINAIS
(arts. 109 a 119, p. 8)

Código de Defesa do Consumidor -

CDC

Após anos de discussão de anteprojetos de lei tramitando na Câmara

e no Senado em apartado, peças estas de autoria dos nossos parlamentares,
hi em 11·9·90 apresentado à aprovação no Congresso Nacional a Lei
r.O 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção dos
c )nsumidores e dá outras providências com 39 vetos apresentados pelo
Exmo. Sr. Presidente da República Fernando Collor.
A lei apresentada desta forma contém 119 artigos. capítulos e foi
J ublicada no DO de 12·9-90.
Algumas reflexões sobre temas abordados pelo COC do Consumidor - merecem ser tecidas ...

r 'efesa

Código de

O Capítulo I do CDC traz-nos definições como nos anteprojetos
a lresentados de consumidor, fornecedor, produto e serviço; mais adiante
11:> Capítulo 11 trata da Política Nacional das Relações de Consumo e no
(apítulo UI Dos Direitos Básicos do Consumidor.
A Lei n.O 8.078, de 11-9-90, tem sua natureza jurídica de lei com·
plementar à Constituição Federal ...

":e

ato normativo previsto pela Constituição." - Filho, Manoel Gon·
ç;uves Ferreira - Curso de Direito Constitucional, Editora Saraiva. 14.e.lição, 1985, p. 208.
Conforme nos ensina Pontes de Miranda, "é de se sustentar, portanto,
q',le a lei complementar é um tertium genus interposto, na hierarquia dos
a~os normativos, entre a lei ordinária (e os atos que têm a mesma força
q Je esta - a lei delegada) e a Constituição (e suas emendas)" - Idem,
p 209.
Sob o ponto de vista constitucional o CDC se embasa nos princípios
constitucionais dos direitos fundamentais e os da Ordem Econômica,
arts. 5." n.o XXXII, e 170, V da CF.
g(~rais

Discordamos, permissa vênia do nobre Professor Fábio Konder Comparato, quando em palestra proferida na Faculdade de Direito - UFMG,
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CLl)")O-S-90 no Semin.írio de r~lu(:o~ lurídicos e\l'l)': ser :1 ddes;] du
consumidor atinente <lOS direitu:, fundamentais imkpcnr..kntcmcntc de
lei complementar, colocando a ddesa do consumidor ab:lixo dos princípios
gerais comI itucionais l' a ilcgi li 1,1 idm.lc at iV<l d:ls As~ucia~lics dos Con>umidorcs em Jrgi.iir diretamente ,I inconstilucionalidade de lei, legítima ela
é; só que pelo processo legal constitucional subordinalh, ú inici ativa c1,l
órgão d<l Procuradoria Geral ela República cuja declarac;J(l lhe pertencc,

Assim, como lei complementar. o Código (]c Ddcsa du Cunsulllidor
passou a integrélr toJo o sistema COllstilLlciollal vigeme L' como norma de
elireiLo positivo. obrigatória e fundament,l! não só defende o exercicio da
cidadania em sua eS5ência, lllas sobretudo, impõc graves snnções a quem
Ihc conspurca este direito transformando-se num deposi t<irio au li ul1 sc
socorrcm todos aqueles que no di;i-,. di,] !lttulll pcla subsistênci:l.
Segundo Manoel Gonçal\'es ferreira Filho, oh, cit.. pií~, .:210, a lei
complemenlar que passou Li intc'p'rar <l Constituiçào Federal vigente, p1'omulgar..ia em 5 de outubro de 1988, inkgr~lva um eJcnco de IllJtérias sujeitas
ú disciplina de leis complemcl1Lal\':s, fato que infelizmentc n.:io se concr~tizol1
até a presente data por desleixo do Congresso Nm:ional, Embora l:nuncic
a Constituição Federal "claramenle em muitos de ,cus diopositivos a
eJiçiJo Je leis quc iriJo e0ll1plcrnentií-la'·. Como malái<l de fundamental
importânci a inúmeras qucst0es básicas t(:m sido relegadas a um segundo
plano inaceitúvd, tornando alé "capenga" LI CClrta \bgna poi~, harm()njcamcnte inexiste um conjunto de ll'is r;Jr;) L'( lJlcrel i7:Jl" ;,lI" v j,~0nl'j;) d;JJ)çJf)o
lhe plcn:1 c integral obscrvJncia,
Em quc pesc ter sido usual o entendimento dc ljue ü [>rcsiL1en!c da
República como Chefc do Poder Executivo. PO,S:I veUlr lotai ou parcialmente diopositivos de uma lei complementar. em hO:1 doutrina COIllU aeenlll;\
IJontes elc Mil'al1lb ap[/(! I\lanoel Gonçalves Fcrreira Filho, in oh. ,'it..
p. 211. d isposilivos desta natureza emergentes da pl'ópri a consti tuiçÜü. n;JU
podendo ullr<lpaSsar seus limites como norma apenas regularni.:ntadora
nJO pouc ser passível de veto do Executivo. Ap;:rfeiço<lndo-se "pcla
aprovaçüo no Congres~o, disso resulta nüo cub:.:r. 1'.'1:1l ivmllL'n te.: a CS~i.: :lt(1
normativo nem u sançüo ncm o vcto," ~ Idem,
Como solução brasileira a situação das leio complementares se :lo~L'
melha muito aos di.:eretos-leis, hoje ivledidas Provi-árias pm'a ,olucion;lt'
questões iminenles e de allO intercssi.: político ;)0 arreJ1io da doulrin~l c (tI
lurisprlld~ncia, r:xpcdicntes políticos têm siJr.) usados no challl~\Jl) R,"
crime Democrático Jesnaturundo o conceito da lei C,:1110 norma (/f.!,L'l/tI i
~lcna, absoluta c obrigatória. Mistifica-se nestes expedientes lima tramitação c~púria dando-se viciadamente até a presente data a supremacia do
Poder Executivo sobre o Legislativo, contrariélndo ;Vlontcsquicu, com :I
coniv0ncia imperdoável destc último, que ~;i.: suhmete pus~iv:mlente "lLI'
l:ol1vic<;ões em troca dos intercsscs políticos de momento, , ,
R. Int. legj~1.
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Para Eros Roberto Grau. em A Ordem Econômica rIa Constituição
de 1988 (interpretação e crítica), SP, Editora Revista dos Tribunais, 1990,
p. 252, a defesa ào consumidor constitui um dos princípios da ordem
econômica, é "princípio constitucional impositivo (Canotilho) a cumprir
dupla iunção, como o instrUmento para a realização do fim de assegurar a
todos existência digna e objetivo particular a ser alcançado. ~o último
sentido, assume a feiçuo de diretriz (Dworkin) norma objetivo dotada de caráter constitucional conformador justificando a reivindicação
pela realização de políticas públicas". Segundo o mesmo autor a defesa
dos direitos do consumidor é regra, e não princípio. tendo a CF consagrado
.;;omo um direito c:mstitucional fundamental - idem. p. 253.
A tramitação da lei Cl:lmplemen1ar segue os dispositivos dos arts. 59,
61, 65. 66 e ó8 da Cf. isto é. a partir da iniciativa de qualquer membro
ou Comissão da Câmara dos Deputados, Senado Federal ou Congresso
Nacional, ou Presidente da República, STF, Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República ou aos cidadãos na forma da lei, após discUJSão
no legislativo por uma das casas, com revisão da outra; e envio a sanção
e/ou veto do Presidente da República ... Sem vetos e com a sanção do
Cheíe do E:ll.ecutivo entrará em -vigor após a vacatio legis. Com vetos
parciais e/ou totais necessária maioria absoluta do Congresso para dccrubar
os mesmos; ou ainda após 30 dias sem pronunciamento do Congresso
entrará em vigor a lei após a vacatio legis . ..
~ importante teNe em mente um tratamento conferido à propriedade
"como bem que associado à consideração da forma de repanição do produtc
eCl:lnômico, como determinante da compostura das instituições jurídicas e
sociais de conformidade com as quais se realiza o modo de produção". Idem, p. 200.

coe,

consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
QU serviço como destinatário final. .. Podemos
interrogar com Cristian Dorémus et Gilbert Sautray, Consommateur ou
consommés? Lc Seuil, 1973, p. 8. Problemcs Ecooomiques (~lection
Hebdomnadaire de textes économiques - te numéro: / 3F.
Para nosso

adquire ou utiliza produto

:segundo José Geraldo Brito Filomeno e Antônio Hermem de Vasconcelos e .Benjamin do MP de SP em JUSTITIA (órgão do MP de SP) Anais~o VI Congresso Nacional do MP 47 (131-A):58-78. setembro
1 ~85:. "CcnsumiOot (; o adquirente ou usumo que utiliza, para fi.ns não
profissionais, produtos ou serviços colocados à sua disposição ranto por
l:omcrciantes como por particulares que exercitem a produção ou distribuição de bcns de consumo, ou até mesmo, pelo Estado". - P. 73.
InoVlj,Ção é a Lei n.O 8.078 ter trazido definições como esta, pois
em muitl9 países não existe definição precisa sobre tal na lei... Não
existem assim um C6digo específico para defesa dos direitos dos cansuR. Int.
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midores mas sim tratamento em {treas de direito diferentes: o que veremos
mab adiante ao mwlisar11lo~ ~I doutrina estrangeira, ..
Fornecedor, segundo o CDe. é toda pessoa física ou jurídic3. públic3
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados.
que desenvolvam atividade de produção. mont3gem, criação, construção,
transformaç<:ío. importaçào. cxport<'lçao. distribuição ou comercialização de
produto~ ou prestação de serviços .. , É o empresúrio quer público. quer
da inieilltivo. privada, ..
PrcdulO é qualquer bem mó,',.'! ou imóvel, material ou im<1teri~ll .. ,

Serviço é toda atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração, inclusive as de natureza bancária, salvo us decorrentes das
relações de curáter trabalhista. , .

A Política Nacional das Relacües de Consumo trata do fato economico
Consumo. .. Os bens jurídicos ~l serem protegidos são a dignidnde, a
saúde, a segurança do consumidor ...
Com relação aos ínkresses econômicos dos titulares dos mesmos,
entendemos só ser possível seguindo-se uma linh<1 de maior vantagem dl!
economicidade. haj<1 visto a gama alt<1mentc hcterogcna de sujeitos ativos
que tenha se buscado tutelar ...
A mefhoría da quafidade de vida e a ~atisfação das necessidades dos
consumidores entendemos na busca da realização dos princípios btisicos
da Magna Carta, que <1 nosso ver, se aproximam do Welfare State ...
(Fie/e reflexões sobre o Plano Brasil 01ovo) ,

o art. 4." do COC dá as diretrizes tia Politica Nacional de Consumo,
entendendo-se o consumidor como sujeito a tutela do Estado - o mais
fraco na relação de consumo. , .
Direi/os Búsicos do Consumidor
Os bens jurídicos tutelados pelo coe são a vida, <1 saúdc e segurança
e crime de perígo, isto é, atividade com produtos e/ou serviços perigosos
ou nocivos ...
Isto se efetivará com a devida fiscalização dos organismos controladores de s<1úde e via informação a toda coletividade de consumidores, ..
A educaçiio à comunidade com relação ao consumo dos bens e servicos
colocados em mercado também é preoeupaçiio do CDC, consumdo 'no
elencado nos direitm básicos e se torn<1rá realidade com uma efetiva política
nacional de consumo ...
R. Inf. legisl.
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Assim justifica-se a observância de uma publicidade seria e adequada
e os cumprimentos do acordado entre consumidores e fornecedores via
contrato ...
Deve-se buscar separada e conjuntamente a "obtenção dos prinCIpias
fundamentais ao direito à saúde, à segurança e aos legítimos interesses econômicos". - Segade, José Antônio Gomez, Notas sobre eI derecho de
informaci6n deI consumidor - Revista dei Derecho IndustriaI - Septiembre
- Deciembre, 1962, ano 4, n.o 12, Ediciones DepaIma, Buenos Aires,
pág. 510.

o renomado professor catedrático de Derecho Mercantil de la Facultad
de Derecho Santiago de Compostela, Galicia. EspaDa. no citado artigo.
retrata o direito à informação como "o reconocimiento y regulación de
los derechos fundamentaIes deI consumidor, implican que, para la protecci6n
eficaz y e1 ejercicio efectivo de los mismos. se necesitan unos derechvs
instrumentales sin los cuales resultarfa ilusoria la proteceión y garantia
de tales derechos fundamentales. Unos de estas derechos instrumentale~,
posiblemente el más importante. es eI derecho de informaci6n". - Idem.
pp. 510/511.
"I! um direito geral. derivado de um direito subjetivo." -

Idem.

p. 511.
Ter-se-á atenção à publicidade apresentada, bem como ao da regulação dos preços dos bens e serviços oferecidos... No item informação
ter-se-á também a orientação aos danos causados aos consumidores ...
São obrigados a prestar informações sobre os bens, serviços e/ou
produtos, "os empresários, como protagonistas da atividade profissional,
sendo aqueles que estão obrigados prioritariamente a ministrar informação"
- idem. p. 518; a Administração Pública e por último as Associações de
consumidores ...
"Os destinatários à informação são os titulares do direito à informação
- consumidores e usuários - , cuja saúde, segurança e interesse econélmico
podem resultar lesões pela ausência ou defeitos da informação." - Idem,
p.522.
As sanções deverão ser administrativas e/ou penais, conforme se
apresente o caso concreto como preceituam os arts. 36 a 38; 39 a 41 e/ou
arts. 55 a 59 - Sanções Administrativas e/ou arts. 61 a 80 - Infrações
Penais do CDC do Brasil.
A fiscalização de cláusulas contratuais está presente nos direitos básicos
dos consumidores (art. 6.°, V CDCCjC arts. 54 CDC); não se revogando
os dispositivos nas leis substantivas civis ou comerciais.
338
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A~ medidas instrumenlai" de der esa dos interesses dos consumidores
apresentam-se em capítulo próprio do CDe. arts. 81 a 90 ~ i'<lse judieiJ!. ..

A inversão cio ônus da prova lart. 5.°, VIII do CDe) 0 "uma tendência internacional no sentido lle Ull1a n.:sponsabilidm.k eXlraconlraltlal
dos produ los não fundada na culpa. \la maioriJ dus J :,tados n01'\2-J1111:ricanos. essa rcsponsubilidauc cstritu ào produtor "':~.tú hojc consagr~:da pelos lribunaÍs, o que por certo mio (o aj1Jc!o U consiJcr<I~'ão de que o produtor se poderú ~,:;segurar conlr<l o" riscos de c:-..ploraç,;o. incluindo 00 prêmios no custo da c:~r!oraçaü. para o efeilo da fixaçüo (:os preços. ;"':uUlros
países, os Tribunais compreenderam que podiam alcançar o mesmo result..do no quadro da tradkionul reiponsabilidade por culpa designadamêntc
<Jtravó de um agravamento da c:,íg-::ncía clt.: euídado c OH Úl~'ífíla'~~:o da
prova e. recentemente na Alcman:la. m~smo ou invero:jo do ÔnL1S d~l PI"OVU
da culp:l: sustenta-se que quando o J~lJ1U é causado pur um JcfcilU que
se situu na esfera cle attlaç5ü do produtor. este terá de f~\zel' a prova (di!ic;ílima) de que não teve culpa; afém dísso, devo provar. nos termos do
~ 831,1.5.2, BGB. que nenhum elos empr...:gados a que seja atribuivd o
defeito agiu culposamente. Desse modo, encontramo-nos, como a Europa,
IluS caS0S de exploElcao. perto do n:conhecimelllü de bto c ue dir~:lo da
n::spollsabilleladl: estrila do produtor. dcf...:ndida já por grand..:: núlllcro de
autores ... " - Hippc1. fikcn Von, "Defesa do Consumidor", !?el'.:,da da
Promradoriu Geral do J:staclo. \ nstitu(o de Infonmll;i\o Jurídica do Estildo do RS ~ RPCE. Porto Alegre. 10 1.26): 11-34-, 11.)SO, p. 14-.

o Professor Dl'. Eiken Von Hippel, em urtiga citado, analisa: "A fisc<lIização aúministrativa, sobretudo quanto a vívêres c medicamentos, os quais
se vilo tornando c".lenoivos tambCm a lJU(ros produtos. visto qUê o dL'e'lto
civil n<."io garante suficientemente a defesa do consumidor perante produtos ddeílUoslJS c perigoso,," - ab. cit., p. 16. Tudo isto na crctivaç~IO
de lima política l1élcional de consumo, "uma vez que a concorrêm;;a é o
mclho;' amigo do consumidor, devia-se, por fim, tentar inserir a icsislaç}ü
:,obrc os e~];·téi~. dc [llnbilO I;mitm]o do domínio da concolIl'llcia c sujeitá-Ia à política a estc n.:spciwnte, eXJminar continuamcnk a adoça0 dê
medidas que protcium a cl<lsse média contra abusos, controlar mais cficazmeJlle o abw:(} de rccomcndnção de preços. melhorar ,)S hipóteses de
fiscalização da ftlsüO e verificar a possibilidade de uma descarterizaçao"
- idem p. 21) .
.. ;\ ddesa dos preços excessivos é [unc1.llllcntalmcntc í.:onsc:guida pelo
legislador. n50 de modo direto - all'avé" da proibiçao do açmnbareamento ou da fixaç~lu de limites p:~ra preços ou lu...:ro,; ~ n~~lS. de forma
inJiretu: cuidando da conservação e fomento da cOIH:oITência, procura,
assim, cvit~lr preços exag..::rados e prestaç6es de mó qualiJ3ck da parte
dos fornecedores. Satisfazem de modo especial este ob.ictivo ü rqúme jlllídico dos C~1rtéis e os esforços para uma mdhor tral15parJncid clt: mercado
e esclarecimiCnto dos consumidores." - Idem, p. 26.
--_._.~--
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Sanções Administrativas
"As sanções administrativas são, por exemplo, multas, interdições, cassações de licenças, etc., aos comerciantes, industriais e produtores que
vierem a causar danos aos consumidores". - Carazza, Roque AntÔnio,
"Responsabilidade Administrativa por lesão ao consumidor - competência estadual para disciplinar a matéria" - Vox Legis - Repositório autorizado da Jurisprudência do STF - Registrado sob o n.O 003/79
ANO XIX, Volume 223, julho-1987, SP, p. 02.
"O comércio lato sensu, em nosso País, deve desenvolver-se num
clima de liberdade, graças se por mais não fosse a vários dispositivos
constitucionais que o favoreçam. Esta liberdade, todavia, não pode se
erigir em causa de subversão da ordem e do equilíbrio jurídico.
Assim como os privilégios do Estado não podem ser absolutos, tampouco podem sê-los os direitos dos comerciantes industriais e produtores.
Daí admitir-se que a atividade destes últimos venham a sofrer, validamente, restrições, por parte do Estado, em benefício dos interesses coletivos (poder de polícia).
Os vários fatores lícitos e ilícitos, que concorrem para a realização
do processo econômico (a inflação, a falta de mercadorias, a especulação
financeira, a adulteração do peso, e do tipo dos bens postos em comércio,
sua venda acima das tabelas oficiais, etc.), além de prejudicarem o consumidor, produzem graves perturbações na ordem pública e vulneram valores consagrados." - Idem, p. 2.

Concorrência
Como nos ensina o nobre professor da Universidade Católica de Louvain MareeI Fontaine em artigo publicado na Revue Trimestrielle de Droit
Commercial - Tome XXVII. Année 1974, "La protection du consoDUnateur en droit civil et droit commercial belges" pág. 215 <len termes
économiques, c'est l'une des conditions de la concurrence parfaite, la
transparenee du marché, qui est ici en jeu. L'indication des prix permet
au consom.mateur de comparer les conditions faites par les différents
ofrants".
Esta transparência engloba a denominação e composição de produtos;
a difusão da informação ao público consumidor e a fiscalização de preços.
No que tange à denominação e composição dos produtos o citado
autor no mesmo artigo em apreço diz textualmente: <lLe consommateur
ne doit pas seulement être informé du prix et du poids (ou de la capacité)
de la marchandise achetée; iI doit encore savoir ce qu'U achête. Le langage courant a donné des noms aux diffêrents biens offerts sur le mar340
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ché, On nc peut admetlre qU\ll1 bien (par exemplc, 1c verre) sait vendu
sous ]c 110m u'un aulre bien (par c\.emple, le cristal\. En outrc. Ia protectíon du consommateur peur appeler une définition pIus rigoureuse de ccrtains biens que eelle du langage courant til y a & esr & crital &), ., C'est
pourquoi l'artiele 12 de la loi sur les pratiques du commerce permct au
Roi, en vuc d'assurer la loyauté clcs trunsactions commerciales &, de prendrc llne séríc de mesures rclntives à la ciénomination dcs produib. par
excmplc fixer cenaines conditions de composition ct de Ljualité, interdirc
l'emploi de ccrtaines dénominations Ou au contraire en imposer l'usage,
réglemcnter l'diqudage, imposer 1'J(!.ionction aux dénuminatiOllo de ccrtaines cxplications, voire imposer l'obligation de fournir Ics indications
essenticlles reI atives aux prodvits au mois clans la ou lcs langucs donl la
loi prévoit l'cmploi duns la région:' - Idem, pp. 216/217 .
.. Lc consommaleur est plus direClemcnt concerné par lcs regll11es du
prix. normal el clt! prix maximum, cal' il s'agit ici d'obligatiom relative~
aux prix pralíqués SUl' fe marehé, róu(lant de (a (aí lprix norrna() ou cf im
arrêté (prix rnaximum). el péna1cme11l sanctionnés. Bicn que l'esprit de
la réglementation soit avant tout d 'exercer une pression SUl' lc ni veau génera! des prix, le consommateur isolé peut y trouver une voie de recour~.
SUl' le plan pénal, tout préjudicié peut y trouver une voie de recours. SUl'
lc plan pénal, tout préjudicié peut parter plainte contre un vendeur en
infraction. Sur le plan civil. la vente à un prix supérieur 'lU pl'ix normal
ou au prix maximum est iIlicite, done nulle." - Idem, p. 220,
Direito Comparado

A realidade norte-americana é muito mais voltada para a prevcnç50
que para a repressiío ... A análise da Revista de Comércio Fxterior n." 63.
novembl'O/ dezembro, 1981, a legislaçao de proteç50 ao I.:onsumidor naquele país tem caráter educativo e em menor escala preocupa-se com as
sanções ou puniçôes aos comerciantes e profi ssionais da án:a de prcstaç50
de serviços ... As medidas judiciais ~;ão, via de regra, aplicadas através
de ação judida!. .. Consumer's Education Office, Food and Drug Adminislration, Consumer Product SDfety Comission, s50 órgãos públicos que
cuidam de promover e educar o consumidor. fiscalizar produtos comestíveis, cosméticos e farmacêuticos e de segurança dos produtos comercializados ...
Em Portugal. a Lei n." 29/81, de 22 de agosto de 1981, é o atua1
CDC daquele país-irmao.
Publicada no 13. L. E. - Boletín de Legislación FXlrunjera. L-Octubre, 1981 (Nucva Epoca) - Cortes Generalcs - Scrvicio de Est1.ldio~.
pp. 45 e seguintes, define consumidor (art. 2," da Lei 29/81) como "todo
aquele a quem sejam fornecidos bens ou serviços destinados ao S~ll uso
privado por pessoa singular ou colectiva que exerça, com carákr profis-.------- --R. Inf. legisl.
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sional, uma atividade econômica". Oepreendemos daí que não é o usuário
final como entendido pelo nosso COC brasileiro.
Os artigos 3.°, 4.°, e 5.° definem os direitos básicos do consumidor.
as proibições do fornecimento de bens ou serviços (quem firam as condições de saúde e segurança do usuário); e a Prevenção Genérica de riscos (também atinentes à segurança dos bens colocados em mercado) ...
As garantias contratuais e a regulamentação de cláusulas abusivas é
regulado no artigo 7.° muito assemelhado ao nosso coe ...

A regulamentação da publicídade está inserta no artigo 9.° como
direito a ser garantido pelo Estado; que no artigo 10 assegura a proteção judicial ao consumidor "direito à isenção de preparos nos processos
em que pretenda obter reparação de perdas e danos emergentes de factos
ilícitos que violem regras constantes da presente lei ... "; sendo o MP
interveniente principal nas acções cíveis tendentes à tutela ~os interesses
colectivos dos consumidores" ...
A legitimação das Associações de Consumidores está assegurado nos
arts. 11 e 12 da referida lei. .. Regulando inclusive à estrutura e o fun·
cionamento de tais mecanismos ...
Também a existência do Instituto Nacional de Defesa do Con%umioiot
está regulamentada nos arts. 15 e ss do coe português.
Na América Latina temos legislação no mesmo sentido na Venezuela
Instituto de Oerecho Comparado, Mayo, 1976. Caracas - Venezuela - Ministerio de Justicia. Consultoria Jurídica ...

-

Boletim n.O 5 -

Os artigos 1.° e 2.° regulam o objetivo a ser alcançado pela legislação posta e os órgãos públicos a quem compete a fiscalização para cumprimento da vontade da lei. . .
Trata nos arts. 7.° e ss da Publicidade Comercial e Industrial e no
art. 11 das condições de fiscalização dos contratos consumidores/fornecedores ... A fiscalização dos produtos está tratada nos arts. 12 e ss e a
educação do consumidor tratada no art. 28, item 8." ...
Os arts. 33 a 42 tratam dos aspectos penais e o art. 43 a final da preteção judicial. administrativa ...
Na Venezuela, a estruturação, o objeto e o funcionamento das Associações dos Consumidores "Tuntas de Consumidores" é regulada pelo Dec.
n.o 1.561, de 11 de maio de 1976.
Na Colômbia, a Lei n. o 73. de 3-12-81, que é genérica regula a matéria, possuindo 4 artigos e 9 subitens no artigo 1.0 A lei em apreço trata
da regulação administrativafcomercial e penal da matéria, bem como
342
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identifica os organismos rcs:,onsúveis pela fiscalizaç:lo de seu cumprimento.
Em artigo "Lcs Codes de Procédure Civile Français <.:t Hellénique
que face à l'ucccs du eonsonm,<Iteur it la justicc". l>criw pLír Vassili
Christianos, publicado na RCl 'lU' IlIicnwtioi1alc i/r drnit com pare; ~ (I!l ,'rantiémc année, n.o 2, Avril/Juin, faz uma análisc da lcgislação fran·
c:eSfl c grega

sobre consumidor.

Na França, foi a partir ele Il)72 ,islcnwtizuda matéria d~) Cl)~lSl\l1'idor.
cnqwmto na Grécia o tr8tamcnto ,Lld u foi o do Códit'cJ Civil. Em !l)74.
a ConstituiçiJo Helênica buscou ~bscgL:rar a protcçüo aos CUnSllnlidc;i'c;; e
nos ,1nos 1983-1987 "Ic reforeemel! l de b pmtectiull dl1 COllc0mm~1tCl1l'
constitue un ob.ietif fondamcntul d~~ Plan". GO. cit.. p. 40'}. O C6difD Comercial incll15ivc deste p81s trata de consumidureo ...
"É importante frisar com o Prokssor lean Calais-Aula;: que n1\o
adiitntmú elaborarem-se rC.Has ,obre con ...umidol'cs. sc: fem~ll' lei r~1 1l101"l,1.
posto que há a possibilidade de o consumidor ter acesso à Justiça. Idem,
p. 406. Tendo como "objetivos [lrioritúrios a outorga ao consumidor (k
uma proteção judicial c parajudicial rúpida, eficaz e barata". ~ 1demo

.. C necessário, conforme nm; ensinam os prorcs~on:s :\lauro CatOe i1~tri
c Garth, distinguir no movimento de acesso i Justit;a, a ajuda jlH!ic:icí"iu
aos pobres; a proleçiío aos intl-'fcssCS difmos c a rcgulamcnl:Jt;iJo deo
c.:onfJitos por outros métodos que niJo os recursos aos Trihul1<,is. ,. ~
Idem, p. 408.
Sendo comum à França e [1 G réci,~ a arbitragem e a cOI"1.1:iliw/,o
resolver-se os problemas aCl;;rea do consumidor.

p'lr~l

Nos ensina Jean Dcrruppé. professeur ú lu File de Droir de Borde;ltlx,
"Le Controle dcs Pratiques illéga1cs ct irrégulicrcs, <lU rcgard d..:: la Poli·
tique d..:: Protcction des consomnwtcurs. en P.('\'UC interl/otio/1ale de droit
cOl12fJaré. Trentc-huiticme :\1llléc. n.o 2, i\ vril/ luin. 1gt<.6 ~ C\~S -Centre Français de Droit Comparé. 4UC em 1984 foi elahorado o Código
do Consumidor na França e publicndo em 19K5 por" Rappol'lcs Orfieicl'"
~ Documcnttltion Françuis... Um trabalho de Roubicr faz a distineJc
clússica entre os :5 tipos principais de eom:orrência desleal: a con[ U"iío.
a negligência e a dcsorganizm;üo. A primeira l'cfcrc-oc il confiança do consumidor hurlilda pela m3rca. alvarús. modelos, etc ... A se':'111lla l~lWb
[idade refere-se à pubilicidade tendenciosa: e ti última II divulgação de
segrcdos. incitat;ão a greve. ou ameaças li clientcla numa prüp"'::;'~:LllL
mentirosa e abusiva onde a deslealdade não é tüo evidentc", ~ Idem.
p. 412,
São formas dc publicidade danosa:

ai a publicidade enganosa como a que induz a erro o público a quem
se endereça:
R. lnt. legisL

Brasília

a. 29

n. 115

jul./set. 1992

343

b) a publicidade perigosa a que é suscetível de colocar em risco a
saúde e a segurança das pessoas;
c) a publicidade clandestina que

tiva." -

é dissimulada, sem informação obje-

Idem, p. 416.

Na França, existem várias associações ou sociedades de proteção aos
consumidores; V.g., Union Féderale des Consommateurs criada em 1981,
cujo objetivo é a organização dos consumidores individualmente; com·
pondo·se das associações familiares, das associações cooperativas, sindi·
cais, etc. As Associações sindicais criaram em 1969 a Organização Geral
de Consumidores e o Instituto Nacional do Consumo; sendo objetivos da
União Federal dos Consumidores o desenvolvimento de testes comparativos de produtos e a publicação e/ou divulgação dos resultados; o desenvolvimento pela UFC das associações individuais de consumidores e a
representação dos consumidores frente aos diferentes órgãos estatais ou
paraestatais ...
São metas a serem alcançadas pelo Instituto Nacional do Consumo
pelo Dec. de sua criação em 1967 um centro de laboratório, um escritório de informação, e um centro de pesquisa com o fito de melhorar a
qualidade dos produtos e o aprimoramento dos métodos comerciais ...

O INC seria responsável por toda a informação preventiva sobre
consumidor e consumo. Os organismos de controle (parte repressiva) consistiriam no Comitê Nacional de Consumo (CNC); no Serviço de Repres·
são às Fraudes e ao Controle da Qualidade; da Direção da Polícia Econômica e a Repressão às Fraudes e à Direção Geral de Comércio Inte·
rior de Preços. . .
O CNC é um organismo consultivo e de intercâmbio entre os consumidores e o Poder Público... Informação, etiquetagem, publicidade,
educação do consumidor estão a cargo deste órgão que apresenta traba·
lhos ligados a Planos Governamentais a serem desenvolvidos ...

o Serviço de Repressão às Fraudes e ao Controle de Qualidade é
ligado ao Ministério da Agricultura e consiste na perícia técnica laboratorial da higiene e segurança dos produtos colocados em mercado.
A Polícia Econômica se ocupa da repressão às fraudes, subordinada
ao Ministério do Interior. Preços ilícitos, mercado negro, falcatruas, falela que controla os pesos e medidas
sidades, são suas circunscrições. ..
dos comerciantes ...

e

A Direção Geral de Comércio Interior e de Preços é ligada aos Ministérios da Economia e das Finanças e compreende um escritório de informação e de proteção de consumidores. sendo o canal entre os organismos da administração e dos cosumidores... A OGCIP se ocupa da
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rcpartlçao Ja~ subn:nções, pa\'lIClpa da pr~paraçüo das regu[amentaçõe~.
coordena e cobbora com li'::> cnússmas d..-: C\V c pay\\c\pa d::l Comissão d~
COll Lro1c à Publicidade .. ,
o~ dados dos produtos corretes devidamente divulgados pela propa·
ganda ,üo de extrema impurtüncia. e cstari <J1l1 etn um daco de grandt'
relevo. ioto é. a experiênciJ mostra que os fabricantes não conhecem
suficientemente o produto (l,ue fabricam, não dando a composição dos
seus produtos, nem mediuJo mínimas de saúde e segurança, como a teml'cr;l,dra a que dcvem ser mantidos ou da desinfecçüo dos locais a serem
mantidos ... '. - GausseI. Al:lin - Laboratoin: Cooperarif d'Analyscs et
de Rccherchcs (Septemb)'e 1(73). p. 13, Problcmes Eeonomiques, 3F, n,~
52, Paris.

I\a A~·g..;ntina, a l\ucslão cU!lsumiuor!con,:,umo km merecido \1\\\\t<\
rdh:xüo. principalmen te no que tange ú rcsponsabi I id[~de pelos danos e
prejuízos causados durante a cunfiguração da relação de consumo. Naquele
país .. ~\ única possibilidade de acionar por danos e prejuízos fora do con·
tratu. ,cria ter-sc alguma disposição legal, que autorize a invocar ares·
ponsélbilidade cxtracontratual". - Alsina. Jorge Bl1stamante - "Respon.
~abi1iJ,i(.l Civil por prouuelos c elaborados lDTI particular l'efercncia aI
dcrct:ho nrgentino" - Revista de Direito Civil. imobiliário c: empresarial,
Ano 3. Abril/junho. 1979 - p. 55. f\ul1la sociedade de consumo ou de
consUl~lismo ,. há quc se ler a po~sibiliJade de acumular ações para se
chegar ao fabricante vendedor primitivo diretamente, sobre a base de uma
ação contratual fundada na Teoria de que GH.1a venda sucessiva implica
corrcspondenternente numa (,;cssão de direitos de acionar a coisa vendida",
- Planiol, Ripert. Hamel - Traité pratiquc et theorique de droit civil
français - ([PU e! Alsina. Jurge Bus(amanlc - ob. cit., p. 55.
;\ jl;rispruucl1cia francesa julguu inclusive em 19 de agosto de 1970
CP Paris. 4v II 1970, Gutz. du Pai Corte de Paris, declarando re·
centem~ntc em e"so de danos causados por um produto f"rmaccutico.
"que a n::spomabüidCldc do fabricante não podia ser outra que MiO a dch·
tua!", Idcm, a ínversão do onus da prova também foi adotada na
Argentina.
DeprccnJelllos qUl: a protcçüo Ú ~aüdc c ú segurança dos consumido·
res Jeve sempre ser interpretada c aplicada a mecanismos íudiciais ou pa·
rajudidais de controle publicitário: e de segurança tutelada dos contratos
e rdacões comerciais c/ou de consumo ... Esta fiscalização nas relações
de con~umu implica em matéria bastante analisada pelas úreas çÍveis c
criminais. o da responsabilidade. O COC aduwu a responsabilidade soli·
ct!ria do fabricante/produtor/construtor ... Se: no prazo de 30 dias o
vício do produto 1120 for sanado, é facultado ao consumidor a troca do
produto, o estorno do jü pago e/ou abatimento proporcional do preço.
I sto se apliul eDm relação aos bens! produtos e serviços, e a responsabi1idade é a ubjeliva ...
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Prazos para exercício do direito são de 30 dias para bens e serviços
não-duráveis; 90 dias para duráveis, contando-se o prazo da entrega da
coisa. .. Interrompendo o prazo a reclamação formulada; a instauração
de inquérito civil não obstando a cumulação em até 5 anos na ação de
perdas e danos. . .
Na Revue de Droit Pênal et de Criminologia - Cinquanto - Ouatrieme année (1973·1974), n.o 7, Avril 1974, Raymond Screvens (Profes.
seur aux Universités des Bmxeles) tece alguns comentários em seu artigo
Aspectos Penais da Proteção do Consumidor"... Esta terminologia é
adotada no Canadá - Professor Lubin Lilkoff (Otawa), por Alfred Devreux - assistant à l'université Libre de Bruxeles e pelo professor feanClaude Soyer da Universidade de Direito, Economia e Ciências Sociais de
Paris.
"O controle de Economia do Canadá definiu consumidor como o utiIizador de bens e serviços finais que a economia produz. O profe~sor
Lubin Lilkoff admite o direito do consumidor se caracterizar com o fun·
damento que a proteção do contratante não comerciante com um que o
seja." - P. 641.
"Conclui em conseqüência que o consumidor será o adquirente de
produto sem intenção lucrativa." - Idem.
"O aspecto penal da proteção ao consumidor se caracteriza pelo fato
das sanções penais serem destinadas a afirmar o respeito às regras edi·
tadas. Pouco importa que os dispositivos sejam considerados como sendo
de natureza penal pura ou de direito civil especial provido de penalidades" - idem, p. 645.
Em 14 de julho de 1971 foi editada lei penal aplicável às práticas
comerciais. .. "Sans sous - estimer leur importance, il n'est pas possible de faire éta des textes Iégaux relatif aux denrées alimentaires.Ils in·
téressent cependant le consommateur en ce q'ils ont pour but de proteger
la santé. Mais ils débordent de faire I'objet d'une rencontre intemationale,
de préférence multidisciplinaires car, malgré leur foisonnement, il s'averent plus d'une fois insuffisants" - idem, p. 649.
"La loi sur les aliments et drogues qui remonte au ler fanvier 1875
mais a été adaptée pour une protection pIus efficace du consommateur
contre les produiís dangereux et contre la publiciíé trompeuse et la fraude
dans l'empIoi ou la vente d'aliments, drogues, cosmétiques, instruments
therapéutiques." - Idem, p. 650.
"Tant en France qu'en Belgique, la recherche et la constatation des
infractions sont confiées aux organes ordinaires, Ies officiers de police
judiciaire, mais en outre, plus d'une fois, à des services spécialisés dépendant directament des administrations compétentes: ceux-ci bénéficiente par·
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fois de pouvoirs c.'.orbitant: d'J tli"l':t ':U\;iUlll, 110U'1l1:11.:nt t~11 1ll:1tiere ele
pcsquisitions qui, sllivant d·'~ k\l,~': kg:i'."; j"r~lil~:'::: \.'~ L:íT'::é-loi hc1gc
du 22 Tanvier 1945. peu \'el~ t éllc dfcctll~S de 111:11: ;':1'': b(:~1\.'coUp plus
Jarge et 2:tre notam1llent p(ltiqll~'-'~- I;; lluit. En lk~:,i'll:c la 10i du 1 J
TuilJet 1971 no prévoit toutdois pko eetll.: c:\ccptiun,"--- Idem. pp. 6';-,.
654.
São sanções penais iml'oslas pela lei belga o confisco, o fechamento
elo estabckcil11cn to, elc. "1':1,.,11 i (:·:s ,<1n:'t1un" d":\'cl (1;J!":1l:" t é1C ccrtai nes
s<Jnctions de droit comum s'adaptanl JLlX situ<Jtiom spécífíqucs: confiscaI ion rIm étcn ducs (nolal 'lil1Cl1l de~ b';:l\.:ric,. s dI i,~i ~esJ. pl!:~1 ici té de"
décisions Cl, pour lc cas rIu::: gL've~. interdilions profissionelles. Tant
te professeus Lilkoff que k prorcsSC~Il' Soyer insislcnt sur la nécessité de
concenter lc::: effol"ts ~T r eles !o;:, l'l' :'1W:d i,:llic!) l', :';lF'e,-cia k" vi~:lllt i1
procurcr prineipa!mc11l une (cncurl'(I~(C l'!:etivc cl L']IC illi"orm]tioll lovu1c
au prol'it UU COllSOIl,m:lL:l'l". :;lll' I,"~d;-l: ;c CllP~um:Il:'LeUI', plu'. con~ci,"H
ou préconisc, en outrc, ue~ fllc.:Sli!'~'" pr,s\'cillivco, eumfllC lIne information
aúéq U,~le par ,!es ül'gu'li~m,:> LI.: C,":',lil~ll~ 1,lh:urs \. i:~i I :1~'1~," Jlkm. 6,)6,

[~ p,'utq,í:.!u LJ contr~I',-i que rc~ul:~ :'''' I'cl::t<,ç: llc: CO'1~,\]i11L;. l"(lIl~I:ll1i
dor/fornccedor. Vedada " ;,lbCPCJ~; lk l"<~u~ul;I~. i~lcultalldo o direito de
dcsist~llcia Ju contrato COI1, pr<Jw \.k 7 lli~~, i~o:lo l'.i'lsl'miclor. ~;"c V(:l!,Idas também cláusulas uenominadas atuci\'as, ou seja, que subtraiam ao
consumidor opção dc n.:l.'ml_~olso ua 'juI,nti,1 p"ga, mudifiquem ou e,oncrem ti responsabilidade do forneceu",\, :)c!c' [~:·lJdt::o. km cu serviço objeto
do contnllo; traT)~firmn ~l rc~)x)m:d-,ilid:.de i: ()]'trcm: c1j\lsulas llulas de
pleno direito ..\1nnlid~l <l illversuo cu D;lU~ li;l j.11'U\':l em r<JVOl' do eamumido1'. Admite-sc a arbitragem, rcvcg,K~lo un i lakral do ConLra 1_0 ;:c10 fornecedor. ocndo vedada~ ('u:li~. i ll(,' (1~'l:-:I' cl·!",cc d:lo (on ll'ai uai" ,:n1 rlesucordo com o CDe e as leis ~tlbSlalili\':::: .: :1djeli\'~ls de direito privado.

L privativo do cOllstll1liJoLL, u ,:;l:id:ldc ljc:C o l','jHCôCnUlr requerer
1\1 P 2çflO anulatória ou l:C' nuli\.bdc ,i,: e!:i'.bulas contratuLi:; abusivas.
Deprccndemos que süo 1<2:íti"1:\:; intel'\':i1iell:'c~ L'l: ;,ul,,,!Í(I,tcs p"o,:csó'\liLi:-

:lO

as Associações de Consllmidlirc.:s, por1;Ill~(', para inlcrpmiçiio ou defesa dos
direitos coletivos. Ê o d;l'ci~o do C'·;~".. i:1;(ior <I i n fu;;ll<lçao d:ls conJicC)cs
de e,i~têm:ia em eO:1(;":\10 a ))1':1'-:0. crcdic!:·i\.i Oll ufill~, " /\plic,:m-sc lambém estes requisit,is CGm re~uçi:lü uo;; (1)11.::)rcio:.,

o professor Fúbio Kl11lde;' COmp,ll':ltO e:~l :ll'ligo ., A. Rcsponsu::,i I idade do Produtor em rcccn te ~l:1te""OiClO (Ie :ei no 1\1':",.11 - - Com p,' 1',1(''\0
com o Dircíto Alemiio". na Rc"is!a l1..: Direito Mercantil, Industrial, Economico c Finanet::iro - Ano ":X\'. n." Q), i',dho/se!emb,'u ]986 -- Ré'l'ista dos Trihuno;s [Illalisa u n:'[J'_llsabiliduéf.: do produtür qllC r~o Prusi!
"é ti Picam(;ntc derivada de um:1 Ul ivid~lde, 5l:ndo o 1)roJutor re:::ponsú\el
R, Inf. leglsL
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aquele que produz para o mercado, isto é, no quadro da economia mone·
tária de troca, seja como fabricante (produtor industrial de 1.0 Grau),
construtor (logicamente por empreitada), ou montador de bens m6veis" pp. 112, 113.
"Os danos indenizáveis que atinjam a saúde, a integridade corporal
ou o patrimônio transferem-se da vítima a seus herdeiros, é a chamada
legitimação extraordinária ... " - idem, p. 113.
u. . . Há ainda a previsão de defeitos na construção, montagem ou
acondicionamento dos produtos. Já na hip6tese de construção refere-se a
empreitada de fabricação de bem imóvel sob encomenda. Não abrange,
portanto, a construção de edifícios ou obras de arte permanentemente fi·
xadas no solo. Quanto à montagem, ela difere da construção porque consiste, unicamente, na reunião de peças acabadas para formar um novo
produto. O montador puro e simples, não é fabricante. Por último, O
defeito de acondicionamento foi destacado do defeito de fabricação propriamente dito, porque em certas hipóteses (produtos perecíveis ou medi·
camentos, p. ex.) o acondicionamento, que pode, aliás ser feito por pessoa
diversa do fabricante, é questão tão importante quanto a própria fabricação em si." - Idem, p. 114.

" ... Seguindo a tendência universal nessa matéria, o anteprojeto adotou o sistema da culpa presumida do produtor, com a inversão do ônus
processual da prova. O produtor s6 se exime de responsabilidade se con·
seguir demonstrar que o dano é imputável exclusivamente, à culpa da víti·
ma ou de terceiro. Persiste a compensação de culpas, para o efeito de
reduzir a indenização devida pelo produtor. :e o produtor que deverá provar a culpa alheia exclusiva ou assimilável ao caso fortuito ou força
maior." - Idem, ob. cit., p. 114.
Cabe ao juiz a apreciação deste tópico; que reconhecendo "que o pro·
duto danoso tinha alta periculosidade e que o produtor se houve com
grave negligência ou imperícia ao aceitar o projeto industrial, ou ao fabri·
car, montar ou acondicionar o produto condenará o réu ao pagamento de
uma multa de alto valor pecuniário".
" . .. A responsabilidade civil retoma aí a sua primitiva função de
pena privada, de acordo, aliás, com a tendência já manifestada em várias
legislações." - Idem, ob. cit., p. 114.

:e necessária a defesa dos interesses públicos individuais e aos interesses sociais; tendo sido instituída em muitos países a "class action".
visam dentre outras modalidades à proteção ao indivíduo ou grupo de
indivíduos ... No Brasil temos o "Mandado de Segurança e no México o
Juízo de Amparo" - Sznick, Valdir - "Ombudsman Ministério Público
- Defensor Público na Constituição". Revista Trimestral de Jurisprudên348
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cia dos Estados,

;1110 12,
Ltda .. SIl. pp. 10/12.

1l,)\'(:11l hm

I ggs.

":01.

",8. Editoril Jmid Vellenich

A experiência sueCJ já engloba o controk das cláusulas abusivas através do Ombudsman .. " Ilá contl"Ole judicial e pmajudicial... Isto se
explica porque foi detectado n50 ser o primeiro um "mec;mismo muito
eficiente de controle de cláusulas ;lbmi va:;. A decisão .iudieial, normalmente, está limitada ao litígio em quesl~lo, Logo, mesmo quando uma
cláusula ~ declarada inválida em um caso. nao há nada que impeça o
mesmo produtor ou outro de eontinuJl" a usar cLíusubs idênticas em contratos futuros. Se certas cláusulas SJO conhecidas C0l110 invrilidas ou de
provável extirpação pelos Tribunais, é poscívcl que as partes quc elaborem o contruto de adesüo niio as utilizem". - D. Edling, Axcl - Cláusulas colltratwJ.is a1Jusil'as - Trad. Antônio Hcrmen V. llenjamin.
Exisk ainda, scgundo o citado autor no artigo em apreço um Tribunal de Mercado, "onde o Omb'.ldsman do consumidor tem legitimidade
processual. caso ~)Üo se dccidu busc3f a prestação jurisdicional, então
entidades privadas de consumidores pod~m fazê~lo ... " - idem, ob. cit..
pp. 8,/9 - Revista dos Tribunais. ilno 77. llWl'ÇO, 1988. vol. 629, Fascículo [ - Cível.

Contratos de adesiio

o CDC no ~;!"l. 54 define os contratos iJe udesao como aque!c contrato
cujas cláusulas tenhnm sido nprovadas pela autoridade wmpetente ou
estabelecidas unilalentlmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem
que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo ... Redigido em boa redação, com c1úusulas bem explicadas e de fácil
entendimento a pessoa de mediana compreensão!
A temática c~mtrato de adcsão ( de primazia do direito cid, das obrigações e contratos ... Ternas sempre atuais e que sempre per,eguiram os
c.:ivilistas são a liberdade e a igualdadc entre os contratantes!
"A experiência jurídica deste s(culo tem mostrado, porém, que a liberdade c a jgualdudc no contrato são conceitos mais formais do que reais,
e que as exig0neias da economia liberal, tendente à concentração, à acumulação de capital e ao consumo de massa. têm conduzido ao surgimento de
um novo tipo de contrato. cuia conteúdo é fixildo unilateralmente. limitando-se em parte a aderir ús cláusulas padronizadas que a outra estabeleceu
sem a tradicional c pré:via discussão. 1: o chamado contmto Je adesão.
standard - vertriigcll, stal1dard confract, na doutlina francesa, na doutrinil
alemã e anglo-saxônica, contratos esses que resultam da adesão pelos inte~
ressados - adquirentes a clüusulas gerai s estabelecidas de modo unilateral
e preponderantc", "t\'ctú, Francisco dos Santos Amaral. "As cláusulas
contrawais geruis. a proteção ao consumidor e a lei portugnesa sobre a maR, Inf. Jegisl.
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téria", Revista de Informação Legislativa, Senado Federal, Subsecretaria de
Edições Técnicas, abril/junho, 19R8, ano 25. n. O 98 - p. 236.
Dois pontos importantes se colocam pela utilização dos contratos de
adesão. "o da eficácia jurídica deste novo processo de contratação e o da
tutela da parte mais fraca, o contraente aderente. integrando-se numa problemática muito maior e atualíssima, que é a da proteção ao consumidor
de produtos finais, a parte desprovida de liberdade de escolha na prática
diuturna dos contratos de massa" - idem, ob. cit., anterior, p. 237.
Não podemos, pois, entender os contratos de adesão. dissociados das
cláusulas contratuais - fora, responsabilidade, prazos de prescrição e decadência das cláusulas contratuais abusivas, do direito de informação, das re·
lações contratuais c/ou a proteção jurídica do consumidor!
Corre·se o risco de uma "utilização originária formadora de cartéis ou
monopólios, com as empresas predisponentes dominando o mercado, ou,
ainda, o desfavorecimento da parte mais fraca, que é o consumidor. tudo
isto podendo ser evitado ou diminuído por um controle efetivo do Estado
sobre a criação, validade e eficácia de tais cláusulas. Os abusos decorrem
não da própria natureza das cláusulas contratuais gerais, mas de s\t:l.
indevida utilização" - idem, ant.• ob. cit.• p. 241, Clpud Garcia, Amip;o Condiciones Generales de los Contratos, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1964, p. 27.
Em Israel, Lei n.O 5.725. de 1964, a matéria foi muito bem tratada;
"rejeitando-se a denominação contrato de adesão e se estabelecendo dualÕ
espécies de controle: preventivo. realizado administrativamente por uma
comissão especial de 3 membros, nomeada pelo Ministro da Justiça. cum·
prindo-Ihe examinar, aprovando ou não, o texto das cláusulas contratuai:o:
gerais, desde que solicitado pela empresa interessada na aprovação do regulamento, e um controle a posteriori, em que os Tribunais têm o poder especial de rever as cláusulas dos contratos uniformes mediante provocação do
cliente prejudicado. O controle judicial independe da prévia aprovação
administrativa e pode levar à anulação ou modificação da cláusula objeto
de controvérsia" - idem, ant., oh. cit., p. 244.
O controle das cláusulas contratuais gerais fa.z-se administrativamentE:'
(Ombudsman, Direito General of Fair Trading Office ... ); pelo Legislativo
(França - Lei n. 78/23 de 10-1-78); e/ou judicial (invalidação de cláusulas abusivas)! 11
O

"A proteção ao consumidor é um tema de grande importância no diteito contemporâneo, refletindo a preocupação da ordem jurídica com a defesa
da parte mais fraca nos contratos, constatada a desigualdade material entre
as partes do contrato. As organizações das fontes produtoras, a publiCidade.
a capacidade de racionalização operacional, como ocorre no caso de con·
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centração de empresas torna u~; fornecedores de bens e serviços muito mais
fortes do que os consllnliJore~ d0S produtos fil1:l;s. J"uzl'ndu n:ISCl'l" :1 C:'~'llÇ:1
na necessidade de reconhecimento dos dircitos do consumidor. como o 'direito à segunmç3, i.I informaç~o, ~l e::coUw, :1 ser ollvidu', De;l'.:'''' uc ":il';,.)~
problemas quc o:ão objeto da defesa do cOilsum:dor. u, ,11ais impui'tantcs
sãu o da sua ddesa contra produtos ddeituosos C de p:rig,l, a (ldcsa conir::
a publicidade cnganosa, a defesa contra preços muito C'l':\'auos e ,~
consagração dos direitos individuais 00 consumido]"." -- Idem. ant ..
ob, cit., p. 244.
No Brasil, ç o Podcr Judici<Írio que tc,n cxcrC1UU este contrule. com
"base nu boa-fé e nos princípios da ordem pública. sendo cena. porém.
conveniência da necessidade de Uma lei espcdfica que discipline a
matéria". Idem. ant" ob. cit., p. 252.

Concorrência
Em artigo ~ "Constituic:ío e Livre !n;ciativu", da R('l'i,~!! RUlIIos Cie
Desenvolvimento - As~ociaçiio Bru~i1cira d~ ~;lstituiç~i:S Fin<:',eeir:13 e Desenvolvimento. ar.Ü XIV, 11." 82, março/abril 1990. Pmi,) Cúncklu Teixcil':l.
pp, 25 a 27, analisa a concorrência na real :uaJe br:l~,: icira rrente à crcb~l
comtituciomll vigente! Concllli o citado advogado e cC!.'~lomist~l que é "impc
rativo constitueion,;l, a liberdade de iniciutiv:l. CO:11O Ul~l clii'cito fl'nl!::mc;,t,il
do homem, está vi~1Culada a pressupostos ue ordem econômica que S:íl);
a Justiça Social pela qual todos nós somos responsúveis. pi~is somos r"spOllsávels pela realizaçüo uas estrutura': sociais que permitem aos membros de
uma comunidade atingir níveis de vida dignos; e o desenvolvimento
nacional 'la qual subordina-se o direito inL1ividual :l,~S ;n~cl'esscs rnaiure~
que são os interesses da coletividade .

. . ."o Direito com suas normas constituídas de s,mção c coação, dosa e
disciplina a cconomia, como a comporta, gradua o ...:s~oa111...:l1to cu <Ít'L1~1
represmb segundo as necessidades c conveniências" ~ p, 27. ub. cit .. ant.
Da Defesa do CO!1sumidor em Juizo
Sob o Título I II C C<lpítulo II e englobando us artigos 131 a 90 é a
matéria tratada no CDC ... O coe assegura a del'esa dos dírciws cL)s
consumidores; quer difusos ~ Os transindividuais de n'ltlln.?<l indivisível
com tiruJ ares indeterminados e ligados por circllnsUnc: as cL; fatu: os cc)!ctivos ~ os direitos tr,msindividuais de natun,:za indivisível de que ~:~i:l
titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si com a parte
contrária por uma relação jurídica base; e os interes~cs i mE vidua:s !1uiilug0ncos-~ decorridos dI.: origem comum!
Não nos pareceu l~cnico este arrolamento conceilu;Jl. apesar de diclú·
tico, .. TenHe em mente a proteç:io ela massa consumidora nuo idcntifiR. lnf. legisl.
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cável numa relação de consumo; ou ainda identificável e solidariamente
entendida como sujeição passiva... com qualquer nomenclatura adotada
e assegurada a sua defesa, quer individualmente ou em conjuntc ...

Direitos Difusos
Infelizmente vetados pelo Presidente da República os artigos que
trariam a efetivação de uma maior fiscalização nas relações de consumo
a nível local; o que de certa forma fragiliza a efetivação deste controle e
fiscalização, no que compreende a competência concorrente do MP, União,
Estados. Municípios e Distrito Federal e/ou entidades, associações que
estejam a frente da defesa dos direitos da massa de consumidores em todo
Brasill
Cabimento de ação de perdas e danos e total manutenção dos expedientes civis e processuais cíveis foram mantidos... Ao MP incumbe
processar via Inquérito Civil o que desrespeitar aos dispositivos constantes
no COCo

Das Ações de Responsabilidade do Fornecedor
Cabimento de ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços com o foro da ação sendo o domicílio do autor; e do
litisconsórcio ativo e passivo ...
Deve-se entender em conjunto ao já analisado no item ResponsahUi·
dade pelo fato do produto e do serviço neste trabalho ...
Depreende-se que é mantido no Brasil o controle judicial sobre a
matéria ...

Do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
Os artigos 105 e 106 do CDC nos trazem a estrutura e as atribuições
dos órgãos integrantes deste Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
Estruturalmente o SND é composto dos órgãos federais, estaduais, do
Distrito Federal e das entidades privadas de defesa do consumidor ... Sendo
competência do Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional de Direito Econômico - MJ a coordenação política do
SND e o planejamento, orientação. informação e fiscalização das relações
de consumo ...
Poderá solicitar à Polícia Judiciária a instauração de Inquérito Policial
para apuração de delito contra os consumidores; bem como celebrar convênios com este fito. . .
Caberá também destes 6rgãos ao MP para fins de adoção de medidas
processuais no âmbito das atribuições do paquet . ..
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Disposições Transitórias
-

Arts. 109 a 119

Dúvida art. 113 §§ 5.D e 6.D
Kelsell, Hans, "Théorie Pun:: du DroiL", Être ct Penser - Cahiers
de Philosophie (lntroduction a la Science du droit) T raduit de l'allcmand
par Hemi Thévenaz, Juin 1953, Êdition de la baconniere - Nellchatc1,
Suisse.
E sobre a norma jurídica em seu sentido puro? Como nos ensina o v.
Professor Hans Kclsen, ob. cit., ant., p. 19, "Le crime n 'est pas la cause de
la punitioll, la sanction n'est pas I'effet de l'acte illicite. La relation qui
existc cntre les deux faits résult d 'une norme prescrivunt ou autol'isant
une condinte déterminée. Cette norme est elle-même le seus atLachtS à
un ou plusiems actes que dcs hommes out accomplis duns l'espace et dans
le témps {.t qu'on appelle eoutume, loi, arrêt judiciaire ou aete auministratif.
Un aele illicila cst suivi d 'une sanction parce qu 'une normc crece
par un aele juridiquc (au seus d'acte créateur de droit) , preserit ou uutorise
l'applieation d'une sanetion quand un aete illicitc a été comnis".
Perguntamo-nos a esta altura do trabalho se o direito é um juízo de
valores ou a avaliação de fatos... 1':osso mestre positivista mais uma
vez nos esclarece: "Toute normc est l'expression d'une valeur, d'une
valeur mora1cs s'il s'agit d'une norme morale, d'une valeur juriuique
s'il s'agit d'tme norme juridiquc. Si l'on constante quc ]a conduile d'un
individu correspond ou ne correspond pas à une norme positive, ou émel
un jugement de valeur, mais un teI jugement ne diffcrc pas essentillemenl
d'une constatation de fait (ou jugement de réalité), car il Se rapporte à
une norme positive ct par el1e au fait qui l'a créée." Idem. ob. cit., p. 20 .
. . . .. L'imputation relie done deux comportcffit:nts humains. I'acte
illicite et la sanetion. .. La science du droit ne vise-t·ellc pas à donner
une explications causale des comportements humains auxqueels le normes
juridiques s'appliquent." Idem, ob. cit., p. 21 .
. . . "Gn reconnfíite que son conte nu varie seIon lcs époques et que
le droit positif est un phenómene conditionaré par ucs circonstanccs de
temps et de lieu. Mais l'idée d'une valeur juridique absoluc n'a pas complétemcnt dispam. Elle subsiste dans I'idée morale de justicc, que la scienee
juridique positivistc n 'a pas abandonnée. Bien que le droit sait nettement
distingué de la justice, ces deux notions restent liés par c1es fils plus ou
moins visibles. L'n ordre êtatique positif, enugne-t-on, ne peut appartenir
au domaine du droit que s'il fait une certaine place à l'idée de justice.
soit en réalisant un minimum moral, soit en s'efforçant, même de façon
insuffisante, d'être un droit équitabele et justc. Le droit positif doit dane
répondrc, dans une mesure simodestc soit-elle, à l'idée de drcit".
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· .. "Cette théorie suffisait dans le temps relativement calmes ou la
bourgeoisie avait consalidé san pouvoir et ou régnaut un certain équilibre
social. Sans doute la science du droit ne tiraitelle pas toutes les conséquence du príncipe positiviste auquel elle adhérant officellement. mais elles s'en
inspirait cependant dans une três large mesure." - Idem, ob. cit., p. 58.
Depreendemos que o direito positivo nacional é uma representação
ético-jurídico-social de uma determinada sociedade num determinado grau
de civilização! A afinação ou a positividade do direito penal quer pela
apreciação segundo a doutrina de valores e/ou de fato social, representa
sim a preocupação neste momento histórico de um povo o que será considerado ato ilícito, bem como sua respectiva e conseqüente sanção ...
Os delitos econômicos enquadram-se, pois, nesta identidade com retribuição jurídica na esfera penal (delitos); na esfera administrativa (infrações administrativas) ; e/ou da área civil/comercial ...
Além do direito posto, há que se observar a vontade do ser humano,
na determinação de sua conduta determinismo/livre arbítrio: "La notion
fondamentale du droit est la liberté, soit la possibilité de se déterminer
soi-même. L'homme est sujet du droit parce qu'il a cette possibilité, parce
qu'U a une volontê". - Idem, ob. cit., p. 97.
Jeantet, Femand-Charles - "Le Code des Prix et les principes fondamentaux du droit penal classique" (Essai sur la répression de I'infraction
à la discipline économique), ~ditions Domat - Montcherestien, Daltoz
e.d., 1943, Paris.
· .. "Le juge pouvait choisir entre l'amende et la prison, qu'il pouvait,
éventuellement, interdise ou déliquant l'exercice de sa profession ou fermer
un fonds de commerce: c'est une peine éliminatoire qui remplit ici même
fonctíon qu'alleurs la relégatíon." - Ob. cit., ant., p. 63.

· .. "Le delit est avant tout en délit matériel, c'est taut d'abord le
trouble économique qu'il faut prévenirl
· . . La Legislatíon des prix contribue ainsi pour sa part au double
mouvement contemporain de restriction des mesures d'indulgence et de
renforcement des circonstance aggravantes et plus particulierement de la
récidive." - Idem, ob. cit., p. 64.
"La loi française du 21 Octobre 1940 fait de la majaratioo illicite un
délit matériel, brutalement sanctionné, sans établir les gradations qui peutêtre s'imposeraient et qui, d'ailleurs, seracent tout á fait compatibles avec
la discipline économique.
00 concervrait fort bien un premier degré de répression pour le délit
purement matériel; un second degré de répressioo pour le débit intentionnel;
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un troisiêmc dcgré pour Ic délit motivé par la cupideté. Une distinction
deviait cn outre être faite selon que l'infraction commise dénole ou non
l'habitudc chez dc déliquant. La discrimination de ces diverses hypothéscs
constituerait un guide tres utile pour 1c juge, elle permelll'ait une répression
plus nuancée et mieux adaptée aux variétés multiples du délit de majuration
illicite". - Idem, ob. cit., p. 68 .
. . . "Mais les retoucues apponêes au systéme classique de l'individualisatioll de la peine révêlent aussi un autre aspcet du probIême de
politique criminellc engendrê par la legislation des pl'ix; le lêgíslateur a
voulu s'a~surer que le juge ne se soustrairait pas à l'cmpératif de S'~vérité
contendu dans la loi; il a voulu su bordonner la reoression judiciaire à
(a conception administrative de lu discipline économique. Cet aspect de
la question est infiniment délicat, tant par les difficultés pratiques qu'i1
engendre que par les questions de príncipe qu 'i! soulevc: c'est cc dout on se
rendra cncorre mieux compte en examinant la procedurc particuliel'e à la
répression du delit de majoration illicite." - Idem, ob. cit., p. 75 .
. . . "Le legislateur satisfait ainsi à un double désir: celui de renforcer
la discipline économiquc en com:entrant entre les mains du Contrôle Economique Ic pouvoir de commander, de contrôler et de punir. Et cclui de
renforcel' 1'autorité politique du pouvoir centrai: la loi du 28 Juin 1g·t I .
qui pcrmet au Préfet de proceder à l'interncmcnt administratif dcs déliquants en matiere de prix et de ravitaillement, la loi du 31 Déccmber
1942 qui permet de déférer les déliquants du Tribunal spéci3l des agrcssiom
nocturnes ... " - Idem, ob. cit., p. 78.
"En effet, radministration du Contrôle Economique est libre de substituer dcs sanctions administratives aux peines judiciaircs," Idem, ob.
cit., p. 101.
"Ma is c 'est surtout le caractere d 'infraction à la discipline éconümique
qui forme te ciment essentiel des reg1cs particulieres contenues dans cettc
loi, traverséc par le souffle autoritaire: le princípe de légalité subsiste. m3is
chaque loi n 'est qu 'un ordre que les dirigeants sont appeIes fi modifier
pour agir sur lcs événcments, la fonction législative étant aujourd'lui
subordonnéc à la fonction gouvcrnementale; le príncipe de la personnalité
des peines est respecté. mais la société est comme llne hcrarchic ct chaque
échelon cst responsable devant l'échelon supérieur Jes fautes de l'échelon
inférieur; le príncipe de I'individualisation de la peine est respecté, mais
il nc doit pas servir à éluder Ies prescriptions impél'atives qu'emporte la
discipline économiquc." - Idem, ob. cit., p. 107.
"Celte distinction est justifiée par le caractere profond de l'infraction
économique; tantôt délit artificiel qui ne mGritc qU'Ul1C sanction automatique,
puremenl intimidante, non infamante ne peccetur ct tantôt délit naturel,
délit astucicux dénotant une mentalité anti-sociale, qui mérite une sanction
infamante, quia pcccatum." - Idem, ob, cit .. p. 110/111.
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Capítulo VII - Das Sanções Administrativas
Arts. 55 a 60 - coe
A competência para aplicação de sanções administrativas é concorrente
da União, dos Estados e do Distrito Federal, com relação à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços ...

coe

São e1encadas pelo
as infrações administrativas taxativamente,
e sem prejuízo da aplicação judicial pertinente: apreensão de produto;
multa, inutilização de produto; cassação de registro; proibição de fabricação de produto; suspensão temporária de atividade; revogação de concessão
ou permissão de uso; cassação de licença de estabelecimento ou atividade;
intervenção administrativa; e imposição de contra-propaganda ...
A pena administrativa de multa será adequada às circunstâncias da
infração administrativa e a do agente ...
Às outras penas administrativas de apreensão, inutilização de produto,
proibição de fabricação, suspensão e revogação de concessão ou permissão
de uso, etc., serão concedidas ampla defesa (contencioso administrativo) ...
No direito francês cabe reincidência e quase-reincidência em caso de
infrações administrativas. E no direito brasileiro?

Titulo II - Das Infrações Penais
O CDC dispõe das infrações penais puníveis além das previstas no
CP Brasileiro ...
Pune-se o delito omissivo de se omitir dizeres ou sinais ostensivos
sobre a nocividade ou periculosidade de produto (embalagens, env6lucros,
recipientes ou publicidade) pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa ...
Admite-se a forma culposa. .. Também pune-se este crime se a periculosidade elou nocividade é posterior à colocação no mercado do produto.
Mesma penal

Das Infrações Penais
(Art. 61 a 80 -

COe)

Capitulação legal como delito econômico as omissões, delito omissivo
próprio elou impróprio com apenação de detenção ...
Constitui delito omissivo impróprio "omitir dizeres ou sinais ostensivos
sobre a nocividade ou periculosidade de produtos, nas embalagens, nos
invólucros, recipientes ou publicidade". (Art. 63, COC.)
Constitui delito omissivo próprio o capitulado no art. 64, coe: "Deixar
de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade
ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação em mercado."
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· .. "Em muitos tipos penais, elementos constitutivos do CrImc estüo
implícitos, exigindo, desse modo. uma investigação especial. E quanto a
outras fontes de deveres jurídicos, que vão all5m das palavras descritivas
da lei penal, exigindo juízos de valorização, deve-se lembrar, igualmente,
que existem, em muitos tipos penais, elementos constitutivos do crime de
natureza valorativa. A questão básica, fundamental, portanto. nüo esLí
na própria essência, da omissão imprópria, mas no modo que deve ~cr Cid
disciplinada pelo direito penal." - Luna. Everardo da Cunha, "Capítulos
de Direito Penal" (Parte Geral com observações à Nova Parte Geral do
Código Penal), Saraiva, SP, 1985, pilgs. 165/166).
"Sendo o fato omissivo uma manifestação da vontade, o demento subjetivo da omissão é a própria vontade. Desse modo, temos: n a manifestação da vontade como elemento objetivo da omiss:lo; e 2) a vontade
manifestada como elemento subjetivo da omissão. O elemento subjetivo
da ação e o elemento subjetivo da omissão, portanto, enraizam-se na vontade
do homem. Tanto na ação como na omissão, presenk está a cOllsci~nci~l
e presente a vontade." - Idem, ob. cit., ant., pág. 168.
"Por conseqüência, no dolo. na culpa, na culpabilidade e na consciência da antijuridicidade, os princípios fundamentais são os mesmos
para a ação e para a omissão." - Idem, ob. cit., pág. 168.
"É admissível a participação por omissão em crime da ação ou de
omissão." - Idem, ob. dt. ant., p. 168.

"Nos crimes de periclitação da vida ou da saúde. o bem jurídico
que assume a 'direção dogmática' é a segurança da vida ou da saúde.
figurando a vida e a saúde como bens jurídicos dirigidos, em que pcs~ a
que o bem fundante (Segurança) seja, na hierarquia dos valores. inferior
ao bem fundado (vida ou saúde)." - Idem. ob. cit., ant., pág. 131, apud
Lema, Estrutura Jurídica, cit., p. 115.

o art. 65 do COC integra o rol de crimes contra a Organização c o
Trabalho, com apenação em detenção ...
E o art. 66 do coe constitui delito de falsidade d.:: informw;:0es, cum
detenção determinada. .. Este tipo aceito pelo coe forma culposos com
pena diminuída ...
Os urts. 67, 69, 72 e 73 tratam da propaganda enganosa: todos cum
pena de detenção ...
Alguns artigos têm natureza cível com penalidades penaIs e 74 - Detenção ...

ArI. 72.

E o art, 71 a grosso modo se identifica com o cxcrcíciu arbitl"Úric1 d,i'
próprias razões ...
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o art. 76 taxativamente enumera as circunstâncias agravantes dos delitos econômicos retratados pelo CDC - cometimento do ilícito em época
de crise econômica ou calamidade; resultado de dano individual elou coletivo; dissimulação da natureza ilícita do procedimento; ou com autor do
ilicito funcionário público ou pessoa de condição sócio-econômica superior
na seleção de consumo (fornecedor); contra incapazes plenos ou parciais ...
As penalidades impostas são a detenção cumulativa ou alternativa à
pena de multa, além da interdição temporária de direitos; publicação em
imprensa sobre fatos da condenação; e/ou a prestação de serviços à comunidade ...
Concessão de fiança pela autoridade policial e/ou judicial com base
no BTN ou o que lhe substitua como índice ...

A pena de detenção é a mais branda integrante das privativas de liberdade. "O condenado à pena de detenção é sempre um delinqüente que
praticou fatos delituosos de menor gravidade". - Marques, José Frederico,
Curso de Direito Penal, Saraiva. SP, 1956, pág. 140.
Sendo autorizada a substituição da detenção pela multa (CP) nos
casos que a lei assim preveja (lei adjetiva)... "Não cabendo concessão
de sourcis nos crimes contra a economia popular". - Idem, oh. cit., ant.,
pp. 140/141.
"A muIta é pena criminal, embora atinja o patrimônio do delinqüente.
A pena pecuniária do direito penal distingue-se da pena pecuniária admi·
nistrativa, pelo fato de ser sempre conversível em meio aflitivo pessoal ...
Nisto reside a principal diferença entre a pena pecuniária e as sanÇÕf.s
administrativas." - Idem, ob. cit., ant., p. 150.
A legitimidade ativa processual compete ao Ministério Público; às
Pessoas Jurídicas de Direito Público; às Associações elou entidades públicas ou privadas com esta finalidade, etc., cabendo ação penal subsidiâria
se inerte o órgão ministerial!
Política de incentivo à criação e desenvolvimento de Associações representativas, retrata claramente o fortalecimento da massa difusa de titulares de direitos e sem mobilização frente a massificação de mídia e do
consumismo.
Outras disposições do art. 4. 0 dizem respeito ao intervencionismo do
Estado no livre mercado para fim de equilibrar as relações de consumo
(incisos - d - 111, IV, V, VI, VIII), referindo.se ao controle e fiscalização
dos bens e produtos colocados em mercado.
Art. 5.0 Atuação do Executivo nas relações de consumo por seus delegados e órgãos a este assemelhados ...
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In/cresses difusos

o

tema é bastante importante, haja vis tu a difcn:nciuçuo c conceituilçao adotada pelo CDC ...
A doutrina do interesse jurídico ou juridicamente protegido, tese do
direito privado e de toda Teoria Geral do Direito gera eonseqüêncins em
todos os ramos da ciência jurídica ...
Após pesquisa doutrinária realizada onde constatillnos edições esgotadas de livros com tema tão atualmente tratado, principalmente no estudo da Lei Federal fi. U 7.343, de 24-7-85 (ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e
direi Lo de valor artístico, estético. h istÓrico. turístico e paisagístico) ...
A análise realizada pelo Prof. Rodolfo de Camargo Mancuso - Interesses Difusos (conceito e legitimação para agir) - SP, Rel'ista dos Tribunais, 1988, norteou nossas reflexões sobre a temática!!!
Para o citado autor na obra referida ~IS pág~. 12/ l3 "C interesse é
un avanlage d'Ol'dre pécuniaire ou moral" - Hemi Capitant, Vocabulário Jurídico, verbete interés (trad. espanhola); sendo que "o interesse interliga uma pessoa a um bem de vida, em virtude de um dctermínado
valor que um bem possa represcntar para aquela pessoa. A notiJ comum
é sempre a busca de uma situação de vantagem. que faz exsurgir um
interesse na posse ou fruição daquela situação. [I,/lesma o interesse .. processual" não foge a esse núcleo comum: ele é reconhecido quando o processo se revela útil e necessário II obtenção de certa posição de vantugcm,
imdcmH'~\cl de outro modo".
Segundo este autor, as associações constituem uma n:unIaO de pessoas
h:ndo em comum atividades c fins de benefícios coincidentes a serem alcançados, " As associações não são um mero aglomerado dc indivíduos.
mas "uma concentração de interesses individuais, que correspondcm à uma
outra realidade, quais sejam a dos interesses coletivos" Auucne1. J,
- apud Mancuso em ob. ci1., p. 49, ..
Na proteção jurisdicional dos interesses coletivos ou difusos, em "A
Tutela dos Interesses Difusos" - obra coletiva coordenada por Ada Pelegrilli Grenover às pp. 98/99, apud Mancuso cm ob. cit .. p. 59; existem 03
planos de interesses plurisubjetivos; o 1.° alberga situações como a do
condomínio "pro indiviso", o litisconsórcio; o 2.° compreende situações
que apresentam uma relação-base, legitimando cada um dos intcgr~l1lh.:s a
postular. Ctn nome próprio, direitos concernentes ao grupo; o terceiro
plano é formado por interesses que, sendo "comuns a uma colctividndc
de pessoç;s", não repousam necessariamente sobre uma relaçao-basc, sobre
um vínculo jurídico definido que as congregue. A tais interesses por último referidos, o autor anota que a doutrina italiana os vem chamando
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"coletivos" ou "difusos" - (A ação popular do direito brasileiro, como
instrumento de tutela jurisdicional dos chamados interesses difusos, Temas de Direito Processual, pp. 110 e s.)
A Enciclopédia Saraiva de Direito v. 45, Nota 4, p. 414, v. 16, p. 401
identifica "os interesses coletivos quando existe um grupo de pessoas, com
interesses comuns que s6 seriam comunitariamente perseguíveis, ao passo
que o interesse difuso não se caracterizaria por qualquer momento associativo." - Interesses difusos, ob. cit., Mancuso à p. 59.
"Os interesses difusos apresentam as seguintes notas báaicu: indeterminação dos sujeitos; indivisibilidade do objeto; intensa conflituosidade; duração efêmera, contingencial." - Mancuso em ob. cito ant., p. 64.
Mais adiante, na referida obra à pág. 61, diz textualmente que "o
interesse é sempre uma relação entre uma pessoa e um bem (quod inter
est.), no caso dos interesses difusos essa relação é super ou meta individual, isto é, ela se estabelece entre uma certa coletividade. como sujeito,
e um dado bem de vida "difuso", como objeto".
" . .. Os interesses difusos situam-se assim, no "extremo oposto" dos
direitos subjetivos, visto que estes apresentam como nota básica o "p0der de exigir", exercitável por seu titular, contra ou face de outrem, tendo por objeto certo bem de vida."
As Associações de Defesa do Consumidor "têm poder de agir em
nome do interesse coletivo que elas representam, desde que: a) seja respeitado o princípio da especialidade, isto é, a pertinência entre o objeto
da ação e os fins estatutários da associação; b) seja feita a prova de
que o interesse coletivo em questão se contém dentro dos limites de atua·
ção da associação, de sorte a não se confundir com o interesse geral, cuja
tutela incumbe ao Ministério Público" - Mancuso, ob. cit., p. 127.
Conclusão

Segundo os ensinamentos de E.B. Pasukanis - A Teoria Geral do
Direito e o Marxismo, Trad.japres. e notas de Paulo Bessa, Ed. Renovar,
RJ, 1989, o direito penal é garantido na ordem jurídica embasado na
noção de propriedade privada; assim sendo, derivado de um contrato entre
os cidadãos e o Estado! 11 "As condutas moralmente reprováveis passam
a ser penalmente reconhecidas quando implicam em um certo nível de
ferimento à ordem econômica." - Ob. cit., pág. XIX - Apresentação.
"A responsabilidade no Direito Penal é pessoal, não passando, em
tese, da pessoa do delinqüente - princípio este que foi alçado ao nível
de preceito constitucional - os conceitos de dolo e culpa são, destarte,
derivados dos conceitos aplicados ao Direito em Geral e, em especial, vin·
culam-se à vontade juridicamente válida. Daí decorre que só há delito
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imputável a alguém quando, na aç<'io deste nlguém, possa ser encontrado
um componente psicológico bastallt<.: preciso: a voliç<'io. Jmtifica-se, conseqüentemente, a exclusão daqueles que n<1O sej3m senhores de sua vontade do campo de incidência da norma PC1131, c:\clu:,flo esta que, por
igual. é feita de tais individuas do círculo daqueles qu<.: podem contratar
validamente." - Idem, ob. cit., pp. XX e XXI.
Conforme nos ensinn P. I. Stucka, apud Pasukanis, E. B. in ob, cito
anL, p. 53: "O direito, enquanto sistemJ. partieular de relações sociais,
caracteriza·se, segundo ele, pelo fato de que assenta-se sobre a violência
organizada, isto é, estatal, de uma classe. Naturalmellte já conhecida esta
opinião, mas continuo a sustentar, depois de uma segunda explícação, que,
em um sistema de relações corrc~polldcllte~ aos inten:s~cs da classe dominante, erigida sobre a violência. podem c elevem ser cxtr<lídos os momentos que dão fundamentaçüo matcri:d ao r.lesenvolvimcnto ua forma jurí-

dica."
.. Tanto o valor quanto o uircito de propriedade suo enquadrados por um único c mestneJ fenômeno: pela circulac;ilo dos produtos transformados em mcrcadoriu. A prupricumk jurídica nasce. nilo porque veio
11 idéia dos homens se atribuírem reciprocamente tal qualidade .iurídica,
mas porque dcs nüo podem trocar mcrcadori:i~ ~cm vestirem a máscara
jurídiCil. O poder ilimitado uc dispor Jél coisa naJa mais': do que o reÍlexo da circulação ilimitada das mercadorias." - Idem. ob. cit. an1., p. 98 .
.. A livre concorrência, a liberdade ue propriedade privada, a igualdade de direitos no mercado, e a garantia da existência da classe unicamente como tal. criavam uma nova forma de poder estatal, a democracia, que faz uma classe ascender coletivamente ao poue!"." - T. P. Podvoloeky, Marksesbkaya Scorija prava, op. cit" 1923, p. ,)3, a!Jud Pusukallis,
E.B. em ob. CiL, p. 117.
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Anali~ta

c.

A proteç[lo à livre concorrência IOrn<.hC c<.Ida vez mais necessana
nos países de economias complexas. No Br3sil a opçiio por lima economia
livre (ou de livre mercado) vem permitindo qu-.; eSs~ US~Ullto seja debatido, com grande intensidade. bsa discllSsilo decorre da importãncia
(comprovada pelo~ países dcsenvolvido~) da livre concorrência entre empresas. visto que através dessa liberdude de aluaçiio e comércio é que
se obtém, na ponta. a melhoria da qualidade e nos preços dos produlOs
fabricados no país.
E para tratar da questão du prokção ao <lousa do poder econômico.
torna-se ncces~<Írio enfocar a forma de atuaçiío de Jekrminadas organizações q~!C intcrferem de maneira ine~crupu[osa no funcionamento do
mercado. Esse fenômeno de formação de grupos e concentração no capitali~mo moderno se apresenta de vári<.ls maneiras. Destacam-se entre eles
os tru~tes e O~ cartéis. sobre os quais tratarei a seguir.
Do agrupamenlO sólido de empresas de um mesmo setor, sob direção única. de forma a se comporem para fazer prcva1ccer os seus interesses, nasceu o denominado truste (da palavra "truslec", da língua inglesa. que designa a pessoa que administra bens de propriclLidc de outrem). [~sas organizações surgiram nos Estados Uni dos da América. no
final do século XIX, o mais conhecido deles foi o truote do pet róIco, Por
serem os principais compradores do petróleo bruto. influíam de forma
decisiva no preço da matéria-prima. ao mesmo tcmpo em que ~endo os
principais refinadores. impunham o preço de vcndi! do produro refinado.
Da re~istência dos fornecedores de matéria-prima e dos consumidores norte-americanos (que se tornaram dependentes de um poderoso intermediário. de qucm já nãu podiam prescindir, pelo monopólio que se estilhclecera no mercado, dominado pelo truste), nasceu a lei anti truste (S/1er... _ - _ . _ - - -
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man Act) daquele país, votada em 1890, por iniciativa do Senador Shermano
Deve-se ressaltar que aquele dispositivo legal norte-americano, em
seu artigo 1.°, declarava ilegal todo contrato, combinação em forma de
truste ou noutra forma, conspiração que limitasse a livre atividade ou
o livre comércio entre os Estados ou com as nações estrangeiras. Apesar
dessa legislação repressiva, o objetivo de extinguir totalmente os trustes
nos Estados Unidos não foi alcançado, visto que aquelas empresas abandonaram a forma inicial, passando a operar como sociedade anônima
comum, aniquilando os concorrentes mais fracos, através do processo de
fusões das diferentes sociedades.
Esse processo de absorção das empresas menores pelas grandes organizações é alcançado também pela instituição da holding, pelo qual uma
companhia detém a maioria das ações de diversas sociedades que, de
forma aparente, conservam sua autonomia jurídica, mas, na realidade, são
orientadas e dirigidas por uma s6 companhia, que designa os diretores e
administradores das diversas empresas a ela (holding) subordinadas.
O carteI, por outro lado, apresenta-se de maneira inversa à do truste, ou seja, representa um acordo, um ajuste, uma convenção, de empresas independentes, que mantém, mesmo com o acordo, sua independência
administrativa e financeira. Visam os empresários agrupados em cartel
obter condições mais vantajosas na compra de matéria-prima ou dominação de mercados consumidores, eliminando, dessa maneira, o processo
normal de concorrência.
Em síntese, o fenômeno da concentração industrial e financeira é
uma característica do truste. Por sua vez o cartel tem como objetivo
principal eliminar ou diminuir a concorrência e conseguir o monopólio
em determinado setor da atividade econômica.
Pode-se afirmar, portanto, que, no ponto de vista do consumidor,
os cartéis representam um inconveniente perigoso, visto que, em tese, p0dem fixar os preços no patamar que desejarem (obtendo assim lucros
elevados para os componentes do cartel). Para os trabalhadores essas coligações também representam uma ameaça, pela possibilidade de ajustarem
tetos salariais e o eventual cadastramento em um banco de dados, de empregados indesejáveis, dificultando a obtenção de emprego para esses operários.
Vale observar que para os trabalhadores, a ação dos trustes e cartéis
é atenuada com a organização em sindicatos fortes. Os consumidores, p0rém, não possuem a mesma possibilidade de se organizar para enfrentarem essas associações espúrias, sofrendo assim as conseqüências do abuso
do poder econômico. Decorre daí a necessidade da legislação repressiva,
que não deve, entretanto, representar um fator de entrave ao desenvolvimento econômico, mas, sim, um instrumento que permita a repressão
de eventuais abusos praticados contra a livre concorrência.
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Com base nessa realid<Jck deve ser oben~lJa a importúncia da aplicação das leis de ddesa da cOlKorrên..:i:1. 11,15 quais estão Jcfi nidas as
diversas formas de abuso de pod.:r econl:mico, tipificando ,lS situações
ou ações de domínio de mercado, c!iminação de concorrcnciu e aumento
arbitrúrio de lucros, e que nüo :<pdo CL>:bida" afcL:l~l de forma grave
a economia do país.
Após essas considerações. passarei. a segui r, a analisar u importância
da forma dc atuaçao do órgão e~lCarregaJo de julgar os ubusos do poder
econômico no Brasil.
Parece-me oportuno destacar inicialmc:nte qu..:: ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica - C.-\DE col11~ete julgor os abmos de poder
econômico nos diversos mercados lwcion'lis. visando à preservação da
livre concorrência entre as cmpresas, bendiciando, em última instância,
os consumidores e usuáríos dos produtos ou serviços oferecidos (respaldado pelas Leis n."S 4.137/62 e 8. 158 'H, que definem o abuso do
poder econômico e a proteção ~l livre concorrência). Essa competência legal coloca o CADL: n3 posiç'-lo de UIll vcrd<ldeiro Tribunal Administrativo
de Defesa Econômica.
Nesse contexto deve-se observar quc os mccani:;mos constitucionais
que caracterizam o Estado de Direito têm o objetivo de defender o indivíduo dos abusos do poder. espeeialmenh~ os do poder econômico. A
igualdade, tal COlllO entendida pela doutrim liberal, é igualdade na liberdade, o que significa que nua sc deve permitir que o mercado seja perturbado ou afetado, em especiéll os seuc mecanismos de formuçüo de
preços, de livre concorrência, d<l 1iberd3de de iniciativa ou dos princípios
constitucionais da ordem econômica.
Dentro dessc enfoque, <.! que me parl'CC deve scr entendida a existênda e filosofia de atuaçtlo do Conselho Adminislracivo de Defesa Econômica -- CADE em nosso País. Ou scja, ill:ititlliçüo que visa assegurar
o bom funcionamcnto da economin de mercado, impedindo que o abuso
do poder econômico venha a :iC cOllstituir em ugressJo uos princípios de
eqüidade que devem nortear o sistema da lívre inicinliva.
Na busca de coibir eventuais UbllSOS, o CADE termina por trabalhar
com padmetros éticos e .iul~amcntos de valor. Embora defcndum alguns
estudiosos uo as ,unto que nada deve interferir no andamento do mercado. que venha a ferir sua soberania, por vczes, sobrdudo na moderna
economia, tornou-se imprescindível contar com um órgão aplo n decidir
sobre o lonccito do que vem a ser abmo ecollLJ1nico, apurando e propondo medidas que visem corrigir cssas anomalias de comportamento nos di·
versos setores da economia.

o campo de
tos especiais que
ou oligopoIísticas
senvolvimento. A
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maior atenção, visto que nele costuma ocorrer uma maior incidência de
abusos do poder econômico.
~ bastante perceptível que os países em vias de desenvolvimento utilizam tecnologia oriunda de nações desenvolvidas. Estas, de um lado, têm
os mercados internos significativos e, de outro, desfrutam de lugar garantido para seus produtos no mercado internacional. Esses amplos mercados, aliados ao fato de que a produção em grande escala facilita a introdução de inovações tecnológicas, fazem com que o tamanho mínimo das
unidades produtivas tenda a aumentar constantemente.
Como resultado dessa realidade, notadamente nos setores modernos,
ocorre um descompasso entre a dimensão do mercado interno dos países
menos desenvolvidos e o tamanho das unidades produtivas que desejam
criar com base na tecnologia atualizada, importada, na sua maioria. Em
casos de países menores, esse descompasso inviabiliza o investimento, surgindo, assim, sério obstáculo a todo o processo de desenvolvimento. Nos
países de maior porte, como o Brasil, o investimento revela-se viável, mas
a instalação de uma ou poucas unidades é suficiente para atender a todo
o mercado interno. Multiplicam-se, assim, situações oligopolísticas, virtuais
monopólios, como são os casos das indústrias automobilística e de medicamentos, entre outros.
E importante observar, em princípio, que essas situações não são pracuradas pelas empresas, mas impostas pela tendência mundial de concentração e pelo estágio de desenvolvimento dos países em questão. A solução desses problemas está intimamente ligada ao sucesso das suas respectivas políticas de desenvolvimento econômico, que poderá tomá-los com·
petitivos nos mercados interno e externo.
O papel do CADE é, no caso, extremamente sensível. Ele não pode,
de um lado, criar obstáculo a tais situações, porque isso poderia impedir
a consolidação ou a implantação de importantes setores econômicos, nem,
de outro, aceitar que elas sejam aproveitadas para manobras espúrias. A
regra para o caso será a de não combater indiscriminadamente o oligopólio ou o monopólio, mas de coibir seu abuso. Existe, obviamente, também responsabilidade por parte das empresas que, nesses setores, devem
ser particularmente escrupulosas no que se refere à não-interferência ao
funcionamento do mercado livre.
Em síntese. se a concorrência não é protegida e o mercado passa a
ser dominado por poucos, sem que haja fiscalização governamental, a
tendência é o aumento dos preços das mercadorias. a queda da qualidade
dos produtos (com a conseqüente redução de alternativas de compra) e
a estagnação tecnológica. Não existindo a competitividade (que obriga ao
aperfeiçoamento dos processos de fabricação, através de pesquisas e uso
de novas tecnologias, bem como da adoção de métodos produtivos e admi~
nistrativos mais eficazes), perde o País a capacidade de inserir-se a competir no mercado internacional.
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A Proteção Indiscriminada ao IlSoftware"
e os Riscos da Invencão
>

JULIO CE5AB DO Pl\-\J}O

J ,ErrE

Advogado

Constituiu-se em MassachussC1S, nos

l:~(aJos

Unidos, por direta in-

fluência de professores de ramosa universidade local. uma Liga para
Liberdade de Programação que, entre outros objetivos, luta pela alteração
da legislação da matéria naquele país, de modo a que n(:o se acolha mais
a patente integral e os direitos autorais sobre os produtos ck ~()flll'(lre.
A Liga não ~c opõe ao registro de programas individuais para efeito
de direiros autorais c a sua patenk, mas rebela-se contra

o~

privilégios

que toquem a procedimentos de software que sejam naturais matrizes
para o desenvolvimento de pesquisas no ramo.

o

assunto é interessantíssimo e, por seu lado pragmC!tico, tramborda.

sem dúvid<l nenhuma. para o campo jurídico,
Com efeito, toda a tessitura problcmütica nasce de que o sol/H'are

é um ramo de conhecimento técnico que estú sempre em desenvolvimento.
Esse desenvolvimento continuado e inintcrrupto é mCó'mo uma característica do software.
Ora, em qualquer das pesquisas sobre

,~

matéria est{l-S": sempre a

partir de um ponto já conseguido. Se a base cstiver presa necessariamente
a um direito exclusivo de uso que pode ser ceuido onerosamente, tooa a
atividade inovadora fica presa a um custo adicional que poderá inviabiliR. Inf. legisl.
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zar a divulgação dos novos resultados das pesquisas, exatamente porque
apoiados em pontos a que chegaram outros pesquisadores individuados ou
companhias já garantidos uns e outros pela proteção de patente ou pelo
direito autoral.
Curiosamente, é de se notar que desde a década de 60 sustentava-se
nos Estados Unidos em debates abertos que o Copyright O/fice - entidade
federal - não deveria registrar o software, em razão da matéria. Argüiase que a fonte do programa (a linguagem natural usada pelo programador
quando escreveu o programa) não podia ser susceptível de registro. Cerrado debate travou-se no tocante à forma binária do programa, particularmente quando incorporada no código-objeto, isto é, transformada na linguagem mecânica. Duvidou-se que também pudesse ter proteção pela via
do direito autoral.
Em 1980, porém, essas questões desapareceram porque o Ato Regulador do Copyright foi modificado por lei federal exatamente para consagrar o entendimento de que o direito autoral seria hábil para cobrir os
programas de computador.
A nova disposição legal tornou claro que o original c6digo-fonte. es-crito em linguagem natural, refletia a autoria; que o programa, consisten·
te na lógica e no desenho do software, é a sua expressão e que todas as
formas de software - das quais uma versão do programa - possam ser
produzidas ou comunicadas com a ajuda de uma máquina. tornaram-se
c6pias susceptíveis de proteção. À sua vez, não foi tranqüila a proteção
de patente do software na grande nação do Norte. Os primeiros pedidos.
também na década de 60. foram rejeitados. A Suprema Corte, porém,
admitiu o registro de patente do software e, com isso, tomou sem efeito
o que decidira anteriormente o Registro de Patentes.
A Suprema Corte. contrariando o que argüíam os tecnocratas do Executivo, entendeu que o uso de fórmulas matemáticas e algorítmos, por
si SÓ, não elidiria a possibilidade da patente. Os técnicos governamentais
pensavam exatamente em sentido contrário por não considerarem viável
patentear-se fórmulas matemática ou uso de algorítmos.
Em decorrência, têm-se que hoje, nos Estados Unidos. o software
pode ser protegido pelas leis estaduais que lastreiam a proteção do "segre368
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do do negócio", pelo direito autoral e, ainda, pelo regime do regi~tro
de patente.
Passados alguns anos,

pon~m.

rdorna a matéria a debate. Agora, não

sobre a possibilidade de se assegurar garantia e proteçâo ao direito autoral e de invenção. ~ão se contesta que tais direitos devem ser protegiuos. Argüi-se por novas obscrvm;õcs c pelo deconçl' L!o processo de desenvolvimento cibernético que scrú imprescindível sejam alcançados novos
progres~os kc:nolôgicos de desfrute útil a todo campo em causa. Tudo
estú, como já referido, preso ao risco de que a invenção ou

él

reinven-

ção se apoiariam exatamente em dispositivo ou esquema penencentcs a
fórmulas jú registradas.
Em artigo recente a Revista CVlIlwzicatiollS vf lhe AC:H, january,
1992, sob o título "Contra as Patentes dc Software", comenta as dificuldades em causa. Refere:
"lím sistema com centenas L!c millwrcs de componentes pode usar centenas de técnicas que poderão ser patenteadas. Cada
patente custarú, forçosamente, milhares de dólares. Passar por
todos os pontos de perigo poderia façilmente custar çerca de um
milhão de dólares. O que significu um custo maior que a elaboração de todo um programa.
Os ônus não param aí. As aplicações de patentes suo trabalhadas por advogados. Um programador sem acompanhamen[o legal especializado, vendo uma patente podl,; não acreditar que
o programa que elaborou esteja ou não a violar o direito de
terceiro, do qual dita patente seja derivado.
i\.las a Corte Federal pode entender diferentemente ... Torna-se, pois, necessário fazer ouvir os consultores de patentes, em
cada fase de desenvolvimento do programa.
Todavia, isto somente reduz o risco mas não o eliminu. Tornase necessário ter uma previsão de caixa para a eventualidade
de uma demanda jurídica.
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Ora, tais custos não podem nem ser previstos nem suportados por firmas individuais ou companhias de pequeno porte."
A patente de software, conclui o artigo, coloca um fim nos
empreendedores que se ocupam do mesmo processo."
H

Nos Estados Unidos, o registro garante ao inventor dezessete anos de
privilégio. Ora, tal espaço de tempo é muito longo para um ramo de
conhecimento que ocupa milhares de cabeças pensantes e que evolui em
velocidade vertiginosa.
Se a invenção recair sobre peça protegida, e de cujo uso não abra
mão o seu inventor, toda uma máquina resta paralisada. sendo de notar,
aliás, que necessariamente o detentor da invenção não prosllegue na elaboração e desenvolvimento de patamares superiores de pesquisa e formulação.

E certo que nada protege os programadores do uso acidental de técnica já patenteada.
O pior perigo está em se verificar depois de se desenvolver um p~
grama por inteiro e sob rota preestabelecida, que ele se apoiou involuntariamente em uma ou várias patentes. Dir-se-ia que se deve fazer previamente uma busca de patentes no campo que se vai operar. Mas isso
se toma oneroso em demasia, por tempo e dinheiro - pois a busca em
si mesma é muito cara.
O que se pretende, pois, é que a verificação da lealdade se restringe
ao objetivo do programa montado e a sua destinação específica por onde
se fizesse constatar, de modo iniludível, que não se cogitou de apropriação de qualquer obra de terceiro.
De toda forma, fica muito claro que no campo cibernético é, fora
de dúvida, que no referente ao hardware o mecanismo da patente não s0fre contestação; mas no tocante ao software é preciso cuidar na dispor
sobre a matéria, de modo a que não se estiole a criação e abra-se a fornalha voraz das grandes corporações para impedir o nascimento e desenvimento de novas empresas e mesmo de novas invenções.
370
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Já a Constituiçuo BrJsi1cjrJ ddcrmina que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio lempodrio para sua ulilizaçiío, tendo
em vista o interesse social ,,; o desenvolvimento tecnológico e eeonômiw
cio País. Essa é a letra expres~a do ítem XXIX do ar!. 5." do Diploma
Maior. Por ele se infere, de logo. 4ue a proteção em causa é em si mesmo
tcmpl'nlrIa c

CSSJ

Cé)n.·c:~túnea

garantia individual deve ser

com as exi·

gências do uesenvolvimento tecnológico e econômico do País.
Ao mesmo tempo, a Carta f\lagna assegura <:la <:lutares o direito exclusivo de uliliwção, publicação uu reprodução de suas obró's, transmissível aos herdeiros pdo tempo que a lei fixar.
É preciso convir que um siSLcmó] (k software e muito mais fácil de

conceber que um sistema de hardware com um mesmo número de componentes. O custo entre um e outro difere subswnciJlmente. Qual a diferença'? Ê simples: um sistema hardware nccessita ser descnhado usando
componentes renis de custo variável entre

c1c~.

Em contraste. um progra-

mn de computador é constituído a partir de objetos matemáticos ideais
cujo conhecimento é definido e não modelado por aproximaçoes, por regras abstratas.
Isso não signi!Jea. é (.:1aro. que não sejam incrivelmcnte complexos
os programas de computação. Tem ele,

pos~ivelmcnte,

mais "peças" que

as utilizadas na imaginação e confecção de um computador. cada vez
com oferta de maior operncionalidnde.
O perigo de reter-se o software sob rescrvn de uso mediante patente
consiste. como parece claro, em que por interesses comerciais c mercadológicos. pode-se rekr um dispositivo que tenha jUIl\:lmi uptas

ti

cntrar o

vento livre da invenção.
Pode, em consequencia, uma empresa reter

Ulll

programa desenhado

por outra concorn:nte se ela vier a se apoiar eXlltamenle no dado conhecido. publidzado e posto sob garantia.
Veja-se, com daricinc!e, que

ti

questão levantada pela Liga não toca

ao programa como um todo. Esse deve continuar sendo garantido pelo
pruzo legal estipulado. Mas não é certo que um módulo por ele usado
----_._--
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seja tamponado, de modo a não poder valer como resposta para outro
programa bem distinto e inconfundível.
O pior perigo da proteção indeterminada que contemple todo o programa ou parte dele está em que as grandes empresas estarão bem armadas para impedir o surgimento de novas companhias, que principiarão
modestas mas cujo trabalho bem organizado poderia levá-las a rápido desenvolvimento.
Em outras palavras. pode-se ter que é preciso rever a idéia básic..
de proteção do software sob pena de as novas inventivas ou mesmo a
livre iniciativa ficarem mutiladas prejudicando o mercado concorrencial
e a liberdade de invenção que garante a democracia na concepção e desenvolvimento do software.
O problema nos chega, aqui no Brasil, com intensidade.
Foi grande o nosso progresso em todo o campo cibernético. Tanto
no hardware quanto no software. Se o primeiro encontra-se, ainda, muito
preso às modificações tecnológicas alienígenas, o software está alcançando aqui uma sensível velocidade de liberação.
Essa liberação, que significa invenção e progresso, pode, no entanto,
ser sustada subitamente se as forças das grandes corporações cercarem as
partes de seus programas genéricos ou específicos de garantias legais contra o pretenso uso abusivo.
Forçosamente, as pesquisas que se processem aqui em direção ao novo,
necessariamente, hão de apoiar-se no que já foi feito nos países pioneiros.
Mas essa circunstância não pode e não deve tolher, pelo custo ou mesmo
pela proibição, a pesquisa pura que venha a se estratificar em prática
nova e susceptível de constituir um avanço sobre o qual se poderá apoiar
novos sistemas, com resultados científicos e pragmáticos, ponderáveis e
postos à disposição da nossa economia ou mesmo da economia internacional no ramo sob enfoque.
A nossa legislação deve cogitar da hipótese e as autoridades estarem
vigilantes para que, segundo o previsto no Texto Constitucional, a proteção
às criações e à propriedade das marcas sintonize com o interesse social
e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.
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Usucapião Coletivo
DALMO DE ABREC DALLAlU

1 . o fenômeno da urbanizaçfio da vida ~ocial, consistente na transfcr~ncia
de grandes contingentes de população do campo para a cidade, é uma
das características do mundo na segunda metade do século XX. O Brasil
não ficou imune a esse movimento migratório. bastando assinalar que <10
se iniciar a década de sessenta a maior parte da população brasileira vivia
na zona rural e ao terminar a década a maioria já estava vivendo nas cidades.
Esse fato m:mretou conseqü..3ncias sociais. políticas e jurídicas muito
sérias. exigindo o reexame não só da legislaçãu reI acionada com o LISO das
cidades mas também de conceitos jurídicos trildicion<lis. estabelecidos em
outras circunstâncias e inadequados ou insuficientes para a nova realitbde.
Isso vem ocorrendo de mudo muito agudo com o uso do solo urb<lllo.
afetando a situação de áreas públicas e privadas, sobretudo daquc1<ls sem
ocupação efetiva.
Reflexo desse fenômeno é o surgimento do princlplO constitucional
da "função social da propriedade". que introduz nova qualidade no direito
de propriec1mle, ficando este incompatível com a ociosidade dos imóveis
e com seu aproveitamento insuficiente do ponto de vista dos interessc~
sociais. De acordo com essa nova concepção, o proprietário já não tem
o direito de não usar, não vigorando mais o conceito de propriedade como
direito absoluto.
Ao mesmo tempo e como parte desse processo jurídico-social. a
ocupação de áreas ociosas por grupos de famílias pobres passou a ser
freqüente. Tendo necessidade de moradia. como toda pessoa humana, mas
sem qualquer possibilidade de comprar ou alugar um imóvel, ainda que
R. lnf. Icgisl,
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muito modesto, muitos grupos familiares unem·se a outros em situação
semelhante e ocupam uma área que não esteja sendo utilizada. Essas
pessoas agem solidariamente, conscientes de que só conseguirão manter
a posse da área se continuarem juntas depois de conseguir concretizar a
ocupação. A pobreza e os riscos comuns contribuem para acentuar a
solidariedade e a comunhão de interesses.
Essa é uma situação nova para o direito brasileiro, evidentemente não
prevista quando se concluiu a elaboração do Código Civil, em 1916. A
par disso, é importante lembrar que a Constituição, hierarquicamente supe·
rior ao C6digo em termos de direito positivo, condicionou o direito dc
propriedade ao cumprimento de uma função social. E não há como negar
que a posse por um grupo de famílias pobres, com efetiva utilização da
área para assegurar direitos fundamentais que a Constituição atribui a todas
as pessoas, está mais ajustada aos preceitos constitucionais do que a proteção
dos interesses de quem é formalmente proprietário mas deixa o im6vel
ocioso, sem qualquer utilização.
Não existindo ainda uma legislação específica, disciplinando a posst'
do ocupante informal coletivo, é necessário recorrer aos princípios e
normas fundamentais, conciliando também os conceitos tradicionais com
os preceitos já positivados e as novas situações de fato, para resolver os
conflitos. A rigor, não se pode falar que no caso existe lacuna legislativa,
pois mesmo as situações novas podem ser enquadradas legalmente, por
via de interpretação e aplicação analógica. O ponto de partida para a reali·
zação dessa tarefa deverá ser o próprio Código Civil, na parte em que
trata do usucapião.
2. A posse de imóvel, dentro de certas circunstâncias, pode ser um meio
para que o possuidor se torne proprietário. Isso está previsto no artigo
550 do Código Civil Brasileiro, que tem o seguinte enunciado:
"Aquele que, por vinte anos, sem interrupção, nem oposição,
possuir como seu um imóvel, adquirir-Ihe-á o domínio, indepen.
dentemente de título de boa-fé, que, em tal caso, se presume;
podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a
qual lhe servirá de título para transcrição no Registro de Imóveis."
E de acordo com o art. 551, esse prazo pode ser reduzido para dez
anos se o possuidor tiver justo título de boa-fé e se aquele que for proprietário do imóvel residir no próprio município de sua localização, sendo de
quinze anos o prazo se residir fora do município.
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Uma importante inovação, que interessa muito ao caso em exame,
foi introduzida pelo artigo 183 da nova Constituição Brasileira. De acordo
com esse artigo:
"Aquele que possuir como sua área urbana dc at~ duzentos
e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamen1c
c sem oposição. utilizando-a para sua moradia ou de sua família.
adquirir-lhe-á o domínio. desde que não seja proprietário dc
outro imóvel urbano ou rural."
Esse dispositivo poderá ser invocado nos casos de ocupação urbana,
para estabelecer mOl'3dia. desde que cada ocupante ou famíl ia não tenha a
posse ideal de mais do que duzentos e cinqüenta mctros quadrados.
Segundo SILVIO RODRIGUES. "através do usucapião o legislador
permite que determinada situação de fato. que, sem ser molestada. sc alongou por um intervalo de tcmpo determinado na lei se transforme em
situação de direito" (Direito Cil'il. vol. 5. p. 104). Por esse modo, observa
o mesmo autor, se empresta base jurídic3 a meras situações de fato consolidando a propriedade e estimulando a paz social (oh. cit., p. lOS).
Numa visão mais ampla, pode-se dizer que o usucapião tem por obictivo dar um título jurídico para regularizar a ocupaçfto de uma área em
situação de abandono, por quem dela nccessita Oll lhe dú utilidade social.
A posse de uma área. em tais circunstfím;ias. niio decorre dc um direito
formalmente reconhecido. mas já contém um princípio de direito, gozandl'
em si mesma de proteção .jurídica e podendo servir de base ao estabelecimento dc um novo direito.
Como bem ussinala EBERT CHAMOU~, "a posse ti um estado de fato
apenas no sentido de prescindir du existência de um título jurídico: h.í
um direito à proteção du posse sem quc a pos~e esteja fundada em direito"
(in rxposiçãu de Motivos de Esboço ao Antcrro}eto de Código Cir'il).
Nas modernas Constituições vem sendo dada Gnfase cada vez maior
à significação .iurídica da de~tinação efetiva e imediata do imóvel. ao
contrário da orientação positivista que atribuía valor absoluto ao títulc
formal e abstrato sem indagar da situação concrctn. O crescimento das
populuções, a necessidade de aUt11ent3l' a produção de alimentos. a trágica
situação em que vivem milhões de pessoas amontoadas ou completamente
desabrigadas nas grandes cidades, tudo isso exige que se dê à terra. mbana
ou rural, a utilizaçâo mais conveniente às necessidades das sociedades humanas.
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A nova Constituição Brasileira adotou essa orientação, ao dispor no
artigo 5.°, inciso XXIII, que "a propriedade atenderá a sua função social",
E pelo artigo 170 reforçou a exigência de cumprimento da função social,
estabelecendo que a função social da propriedade é princípio da ordem
econômica, cuja obediência se impõe para que todos tenham assegurada
existência digna, conforme os ditames da justiça social,
Assim, pois, a posse de um imóvel, que já recebia proteção e tinha
efeitos jurídicos reconhecidos desde o advento do Código Civil, ganhou
maior significação com a Constituição Brasileira de 1988. Através do
usucapião, figura jurídica de antiga tradição, tem-se o meio legal para
corrigir a prática anti·social de abandonar porções de terra, negando-Ihes
a função social que hoje é reconhecida e exigida pela Constituição. Desse
modo não se afronta o direito de propriedade, pelo contrário, ele é reforçado e valorizado através de sua vinculação imediata ao atendimento das
necessidades fundamentais dos indivíduos e grupos familiares que integram
a sociedade.
Agora, mais do que antes, o simples título de propriedade passa para
plano secundário quando o proprietário deixa a área em estado de abandono,
sem cumprir sua necessária função social. E quando este objetivo passa a
ser cumprido através da posse, existe um fator a mais, de extrema relevãncia,
favorecendo o usucapião.

3. A posse de um imóvel pode ser obtida e mantida em comum, por
duas ou mais pessoas. Quando um grupo de pessoas ou de famílias, agindo
conjuntamente, passa a ocupar uma área que se ache em estado de abandono, sem que sofra qualquer oposição, está configurada uma posse comum
ou coletiva, posse jurídica que a doutrina consagrou com a designação
de composse.
Tal situação já está prevista no Código Civil Brasileiro, em seu artigo
488, que assim dispõe:
"Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa ou estio
verem no gozo do mesmo direito, poderá cada uma exercer sobre
o objeto comum atos possess6rios, contanto que não excluam os
dos outros compossuidores."
Comentando esse dispositivo, SILVIO RODRIGUES observa que "a
composse está para a posse assim como o condomínio está para o domínio".
E acrescenta, enfaticamente, que "nada impede que tais poderes sejam
exercidos simultaneamente por mais de um possuidor, desde que o exercício
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por parte de um consorte não Impeça o e,erelcio por parte de outro" (ob.

cit., pp. 26/27).
N um estudo sobre o a~sunlO, muito bem fundamentado n~l dl'\lí ri 11 '[
e na juri~prudéncia, CARLOS ROBERTO GONÇALVES faz observaçõ..::s
muito precisas sobre o exercício dos direitos dos cOlllpo-;~lIidOl'cs:
"C.lda possuidor, assim, tcr.í pos,e sobre partes ideais d,l
coisa, cxen:emlo-J de modo que não se exclua igual díreito por
pJrtc de cada um dos comunheiros e niio l'mb:lrdC(; o seu e'\cr·
deio. Assim. se um compossuidor impedir o exercício d;1 POSSl'
comum de um terreno. o compossuidor prcjudic'Ido poderú reat!ir
até por meio do desforço imediato. Ou, se niio for mais possível.
poderá recorrer üs ações possessórias." (J)ireito (/m Coi~as. p. ~-f )
Por tudo isso fica evidente que a posse conjllntcl ou coletiva. pl1r dU,lo
ou mais pessoas, é em tudo igual ü que se exerce por uma só peSSO~l.
quanto ú proteção e exercício dos direitos possessórios e iLS SlUIS decorrências. As únicas limi tações se referem às relações e]l1 rc us )J1'líprios compu,·
suidores, cada um sendo obrigado a respeitar os direill)s currespollc1cntc:;
à parte ideal dos demais, no direito de posse havido em comum. Tnduo
são possuidores de todo, tendo partes ideais. o que não impede que cada
um pratique, na área possuída em comum, atos de seu intcl'c~se exclusiv,-,
imediato, usando para isso uma parte determillaJil da .ír..:a de possc coleli\':I.
Desse modo, tudo <) que a 1cgislaçuo dispõe sobre u uO'ucapi:1l 1 . cunhl
efeito da posse lnJntida por uma pessoa. vale igu:l1mente par.] a compos:;c.
quando um grupo de pessoas obtém c mantém. conjuIl1 al11cnh:'. a posse
prolongada de um imóvel, sem inlerrup<;üo nem oposi<;üo.
Matéria dessa natureza já foi obietu de <]prcciaç:lo judiciaL tendo
o Egrégio Tribunal de Justiça do Fstado de S:lll Pau1u. <llr,l\és da 6.'
Câmara Civi I, fixado orientuçüo clara c scgur,l, em :lCórc1üo de 16 de
março de 1969. que tem J seguinte emcnté!:
"Nada impede que compoO'suidorl's invoquem íJ u,ucapiiio
ordinúrio. uma vcz que <I alcgaçüo de um nÜll c'\c1ui o~ outros
compossuidores (art. 4~8 dc! CC)." l !\córdüo publicado na RT
406/140-141 c reproduzido por lZLBF"lS L1MONGI FRANÇA
in /lIrisprwlêllcia do UsuciljJiilu. p. I 'j).
Como se vl.:rifica muito clJramcnte, bavo:mlo a clJmplJ~se, com o~ requisitos exigidos para a configuração da posse c suas decorrências, naua impeue
que se peça, pelas vias judiciais comuns, o 1/s1/capião coletivo. em favor
de todos os compossuidores. O caminho proCCSSlWI, como j<i esclarl.:<':cll
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a Suprema Corte paulista, é o do usucapião ordinário, só variando o fato de
haver uma pluralidade de autores e, conforme o caso, o tempo de permanência na posse, como já foi observado de início.
4. Um aspecto importante para
da posse comum ou composse.

L'

usucapião coletivo é a caracterização

Nos últimos anos, em conseqüência da formação dos grandes aglome·
rados urbanos e dos tremendos desníveis econômico-sociais, com grande
número de desempregados e de subempl'egados, muitas famílias encontram
obstáculos, que pelos meios tradicionais são intransponíveis. para satisfação
de sua necessidade fundamental de moradia. E, como vem acontecendo no
Brasil e em muitos outros países, a especulação econômica toma inviável
a compra e até mesmo o aluguel de uma casa por muitos assalariados de
baixa renda ou subempregados, ao mesmo tempo em que, especialmente
nas grandes cidades, muitas áreas permanecem ociosas, sem qualquer utili·
zação, em estado de abandono.
Foi por esses motivos e por inspiração de situações como essas, que
são de amplo conhecimento público, que o Constituinte brasileiro criou mais
uma hipótese de usucapião. Foi por isso que a Constituição consagrou a
possibilidade de usucapião de área urbana após cinco anos de posse, para
moradia, como dispõe o artigo 183 já referido.
Tem sido mais ou menos freqüente a ocupação de uma área em desuso
por um grupo de famílias, cujos membros tomam posse do imóvel ou de
parte dele e convencionam a manutenção da posse em comum, embora
cada família se fixe numa parte do imóvel.
Tal situação foi lembrada, com bastante precisão, por CARLOS ROBERTO GONÇALVES, que a ela assim se refere:
"Poderão, porém, os compossuidores estabelecer uma divisão de fato, para utilização pacífica do direito de cada um, SUl"
gindo, assim, a posse pro-divisa. Se houver abuso de parte de
algum deles, o prejudicado poderá recorrer aos interditos possessórios contra o outro compossuidor. Em relação a terceiros, procedem os compossuidores como se fossem um único sujeito!' (Ob.
eit., p. 44.)
~ óbvio e irrecusável que entre esses terceiros se incluam também
aqueles que, tendo um título de propriedade, abandonaram o imóvel.

Na realidade, quando tomam posse de uma área em conjunto, para
terem moradia, os possuidores habitualmente convencionam que o uso do
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todo será comum, estabeleccndo passa~ens exclusivas do> cl1Illposs1.lid,)rcs
e não de uso comum do povo e reservando algumas partes para equipamentos de interesse comum, como sanitários, locais para lavagcm c secagem
de roupas etc. E a fixação de um local prcciso para abrigo de cada famíliu
não exclui a hipótesc de remanejamentos. quando conveniente para o e011·
junto dos ocupantes, mantcndo-se a ocupação do todo em comum.
Foi exatamcnte considerando situações como essa. visando ú disciplilli!
legal de situaç6cs sociais concretamente existentes. que a Constituiçüo nr,\silcira de 1988 previu, no citado artigo 183, a h ipótcse de USUC,I pi,'[O, que
JOSÉ AFONSO DA SILVA denomina "usucapião pró-moradia". I~ Opl'l'tuno, aliás, transcrever as ponderJções desse eminente publicista. que assessorou permanentemente a Assembléi3 T\acional Constituinte. durank tOth)
o tempo de sua duração, e conhece bem a origem dL) dispositivo. kndo
condições privilegiadas para avaliá-lo eOrrd31llCnte:
"Com as normas dos ilrtigos 182 e 183 a Con~tituiçJo fun
damenta a doutrina segundo a qual a propriedade urbana é furmada e condicionada pelo direito urbilnbtico a fim de cumprir
sua função social específica: realizar as ch<lmad<ls funçC1es lIr!);Inísticas de propiciar habitação (mor3dia), condições adc(jl1'ld:"
de trabalho, recreaçüo e de circulaçüo humana." (O~ p:rifos ,50
do próprio autor) (ln Curso de Direito COl1stitrlciolw! l'ositil"o.
5." cd., 1989, p. 684.)
Evidentemente. o Constituinte que foi sensível ilO problema tinha pleno
conhecimento de que nesses casos sempre se tem ullla posse coletiva. r
importante ressaltar esse ponto, para evitar interpretações equivocadas,
excessivamente restritivas. que tirariam il razão ele ser do próprio dispositivLl
constitucional. Assim. por exemplo, seria absurda a interpretacão que
recusasse a possibilid3de de usucapião coletivo porque o mti~o 1S') ma [I
cxpressüo "aquele que possuir" ou porque diz que o título ser,í eoncedido
"ao homem ou à mulher". Na realidade, é de bom ~enso. c o espírito e a
finalidade do dispositivo o e':.igclll. que se entenda que a e"prcssiío "aquek
que possuir" não implica "possui r sozinho". Quem possuir em comum,
o compossuidor, pode ser referido como "aque1c que possuir", assim como
o condômino estará incluído nos dispD~itivos 1cgais que fizerem referên·
cia àquele que for proprietário.
No caso do artigo ltl3 da Comli tuição, pode-se afirmar, com ab~LJlul,l
segurança, que o Constituinte sabia lJUC J posse ll1'bana pam moradia é
sempre coldiva, sendo extremamente raras as cxceções, [5t<lS, pur SU<I
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raridade e por sua pequena expressão social, não justificariam uma disposição constitucional inovadora. Assim, portanto, sem qualquer sombra
de dúvida, o artigo 183 da Constituição Brasileira permite que se use o
caminho tradicional do usucapião para, tendo por base a posse comum,
se obter o usucapião coletivo.
5 . Finalmente, tendo em conta as disposições da Constituição e do Código
Civil, bem corno as diretrizes doutrinárias e jurisprudenciais, podem-se f1X81'
os requisitos para o usucapião coletivo pro-moradia. I! o que se passa a
fazer:

a. os requerentes devem estar na posse de área urbana, ininterruptamente e sem oposição, usando-a para moradia;
b. a posse deve ser de todos, ao mesmo tempo, sobre toda a área.
caracterizando uma composse, mesmo que se tenha convencionado que
cada família ocupe uma parte determinada, que poderá variar se o interesse
do conjunto dos compossuidores o exigir;
c. a posse deve estar sendo mantida por todos com animo domini,
ou seja, com a vontade de serem reconhecidos como donos, e que, conforme
bem esclarece LUIZ EDSON FACHIN, em excelente monografia sobre ,.A
Função Social da Posse e a Propriedade Contemporânea", não se confunde
com a opinio domini, que seria a convicção de já serem donos por algum
titulo formal (ob. cit., p. 43);
d. o tempo de composse deve ser de, no mínimo, cinco anos, como
dispõe o artigo 183 da Constituição, sendo mais dilatado o prazo corno
dispõe o Código Civil, se não estiverem presentes todos os requisitos para o
usucapião previsto no artigo 183;
e. a parte ideal de cada compossuidor não pode ser superior a duzentos e cinqüenta metros quadrados;

f. os compossuidores podem pleitear o usucapião coletivo, numa única ação, valenda..se do mesmo processo de usucapião ordinário;
g. obtido o usucapião, os compossuidores tornam-se condôminos,
podendo registrar o título formal de domínio, assim obtido, no Registro
de Imóveis respectivo;
h. urna entidade associativa legalmente constituída e com personalidade jurídica, da qual os compossuidores façam parte e que tenha recebido
destes expressa autorização, poderá ingressar em juízo representando os
compossuidores na ação de usucapião, conforme prevê o artigo 3.°, inciso
XXI, da Constituição.
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1.

Obscrvúrües propedéllticas

Desmantela·se a União Soviética. O homem domina a tecnologia,
conquistando o espaço cósmiw. Reunificam·se as duas i\.Iem,m[ws. Pre·
param·se os países pertencentes à Comunidade Economiça Europ~ia para
abolir as frontciras que os separam uns dos outros em 1992. Aumenta,
mais e mais, a preocupação com o equilíbrio ecológico do plancta. Enfim.
depara. se ao homem, na atualidade, um panorama de inovações e transformações de alcance internacional. Assim, mais do quc nunca, <.lvult<l
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- como desde já se percebe - a importância do Direito Internacional
Público, também chamado de Direito das Gentes, ou, simplesmente, de
Direito Internacional, o qual é o ramo da Ciência Jurídica que é aplicado
- abstraindo-se dos ordenamentos jurídicos internos de cada país - justamente no âmbito da comunidade internacional. Contudo, analisar o
Direito Internacional apenas nos tempos atuais é esquecer que o presente
é fruto do passado; dessa forma, impõe-se um estudo que possibilite uma
visão de conjunto, integrada, deste novo, mas importante, setor da Ciência
do Direito.
Para a intelecção das razões dos rumos que o Direito Internacional
tomou no passado, e tem tomado recentemente, há que se considerá·lo dentro da própria História. Ora, esta é, na perfeita definição do historiador
francês March Bloch (1886/1944), a "ciência dos homens no tempo", ou
seja, o ramo do conhecimento voltado para a perquirição do desenrolar
dos fatos humanos ao longo dos tempos. Em última instância, é a Hist6ria
preocupada com o estudo da pr6pria experiência humana, a qual é, por
sua vez, aquilo com lastro em que se pode avaliar o Direito. Afinal, este
é produto da sociedade: ubi societas, ibi jus.
Como os grandes períodos históricos comportam muitas divisões diferentes, as opções neste estudo provêm da Historiografia tradicional, por
ser já consagrada e por basear-se em acontecimentos históricos de ampla
significação para o mundo ocidental, do qual nosso País faz parte. Relativamente às subdivisões dos períodos, foram elas feitas de maneira a
ressaltar a contribuição dos mesmos para o Direito Internacional.
Finalmente, não se pode deixar de mencionar que os períodos em
que este trabalho foi dividido não devem ser considerados isoladAmente,
mas dentro de um contexto global, que é a própria história. Os fatos
sucedem-se, no tempo, de forma encadeada, não se podendo afirmar que
cada fase histórica seja um compartimento estanque, apartado dos demais.

2.

Idade Antiga (4.000 a.C. 2 . 1.
2. 1 . 1 .

476 d.C.)

Resenha histórica

Período pré-clássico

Este período foi caracterizado, basicamente, pela presença de dois
elementos fundamentais: a religiosidade e a rígida centralização políticoadministrativa. Isto quer dizer que, neste período, as sociedades não admitiam quaisquer divisões territoriais ou funcionais em seu interior e que
existia uma profunda relação entre o poder político e a divindade. B
importante mencionar que a mescla do humano e do divino ocorria de duas
formas distintas: a) em certos casos, o governo era unipessoal e o gover·
nante era considerado um representante do poder divino, confundindo-se,
às vezes, com a própria divindade; b) em outros casos, o poder do governante era limitado pela divindade, cujo veículo era a classe sacerdotal.
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Exemplo altamente ilustrativo deste período roi (1 fgit(1. Om. <l orgn
nização política do Reino das Duas Terras se assentou na força política
do faraó. Historiadores modernos há que defendem que o absolutismo
faraônico foi o que permitiu o florescimento da civilização egípcia, que
logrou sobreviver por mais de trinta e dois séculos (de 3.500 a.C. a 30
a.C., aproximadamente). Segundo tais estudiosos, a concentração de poderes
nas mãos de uma única pessoa - o faraó - possibilitou a realização de
gnmues obn;s públicas, lais como os canais de irrigação e os templos religiosos. Ademais, não se deve esquecer que o poder do faraó encontrava
embasamento na religião - era o fmaó considerado a cllcarnaçüo do prCJprio deus Hórus.
2 . 1. 2 .
2.1.2.1.

Período clássico
Grécia

Não forjaram os gregos, durante ÍLldo o tempo em quc foram independentes, a plena unidade política. A Grécia nada mais foi do que um
aglomerado de várías Cidades-Estados, ou seja, de cidades que gozavam
de franca autonomia política, pois O objetivo, naquc1a época, era a autosuficiência; realmente, afirmou Aristóteles que a ~ocicJadc con~tituíúa por
diversos burgos formava uma cidade completa, com todos o~ meios de
abastecer-se por si. Tão marcante foi esta característica que, mesmo quando
uma cidade conquistava outra, não se observava a intcgraçiio de vencedores e vencidos em uma ordem comum. Como exemplo. cite-se a Liga de
Delos, por meio da qual Atenas submeteu as outras cidades a cla a!iadlls,
impondo-lhes tributos e exterminando as que ousaram dela Jesligar-se.
(Aliás, a sucessão de lutas fratricidas é que determinou a dominaçflo dos
gregos por outros povos.)
Duas foram as cidades que, no contexto da história grega. mais oobressaíram: Atenas e Esparta, profundamente diferentes. Atenas foi um importantíssimo centro comercial, artístico e cultural. est<mdo ligados a cla
nomes como Fídia~, P~ricles ç Sócrates. N c~la .. polis" é que se rc~ilizou a
primeira experiência democrática da história. Por sua vez. Esparta foi
caracterizada por rigidez política. \cnofobi<l c militarismo.
2. 1 . 2 . 2 .

Roma

De fundamental relevância esta quadra da história, pois o legado d..:
Roma para a formaçiio da civilizaçiio ocidental foi imensa. [fctivaIncntc,
os romanos deixaram-nos, ent1'l: üutras c.:ontribuiçõco,. o 'cu Jircito c o
conceito de ordem.
Lograram os romanos realizar, de ccrt<1 fornw, o sonho de Alcxandn:
Magno, legendário rei da Macedônia: uniram. sob a mesma autoridade. O
Oriente c o Ocidente. De fato, quando do seu 8pOgCU. o Império Romano
estendia-se da Bretanha à \:lcsopotilmia, bem como do !\orte da Africa aos
limites com a Germânia, determinados. basicamente, pelos rios Reno e
----------_
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Danúbio. A conquista romana, entretanto, demandou um longo período
de tempo, não tendo obedecido, absolutamente, a um planejamento prévio.
Assim, por exemplo, só para consolidarem sua dominação sobre a Península Itálica, os romanos necessitaram nada menos do que aproximadamen"
te duzentos anos.
Uma das mais importantes peculiaridades da organização romana era
a sua base familiar; há até quem sustente que a civitas resultou da união
de grupos familiares (gens). Como supremos governantes havia os magistrados, tendo sido reservadas, durante muito tempo, as principais magistraturas (como o consulado e a pretura) às famílias patricias. Gradativamente, em lenta evolução, outra camada social (a dos plebeus) foi adqui·
rindo e ampliando direitos - sobretudo através das famosas Revoltas da
Plebe (494 a.C. - 287 a.C.), primeiros exemplos de greves sociais da
história - , sem que, até ao final, desaparecessem a base familiar e a
ascendência de uma nobreza tradicional. A par disso, acrescente-se que só
nos últimos tempos, quando já despontava a monarquia absoluta, isto é,
quando o governante (imperador) começava a ser considerado dominus
et deus, é que Roma pretendeu realizar a integração jurídica dos povos
subjugados, mas, mesmo assim, procurando manter um sólido núcleo de
poder político, a fim de que se lhe garantisse a ascendência. Precisamente, deu·se isso no ano de 212 d.C., quando o Imperador CaracaIa conce·
deu a naturalização a todos os habitantes do Império, com exceção dos
peregrinos deditícios, que, perante o ordenamento romano, eram os que
menos direitos possuíam. Tal concessão da nacionalidade romana, realizada
por edito imperial, teve os seguintes escopos: a) politicamente, a unificação do Império; b) em termos religiosos, o aumento dos adoradores
dos deuses de Roma; c) em termos fiscais, o pagamento obrigatório, pelos
peregrinos, de impostos nas sucessões; d) socialmente, a facilitação e a
simplificação das decisões judiciais, em questões de Estado e capacidade
das pessoas. As conseqüências do edito em tela foram assaz importantes:
a) o direito romano passou a aplicar-se a praticamente todos os habitantes do Império, tendo perdido seu caráter pessoal e assumido caráter te,.
ritorial; b) iniciou-se uma fase de transição, dinamizada pelo Edito de
Milão (313 d.C.), através do qual Constantino assegurou a liberdade reli·
giosa no Império, tendo desaparecido, paulatinamente, por influência do
cristianismo, a noção de superioridade romana, base da unidade territorial,
e o pr6prio modelo escravista, sustentáculo da economia.

o Império Romano, a partir do século 111 d.C., começou a revelar
sinais de decadência generalizada. Debilitado militarmente pelas invasões
e saques dos bárbaros, enfraquecido economicamente por profundas crises
e galopante inflação, degenerado moralmente e corroído pela anarquia política, definitivamente desabou sob o jugo dos hérulos. chefiados por
Odoacro, o qual, com um golpe, destituiu o último imperador do Ocidente, Rômulo Augústulo (476 d.C.). Começou, então, novo ciclo histórico:
a Idade Média (476 - 1453).
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2.2.

Contribuição

A Idade Antiga deu o~ primeiros ~ubsídios para o surgimento, como
disciplina .iurídica autônoma, do Din::ito Internacional Público, a despeito
do fato de ter sido um período baSl<.lnle turbulento. lllarc,-ldo por muitas
guerras de conquista c de extermínio.
Aí é que se vão encontrar os mais 'Inligos tratados de que se tem
notícia. como, exempli grwia, ü celebrado entre o Reino de Laga"h c a
cidade de Umma (3.100 a.C.) e ü subscrito pelo Faraó Ramsés II c o Rei
dos Hiti1as. Katusil 11 r. sobre clíopera(,:uü militar mútua (? 1291 a.c.),
Outrossim, já nesta quaur<J da história se praticava a Jiplol11acia.
(.m que estão subentendidas as idéias de negociação. ausGncia de c::tJdo
de beligerftncia e imunidude. Da atividade diplom,;lica serviram-se os
egípcios. assírios, judeus, persas, gregos e romJnos, Jcvendo-se dar, contudo. ênfase maior a estes dois últimos povos.
Consistia a diplomacia. enlão, no envio ue negociadores para o exame de q'Jestão preeisJ: lratados de pJZ. ou ue aliança. solução d~ litígio~,
ou de conflitos armados. c acordos comcrei,lis, por exem[Jlo. Ad~mais.
era circunscrira a diplomacia. espacial e temporalmente. por causa das defici~ncias dus meios de comunicaçuo.

A título d~ ilustraçüo. comígne-se que o negociador helc;lico devi"
reuni r as condi(,:õcs de fidelidade ao seu dever, boa memóri'l. honeotidade.
auuúcia. eloqüência c habílidade. Quanto ao negociador romano, pnxisava ele ter o domínio da palavra, das 1clI'<IS, da arte, da eloqüência c da
represell1açüo.
3.

Idade Média (476 d.e. .). 1 .

1453 d.C.)

Resenha histórica

Entendida. por alguns, como a "lunga noite de mil anos e. por outros. como um cxtraordinúrio período de criação. resultou a Idade Média
do lento processo de conjugu(,:ão U3ó influências básicas dos romanos,
bárbaros e úrabcs.
Podiam-se encontrar jú nas declina11les instituições roman8s, J partir
do século IH d.C., vários elementos quc cLJntribuíram para a estruturação
do pt:ríodo m~dieva1. como. por c'\cmplo. o instituto do colonato C as
.. villas··.
Ouanw aos bárbaros (hérulos. ostrogoum. visigodos. suevos. alamanos. vündalos, an~:1os. saxões. fr'lIlcos. lombaruos. hunos, etc.), quebraram
eles a rígida c bem definida ordem romana. substituindo-a pela idéia
de revoluçãu. formmam reinos frágeis c, geralmcnte, ue cxistência conturbada e efêmera.
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Por sua vez, os árabes dominaram, por um bom tempo, o Mar Medi·
terrâneo, tendo feito constantes incursões nas costas da Europa, espalhado
o medo e estimulado a fuga para o campo, a ponto de. na época, ter
Ibn Kaldhun, historiador árabe (1332 - 1406), afirmado: "Os cristãos
não conseguem fazer flutuar no Meditenâneo nem uma tábua". Em cerca
de apenas um século, erigiram um império territorialmente superior ao
dos romanos. chegando a anexar, inclusive. praticamente toda a Península
Ibérica. Além disso, deixaram precioso legado cultural - afinal, foram
os introdutores, na Europa. do uso da bússola e da pólvora - descobertas
pelos chineses - . de novas técnicas de navegação e do cultivo da laranja.
Os principais elementos definidores da estruturação medieval foram:
o cristianismo e o feudalismo. O cristianismo foi verdadeiramente a base
da aspiração à universalidade. Superando a concepção que considerava valerem os homens diferentemente, de acordo com a origem respectiva. trouxe a afirmação da igualdade de todos perante Deus. Neste passo, é imo
portante assinalar o papel fundamental que exerceu a Igreja Católica, que,
com fulcro DO ascetismo religioso do povo, na concepção estática do mundo e no fato de ser, na época, uma instituição bem organizada, se tomou
a mais poderosa senhora feudal da Europa, contando. inclusive. com exér·
citas próprios. No que tange ao feudalismo, foi ele o modo de organização
estrutural da Idade Média, apoiando-se: a) socialmente. na existência de
três camadas rígidas, ou estamentos (nobreza, clero e povo); b) economicamente, nos bens de raiz (grandes lotes de terra. ou feudos); c) politicamente, na descentralização - ora, tinha o senhor feudal amplos poderes em seu território e o rei, "suserano dos suseranos", apenas uma autoridade nominal; d) juridicamente, nas relações de suserania e vassalagem
e no fenômeno da repartição da propriedade em domínio eminente e domínio útil.
Entretanto, lenta e continuamente, diversos fatores foram solapando
os alicerces que sustentavam toda a estrutura medieval. Dentre eles. citem·
se os precípuos: a) o reaquecimento das trocas e do comércio. tudo a partir
das repúblicas independentes do Norte da Itália (como Veneza. Gênova,
Pisa. Amalfi e Gaeta); b) o surgimento de uma classe de comerciantes, a
burguesia ("habitantes dos burgos"); c) a superpopulação dos feudos; d) a
ocorrência de excedentes agrícolas, em algumas épocas; e) a eclosão de
longos conflitos armados, como a Guerra dos Cem Anos, entre França e
Inglaterra (1.337 - 1453); f) a devastação causada pelas epidemias e
pestes (verbi gratia, a Peste Negra, que durou de 1346 a 1356 e ceifou
cerca de um terço da população européia); g) o desaparecimento de muitos nobres, devido às Cruzadas; h) a fuga, para as cidades. de servos, bem
como de nobres que, por causa do principio da primogenitura. se viram
excluídos do processo sucessório.
Com a degeneração do panorama feudal e das relações servis, começou a surgir, a pouco e pouco, um novo sistema econômico: o capitalismo
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mercantil, ou mercantilísmo, alicerçado na força ascendente da burguesia.
Foi esta nova classe social que deu grande apoio ao rei, que, com O progressivo esfm:c!amento do feuuulismo, foi recobrando o poder c o domínío sobre as terras até então governadas, de fato, pelos senhores kudnis.
Estabeleceu-se. asúm, um mútuo auxílio entre rei e burgue~iil: esta passou
a receber daquele apoio político e cargos administrativos; aquele teve desta grande ajuda financeira. Tal aliança foi, no crepúsculo da Idade Médi<l.
de extrema relevúncia, pois com base nela é que foi debilitado, at0 ü agonia, o poder dos nobres c, por extensão, foi desintegrado o sistemn kudaL
e que surgiram as condições favorávds para a realização das gran'Jes navcgnçõcs C para o advento do Estado,
Com a tomada de Constantinopla ~ último reduto do üUtrol~~ \ast~
e poderoso Império Romano do Oriente ~ pelos turcos otomanos (1453),
terminou a Idade Média. Teve início, então, a Idade Moderna (1.t~ 3 ~
1789).

3.2.

Contribuição

A mais notável contribuiçao da Idade Média foi o (kscnvo[\ iinento
da concepção da unidade do gênero humano, a partit, da obra dos ['ramks
pensadores cristãos da época. S,mto Agostinho e Santo Tomás ele Aquino,
os quais reiteraram a mensagem já dei;;ada por Jesus Cristo, pelos apósrolos (como São rv1ateus, São ]oiio e São Pedro) e por São Pnulo. Pode-~c
afirmar que o cristianismo foi o embasamento cultural do DireitO Internacional Público. por preg~lr a igualdade de todos e a fratcrnicbcic universal.
4.

Idade Moderna (1453 d,e.

4.1.

~

1789 d.C.)

Da Queda de Constantinopla (1453 d.e.) à Paz de l\/estphalia
(1648 d.e.)

4. 1 , 1 .

Resenha histórica

A união entre rd c burguesia é o que explica, em grande parte. as.
mudanças estruturais ocorridas nesta fase da história. Com supeJfíneo nela.
por exemplo, fortaleceu-se o poder real, tendo-se construído as monarquiZls
nacionais, que apresentaram os seguintes caracteres gerais: a) uníficaçao
interna da moeda, dos pesos e medidas; b) uniformização dc, mercado
consumidor interno; c) superação da cavalaria pelo exército regular
nacional: d) agrupamento de pessoas com mesma língua e mesmos costumes; cleJincnção de fronteiras; f) centralização político-<.ldministrativa.
Com a derrocada do feudalismo, passou a imperar o mercantilismo.
baseado nos seguintes elementos: a) colonialismo. isto é, conquista de territórios de ultramar para aquisição de matéria-prima e vemb de produtos
manufaturados; b) metalismo. quer dizer, acumulação de riqueza sob a
-~~-,
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forma de metais e pedras preciosas (entesouramento); c) plotecionismo,
ou seja, criação de barreiras alfandegárias para os produtos importados
de outros países; d) balança comercial favorável, id est, saldo positivo na
atividade de importação e exportação (superávit).
Como se percebe, tudo isto explica o porquê das grandes navegações.
Acresça-se, outrossim, que a tomada de Constantinopla, importante entre·
posto comercial, causou o encarecimento das especiarias levadas do Oriente para a Europa. Devido a vários fatores, como a localização geográfica
estratégica (proximidade do Oceano Atlântico), Portugal e Espanha lançaram·se ao mar. Disso resultaram. por exemplo. a descoberta da América
(1492) - que gerou a necessidade de definir-se a natureza das relações
entre os colonizadores (portugueses e espanhóis) e os índios, e concorreu
para que se tomasse ainda mais nítido o fato de que o ser humano participa de uma comunidade internacional - , a chegada de Vasco da Gama
às índias (1498) e o descobrimento do Brasil (1500). Não se pode deixar
de mencionar a assinatura do Tratado de Tordesilhas (1493). cujo objetivo foi a divisão, entre Portugal e Espanha, das novas terras descobertas.
As navegações transformaram estes dois países nas maiores potências do
mundo, uma vez que csrrearam para eles grande quantidade de riquezas.
Este período de prosperidade, porém, não durou muito tempo: vários fatores, entre os quais avulta o não-investimento, na manufatura, do capital
acumulado, levaram à sangria de recursos, a qual acabou por tomar Portugal e Espanha economicamente dependentes das novas potências: França,
Inglaterra e Holanda.
No campo da cultura, ocorreu o Renascimento. que contou com figuras como Leonardo da Vinci, Rafael, Míchelângelo, Petrarca, Rabelais e
Miguel de Cervantes, e que representou um retorno aos moldes de beleza
greco-romanos (clássicos).
Ademais. registre-se também a ruptura representada pela Reforma, que
desfechou um profundo golpe no domínio religioso da Igreja Católica,
que, sentindo-se ameaçada. reagiu com a chamada "Contra-Reforma", buscando aproximar-se dos monarcas para compensar as perdas sofridas.
4. 1 .2 .

Contribuição

Este período teve grande importância, pois nele é que surgiu o Direito Internacional Público como disciplina autônoma, em virtude, mormente, das obras de Francisco de Vitória (1486 - 1546), Francisco Suarez (1548 - 1617), Alberico Gentili (1551 - 1608) e Hugo Gr6cio
(1583 - 1645).
Primeiro catedrático em Teologia pela Universidade de Salamanca e
defensor ferrenho das idéias de Santo Tomás de Aquino, Francisco de
Vitória analisou. sob o prisma filosófico-teológico, a chegada dos espanh6is
à América. Segundo ele, as relações entre os indígenas e os colonizadores
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devia ser regida por um direito que conviesse a toda a humanidade, o
"Direito das Gentes". Os ensinam~ntos deste grande teólogo foram compilados no livro Relectiones Theologicae (15')7).
Francisco Suarez, em seu tratado De Legibus ac Deo Legislatore
(1613), defendeu pertencerem as cidades independentes. as n::públicus e os
reinos. a um conjullto maior. o gênero humano. regulado. l.:onsoanLc clc,
por direito especiJI.
Desligado da perspectiva filosófico-teológica, Alberico Gcntili estudou detiàamcntc a questão das imunidades diplomáticas. sob o prisma
puramente jurídico, em seu livro De Legationibus (1538).
Contudo, sem qualquer sombra de dúvida. o mais importante vulto
desta época foi o jurista holandês Hugo Grócio, Foi ele quem escreveu a
primeira obra sistemática e geral sobre o Direito Internal.:iona! Público,
De Jure Belli ac Paris (1625), em que cle tratou do reconhecimento e da
observancia de normas que, conquanto pertencentes à comunidade global.
eram. para ele. necessárias à solução de problemas de cada Estado. Hugo
Grócio, portanto, foi o fundador do Direito Internacional Público como
ramo autónomo da Ciênci<l do Direíto.
Sua obra foi tão marcante que influenciou o Congresso de Westphalia, que encerrou a Guerra dos Trinta Anos (1618 [648).

4.2.
4.2 . 1 .

Da Paz de Westphalia (1648) iI Revolução Francesa r1789J
Resenha histórica

O Tratado de Westphalia (1648) pôs termo, como já se disse, à Guerra dos Tt'Íntu Anos, conflito político-religioso que. suscitado pelo antagonismo enl re católicos c protestantes e pc las ambições da Austria. teve como conseqüências a ascensão da França ao posto de maior potência da
Europa continental, a independência da Ilolanda e o estilhaçamento do
Sacro Império Romano-GermÚnico.
O que mais fortemente caracterizou este período foi uma crescente
wncentração de poderes nas mãos do rei. Este ajudarn a burguesia. até
um certo tempo. a erguer-se, mas passou a obstaculizar a ascensão dela,
o que, em parte. é explicado pelo fato de Ler-se apmximado da nobreza
- com a concessão de pensões e subsídios - e da Igreja Católica. Assim.
J burguesia promoveu um amplo movimento cultural, o Iluminismo. por
meio do qual combateu o absolutismo dos reis e o próprio clericalismo.
O triunfo da burguesia realizou-se, definitivamente, na Revolução francesa, com a derrubada do Antigo Regime (1789) e a eliminação dos últimos resquícios feudais (como certos impostos medievais até então em vi·
gor). Longe de ter-se circunscrito ao território da França. a Revolução francesa repercutiu univasalmentc, tendo difundido as idéias individl13listas
do Iluminismo, baseadas na igualdade, na liberdade e na fraternidade
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(liberté, egalité. jraternité), e influído na independência das colônias da
América (entre elas o Brasil).

Com a Revolução Francesa, apagaram-se as luzes da Idade Moderna,
tendo começado novo período histórico: a Idade Contemporânea (1789 a
nossos dias).
4.2.2 .

Contribuição

O Tratado de Westphalia inpirou-se nas idéias de Hugo Grócio, ten·
do sido um verdadeiro marco histórico, porquanto com ele nasceram os
conceitos de Estado e soberania. O sistema internacional, após a paz de
Westphalia, passou a compor-se de Estados independentes e soberanos,
juridicamente iguais entre si. Novo princípio basilar de paz, o do equilíbrio entre os Estados, instaurou-se.
Com referência à soberania, frise-se que, a partir do século XVI, ela
começou a receber tratamento te6rico. A primeira obra te6rica sobre soberania foi Les Six Livres de la République (1576), de Jean Bodin. Nesta
famosa obra, Bodin afirmou ser a soberania um poder absoluto e perpétuo - ilimitada e sem tempo certo de duração. A estas características outros
autores, posteriormente, somaram a inalienabilidade. Já nos últimos estertores da Idade Moderna, em 1762, foi publicada a obra Do Contrato Social, na qual seu autor, Jean Jacques Rousseau, demonstrou a indivisibilidade da soberania.
Por fim, várias obras específicas de Direito Internacional Público
foram publicadas no período em cogitação, tais como: Fundamenta juris
nature et gentium (]705), de Christian Tomasius e Jus Gentium (1749),
de Christian Wolff.
5.

Idade Contemporânea (1789 5. 1.

nossos dias)

Da Revolução Francesa (1789 d.C.) ao fim da Primeira Guerra

(1918 d.C.)

5 .1. 1.

Resenha histórica

Com a ascensão política de Napoleão Bonaparte, terminou a Revolução Francesa (1799). Napoleão sagrou-se Imperador da França (1804),
devendo-se a ele o início do movimento de codificação - aprovaram-se,
entre outros, o Código Civil Francês (1804) e o Código Comercial Francês (1807) - e o conceito de nação. Ademais, Napoleão, por meio de
guerras de conquista, começou a ampliar o território da França, tendo
anexado, por exemplo, a Áustria. Contudo, a constante rebeldia dos submetidos, o fracasso do "bloqueio continental" (contra a Inglaterra) e a
derrota fragorosa do exército francês na Rússia puseram por água abaixo
o sonho napoleônico: construir a "Grande França". Napoleão foi deposto
e exilado. Conseguiu escapar do exílio, retomou à França. foi reconduzido
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ao poder sob as aclama;;ões do povo. m8S definitivamente fracassou na
Batalha de Waterloo. na Bélgic8, diante de Lurd Wellington (1815). Novamente exilado. morreu em 1821, esquecido.
Derrotado Napoleao, organiwu-oe o Congresso de Viena (18151. para a restruturaçi'ío do mapa político europeu. Chegou-se até ao estabelecimento de uma aliJnça militar. a Santa Aliança. que logo malogrou. A
influência das decisões tomadas no Congresso de Viena ~c fez sentir at~
18")0. ;..reste ano e, mais tarde, nu ano de 1848. eclodirmn as chamadas
.. RevollJ(;ões Liberais". por meio das quais a burguesia definitivamente se
impôs, tendo-se observado a dcrrocJda das monarqui::Is absolutistils e a
difu~uo do sistema parlamentarista de governo e do constitucionalismo.
Fenômeno de amplíssimo alcance que se consolidou 110 período em
tela foi a Revolução Industrial. Iniciada na Inglaterra. em virtude. mormente, da abundância dc capital, de tecnologia e mão-de-obra que este
pais reunia, espraiou-se para outros países da Europa e do resto do mundo. A industrialização gerou a necessidL~de de mercados fornecedores de
matérias·primas, bem como de consumidores de produtos industrializados.
Deu-se início, assim. a uma nova corri da c010n ialista, durante a qual a
I nglaterra e a rrança construíram os maiores impérios coloniais do mundo: o do primeiro país atingiu a extensão máxima de 24 milhões de quilômetros quadrados e o do segundo. a de 9.6 milhões de quilômetros quadrados. Disputaram-se. basicamente. terras da África e da Ásia.
Chegou ao seu termo. em 1871, o processo de unificaçao da Itália
e o da .'\lcmanha - até entZío divididas em reinos. principados. cidades
e ducados independentes - , eom base no nacionalismo. Após tais processos, lançaram-se também estes dois pLlÍ5CS, impelidos pelo motor da
industridi7ação. à conquista de colônias.
Ademais, o fim do século XIX Jssistiu ~l ascensão dos Estados Unidos, que. por volta de 1895, já cram comi(;crados a maior potência industrial do globo.

Tú na alvorada do século XX. o panorama mundial encontrava-se
tenso. A disputa de mercados fui levando as rc1Jções entre as pot1311cias
européias, a pouco e pouco, J() desgaste. A [mopa assemelhava-se a um
barril de pólvora prestes a explodir. Infelizmente, ele explodiu: a causa
imediata fora o assassinato, por um estudantc, do Arquiduque Francisco
Ferdinando. herdeiro do trono HusrrÍ<JCo. quando em visita oficial à Bós~
nia. uma província da Sérvia (1914). Irrompia, assim, a primeira grande
conflagração mundial, alimentadn, basicamente, por dois blocos de países:
a Tríplke Aliança, da qual participavam o Império Alemão (2." Reich),
o Império Austro-Húgaro e o Reino da Itália (que, em 1915, retirou seu
apoio). c a Tríplice "Entente". composta por Inglaterra, rrança e Rússia.
Após quatro anos de comb<ltes. que contaram. aliás, a partir dc 1917.
com a participação dos EUA, acabou a guerra com a rendição da AkmaR. lnf. 1~9isl.
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nha e seus aliados (1918). Por fim, foi deposto o Kaiser alemão, esfacelou-se o Império Austro-Húngaro e foi derrubado o czar russo pelos socia·
listas (1917), tendo-se instaurado, em 1922, a União Soviética.
5.1.2.

Contribu~ão

Diferentemente do período anterior, em que se pôde observar o auge
dos Estados soberanos, este período foi marcado por um esforço de institucionalização da ordem internacional.
Assim, por exemplo, realizou.se, em 1815, o Congresso de Viena,
que, apesar de imbuído de um intuito de associação orgânica de Estados,
efetivamente não vingou.
Outrossim, durante este período, o Direito Internacional Público viuse robustecido no que se refere à positivação. Realizaram·se conferên·
cias internacionais de vulto, dentre as quais se destacaram: a) a Primeira
Conferência de Paz de Haia (1899), em que se criou a Corte Permanente
de Arbitragem, para se dirimirem controvérsias entre os Estados interessados, e em que se assinaram convenções sobre guerra terrestre e huma·
nização da guerra; b) a Segunda Conferência de Paz de Haia (1907), na
qual o Brasil foi representado pelo conspícuo baiano Rui Barbosa, que
defendeu a igualdade entre os Estados de maneira tão brilhante e erudita
que lhe foi atribuído o epíteto "Águia de Haia", e na qual se celebraram
convenções sobre abertura de hostilidades de guerra, sobre direitos e deveres dos países neutros e sobre limitação do uso da força para c0brança de dívidas dos Estados, entre outras matérias.
Ganhou especial relevo, ademais, a arbitragem como solução de conflitos internacionais.
Com a expansão imperialista da Europa na América, África e Ásia,
surgiu a tendência de considerar-se o Direito Internacional Público como
destinado a reger exclusivamente as relações entre os Estados europeus.
Ora, nisto estava embutida a idéia, nutrida pelos europeus, de que s6
a Europa era civilizada. Esta concepção foi sendo alterada paulatinamente, em virtude da independência das colônias européias na América (como
o Brasil), da organização destes novos países independentes (os EUA,
"e.g.", emergiram como grande potência industrial) e da própria atuação
de juristas, inclusive brasileiros.
Finalmente, mencione-se que houve importante produção científica
neste período. Citem·se, verbi gratia, as obras seguintes: Digest 01 International Law (1906), de J. B. Moore, Traité de Droit International Public
(1922 - 1926), de Paul Fauchille, e Evolução do Direito Internacional
(1908), de João Cabral.
5.2. Do Fim da Primeira Guerra Mundial (1918 d.C.) ao inicio da
Segunda Guerra Mundial (1939 d.C.)
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5.2.1.

Resenha histórica

Este período foi
econül111cas.

devl:ra~

conturb,ldo, prenhe (k

eri~es

polítlco-sócio-

-\5 humilhantes condiçoes il1lpc~ta~ ~L Alcllli.lIlha ''''ab,lf<1Il1 por nela
provocm uma crise de seriísoimas propor~õc:'.

A It:t1ia. a despeito de t":I-~e afnswdü lb Tríplice .\li<:nt;a c lutado
bravamente ao lado da ''Enknte Cordiale". não obteve qL1alqu~r benefício
material por isto.
Além disso, os Estados Lllido~. impo::sibilitados de exportar, cm larga escala, os produtos confcccionadl'~ durante a guerra. ba~icamente por
causa do reerguimento econômico-im.lustrial da Europa. for,ml envolvidos
por uma crise de superprodu~i1o d..: gig,:lllCSU1S propurções. que acabou
abalando profundamcnk a economia mUL~Jial.
Todo este quadro problcmáti..:u l'ortaleceu concepções políticas de ultradireita, como o nazismo e o fascismo, surgidos para se poder fazer frente ao
socialismo, a1tament..: atrac·lte piLra ,lS call1ad,~s pubres. as mais atingidas
pelos corolários destas crises: inrJacão. cL:sempn:go, etc. Origjnaram~se,
por conseguinte. os regímes tola1itúrios. CUm(l o de Hitler. na Alemanha,
e o de \1ussolini, na Itália. Enfim. rrepiLr;)ll~SC (l tcrreno para a eclosão
da Segunda Grande Guerra (1939 - 1945).
5.2,2.

Contrihuição

Assinaram-se os tratados de paz que puseram termo, oficialmente, à
primeira Guc:rra '\hmdial. foram eles: a) o de Versalhes. com a Alemanha: b) o de Saint Germain. com a Auslria; c) o dc l\euillv. com a Bulgária: d) o de Trianon, com a Hungri'l. \lct'u: desLLs tratados. constituiu-se a Sociedade das Nações. a primeira urganizaçJo inkrnaciollaI de
vocaçüo universal. Seu escopo era o de pmmtir a paz no mundo. Instituí LI a Ccrtc Permanente de Tmtit;a Intcrnacional. em Haia (1920). Contudo. não logrou hito: há até quem considere que Slla inopcrüncia foi
um dos fatores determinantes da Segunda Gucrra Mundial.
Entre os grandes doutrinadores deste período. mencionem-se Ham
Kelsell (188! 1l)7.::n. Santi Romanll (188'5 19471 e i\! ax 1-1 ubcr
(1874 1960).
5.3.

5.3. 1.

Do Início da Segunda Guerra Mtl1ldial (1939 d.e.) a

110~SOS

dias

Resenha histórica

Em [." de setembro de ! 9,9. Hitler invadiu a Polônia. Em resposta,
Inglmerra e França, uliacbs da Polônia. aos ') de setembro. decl<lrarnm
guerra it Alemanha. Ec1oJiu. assim. a Segunda Guerra \hmdial. um dos
mais horrendos conflitos a que a humanidade já Zlssisti lI. Teve como proR. Inf. legisl.
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tagonistas dois grupos de países: o dos Aliados. do qual participavam os
EUA, a Inglaterra e a França, e o do Eixo, composto pela Alemanha,
pela Itália e pelo Japão. Acabou de forma trágica: com o lançamento de
duas bombas atômicas, urna sobre Hiroshima e outra sobre Nagasaki. O
saldo das hostilidades foi abominável: foram gastos cerca de 1.5 trilhão
de dólares; faleceram aproximadamente 50 milhões de pessoas; os países
europeus e o Japão foram arrasados. despontando como superpotências os
EUA e a URSS; foi a Alemanha partida em duas: República Federal da
Alemanha. com capital em Bonn, e República Democrática Alemã, com capital em Berlim Oriental.
A Segunda Guerra mudou radicalmente os destinos do homem. em
todos os aspectos.
Dividiu-se o mundo em dois grandes blocos: o capitalista, sob a égide dos Estados Unidos, e o socialista, sob a hegemonia da URSS. Formouse também o bloco dos não-alinhados. cujos componentes, em última análise. acabaram por aproximar-se mais de um ou de outro dos blocos men·
cionados.
Instaurou-se a chamada "Guerra Fria", que teve por base as disputas e rivalidades entre os EUA e a URSS e que gerou um novo e preocupante clima de tensão, uma desenfreada corrida armamentista e uma
constante ingerência das duas superpotências na vida de outros povos.
Chegou-se mesmo a cogitar da pos&ibilidade de ocorrência de uma terceira
guerra mundial.
Por outro lado, os antigos impérios coloniais europeus começaram a
desintegrar-se. Um a uma. as antigas colônias na Africa e Ásia libertaramse do jugo das metrópoles européias, geralmente por meio de conflitos
armados. A título de ilustração, podem ser citadas a sangrenta independência do Quênia, em virtude da atuação do grupo dos "mau-mau" e a
guerra de independência da Indochina, liderada por Ho-Chi-Min. O cenário internacional passou a ser povoado de diversos novos Estados.
Nunca o homem progrediu tanto como nos últimos tempos. Naves
não-tripuladas singram o espaço infinito. Satélites artificiais giram em torno do planeta, facilitando enormemente as comunicações. A Medicina tem
conquistado vitórias atrás de vitórias. A Eletrônica e a Cibernética abrem
novas perspectivas para o futuro. Os meios de transporte e comunicação
têm-se desenvolvido tanto, que nenhum país do mundo se acha completamente isolado dos demais. Os computadores revolucionam as concepções
do conhecimento humano, estando presentes em quase todas as atividades
humanas, direta ou indiretamente. Mais e mais tem o homem penetrado
nos segredos do átomo, da matéria e da própria energia.
Nosso planeta tem sido palco de choques armados locais e regionais,
como a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coréia, a Guerra dos Seis Dias,
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as lutas entre faeções reli!:!ioséls no Urano c a Guerra Irã-Iraque. sem
se falar da escalada terrorista.
Graves crises têm afetado, de tempos cm tempos. o bom andamento
da economia mundial, como, por I.'\.cmplo, as prmoc[]das pela alta
dos preços do petróleo, em 1973 e 1980.
Têm-se robustecido as [2réll1des companhias multimH:ionais, ou transnacionais.
A partir da década de 1980, os rumos da história têm-se alterado bastante, com a afirmação, no quadro político é econômico, de novas forças.

Devido principalmente ü atuJçilo do lideI' wviéLico Gorbachev e de
Ronald Reagém. Presidente dos EUA de 1980 a 1989, mudou o diálogo
entre as duas superpotências, o que permitiu umJ aproximação maior entre o Leste e o Oesto:: c tornou féict ível um efetivo plano de desarmamento.
A URSS procurou abrir-se politicamenLe, at wves da chamada ., perestroika": rompeu-se o monopólio de poder do Partido Comunista Soviético,
o que permitiu o aparecimenlO de JlOvas f(\r~~!, políticas em território da
URSS. Esta abertura, porém, provocou a fragmentação total dü paí~.
Praticamente todos 0' regimes cumunistas do Leste Europeu ruíram
solapados por fortes movimentos popular:>. O próprio '-luro (1.;: Berlim,
símbolo da divisão do mundo, foi demolldu. tendo sido seus pedaços
leiloados.
Outrossim, não se pode mais aceitar, hoje, a bipolarização política,
há pLlíscs que, como a Chin~:, reconhecidamente passuram a
exercer papel de destaque no quadro po1i[ico mundial.
porqu~mto

)Jo campo econômico, novas f0!'l,'~I~ ~c:nlwram cspal,'o. como, por
exemplo, o Japão e o Merc~ldo Clit11UIll Furopeu, ewmplos de recuperação industrial.
A própria consclcncia do homem, em geral, trunsformou-se deveras.
surgindo movimentos a favor da valol'i:::lc~lo c1<l mulher, de respdto aos
direitos humanos e de proteção da ccolo,;::ia.
5.3.2.

Contribuição

Apesar do ceticismo demonstrado. durante as dU~lS guerras mundiais
(em virtude das crises e problemas pela humanidade enfrentados ncste
período), com relação <la Direito Internacional. tem cabido ao labor doutrinário e ao próprio rc!acionamento entre os Estados a rcafírmação da
existência e da efetividade deste ramo da Ci0ncia Jurídica.
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Assim, tem-se publicado livros de peso sobre o assunto, tais como:
Natureza Jurídica do Mar (1943), de Breno Machado Vieira Cavalcanti;
Curso de Direito Internacional Público (1968), de Celso Albuquerque
Mello; e Direito e Relações Internacionais (1971), de Vicente Marotta
Rangel.
Ademais, grande número de novos Estados soberanos se constituíram a partir do movimento de descolonização da Ásia e da África, o que
provocou o aumento da comunidade internacional e das próprias relações intergovernamentais.
O entrelaçamento dos povos, devido, em grande parte, à facilidade dos
meios de comunicação e transporte, tem gerado conseqüências mui importantes, tais como: a) a assinatura de vários documentos intergovernamentais (por exemplo, a Carta do Atlântico, de 1941, assinada pelos EUA e
pela Grã-Bretanha); b) o surgimento de várias organizações internacionais,
entre as quais se destacam a ONU (que abrange todos os países, excetuada
a Suíça), o MCE e a CECA; c) a celebração, cada vez mais constante, de
tratados internacionais, dentre os quais pode ser citado o Tratado de
!taipu, entre Brasil e Paraguai, para a construção da usina hidrelétrica
homônima.
As conquistas e inovações tecnol6gicas, por sua vez, têm também
exigido a intervenção do Direito Internacional Público, o que pode ser
comprovado pela assinatura, em 1967, de significativo tratado sobre explQ...
ração e uso dos espaços cósmicos, sobre a Lua e demais corpos celestes.
Tem o Direito Internacional Público assumido crescente preocupação com o homem e com o próprio meio ambiente, o que se infere com
lastro, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948),
na Convenção para a prevenção da poluição do mar por hidrocarbonetos (1954), na Convenção de Genebra sobre Alto Mar (1958) e na Conven·
ção sobre Responsabilidade Civil no Âmbito do Transporte Marítimo de
Material Nuclear (1971),
Finalmente, mencione-se o Tribunal de Nuremberg, criado após a Segunda Guerra Mundial, o qual julgou crimes praticados durante este conflito, efetivando a responsabilização de pessoas físicas no âmbito internacional.
6.

Conclusões

Apesar de o Direito Internacional Público ser considerado um ramo
relativamente novel da grande árvore que é a Ciência Jurídica, suas mais
distantes origens positivamente confirmadas remontam à Idade Antiga,
com os primeiros tratados e a atividade diplomática, se bem que autores
haja que sustentam a possibilidade de tais origens se localizarem em fases
ainda anteriores.
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Para que o Direito [nternacional Pt'ibl ico assumisse um carúler definitivamentel:jcntífico ..: autônomu, com principios norte adores próprios.
contribuíram decisivamente: aI a influência da filosofia cristã, que trouxe
a idéia de unidade do gênero humano; bl o descobrimento da América.
fruto das grandes navegaç6es. por ter criJUO a necessidade de definir-se a
natureza das relações entre os COlOllizéldores (portugueses e cspunhóis) e os
índios. e ter tornado ainJ" mais visível a c:-.istência ue UI11~l wmunidade
internacional; c! a obra de quatro grandes escrilorcs. a saber, Franl:isco de
\'itóri a. Franci,co Suarez, AI berico Genti Ii c. principalmente, Hugo Grócio
(in "De Jure Belli ac Pacis", 162')), Desde então, a respeito do Direito
Intcrnacion,il PÍlhlico têm sido L'scrilas nun~LTosas ohr;}s de vulto.
Com a celebração do Tratado de Westphalia (1648), inspirado, aliás,
na obra de Hugo Grócio, origindram-se doi, conceitos fundmnelltais: o dc
Estado e o de soberania. A partir daí, in~lJgurou·se um periodo de coexistência, fundauo no equilíbrio de Estados absolulanll'nk soberanos.
limitando-sc o Di r..:ito Internacion,il Público à rcgcnciJ (bs relações
entre eles,
Entretanto. com o tempo, o rel~lcionWlli.:llto entre os Estados sofreu
paulatinas modificélçues, passLllluo U:l política
mera l:oe:-.istcncía para
a de colabora\;iio. o quc se comprova com a ce1cbrar.;ão, caua vez mais
freqüente. de tratc;uos. e com o surgimclllu de diwrsas org<lnizações c
associações inte1'll:lcionais. (Tudu isto revc'b a própria relativização do
conccilo de sobcnmia.)

uc

~ào se pode pensar, porém, que toua L',la evoluc:IO se tem dado de
mancira linear, unllorme. Jvluito pclo conlrúrio: foi caraclcrizaua por idas
e vindas, altos e b<l1>,05. ExemplifiGlti\mnenie, mencione-se qu..:. no correr
do século XVI. o Direito Internacion,il I'ílhlico foi analisado e considerado sob a luz do jusnaturalislllQ e, dos séculos XV] I ao Xl X, sob ü prisma
da concepção posi livista, da qual ucrivou. uig,,-sc dc p.:lssagern, o curoccntrismo, já veí'sado neste estudo, Outrossim, não se pode esqueccr do ce·
ticismo reinunte no período cntre as duas guerras mundiais,

Assim. o que se percebe. apc,,,r de regressos em certas fnses hi~,tóri
cas, é él tendência progressiva de reconhecimento c ampliação do Direito
Ime1'll.:lcional Público, em todos os sentidos. podendo ,er ele hoje definido
como sendo o complexo de nGl'ma~ que n:gL'Ill. além dü~ direitos e deveres
internacionélis dos Estados, os da, enlidaJe~ a eles amílog<lo. das organizaç6es intel'llaciollais, Jus homem, e da própria llumanidJde.
Acreditamos que se,ia ú Direilú Intenm.:ioil,JI Público o grande instrumento de que o homem poderá utilizar-se. clOraqllltc. para regulamentar e
controlar as eOllseqücncias negativas. no úmbito internacional. do progrcsw
e da tcenolgia ~ por exemplo. a polui\;ão dos mares, ou da atmosfera
terrestre.
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Por fim, como produto da própria atividade humana, o Direito Internacional Público vai ser influenciado por todas as transformações por que
o homem está passando na fase atual e irá passar no futuro.
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A Evolução do Direito Internacional Fluvial
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SUMARIO

1. A evolução do Direito rn lernacional Fluvial. 2. Da
anhgüidade ao Congresso de Viena. 3. Do Congresso de
Viena à Convencáo de Barcelona. 4. Da Convenção de
Barcelona à ép~ca contemporânea. 5
Conclusão.

1.

A evolução do Direito internacional Fluvial

As questões relativas aos direitos sobr-: a úgua silo CSSCneLalS em
toda [arma d" organizaçuo hUlllJna c. em Cüllseqii0ncia, consubstanciais
aos problemas do modelo mais complexo de estruturação política que
conhecemos sob a forma [li: ES(éldo. I As úguas nua respeita:l1 as frollteirils estabelecidas pelo homem. A mobilidJde, que é uma característiczl
primordial dcste recurso natural, remete-nos à complexidade de tudo que
concerne à sua utilização, administração c conservação na esfera internacional.
1 "Os direitos sobre a água têm sido objeto da prcocupaç~~o do Esrado des::,,'
a sua mai,', precoce forma de organização. A luz das mais recentes pesquisas. 1150
é exagerado ,dirmar que nos seis últimos séculos 'cada organizaçâo do Es~ ado
tem origem nos direitos sobre a água" EEREER, F, J, Rivers in internationd iau'.
London, Sleven and Sons; New York, Oceana PU'JUcations, 1959. p. 1.
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Assim é que as águas de curso internacional sempre foram objeto
importante das relações internacionais. As convenções concluídas sobre
a matéria são numerosas, mas as controvérsias que delas resultam apa·
recem com muita freqüência.
Algumas observações introdutórias, de caráter metodológico, fazem-se
necessárias. Primeiramente, cabe precisar que procuraremos, no presente
artigo. seguir cronologicamente a evolução do direito internacional fluvial,
mencionando as referências históricas mais citadas pela doutrina. Estas
referências serão dadas de maneira a situá·las no contexto da criação
de determinadas normas de direito, da formação do pensamento doutrinal
e da jurisprudência. Estimamos que as condições históricas, geográficas,
políticas e econômicas devem ser levadas em conta para compreender-se
o conteúdo do direito. Assim, sem a pretensão de sermos exaustivos, procuraremos problematizar o conteúdo do direito internacional fluvial.
Desta forma, examinaremos o desenvolvimento do direito internacional
fluvial desde a antigüidade até a época contemporânea. Para fazê·lo,
demoramo-nos mais longamente no período que vai do Congresso de Viena,
de 1815, até a época imediatamente posterior à Conferência de Barcelona,
de 1921. Sobre as Nações Unidas e o período que segue sua criação,
abordaremos somente aspectos mais genéricos. A multiplicação do aproveitamento da água, os numerosos documentos elaborados por organismos
intergovernamentais visando à regulamentação de seu uso, assim como os
diversos regimes particulares adotados recentemente justificariam um estudo
específico.

2.

Da antigüidade ao Congresso de Viena

A história mostra que os rios sempre tiveram um papel muito inportante, seja como vias de comunicação e de comércio, seja para a utilização
doméstica e agrícola nos territórios que eles banham. "As primeiras civilizações brilhantes são civilizações fluviais; os rios foram o berço dessas
civilizações". 2
Com efeito, na antigüidade, vanas civilizações se desenvolveram na
margem de grandes rios. Estas civilizações se diferenciam dos modos de
vida primitivos pelo domínio de técnicas agrícolas engenhosas (técnicas
de irrigação e de drenagem) que representam um passo decisivo na organização do meio ambiente. Assim foi o caso da Mesopotâmia que, quatro
2 COLLIARO, Claude-Albert. "Evolution et aspects actuels. du régime juridique des fieuves Internatlonaux." Recuei! des cauTa de Z'ACGCUmfe de DroU InteTnational. V. 125. 1968, p. 3405.
R. Inf. Jegill.

Bralília

a. 29

n. lU

jul.lMt. 1992

mil ;!flOS anh.:s (Li cr:1 cristii. dcscll\'ulvcu-sc Clll uma rcgIaO banhada pelos
rios Tigre t: Eufr<:lle,,. Da lllesma forma, no Egito, à mesma época, o
Nilo engendrou o uese1l\'ol\'imcnLo clt: lima grande i:ivilização. Mais tarde,
no Extremo Oriente. outra, civiliLaçõcs. igualmcnk notúveis. apareceram
nos vales do [ndus e do rio Amarelo.

A époi:<l do império rumano. rn:unhi:cia-se aos rios umu grandc,
importância. O direito romano distingue dois tipos de rios: os FLVMJN.l
PERFJ'v'l\iJA, que correm reglll3l'l1lenrc entre duas margens, e os FLliAfiNA TOR/~EJ'v'TL1. yUí: têm
uma existência pn.::cúria. Segunuo as
"[ nstitutas", os FLUA11 :'VA fl[~.RENN IA, mesmo quanuo não navegáveis,
suo considerados como 1\1,'5 COM.\:1UN1S. Desta forma. os romanos assi·
milavam a úgua corrente ao ar e ao 11];11', que são comuns a todos, não
.podendo. portanto. ser monopolizados. A liberdade de navegação foi,
pela primeira vez expressamente mencionada pelo direito romano, que
previa que a navegm;ão do~ rios perelleo seria livre e exercida sob a vigílància do Estado. percebendo c~le imposto ,ohre as mercadori[]s transportauas. ::
Na lUUlk I\kuia, após as gralldc~ i1\Vasõc~. a~ vias fluviais ;luquirem
grande importância em razüo da falta ue segurança das vÍ<:ls terrestres.
Com o aparecimento do fcuuulismo, os rios passam ao domínio de cada
soberano local. que os considera como uma vcrdadcira propriedaue. Esta
Gpoea é marcada pelos entraves ao transporte fluvial. sujeito a toda ~orte
ue restrições e embarw;os fiscais. Pouemos caracterizú-la por dois traços:
monopólio e fiscalização.' O hloqueio de algumas vias fluviais chegou
a ser previsto por ulguns tratados, dos quais o mais cunheciuo G o Tratado
uc \Vestfália, a~sinmio em \hinster em ')0 uc .ianeiro de 1648. Este tratado
reconheceu aos Países Baixos o uircilo de fechar o rio Escalda, provocando a decadência de Anttl~rpia qu..:, eabe lembrar, era a capital econômica do Ocidentc nu século XV.
No iníciu do scculü XV [l. l;r~llilb allllllcia sua leoria sobre a liberdade do uso inoeente dos rio" em oua obra De jure belli ac pacis. Esta
3 A propósito da inflUência do direito ru:llanO sobre o direito int~rna~iOll'll
fluvial, ver as inLere~santes observaçucs ele WI:\'IARSKI, Bohdan. "Principes gél~e
raux du droit fluvial intcl'national"', Recueil dcs Cours de I'Académie de Droit
Intcrnalional. V, 45. 1933, pp. 107-118. O autor afirma que "o direito romano (, .. I
nau é nem uma fonte de direito inltrnacional, nem a base .jurídica da navegaçao
em território estrangeiro, As verdadeiras teorias. que baseiam no direito natural
o direito à navegaçiio dos rios, nós as enconn'aremos em Grotius e seus continuadores," O direito fluvial romano, explica o autor. era um direito privado por
exce10nciu, direito feito por e para os cidadãos do império. não se conhecendo
quase nad.a sobre a navegação estrangeira nos limites do império romano.
4 ROUSSEAU, Charles, Droit Internat/anal Publico Paris, Sirey, 1980. IV, V.
p.486.
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teoria defende o direito natural de todas as nações de fazer uso inocente,
segundo suas necessidades, das coisas que pertencem aos outros. ~ con·
siderado inocente o uso que não causa aos proprietários incômodos nem
perdas. Como as coisas que não se esgotam são susceptíveis de uso inocente,
os rios, no que diz respeito à navegação, são objeto deste uso.
Pode-se dizer que a teoria do direito de passagem inocente marítima
e fluvial não foi além do campo teórico até o final do século XVIII. Em
todo o caso, é interessante notar que mesmo se o Tratado de Westf41ia
representa, como já dissemos, a aplicação extrema dos entraves à navegação
fluvial, comum na época, ele significa também uma mudança na história
do direito internacional fluvial por outras razões: "Pela primeira vez reali·
za·se um congresso para resolver-se questões internacionais e que, ao lado
de tratados com objeto político, (realizam-se) tratados com objeto econômico. Deve-se notar ainda que as idéias de Grotius, segundo as quais existiria,
fundada na solidariedade de interesses, uma sociedade de Estados, sociedade
que suporia entre seus membros, independentemente de toda relação
contratual, uma reciprocidade de direitos e deveres; estas idéiae (entram)
na prática pela primeira vez." Com efeito, no começo do século XVII,
uma novidade aparece: "as questões relativas à navegação em rios não
(são) mais inteiramente abandonadas à decisão do soberano territorial,
mas (são), às vezes, objeto de entendimentos convencionais enlTe os Estados
ribeirinhos. Para que se entre em acordo sobre a utilização internacional
dos rios. estas convenções entram para a prática do direito internacional.
Raros no começo, estes entendimentos se tomarão cada vez mais numerosos... •
Durante o período imediatamente anterior à Revolução Francesa, a
navegação internacional continua a sofrer vários entraves. Dois fatores
são os principais responsáveis por esta situação: a rivalidade política entre
potências (fator de ordem internacional) e a política fiscal (fator de ordem
interna). Um fato típico desse período é a confirmação do Tratado de
Westfália por vários acordos durante todo o século XVIII.
Com a Revolução Francesa assiste·se ao triunfo das idéias liberais.
Pelo decreto de 16 de novembro de 1792. emanado do Conselho Executivo
Provisório da Convenção, ordena-se ao comando das tropas francesas na
Bélgica a garantia da liberdade de navegação em toda a extensão do rio
Mosa e do Escalda, e proclama-se que "os cursos dos rios são propriedade
comum e inalienável de todos os povos, assim como todos os recantos por
eles banhados".
5 CORTHESY. Fernand. :ktude de la Conventlon de BarceloM aZ/:T ~ Tigfme
1urldfque du oofe8 navigable8 ti'fntérét international. Par1s. Rousseau, 1927. pp. 13/~.
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o decreto de 1792 pode ser considerado como a "primeira carta
sobre a liberdade de navegação contemporânea". li Há que se notar que,
mesmo contemplando diretamente determinados rios, a significação deste
decreto ultrapassa os limites territoriais sobre os quais ele se aplicava.
Em nome do direito naturill, do direito ü liberdade, o decreto proclama o
direito de todos os ribeirinhos de se comunicar com o mar e suprime os
entraves à navegas;ão. Estas medidns foram aplicadas ao Escalda e ao
Mosa pelo Tratado de Haia, de 16 de maio de 1795; ao Reno pelo Tratado
de Campo Formio, de 18 de outubro de 1797 e, em seguida, pela Convenção
de Paris, de 15 de agosto de 1804.
É interessante lembrar ainda que, anteriormente à França proclamar
a liberdade de navegação sobre os rios acima referidos, os Estados Unidos
reclamaram a livre navegaçüo sobre o rio l'vlississipi. Em ambos os casos
o fundamento jurídico foi o direito natural, e sobre este fato, afirma
VAN EYSIN GA tratar-se, nos dois casos, de "legitimar a política americana
e francesa face ao direito positivo da época, e os autores que expõem o
direito natural, os Grotius, os Pufendorff, etc. '

Com exceção da Declaração Francesa de 1792, podemos observar
que, até aqui, sempre se aborda a navegação internacional de maneira
fragmentária. Desta forma, há que se fazer uma referência ao Tratado de
Paris de 1814, já que, em seu artigo 5.°, estabelece que a navegação sobre
o Reno e todos os demais rios europeus estaria aberta a todas as nações,
E mais: este artigo afirma que dever-se-á, a partir de então, estudar a
questão de um ponto de vista abrangente, ou seja, com um enfoque
europeu. Finalmentl.:, é este artigo que servirá de base ao estatuto jurídico
geral elaborado pelo Congresso de Viena.

3.

])0 Congres5u c/e Viel1a ti CO/lvençãu de Barcelona

No que diz respeito ü liberdade de nayegação, ao Congresso de Viena
de 1815 coube duas importantc~ tardas: elaborar um estatuto para o Reno
e fixar dispositivos gewis a serem aplicados a todos os rios internacionais.
Os artigos 108 até o 117 do Ato de Viena, de 9 de junho de 1815, considerado estl: como a primeira verdadeira carta dos princípios da navegação
internacional, afirmam a necessidade de um entendimento entre as "pot2ncias separadas ou atravessadas por um mesmo rio navegável" (artigo 8,
Ato de Viena). Em outras palavras: estes artigos têm como objetivo
regulamentar as questoes concernentes ao exercício da navegaçuo e de
acabar com os abusos fiscais e as barreiras alfandegárias. São contemplados
os rios navegáveis, que deverão ser considerados como propriedade comum
6 ENGHELHARDT. Du régime conventionnel deZ jZeuves internationaux. Paris,
1879, p. 23, citado por CORTHESY, Fernand. Op. cit., p. 16.
7 EYSINGA, ·W. J. M. Van. Les Eleuves et canaux internationaux. Cours
professé à I'Académie de Droit Intcrnational, en Juillet 1923. Leyde, Biblioteca
Visseriana, 1924, p. 129.
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dos Estados que eles margeiam. Estes Estados exercerão em conjunto a
soberania sobre os rios. Caso desejem abrir a navegação a todas as nações,
deverão os Estados ribeirinhos engajarem-se em conjunto com vistas a este
fim. Ou seja, não se fala em igualdade de condições entre Estados ribeirinhos e não-ribeirinhos.
O artigo 109 do Ato de Viena de 1815 estabelece limites ao exercício
dos direitos dos Estados ribeirinhos, prevendo que a navegação contemplada
pelo artigo 108 (dos rios navegáveis que atravessam vários Estados) não
poderá ser proibida a ninguém a pretexto de questões comerciais. No
mesmo sentido, o protocolo do Ato de Viena não autoriza os países
ribeirinhos a monopolizar, entre eles, a navegação do rio que os atravessa.
Concluindo, podemos dizer que, com relação à comunidade de países beneficiários da liberdade de navegação, o Ato de Viena prevê, no mínimo. a
concorrência parcial dos países que não fazem parte da referida comunidade.
No Ato de Viena tem origem a distinção entre rios contíguos e rios
sucessivos; os primeiros servindo de limite entre os Estados, enquanto
que os últimos cortem sobre territórios submetidos a diferentes soberanias
(artigo }.O, XVI - Anexo).
As oito potências européias signatárias do Ato de Viena estabeleceram
entre elas um pactum de contrahendo, ou seja. princípios que têm somente
um valor de diretivas, que deverão ser confirmadas por convenções especiais.
"Em numerosos casos, as disposições de 1815 foram letra-morta e, ainda
assim, concorda-se geralmente em dar-lhe um grande valor prático". 8 Menos
conhecidos, seus anexos, destinados a regulamentar a navegação sobre os
rios Neckar, Meno, Moselo, Mesa, Escalda e o Reno, ti"Veram uma aplicaçãCi
prática muito mais evidente. Quanto a estes rios, o Congresso previu a
criação de uma comissão para sua administração, com vistas a desenvolver
a navegação e o comércio. A comissão do Reno, cujo estatuto foi internacionalizado, tinha um caráter essencialmente deliberativo. Dela participavam os Estados ribeirinhos do Reno.\)
No final da Guerra da Criméia, através do Tratado de Paris, de 30

de março de 1856, as potências européias ribeirinhas e não-ribeirinhas
do Danúbio se tomaram garantidoras da livre navegação neste rio. Com o
objetivo de colocar em prática as disposições do artigo 15 do Tratado de
Paris - desentravar a foz do Danúbio - , seus signatários decidiram.
criar a "Comissão Européia". Esta comissão, diversamente da comissão
8 WINIARSKI. Bohdan. Op. cit., p. 8.

9 os prlncfplos do Ato de Viena. são colocados em prática pela Convenção
de Mayenne, de 30 de março de 1831, que c.riou a "ComJBsio central do Reno".
A Convençio de Manheim, de 17 de outubro de 1868, con1lnna 88 regras estabe~
lecidas anteriormente.
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estabelecida pelo Congresso de Viena, era também formada por Estados

não-ribeirinhos,
Como o Tratado de Paris de 1856, o Tratado de Berlim de 1885,
evocará o princípio de liberdadc de navegação estabelecido pelo Congresso
de Viena. para estendê-la a outros rios. O Tratado de Berlim propõe-se a
estabelecer a liberdadc de navegação sobre o rio Congo c o rio Niger,
de uma forma muito ampla, ou seja, beneficiando a todas as nações e
contemplando todos os afluentes navegáveis e canais naturais. Assegura-se
também a liberdade de transporte sobre as estradas de ferro construídas
para completar as partes não-navegáveis dos referidos rios. Os navios de
guerra são admitidos, tanto em tempo de paz, como em tempo de guerra,
Se considerarmos o Ato de Navegação sobre o Congo (Capítulo 4 do
Ato Geral de Berlim de 1885) como uma r:xpressão dc uma tendência à
internacionalização da liberdade de navegação vigente no século XIX,
devemos notar, a exemplo de VA"l EYSINGA, que "ela dc\c ser entendida
como uma grande tentativa. feita em comum acordo pelas diplomacias alemã
e francesa. para conduzir, por via pacífica. a corrida à colonização, à caça
ao último território sem dono m. Isto deveria ser conseguido através de
uma internacionalização tão completa que a questão de saber se um pedaço
da Africa Central seria inglês. português ou frances. perderia sentido prático, .. Na Conferência do Congo reinava um espírito muito progressista ... " (Sic.l).lO
Ainda com relação ao ALO de Berlim: m Estados signatanos se engajam, no caso de guerra. a conservarem neutra a região do rio Congo. E
finalmente, podemos dizer que suas disposições não foram .iamais aplicadas
e que a comissão de navegação prevista pc10 Ato nunca pode ser constituída.
No continente americano. a questão da liberdade de navegacão fluvial
apresenta aspectos distintos das qucstõ...:s q LI"': s...: colocam na Europa e na
Africa. A Europa dcsta época experimenta uma intensa densidade populacional, um grande desenvolvimento das vias de comunicação e da industrialização. enquanto que !l,1 Ãfrica ocorre a corrida às colônias, como já
mencionamos. O que os países da América. (á independentes, guardam
de comum com os países da África é que a maior parte de seus grandes
rios atravessa irnensils regiões sem populacão, indústrias ou meios de eomu·
nicação.
Assim, por razões que são próprias ao continr:nle americano, vê-se
que os acordos de direito internacional fluvial são concluídos scparadamente pejos Estados limítrofes de caJa rio e que os decretos sobre a
10 EYSINGA, Q. J. M. Van. EvalTltio!/. dTl droit Jl111.'ial international du
Congrés de Vienne au Traité de Versa/lles. 18r5-1919. Lcyde, Sijhoff. ~d. pp. 17-8.
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matéria emanam dos respectivos Estados. Estes atos, geralmente, tomaram
a navegação livre somente para os Estados ribeirinhos. Excepcionalmente,
a livre navegação de rios internacionais abrangeu outros Estados. A Primeira Conferência Pan.Americana, de 1889, tentou, através de uma recomendação, elaborar disposições gerais em matéria de navegação fluvial
somente para os Estados ribeirinhos. 11
Ainda algumas observações sobre a liberdade de navegação internacional em rios nacionais que correm no interior de um só Estado: esta
liberdade, enquanto princípio de direito internacional fluvial, nunca existiu
no século XIX. Os tratados particulares que encontramos na Europa, na
América ou na África e que admitiram esta liberdade, fizeram-no sob
pressão ou por interesse. 12 Foi geralmente através de tratados de comércio
e navegação que estas concessões foram feitas, assimilando aos nacionais
os cidadãos vindos de países determinados pela convenções.
4.

Da Convenção de Barcelona à época contempordnea

Da mesma forma que o Congresso de Viena, o Tratado de Versalhes
de 1919 realiza-se num período de p6s-guerra, onde se ressente a necessi·
dade de dar uma nova regulamentação à vida internacional. Com este
fim, a Conferência de Paz, de 1919. pretendeu inaugurar um novo período
na evolução do direito internacional fluvial. No entanto, enquanto o Con·
gresso de Viena chegou a elaborar regras de direito fluvial Jl:eral para os
rios internacionais (rios que separam ou atravessam diversos Estados), isto
11 No continente americano, várias conveDç6es foram conclufdas no BécU10 XIX,
reconhecendo a liberdade de navegação aos Estados rlbeLr!Dh08 e, excepcionalmente, 808 nAo-ribelr1nhos: em 1828, entre o Brasll e as Provfncias Unidall do
Prata: em 1842, entre a Venezuela e a Nova Granadll.; em 1848. entre o México
e os Estados Unidos; em 1851. entre o BrasU e o Uroguai; em 1854 e 1871, entre
a Inglaterra e os Estados Unidos; em 18&8. entre o Brasil fi 11. Al'(len~a: em
1858 e 1863, entre o Brutl e o Peru; em 1859, 1867, 1887 e 1896, entre o BrasIl e
a Venezuela; em l86'7. 188'7 e 1896, entre o Brastl e a BoUvia; em 1908. entre a
ColOmbia e o l!'.quador.

Os tratados Que abriram 11. navegação a todas as nações foram: em 1853. entre
a .Argentlna, os Estados Unidos, a França e a Inglaterra; em 1858, entre a Botivia
e os Estados Unidos; em 1885, entre a Bolfvia, a Colômbia, o Equador, o Peru,
El salvador e Venezuela; em 1872, entre o Brasil. e o Paraguai; em 1876, entre a
Argentfn& e o Paraguai; e em 1908, entre o Brasil e a Colômbia.
Finalmente, os decretos, emanados de determinB.dos EstB.dos, abrindo a. navegaçAo de seus rios naclonllJs a todas as nll.ç6es, sem exceção: em 1852, a Nova
Granada e a Argentina; em 1853, o Uruguai e o Equador; em 1858, a BoUvia; em
1868 e 1867, o Brasll; em 1868, o Peru.
12 A esse respeito afirma BONFILS, Henry. Manuel de droit lnúT1uLtfonal
pubZic. 7' ed. Paris, Libra1rie Arthur Rousseau, 1914, p. 355. que "em conseqUêncla
de reclamaç6es da IngIlI.terra, da França e dos EstB.dos Unidos. o Imperador do
BrasIl, pelo decreto de 10 de outubro de 1867, abre aos navios de comércio de todas
as naçOes, a navegaçio do Amazonas, do SAo Francisco e do TocB.ntins".
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não aconteceu em 1919. Na ocaSlaO, concluiu-se :Icordos de paz que
continham um regime particular para certas vias navegáveis internacionais.
Teve-se que deixar para mais tarde uma revisão geral, prevendo-se, para
isto, uma conferência especial (artigo 338 do Tl'Jtado de Versalhcs) a
realizar-se sob os auspícios da Liga das ~ações.
No que se refere ao regime particular de rios internacionais estabelecidos em 1919, foram contemplados os seguintes rios: o Reno, O Elba, o
Oder, o Niemen (artigo 332 do Tratado de Versalhes) e o Danúbio (artigo
290 a 305 do Tratado de Saint-Germain). Relativamente: a esta categoria
especial de rios, diz CORTHESY que "me~mo formando uma exc~ção,
ela não significa uma derrogação das estipulações do Congresso de Viena.
O princípio de internacionaIízação está formalmente consagrado. [Os rios
visados por este regime jurídico serão administrados por uma comissão
internacional]. Em definitivo, somente nesta comissão, ou mais exatamente,
na 'composição' desta comissao residirá a especialidade desta categoria"
E, continua o autor: "Nós sabemos. com efeito, que uma dns características
desta comissão internacional é a de reunir em seu interior. ao lado dos
delegados dos Estados ribeirinhos. os delegados dos Estados não-ribeirinhos,
representando os interesses ?crais da comunidade. não somente ribeirinha,
mas internacional". Para CORTHESY. este regime especial de interna·
cionalização de determinados rios, previsto pelo Tratado de Paz de 1919,
traduz um espírito bem mais abrangente do que o do Con[!rcsso de Viena. D
Seria interessante confrontar as observações acima ao que diz VAN
EYSINGA que, criticando o tratamento diferenciado de rios específicos.
explica que "quando observamos que nenhum destes rios está sitlléldo em
países que não possam entretê-los tecnicamente e financeiramente - como
era o caso da Turquia para a foz do Dan(rbio - e que. ainda por cima.
estes rios não correm através de terras desconhecidas. l1flhitadas por negros [!), como era o caso, em 1885. da maior parte do C1.lfSO do Canga,
parece claro que o fato ele instituir comissões interni1Ciol1ais para os rios
alemães internacionais se explica somente pelo deseio ele preponderância
política sobre estes rios. Esta suposição quase se transForma em certeza
quando consideramos que. à exceção da comissão para o Oder. os países
não-ribeirinhos, nas comissões fluviais, são todos potências da Entente.
Tsto significa que as comissões serão menos intcrnacionalizndas que ententizadas". Continuando. o autor critica o sistema de voto nas comissões,
onde um Estado pode ter mais votos que o outro. Esti1S comissões fluviais,
diz VA!'J EYSINGA, "tornaram-se servidões polítíc'1S para os Estados interessados".14
13

CORTHESY, Fernand. Op, cit., pp. 83-4.

EYSINGA. W. J. M. Van. Evolution du droit jluvid illternational dn
Congrés de Vienne ao Traité Versalles. 1815-1919. Op. cit., pp. 21-::!.
14
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Assim, a Conferência de paz de 1919 teve que se restringir a inserir
nos tratados o que era necessário do ponto de vista político e deixar a uma
conferência futura o trabalho de formular novas bases para o direito internacional fluvial. Esta conferência especial - Conferência de Comunicações e de Trânsito - realizou-se em Barcelona em 1921.
A Conferência de Barcelona, contando com a participação de 41 países,
estabeleceu um novo regime fluvial internacional, contido em três instrumentos jurídicos datados de 20 de abril de 1921: uma Convenção (formal
e procedural), um Estatuto (estabelecendo um regime para as vias navegáveis de interesse internacional) e um Protocolo adicional (ampliando as
obrigações dos países ribeirinhos que aceitassem submeterem-se ao novo
regime).
A Conferência de Barcelona traz novidades. Os tratados de paz da
Primeira Guerra Mundial falavam de "rios declarados internacionais",
internacionalizando, como vimos, certas vias fluviais internacionais dos
paises denotados. Em 1921, uma nova expressão é introduzida "vias
navegáveis de interesse internacional". O que se pretende é estender o
princípio da livre navegação a todas as vias fluviais navegáveis, tanto internacionais, como nacionais (reservandlrse ao Estado interessado o direito de
aceitar ou não o caráter internacional dos últimos), e englobar os afluentes
navegáveis. Foge-se da abordagem puramente geográfica para privilegiar o
aspecto funci~.
Relativamente à utilização dos rios, conforme a maioria dos casos
precedentes, o regime de Barcelona não engloba os navios de guerra nem
certos navios a eles assimilados. A navegação continua a ter prioridade
sobre os outros usos. Pode-se mesmo afirmar que esta prioridade atinge
seu ponto máximo com a Convenção de Barcelona. Os aspectos jurídicos
da navegação internacional são apreciados em detalhe. l~ Somente em casos
muito particulares, uma via navegável, de importância internacional, poderá
ser excluída do uso por um dos Estados ribeirinhos - se a navegação
é muito pouco desenvolvida ou se o Estado prova que seu interesse econÔmico é manifestamente superior à navegação (artigo 10, § 6 do Estatuto).
Mesmo considerando a assinatura da Convenção de Barcelona de 1921
como o apogeu do desenvolvimento do direito internacional fluvial de
navegação, devemos lembrar que, alguns anos anteriormente. certas convenções internacionais, relativas ao aproveitamento de energia hidroelétrica,
já haviam sido assinadas. ~ o caso, por exemplo, da Convenção de Berna,
15 CAUBET, Chrlstian Guy. "Le barrage d'Itaipu et le droit international
fIuvlaI." These de Drolt. (Doctorat d'Etat) , Universij;é des Sciences 80ciales de
Toulouse (Toulouse I), 1983, p. 41.
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de 4 de outubro de 19l3, entre a Fl'dn~a c a Itülia, 1'.ll'<I u rilJ RLl)d. tlbi~
tarde, confirmando esta tendência à diversificaçao do u~o dos rios, uma
convenção multilateral sobre o aproveitamento da energia hidráulica foi
assinada em Genebra. em 1923.
Quanto Zl questão do mo do~ rios. CORTHESY lemhra que a "via
navegável pode servir atualmente [1927J a usos industriais O problema
se coloca então de saber em que caso a livre navegação f10dertl ~ofrer um,1
restrição ou até mesmo ser suprimida. Se, por c:\emplo, il via navegável
pode ser utilizada mais economicamente na produção de energia elétrica.
interditar-se-á esta utilização em nome da I iberdadc de navegação e. nesta
hipótese, obrigar-se-á os Estados ribeirinhos a investir em trabalhos caro,
de melhoramento, onde a oportunidade lle tais trabalhos nao se conceberia?
A priorid<lde absoluta da naveg'lção. CL'mo em 181 'i. ni'u pode. portantu.
ser sempre observada", 16
:\ Convençiío de Barcelona. de 1921 c à COnVl'nç~ll) de Genchr:l. de
I gn. podemos comparar, pelo seu aspecto multilateral. a Declaraciio d~1
União Pan-Americana_ formu bela em "lontc\ id,;() em 1q')"). por ocasiiil' de\
Sétima Conferência dos Estados Americanos. Esta declaracão f:1z rcf~'rênci<l
il "utilização de rios internacionais para fins induslriaís c agrícolas", e nélu
somente ao aproveitamento hidroelétrico, como cr<l [\ ('<lSO da Cün",cncéi .'
de Genehra. Ela consagra o princípio de prioridm1e à navegaci"ío ~()hre l"
Llult"lls usos e fab da exii!ência de uma cooperação entre ll~ E~Ul(lo, rih~'il"i
nhos p<l1'H <l utilização de águas não marítimas.
Quanto à jurisprudência internacional do período qlle vai até él e,tinção da lig<l das ~ações e que trata de questões fluviais. devemos noU)r
que encontramos um número muito limitado dc c1ecisõeO'. E"istem dtlélO'
decisões importantcs da Cortc Permanente de Tllstiça Tnternacional. 1\ a
primeira. a Corte. através de uma sentença datada de 16 de setembro lk
Tg29. julgou. a propósito de um conflito entre a PolOnia e as !~otênciaO'
representadas na Comissão do Oder. qUl' a e\pres~ilo "rio internacílJllóll"
deve ser compreendida C01110 c:\lcn,i\'~1 a tl'do L1 ,iSlema rlllvi~ll. Cl'll1pr~'l'!l
Lkndu Lh aflllentes nacionais_
A outra sentença, de 28 de .iunho de 1937, diz rC~pei[Ll ao ~l]m)\l'it:)·
menta das águas do Mosa, discutido pelos g('VL:"rnos da Rél~ica e Hplanda.
i\ questiio era a de se saber se dL:"terminada:- obra,; realizada:- pclm dois
países eram compatíveis com as disposições de Ulll tratado de 1863. .\
Corlc concluiu que, no que diz respeitu ao rio em questão, "cada Esradu
é livre para modificar seu curso. de ampliar ou tnlllsform,lr c até mesmo
,Iumentar a vaziio com o auxílio de nOV<lS canalizacões desde quc o (1c-vil)
1G

COH,THESY. Fernand. Cl)J.
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das águas do afluente visado pelo tratado li sua vazão não sejam modificados" .

o regime de Barcelona somente entrou em vigor em 1939, para 21
Estados, dos quais 15 eram europeus. "Às vezes criticado pela doutrina
por seu caráter abstrato e peto excesso de internacionalização, ele foi,
de fato, pouco aplicado ( ... ). Mas o inconveniente é mínimo já que todos
os rios importantes têm um estatuto convenqional particular". t T
Depois da Segunda Guerra Mundial, contrariamente ao que aconteceu
em 1815 e 1919. aS Nações Unidas não se i ocuparam imediatamente dos
problemas do direito internacional fluvial. ~mente em 1974, a Carta dos
Direitos e Obrigações Econômicas dos Estados estipulou: "na exploração de
recursos naturais comuns a dois ou vários p8í~, cada Estado deve cooperBl',
tendo como base um sistema de informações e de consultas prévias, 8 fim
de assegurar a exploração ótima dos recursos sem provocar prejuízo ao
interesse legítimo dos outros Estados". 18
E ainda: 1974 é o ano em que a Comissão de Direito Internacional
começará a tentar estipular certas regras gerais sobre o direito relativo
1'1 ROUSSEAU, Charles. 01'. cit., p. 492.

No que diz respeito a estes regimes ad h<I4, podemos citar lIo1gUns rios ou
bac1a& hidrográffcas que são objeto de um regfn1e de 1mportAnc1& ma.lor:
4) o Mekong: administrado pelo "ComJtê Internacional do MeIr:ODI". Crt&do
em 1957 pelos quatro paf.se.s ribeirinhos da Bacia fh1'erfor do :Mekona - CambodJ&.
Vfetname, TallAndia e Laos -, o Comitê conclUiu um acordo multilateral estabelecendo obrigações internacionais;

b) o NUa: fof objeto de um &.COrdo entre o :tgfto e o Sudão, datado de 8 de
novembro de 1959. Pelo acordo, o Sudão aceftoU a construçAo da b&rrt.Iem de
Assuam, em troca do aumento do volume de áilPJa para a f~ção;
c) o Indus: o tntado relativo à utfllzaçio do Indus, asBlnado em 19 de lIetembro de 1900, sob os auspfcios do BIRD. contém rtgras sobre 11. dfv18Ao técnlca <lu
água.s entre II.S partes, a cooperação bllateral e a' soluçio de l1tJgios;
d)
Bacia do Prata: forme.da pelos cinco pa1ses que fazem parte do slatema
hfdrlco fonnado pelo Rio da Prata (Argentlna, Bolhf8, Bl'8IJU, Ps.raguaf e Uruguai).
Os inBtrumentos Jurldicos que deram orfgem ao sistema são: lIo Decl&ra.çio de
Buenos Aires (1967) e a Declaração de Santa Q'uz de la. Sierra (19fl8). Em 23
de abril de 1969 fof assinado o Tratado da Bacl& do Prata, dando forma det1n1tlva
ao slatema. Este tratado estabeleceu como objetivo a cooperação entre seU! signatários, v1sando à harmonização do aproveitamento dos recursos da bacia;
e} a Bacia Amazônica: o Tratado de CooperaÇão Amazônica, assinado em S de
julho de 1978, pelos ofto paises que têm interesses na reglAo amazOn1ca. <BoUvi...
BrasD, CoI6mbia, Equador, Guiana. Peru, SUtfn8Dle e Venezuela), fixa como obJetivos comuns: a proteção do ecossll;tema ll.mazOnfw, a pesquIsa c1entffica nlIkm&l.
a liberdade de nllovegação, a utilização racional dOs recursos hídricos e .. complementariedade das atividades desenvolvfd8l!l.
la Assemblée Générale des Nations Unies. Charte des droits et devolrs écono·
mfques des Etats. Résolution 3281 (XXIX). Ne'W York. 12-12-1974.

.
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aos usos do~ cursos de água intL:l'llacion<Jis LI fins din:bus da l1avegaç~Il"
Assim como no caso da Conferência de Barcelona de 1921, os resultado~
obtidos até o momento indicam mais o desenvolvimento da cooperaçuo
internacional do que a base de um estatuto único.
Em 1977, a Conferência das ~ ações Unidas sobre a Agua adotou o
Plano de Ação de Mar deI Plata, que contém um grande nllmero de recomendações relativas ao aprovei lamento de "reeun:os cI '<í~U<1 l'llmparti·
[hados."
No que se refere à doutrina. no final cios éllWS I g'(1. a l'\lm:ssiíl\
"bacia de drenagem internacional" foi proposta por estudos feitos peb
Associação de Direito Internacional (ADn. Esta expressão visaria eng10h;11"
a totalidade dos cursos d'água e seus afluentes ou dos la?,os ou o I ai!o/ril),
as águas de superfície e as águas subterrâneas. l\lais Umk, em 1966. o
artigo 2 das Regras de Helsinque. adotado pela ADT. estipulou que ::13
deveria compreender a expressão "bacia de drenagem intcrnacional" como
"uma região geográfica que se estende a dois ou mais Estados e que é
determinada pelos limites da área de alimentação do sistema de águas. incluindo-se as águas de superfície e as águas subtc1Tancil~. que corrcm 1,;,,'1
n foz"_

5.

Conclusão

o

direito internacional fluvial é muito representativo da hist6ria das
relações internacionais. Estudar sua evolução significa estudar as trall~
fonnações da vida internacionaLiá que este ramo do direito concretiza.
de forma privilegiada, as concepções políticas tidas como 1cgítimas dt1l'<lt1le
épocas diversas. Da mesma forma, ele responde às necessidades de regulamentação dos crescentes usos da água. graças ao desenvolvimento econômico e às novas possibilidades técnicas criadas pelo homem.
A afirmação de que o direito internacional fluvial é, sobretudo, clireíl~)
de navegação internacional, pode ser mantida até o momento da Convellçao
de Barcelona, em 1921. que marca o apogeu deste uso. Com efeito. "o que
nós poderíamos chamar de prioridade do interesse econômico mais importante é um dado constante do direito internacional fluvial. E o f.:110 dc
que o fundamento da liberdade de navegação [ ... J é a libcrdadc de
comércio. é essencial para explicar que esta liberdade tenha sido objeto
de cuidados tão intensos para desenvolvê-la c preser\'á-Ia na Furara assim como justificá-la em outros lugares", ln
Neste sentido, há que se sublinhar então que. se o Ato Final del
Congresso de Viena de 1815 c os atos internacionais posteriores consagraITl
1~

CAUBET, Chrislian Guy, Op. cit" pp. 18-9.
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a liberdade de navegação c se esforçam por garanti-la a um número cres·
cente de Estados, de toda forma, a liberdade de navegação garantida é de
natureza comercial. Esforça-se para eliminar todos os obstáculos ao livre
intercâmbio.
Mas, o que acontece se a navegação não é o uso mais rentável economicamente? Aí, novos problemas aparecem e complicam a questão da
prioridade da navegação. A Convenção de Genebra de 1923, relativa ao
aproveitamento de forças hidráulicas, expressa esta tendência à divenificação dos usos da água c a necessidade de estar-se preparado para situações
novas.
Assim. a prioridade do interesse econÔmico mais importante, por
muito tempo sinônimo da liberdade de navegação, esteve sempre presente
na evolução do direito .internacional fluvial. Esta evolução aconteceu no
sentido de alargar-se a extensão territorial da~ regras incorporadas nos tratados. No século XIX, a Ata Final do Congresso de Viena faz referência
às "vias fluviais navegáveis que separam ou otravessam diversos Estados",
fórmula reutilizada por vários instrumentos jurídicos. A Convenção de
Barcelona, de 192], adota a noção de "via navegável de interesse internacional", visando englobar os cursos d'água nacionais e internacionais.
Deixa-se de lado a abordagem geográfica para pensar-se em critério fun·
cional.

o

direito internacional fluvial nos mostra o fenômeno do alargamento
da cena internacional. com a participação de novos atores. No século XIX,
tratava-se de um direito que afirmava a hegemonia das potências européias.
o que demonstraram os acordos de Viena. assit,tl como aqueles que O seguem.
No século XX, assistiremos a uma mudança importante quanto à participação dos Estados. Ainda que a paz de Versalhes exprima claramente as
necessidades políticas da época (exclusão dos :vencidos da Primeira Guerra
Mundial), ela testemunha também uma nova concepção de vida internacionaL onde novos atores participarão do debate sobre a utilização internacional da água.
E, finalmenlc. o alargamento da comunic:lade internacional, com a des·
colonização dos anos 1960 e 1979, engendrará um novo fenômeno: a
tendência a resolver-se as questões relativ~ aos direitos sobre a água
através de regimes particuJarcs. Não se está mais à época de Viena. onde
alguns Estados podiam monopolizar a regulamentação destas questões ao
invés dos Estados diretamente interessados. O reconhecimento da igualdade jurídica entre os Estados traz consigo wna particularização das soluções, que deverão ser elaboradas pela comunidade de Estados diretamente
envolvidos. Parece-nos que estas soluções permitem, sobremaneira. de
responder às questões próprias ao lugar onde ·aparecem.
412
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Os Vínculos entre o Direito Internacional
Público e os Sistemas Internos
HlillER .\HllCET \"1(;'\.\1.1
Professor Titular de DIreito Imernaciolla]
Público na Faculdade de Direito e Cj('n('Lls
Rodai~ ela Universidade da Rr'púh1ic:1
Uruguaia
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Professor de Direilo Il~l:'rllaciollal Público
na Faculdade de Dirrllo e Ciências Soeiai~
da Universidade rla Rrpúblíca UrUl:uahl

o acórdão da Suprenw Corte ue J uSlii.;a, n.' 25, de 20 de junho de
1990. trata da aplicação. no ,lmbíto inkrno. de normas do Direito do
Trabalho consagradas em ucordos inlernaeion,lis ratificado5 pela Repúhlica,
Sem entrar na al1.ílisc dos problcnws cspccíl'icm do caso decidido.
que são típicos do Direito do Trabalho, 11L'111 tampouco no probiL'ma concreto da validade das Convenções Coletivas da 01'ganizução Internacional
do Trabalho (OIT) no âmhito inlerno, I problema compartilhado por
aquela especialidade e pelo Direito rnternacional, os fundamentos do
acórdão sugerem alguns comentário; ~lccrCa da posição jurídico-internacional que adota.
Sob este aspecto, o acórdiío se ocupa de duas questões importantL's
na época atual: o problema das reIaçües entre o Direito interno e ü Direito Internacional Público é o prohlema da detcrmin<lciío da hierarqui<1 C11* O presente Lexlo e a tradução portuguesa dr artigo puhlicado pelos aUIOE",
na Revista Uruguaya de Derecho Constitucional y Politiro, ,i\lllio-julío 199(\. lJ, :l7.
pp. 76 a 85.
1

A respeito ver: Jean Michel ARRIGUI: "Convenção 95 OIT c Lei n' 14.49u.

Um conflito entre Direito Internacional e Direito Interno. Em Revista dI' Dirl.'iln

Laboral, t. XXVI,
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tre ambos. E no nosso entender não o faz com a necessária atualidade
na exposição dos fatos, nem das correntes doutrinárias com referencia ao
Direito Internacional Público.
Com relação ao primeiro problema, resumindo a posição moderna,
PASTOR RIDRUEJO 2 diz que sua importincia deriva do fato de que
a eficácia real do Direito Internacional, e, por conseguinte, de que exista
uma ordem internacional e, por fim, se obtenha paz e segurança
depende, em grande parte, da fidelidade com que os Direitos nacionais se
ajustem às normas internacionais e lhes dêe~ eficácia ... ~ essencial, nesse
sentido, que o Direito nacional facilite o cumprimento do Direito Internacional e, mais ainda, em caso de conflito, o Direito do Estado não
seja obstáculo à observância das normas internacionais". E para ressaltar
essa importância cita a teoria do desdobramento funcional de SCELLE. 11
A atração deste tema acentuou-se como conseqüência de que o Direito Internacional Público já não se limita exc1usi18mente a regular as relações
entre os Estados e distribuir as competências entre eles, mas tende ainda
" . .. ao desenvolvimento dos povos e indivíduos, O qual exige cooperação
em muitas matérias que antes exclusivamente os Estados assumiam, e se
regulavam pelos Direitos internos", em conseqüência,.... as possibili·
dades de conflito são maiores hoje do que no passado, e o Direito Internacional precisa, mais do que nunca, apoiar-se nos Direitos nacionais,"·
<I • • •

Quanto ao primeiro assunto, que estamos abordando, o aoordão da
Suprema Corte de Justiça, ao tratá·lo nos. seus fundamentos, vincula-o,
de certa forma, a uma antiga questão: a polêmica que se trava nos anos
30 entre monistas e dualistas. li
Na solução do problema das relações entre o Direito interno e o Direito Internacional, a importância que anti.amente se atribuia à adoçio
de uma posição monista ou dualista não mais interessa, pois o desenvolvimento de ambas as teses demonstrou que se pode ser manista ou dua·
lista e sustentar a primazia da ordem interl.a ou da ordem internacional,
e porque geralmente tanto monistas como dualistas, além das correntes
coordenadoras e nonnalmente a prática dos Estados, aceitam pacificamen.
2 RIDROEJO, José Puwr. curso de DtreUO Internacfon4l Ptiblfco e Ot'"ant24Ç(je, lnternacionafl. Barcelona, 1986.
3 SCHELLE, George. CourB du Drmt Intern«Uonal Public. Paria, 1977/78.
4 RIDRUEJA, Paswr. Ob. clt.

5 Atualmente soma-1Ifl .. oontrapos1çio duaUsmo-monilmo uma terceira corNnte - b881camente mon1sta - Integrad& pelaiI denomJnad&l "oorrmte& coordenadoraa", que sustentam a coordenaçAo de ambQI OI a1IItemu a part1r de normu
8uper'1orea a ambu: as do DireIto Natural. ~eve-Ile neste grupo a modem.
doutrina apanho]&.: MIAJA DE LA !4UELA - 1llG6 -. AOUILAR NAV.ARR.O 1977 -, TRUYOL Y BJERRA - 1977 -, HERRI:RO RUBlO - 1966 -, inclUindo
também VERDROSB n. sua última poaiçio - 1*.
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te a primazia do Direito rlltcrnacjoJ1~ll rúbliCl). Il i\lt1~tlmcnlL' ,.:; P(x]c divergir, sustentando que ambos os ordenamentos jurídicos constituem U111
todo ünico (monistas) ou que são diferenles {dualistas} ou que são cOOl'denáveis, mas serão divergenciais filosófico-jurídicos que, no estado atuar uu
Direito Internacional Público, continuam sua trajetória quanuo se trata
de resolver se este se aplica automaticamente no ftmbito interno ou se.
para esse efeito, há necessidade de algum tipo de procedimento prévio e
qual seria. mas que não é decisiva para resolver o problcm:l da supremacia
de uma ou de outra ordem,
Como é natural, o Direito Jnlcrnaciona! Público pmitivo niio toma
partido na querela monismo-dualismo. e relega ao direito interno a uecisão de como c mediante quais proccuimentos o Direilo rnternacional Público é recebido no âmbito interno. mas ninguém discule sua aplicaç50
c obrigatoriedade, 7 O Direito Tnternacional Público positivo. no contn.írio, consagra, fora de qualquer dúvida. a preemincncia deste sistema sobre os direitos internos em caso de conflito." Quanto à doutrina. os monistas conferem preeminência Ú ordcm jurídica internacional por muitos
argumentos, mas, de resto, concordam em que c,tc deve primar por ser
único, pois do contrário qual dos múltiplos ordenamentos jurídicos internos primaria? Os dualistas chegam à mesma conclusão por outros argumentos e seguindo uma linha de raciocínio difcrenh:; niío se chega 11
supremacia da ordem jurídica internacional por uma concatenação de ordenamentos. e sim pelo princípio do dever ele honrar compromisso (paela slInt sel'l'{//l(la) própria do Direito: se o Estado como totaliuade. em
função do atributo da sobenlllia é quem determina a ordem jurídica inkrna, sem possibilidade de qualquer cUIlJici')llwncnto, c oC cste mesmo
Estudo em sua totalidade é quem, nu c'\el'l'Íeiu da SU:l indcpend2ncia, decidiu não se isolar. mas entrar cm rclacõcs com 00 demais, c, para isso,
aceita livremente regras estabeleciU<ls em comum, torna-se evidente que.
atendendo ü essência de guulquer onlem iurídica c elementar, este
Estado deve cumprir de boa-fé os compromissos que livre c voluntariamente contraiu. e deve executá-los no seu úmbíto interno. As teorias coordenadoras sustentam a primazia da ordem jurídica internacional com base
em norm;ls superiores [] ambo~: ~lS cltl Direito natural.

°

6 Para compreender esta evolução c SUC1S cunscqüenciu" p importante lpr
muito Claras as caracterísLicas próprias dos dois sistemas: ambos jurídicos, porém
um deles, o internacional, com uma eSlrutura de coordcnaçuo, enquanto o outro,
o interno, possui a de subordinação. Cf. Reber ARBUET VTGNALT: ·'Crisr, rral i dade e perspectivas do Direito Internacionar·, em Cllr,;o c1l' Djrri!o NCll·jn:lal dI)
Comité Jurídico Interamericano. Washington. 1~8~,
I

Tal como mais adiante se expõe.

S Ar1. 27 da Convenção de Viena, de 1968, sobre DirC'ito do~ Trai :;clo':
vigente no Uruguai -; art. 4° do Projeto da Comissiio de Dto. InknJaciOll:11
das NN.UU. sobre Responsabilidade Internacional dos Estados. Jurisprudfncia
internacional uniforme; CPJI, Série A, n. 1; Série B, n. 1'7: Série B, n. 15: Rpport.,
1988.
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Quando mencionamos a forma como o Pstado atua, dissemos que o
faz "na sua totalidadc", e esta asserção precisa ser esclarecida. Nos fundamentos da sentença n.O 25 diz·se que uma lei posterior pode (e portanto
seria legítimo fazê-lo) derrogar as normas 4e um tratado, pois, do contrário, se "... violaria a Constituição, art. 85. pars. 1 e 3, posto que.
aprovado um tratado. nosso Parlamento fiClria impedido de editar códigos ou leis que não coincidissem plenamente com aquele e de derrogar
as anteriores sobre a matéria, o que é totWmente inaceitável. sem prejuíw das responsabilidades que a Repúbli(:a deverá assumir na ordem
internacional por violar acordos celebrados com outros países". E anteriormentc. nos mesmos considerandos, declatava-se que, nos casos de c0lisão entre tratado e lei, 05 tribunais intetnos davam preferência à lei
e, assim, o Estado se tomava responsável nb âmbito internacional. sendo
" . .. evidente que o juiz nacional dará preferência à norma constitucional com relação à internacional".
Desse modo, introduzem-se no raciocirdo dois paralogismos finos e
sutis de difícil percepção. 11 Quando o Estado assume um compromisso
internacional, quem se obriga é o Soberano. a Nação, toda a Comunidade que integra o Estado: sua população e sqas autoridades (poder estatal)
assentadas no seu território. Só que, por razões práticas, não atuam em
conjunto, e a representação exterior recai primordialmente em certos órgãos do Poder Executivo. Nos trâmites d8' aprovação de um tratado, o
nosso sistema constitucional determina que 'o Poder Executivo realize as
negociações e. após, proceda à ratificação qu depósito, que o Poder Legislativo, antes disso, aprove ou desaprove o que foi concluído e que o
Poder Judiciário e os cidadãos do país, individualmente considerados, não
participem desses trâmites; mas, embora nio fosse prático, poderia terse estabelecido o contrário. De qualquer m9do, quem se obrigaria seria
sempre o Estado, como ente único. Não é Ifossível desdobrar os diversos
poderes que integram o Estado e introduzir: o sofisma que leve a pensar
que uns atuam cerceando os poderes dos olitros, porque se atuam dessa
maneira para se obrigarem internacionalmente, a Nação assim o quis ao
outorgar-se seu regime constitucional. Quando se trocam ou depositam as
ratificações, é o Poder Exccutivo que atua, mas juridicamente é o Estado,
o Soberano, o nosso País. a Nação, nela i~luídos todos os seus poderes
e cidadãos, que no seu conjunto, se comprometem, que empenham a sua
palavra de cumprir estritamente as regras 'pactuadas lívremente para o
bem comum. Constitui. portanto, um paralogismo introduzir a idéia de
que viola a Constituição porque, ao aprovar o tratado. uns órgãos (os
do Poder Executivo) obrigam outros (os do I Poder Legislativo), cerceando
as suas atribuições. Na realidade. a Nação soberana, ao aprovar a sua
Constituição, estabeleceu uma forma de assumir compromissos internacionais, e estes, uma vez assumidos de acordo r:om as regras do regime constitucional vigente, obrigam todos os habitaJites e Poderes do Estado, no
9 VAZ FERREIRA, Carlos. Lógica Vtva. MOlltevidéo, llMtl.
4J6
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nosso entendimento diretumenle, ~em necessidade de "transformação", mas,
nesta hipótese, ou caso se i.':nlenda que é preciso "transformá-los", sempre
sem possibilidade de serem ignorados por qualquer órgão, salvo quando
abertamente se viole a norma constitucional.

o outro paralogismo apóia-se numa errônea c caprichosa interpretação do pensamento de Eduardo n\lENEZ de ARECI-JAGA, e consiste em
induzir a pensar que a nossa ordem interna, conforme esse autor, admik
que, no âmbito interno, uma lei posterior viole o compromisso internacional assumido mediante um tratado, deixando de fazer fé à palavra,
desde que se tenham recursos suficientes e se esteja disposto a indenizar
os prejuízos causados no âmbito internacional, levando a aceitar esse procedimento como legítimo. No nosso entender, nua é esse o pensamento do
citado autor, o qual. se for lido em toda a sua extensão, se compreende
que, a partir da postura realista, que sempre o caracterizou, limita-se a
dizer que a ordem internacional sempre prima sobre a interna, e tanto
é verdade que, quando o legislador, violando a própria ordem jurídica interna, modifica um tratado por uma lei posterior e, após, um órgão judiciário não é capaz de superar a contradi<;Jo, harmonizando as normas, e
faz prevalecer a interna sobre a internacional, esta atitude afinal se repara na ordem jurídica internaciomll mediante a condenação do Estado infrator. Mas esta situaçJo é a patológica: como se violou o Direíro Internacional ao se violar o tratado, e como os juízes internos não re:itabe1cceram a ordem jurídica, senuo que, por erro, mantíveram a irregularidade,
a única reconstituição possível do direito não reconhecido encontra-se no
âmbito internacional, e neste se concretiza através do instituto da responsabilidade.
Sob outro ponto de vista deve comiderar-se que se encaramos o
problema a partir do enfoque do Direito Comparado, chegaremos, também. à idêntica conclusão.

1\'0 seu considerando IV, parágrafo d, a Carte afirma que "cumpre
compartir da tese de que a lei anterior ao tratado, incompatível com
este, pressupõe a sua derrogação", e acre~ccnta que "esta tese é unânime
na jurisprudência dos juízes internos de todos os países", Para tanto, fundamenta-se nos trabalhos que publicaram Justino jIMENEZ de ARECHAGA (1946), Eduardo IIl'vlDJEZ de ARECHAGA (1949) e Bernardo SUPERVIELLE (1948), E isso era então eonsíderado certo, Hoje, ao contrário, a jurisprudência se alterou profundamente, e, muito pelo contrário
do que afirma o acórdão, uma ampla corrente reconhece a superioridade
hierárquica do tratado.
Assim, em uma breve retrospectiva:
a) I\a Holanda, a panir de 1954, tanto a Constituição (especialmente depois da sua revisão de 1983) como a sua jurisprudência reconhecem
a supremacia do tratado sobre a lei.
R. Inf. legisl.
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b) o mesmo ocorre a partir de um aCórdão da Cone de Apelação
de Bruxelas, de 1971, bascand<rse nas conclusões do Procurador-Geral
(caso "Fromagerie Franc<rSuisse te Ski").lo

c) Na Itália, após longa discussão. o princípio foi admitido pelo Tribunal Constitucional, em 1984 (caso "Granifal").
d) Em França, a jurisprudência está dividida. Enquanto o Tribunal
de Cassação sustenta a primazia do tratado (caso "CaIes Jacques Vabre") , Conselho de Estado - em que pesem às críticas recebidas persiste na posição tradicional, mantendo uma atitude contrária à primazia do Direito Internacional sobre a lei posterior. 11

°

e) ~a Espanha. também parece não haver dúvidas. e na sentença
de 1982 o Supremo Tribunal proclamou cbuamente a primazia dos tratados. 12

f) Tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, se bem que sempre
se sustentou a superioridade do costume internacional, o mesmo não aconteceu em relação aos tratados. Esta última tendência começa, entretanto,
El ser revertida no segundo dos referidos EUados, posteriormente ao seu
ingresso nas Comunidades Européias. 13
g) No Brasil. desde 1941, apontam-se llI:Órdãos do Supremo Tribunal
Federal, em que se declara que um tratado se aplica na ordem intema.
em que pese existir uma lei posterior contrária. 14

h) Na Argentina, ao revés, a Corte Suprema coloca o tratado e a lei
no mesmo plano c, portanto, aplica a lei posterior (caso "S.A. Martin
e Cia. Ltda."). 1lI
i) Finalmente, em nosso país, desde 1941, a Corte sustenta a priJna.
zia do costume internacional sobre o tratado. le No tocante à oposição
entre um tratado e uma lei posterior, e salvo algumas exceções, J7 a Corte
reiterou que "apesar de não se ter consagrado a prelação dos tratados internacionais, estes também prevaleceriam sobre qualquer outra norma na·
lO LOurB, Jean-Victor. O Ordenamento Jurfdtco Comunftárfo, Bruxelu, 198e.
11 CARREAU, Dominlque. Droit lnternatlonial, 2' ed., Pt.rl.s, 1988, p. 458.
12 BROTONS, Antonio Ramiro. Direito Internadonal Público, Tomo 11, Madrid, 1987, p. 347.
13 WALLACE, Rebecca. "Intematlonal Law", Londres, 19B6. p. 34.
14 ALBUQUERQUE DE MELLO, Celso. Cutso de Direito 11ltmwctonal Pú8~ edição, Tomo l, Rio de JaneIro, 1986, p, 81.

bli<:o,

15 PODESTA COSTA y RODA. Direito Intertlaefonal Público, Tomo I. Buenos
Aires, 1979, p. 44.
16 "L. J. U.", t, 2, 1941, caso n. 523.

17 ARRIGUI, Jean Michel. Op. dto
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cional contrária - ainda que fosse posterior - pois estes que são a
fonte mais importante do Direito Internacional - pOSSl:em uma eficácia
superior à da lei interna dos Eswdos signatários: pelo que, no caso de
conflito entre um c outro. prevalecerá o tratado. 1~
Por tudo isso, parece ficar claro que não é possível afirmar que a
tese da supremacia do Dircito inkrno seja unftnime na jurisprudência dos
juízes intemos. Muito pelo contrário, tudo parece indicar que el a perde
terreno rapidamente, acelerada na Europa pelos movimentos de integração.

o direito evolui, o Direito Internacional fê-lo com passos agigantaelos nos últimos quurenta anos: aparecimento de novos sujeitos, de novas
[ontes. de novos objetos. A multiplicidade de acordos internacionais bilaterais c multilaterais - a participaçüo dos Estados em numerosos organismos internacionais ficaria seriamente em perigo se apenas tivesse como
sanção a responsabilidade internacion<ll e não obtivesse detivo cumprimento na ordem interna.
A nossa jurisprudência - pmtieularmente a da Suprema Corte de
Justiça - . mesmo çam vacilações, tinha mantido uma posição concorde
com estas cxigências. Sem embargo. u afirmação feita no início desta nota
pode pressupor uma marcha a ré, que esperamos seja revertida.
Não é necessário que nos detcnhamos na jurisprud2ncia uos Tribunais internacionais, Eles sempre sustentaram a primazia do Direito Inter·
nacional. e o mesmo ocorre com <lS disposições da ordem jurídica internacional (artigo 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tr<ltados,
de 1969).
No plano tia doutrina internacionalista. após superadu u antiga Jiscussfto entre monistas e dualistas, c unúnime a corrente que ddendc a
suprcnHlcia do Direito Internacion<l1. l!J
~a ordem jurídi<.:a intern<l temos urna ampla gama de soluções constitucionais: desde aqueles Estados que cstabelecem a superiorid<lde do tratado sobre <l lei (caso da Rep. Federal da Alemanha), aqueles que pnrecem querer afirm<lr a sua igualdade com a lei (caso dos EE.UU.), até
aqueles que nada dizem a respeito (caso do nosso país). ~o A nossa Cons·
tituição (artigos 85, n. 7 e 168, n." 20) fixa as etapas que se devem cumprir para a ratificaç;:jo de um tratado {assinutura pelo Poder Exceutivo,
U

11; "Repertório de Acórdãos da Cone de Justiça 1978-1979", Anuúrto do Ministério da Justiça, t. 2, voI. 2, p. 118.

19 Ver, p. ex., VIRALLY, Michel: "Sur un point aux anes: les rapporls cmre
Droit International et Droits Internes", em Melanges Henri Rolin", Paris, 1964.
20 VIEIRA. Manuel A. Projeção do Direito Internacional TIas Cülls<'itlliclS n s
Nacionai3, Montevidéo. 1983, p. 62.
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aprovação parlamentar, ratificação pelo Poder Executivo), 21 sem que isso
suponha adesão do nosso país à doutrina da transfonnação do tratado em
lei 22 e, portanto, sem que isso suponha considerar tratado e lei como de
similar natureza e hierarquia.
O acórdão aqui analisado merece mais alguns comentários, que deixaremos simplesmente esboçados, logo entrando em considerações precisas
sobre o caso concreto em questão.
Devemos recordar que, se a norma de Direito lnternacional é superior à lei interna, esta pode modificar um tratado quando o autorize o
Direito Internacional. E assim que a Constituição da OIT prevê em seu
artigo 19, n.O 8, que "em nenhum caso a aooção de uma convenção ...
ou a ratificação de uma convenção por um membro deverá ser conside·
rado como se afetasse toda lei, toda sentença, todo costume ou todo acor·
do que assegurem aos trabalhadores condições mais favoráveis do que as
previstas na convenção ou na recomendaçãp," 23
A convenção n.o 98 - que é uma norma de Direito Internacional
ratificada pelo nosso país - estabelece em seu art. I que "os trabalhadores deverão gozar de adequada proteção contra todo ato de discriminação
b) demitendente a ofender a liberdade sindical que ttnha por objeto
..
tir um trabalhador . .. por causa da sua filiação sindical
No nOsso entender, não se trata de uma norma programática. Ao contrário, impõe uma obrigação ao Estado - o mesmo ocorre no art. 3, que
deixa a cargo do direito interno a regulamentação da proteção que necessariamente deverá ser "adequada" ao fim objtto de acordo. Neste sentido,
portanto, em cumprimento de uma obrigação internacional - e não por
esta ter sido derrogada - se pode sustentaI:' que o sistema "adequadc"
é o de multas ao infrator da Convenção 24.
Em síntese, embora podendo compartir do acórdão, parecem-nos sumamente criticáveis vários dos seus fundamentos. À um resultado similar
se poderia ter chegado, aplicando o princípio - hoje cada vez mais difundido na jurisprudência interna de outros países, e tantas vezes reafirmado
também pela nossa - da supremacia do Direüto Internacional e, portanto,
da superior hierarquia do tratado ratificado perante a lei, seja esta anterior ou posterior.
21 Salvo naqueles casos previstos no art. 1f5 da Lei n 9 15.851, de 24 de dezem·
bro de 1986.

22 Ver os inúmeros argumentos que neste sentido desenvolveu Eduardo ARECHAGA

em "Relações entre o Dire100 Intema.elonal... n, clt. no acórl!Ao comentado.

23 ARRIOU!, Jean Michel. Op. cit" pp. 857 e 862.

24 saber se este é o sistema "adequado" fogl! à nossa competência, por ser
tema da doutrina trabalhista. Ver, p. ex.: ERMIDA URIARTE, Oscar, "A Ests.bil1dade do Trabalhador na Empresa, ProteQáo Real ou Fictlcia?, Montevlcléo. 1983;
BARBAGELATA, Hector-Hugo. Direito do TrabalhO, t. 1, Montev1déo, 1917, p, 344.
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A Integração Jurídica da América Latina
através do Di reito Romano:
Realidade ou Utopia? (*)
SÍLno

\IEInA

ProL Catedrático de DR e Emérito da UFPA

" ... un continent jeune, neuf,
fenêtres ouvertes sur l'avcnir ... ·'
A. Siegfried.

Sobre os múltiplos aspecto~ do DTREITO ROI\IAT\O COMO BASE
DA INTEGRAÇÃO JURÍDICA LATJT\0-A\:1ERICANA. numerosas
questões surgem logo à primeira vista: I) O sentido da palavra "integração". O que se almeja com tal "integração"; 2) se a "integração" jurídica
pode efetivar-se sem que outras "integrações" paralelas se insinuem: a econômica. a social, a política; 3) qual o Bmbito geográfico que cobre a expressJo latino-americana.
Vamos por pane, que a tarefa é muito vClsta, apresenta muitos ângulos. constitui um verdadeiro universo cultural.
I) O sentido da palavra il1tegl'actlo Para Cândido de Figueiredo
"integrar é tornar inteiro; completar." Em matemática se fala em "determinar a integral de." (NOl'O lJiciomírio ela I.íllgLW Portuguesa, 5: ediçiio,
Liv. Berthand, Lisboa e \V.M. Tackson. In,,;. Rio). E, se remontarmos à
origem latina do vocábulo. vamos vet'Ífícar que ele assume muitos aspectos com aplicações variadas. como RES I"iTEGRA ("an unchangcd 1cgal
Df factual situation", segundo Adolfo Rerger. no seu Enciclopedic Dictio·
nar)' of Roman LalF. P17iladel p!lia, 195:)); HOIIIO /rllegrae r rOl1tis; no sen• Conferéncia pronunciada no V Colóquio ítalo-Brasileiro ele Direito R0mn,o,
Porto Alegre. promovido pela PUC do Rio Grande do Sul e A"Ja, da Il{tl:~.
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tido de uma pessoa honesta. LOCARE EX INTEGRO, como sinônimo de
RENOVARE LOCATIONEM; RESTITUTIO IN INTEGRUM, o ato ju.
dicial decorrente do imperium do pretor, etc.
Observamos que o vocábulo integração. em suas mais velhas origens
latinas, tem um sentido objetivo e um outro moral. Diz-se. por exemplo,
que um magistrado deve ser integro.
No sentido mais vulgar parece-nos que a intenção dos organizadores
deste admirável Colóquio é promover estudos em tomo de uma possível
unifonnização dos regimes jurídicos das nações que integram {eis ai outro
sentido) a chamada América Latina.

Que se alme;a com tal integração? Muitas respostas podem ser dadas
a essa indagação. Algumas de caráter positiV(l, outras de aspecto negativo.
Ficamos, todavia, com as de cunho positivo: salvar do naufrágio histórico a herança cultural fabulosa que Roma legou ao mundo. especialmente ao chamado Novo Mundo. Herança representada pelas línguas que
falamos, as chamadas línguas românicas. Quem alude à "língua", alude
intrinsecamente a um universo cultural, no qual se inclui o Direito.
Somos herdeiros de línguas hoje enriquecidas com vocábulos indígenas numerosíssimos, a ponto de alguns lingüistas admitirem a existência.
para nÓs inaceitável, de uma nova língua brasileira. Os povos de origem
hispânica tiveram os seus idiomas enriquecidos da mesma maneira, com
as variações que cada região, cada clima. cada "meio ambiente" cria naturalmente.
Essas variações, tanto nos povos de fala castelhana, quanto nos de
origem portuguesa, não têm força para quebrar as raízes que nos prendem
ao passado ibérico.
Podemos ainda incluir nesse raciocínio os povos que falam francês,
embora em minoria, na Guiana Francesa, no Haiti. e até mesmo no Canadá.
Com a língua recebemos a Cultura, da ,qual não podemos alienar-nos
sem desfigurannos a nossa própria psicologia.
Há, porém, nesse vasto panorama. outro ingrediente: o das influências
estrangeiras decorrentes de novas vertentes raciais e culturais: a anglosaxônica, a eslava, a nipônica, para só referir as mais importantes.
Ninguém nega (e seria absurdo não adrpiti-Io), que os povos não podem viver isolados, com uma Cultura monolítica, sem influências ex6genas. No mundo contemporâneo, mais do que nas idades antigas, os meios
de comunicação exasperam essas influências. O número de palavras exóticas que hoje se usam em todos os países "latinos" é imenso. ~ a fer422

mentação ds História, a miscegenação racial e lingüística que nos faz temer uma nova Babel, como aquela que a Bíblia nos descreve.
:.J"ão podemos barrar essas pcnetraçõc~. naquilo em que elas ~ão i11(1fensivas e até se mostram cnriqueeedoras de nosso património cultural.
Há, porém, um outro aspecto que tom3 cores de calamidade: quando a
má literatura de outros povos penetra no úmago da nac ionalid3dc, f azendo degenerar a mentalidade da ju"cntudc. E ao lado dc:'sa i Ilgeslâo fune~
ta, introduzem-se normas jurídicas. costumes. instituto~. instituições. prCtticas nociva~, quer no campo do direito público, quer no do direito privado.
Poderíamos citar, como exemplo. a prática americana do norte do
"lobby" que. a nosso entender, não passa da legalização da corrupção
num país que não esteja preparado para praticá-lo.
Bem sabemos que o "'lobby". utilizado apenas como meio de convencimento. apresenta aspectos positivos. Mas em ums nação com milhões de
analfabetos, com uma representação política escolhida em eleições nem
sempre íntegras, essa prática norte-americana se nos afigura uma oficializsçiio de influências corruptoras. A própria tradução que os léxicos
apresentam para a palavra "lobby" isso demonstra: antecâmara, vestíbulo.
passadiço, alpendre, corredor. Já se criou. até, a figura do "lobbyist", a
pessoa que influencis ou procura influenciar os legisladores.
A pretendida intcgraçiio da América Latina, sob o aspecto jurídico c vista de um plano muito alto seria vúlida como defesa contra as
multiformes correntes de idéias e hábitos nocivos que vêem muitas vezes,
do exterior.

o direito romano, em seus prinCipiaS mais austeros e ainda válidos,
seria uma barreira, um escudo contra furças degenerativas das melhores
tradições.
f: preciso não esquecer que todas as nações consideradas "latinoamericanas" são soberanas. Além de soberanas são elas muito ciosas de
suas tradições, de sua cultura peculiar, de sua "liberdade" conquistada em
lutas. não só contra as metrópoles européias, quanto com os seus vizinhos
que falam as mesmas línguas.
A soberania poderia ser um óbice se a makrw não fosse tratada em
termos muito altos. E é nessa alta esfera que desejamos cxsminá-la, neste
Colóquio.
Por um determinismo histórico, todo o pano.de-fundo dos ccnanos jurídicos latino-americanos é de ancestw[idade romana, salpicada de outras cores, como o direito visigótico na península ibérica. Usos e costu~ncs
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locais também depositaram as suas velhas contribuições, especialmente no
Peru e no México.
Quem confronta os códigos civis dessas nações vai encontrar, neles, a
raiz romana. Os codificadores e legisladores seguiram às vezes caminhos
diferentes, como Andrés Bell0 com as fontes espanholas e francesas (Código Napoleão); Teixeira de Freitas com as Ordenações lusitanas e o direi·
to romano justinianeu; Velez, na Argentina, e Tristán NarvBja, no Uruguai,
sofrendo as mesmas preocupações que Teixeira de Freitas no Brasil; na
Bolívia O apêgo ao Código Napoleão e todas as demais nações nascentes de
fala espanhola (Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, México) todas elas
enredadas nos tradicionais ditames decorrentes do direito romano. Até
mesmo a Luiziania. de fala francesa, ofereceu-nos um código em que as
matrizes franco-romanas estão presentes.
Toda essa tradição deve ser preservada. defendida de infiltrações maléficas, expurgadas de defeitos de toda ordem.
Não desejamos (e seria absurdo pretendê-lo), trasladar para o nosso
século em ocaso nem para o milênio que se aproxima, uma legislação elaborada há milênios e em grande parte defasada e inaplicável.
Mas há algo que deve ser reativado: o espírito desse Direito, objeto
de profundos estudos de lhering e, em nossa, época, do eminente professor
Tuan Iglesias, da Espanha.
Há normas, institutos, práticas judiciais fecundas que podem servir ao
legislador contemporâneo, sem que ele deixe de ser "atual" e até "avao·
çado".
O que se pretende, portanto. com este Colóquio, é conservar esse espírito na configuração jurídica das nações chamadas latina.americanas, para
que elas apareçam perante outros continentes e povos de psicologia diferente, como herdeiras ocidentais da cultura latina. Há também um aspecto
sociológico apreciável.
Na visão global dessa tese existem muitas contribuições de pensadores insignes. Entre muitos, podemos invocat estudos deste século, constantes das obras de André Siegfried (Amérique Latine); Keyserling (Süda.
merikanische Meditationen) e Oswald Spengler (Untergang des Abendlandes).
Essas obras trazem ao palco das cogitaÇÕ:es universais, um conjunto
de idéias, aceitáveis ou inaceitáveis, a resptito do destino dos povos da
Novo Mundo. Devemos referir. também, a obra do amargurado Stefan
Zweig, "Brasil, país do futuro", que apreeenta como "moto" a8 pala.
vras de Gobineau em 1868: "Dn pays nouveau, un port magnifique, l'éloig424
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nement de la mesquine Europe. Un nouvcl horizon politique, une terre
d'avenir et un passé presque inconnu qui invi(e l'homme d'étude à des
recherces, une nature splendide ét lc contaet avec des idées exotiques
nouvelles."
Pessimismo e otimismo se misturam nos escritos desses pensadores.
POtiL;ríamos apresentar um eknco considerável de autores europeus, entre
eles Von Martius e ainda Hcnri Coudreau, nas suas reflexões quanto ao
futuro do Brasil e das demais nações sul-americanas. Esses homens não
eram romanistas, apenas sábios.

2) A "integração" jurídica pode efetivar-se sem que outras "integrações" paralelas se insinuem: a econômica. a social. a politica? O relacionamento entre a vida social dos povos e o Direito é evidente. Mais
evidentes ainda são as vinculações entre as condicionantes econômicas e
políticas. Este é um feixe de causas e efeitos que se interpenetram.
A integração econômica vem sendo objeto de vivas preocupações por
parte dos governos das rcpúbl icas de língua espanhola, especialmente das
sul-americanas. Acordos comerciais entre os países do chamado "cone" sul
vêm sendo realizados, aproximando, dessa forma, Brasil, Argentina,
Uruguai, Paraguai e Chile. Principalmente no campo do direito comercial
há práticas que nos conduzem a uma uniformização das legislações. As
demais nações sul-americanas, quase todas vizinhas do Brasil (com exceção do Chile, já referido, e do Equador), podem entrar nesse complexo
círculo de influência. Os tratados do Brasil com os países amazônicos são
outro fator a assinalar. Sob esse a~pecto, não apenas os interesses comerciais e econômicos interferem. H ú também os contornos políticos, de
primeira grandeza.
O mundo passa por transformações profundas. A Europa constitui
um bloco econômico e político de enorme peso no panorama mundial.
O Oriente, com seus progressos industriais, especialmente no Tapão, China
e Coréia, é outro fator de polarização da economia, A América Latina,
para sobreviver a esse mundo de competições, em que as empresas multinacionais movimentam orçamentos superiores aos de muitas nações, precisa unir-se também, ou melhor integrar-se.
O chamado "conflito-Leste-Oeste", de natureza economlca e política.
em que desempenhavam papéis preponderantes os Estados Unidos e a
URSS, parece ter desaparecido do mapa do mundo ... mas pariu um outro
conflito. o Norte-Sul, em que as nações do primeiro mundo, especíalmente
os Estados Unidos, se tornam cada vez mais poderosas e absorventes, e as
denominadas do segundo e terceiro mundo cada vez mais se fazem subservientes caudatárias. As dívidas onzenárias se avolumam cada vez mais.
Os juros sobre juros se tornam muitas vezes superiores ao valor da dívida
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principal. E; a consagração da usura internacional, para que as nações cre·
doras mantenham seus povos bem alimentados e ricos, enquanto os das
nações devedoras se atolam na pobreza, ou melhor, na miséria, oa doença
e no analfabetismo. A essa altura dos acontecimentos surgem as ricas
nações credoras com programas "humanitários" de "ajuda", em que uti·
lizam o dinheiro "a mais" que arrancaram dos povos devedores.
Eis aí um ponto em que o direito romano desempenharia papel importante, se fosse utilizada a sua vasta legislaçãO sobre o combate à USURA.
Desde a lei das XI[ Tábuas. no século V aotes de Cristo, até o século VI,
depois de Cristo, ao tempo de Justiniano, os romanos legislaram fartamente
sobre a usura, combatendo-a.
A lei decenviral estatuia normas sobre O unciarum fenus. Várias leis,
entre elas a 1. Geoueia, do ano 342, que punia a usura e famosa lex
Poetelia Papirill, do ano 236 a.C., que proibia a prisão por dívidas. são
conquistas sociais, esta última assinalada por Tito Lívio com o começo
da era da liberdade.
Todo o rigor das leis republicanas foi reforçado pela legislação de
Justiniano, ao vedar o "anatocismo", isto é~ a cobrança de juros sobre
juros. Anota Juan Iglesias: "Con más rigor que en eI derecho c1ásico,
prohibe a Justini8no el anatocismo, o sea, la transformaci6n de los intereses
non pagados en capital productivo a su vez de nuevos intereses (C. 4. 32,
28; C. 7, 54, 3). Proíbe, además, que sigan exigiéndose iotereses cuando
los ya pagados alcanzan el montante del capital (Nov. 121,2; Noy. 138).
(J. [glesias, D. Romano, Historia e Instituciones, Madrid, Ariel Derecho.
1990, p. 388, nota 27).
A versura, capitalização e substituição dos juros. constitui uma das
mais belas batalhas do Poder Público contra a fome dos credores e se seus
princípios fossem utilizados nos tempos atu~is. 05 credores intemacionais
teriam que manter-se nos justos limites que a moral e o direito estabelecem.
(Wille. die Versur, Berlin, 1984).
Como afirmar que o direito romano é coisa ultrapassada, página virada
da História?
A Constituição Federal brasileira em vigor (como as anteriores), veda
a usura. Legislação de economia popular. no Brasil, vem combatendo, há
muito tempo, a crirninalidade no campo da economia. Como aceitar. então.
a cobrança de juros escorchantes, que já sobrepujaram de muito o valor
inicial da dívida e cada vez mais se multiplicam, acrescidos de spreads e
outras taxas inventadas unilateralmente?
>

Socorramo-nos, portanto, do direito romano. Ao se efetivar a reforma
constitucional prevista para 1993, inclua-50 nela um artigo em que se
426
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diga: "f. considerado contl"Ório am intereoses m:ciotllilS o anatocismo nas
dívidas externas". E se faça, pelo menos. a i"JlJ(litoria prevista no
3rt. 26 (DT), até hoje não cumprido.
Os credores querem a reforma, não p.:lra mclhorar o texto em favor
do Br3sil, mas p3ra cxtirpJ1' dele um saldo ele f'ariJntiJs que ali ainda
c\istcm. como a determinação llJqucb audituria.
Eis <lí como o direito romano pode ser útil nos tempos atuais, no
campo da economia.
i\ umerosas outras iJéia~ podem ser hauridas na poderosa fonte romana. hoje esquecida dos legisladores c marginalizada mesmo por alguns
juristas, que desconhecem as suas preciosidades.
l\hlitas dessas normas se encontram no Código de lustiniano. obra
pouco freqüentada até mesmo por alguns romanistas. Pl"endem-sc mais ao
texto simplificado das lnsti!uLas (elaboradas para t:nsino do direito) e até
mesmo do Digcsto. vastíssimo n:positório de doutrin:L alicerçada em mais
de um milênio de jurisprud(·ncia.
i'vluiLo embora muitos romanislJs ewopem, entre eles Kúschaker e
Albcrt<irio, ponham em rcalc~ a existência dc "vários direitos romanos",
dividindo em camadas históíicas os seus pl'Íncí[Jios, entendemos que esse
critério tem mais caráter didático. O direito justinianeu, em grande parte,
é o mesmo direito que veio se estratificando através Jos séculos, do que é
exemplo a reprodu(,:ão de fragmentos de juriscomulws sabinianos c proculcanos do fim da república c início do império, cerca de seis séculos
anteriores ao mesmo lustiniano. E ainda a semelhança entre as Institutas
justinüméias e as lnstitutas de Gaio, estas COm <1nlcccdência de aproxí11l3damcntc qual ro séculos.
No campo social, o soeorJ'ú qUi.~. o direito romano poderá trnzcr aos
legisladores deste fim de século ti muito significativo. Os romanos não
conheceram a expressão ora em 1110da "reforma agrária", que alguns
querem substituir por outra: "reforma Df'rícola",
Eles simplesmente dcnolllinavam .. ki2,éS agrariae " ao coníunto de leis
(como a lex Sempronia Agr6ria) em que ~)C objetivava a divisa0 c distribuição de terras, a fixação do homem nu campo, o aumento da produção,
etc. Muito embora vivessem época diferente da nossa, as experiências
foram v3lidas. principalmente as realizada" ao tempo de Júlio Ccsm.
Um instituto muito combatiJo. até nos meios jurídicos. e que no entanto seria de grande signifieaçao para o mundo atual, é o da enfiteuse.
Surgida para aplicar-se aos meios rurais. com origem grega, para uns;
com origem nos contratos a longo prazo do tempo do Imperador Adriano,
--------
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para outros a verdade é que a enfiteuse perdeu a sua pureza quando
passou do campo para as cidades. Essa degenerescência trouxe para esse
in!tituto a odiosidade de alguns juristas, que não procuram distinguir O
lado negativo da enfiteuse urbana (que tende a desaparecer), da enfiteuse
rural. (que deve ser valorizada). Explicamos. A imensa extensão territorial
do Brasil rural tem permitido a distribuição quase gratuita de glebas em
todo o território nacional, especialmente na AmazÔnia. Imensas áreas
foram transferidas para empresas que as detêm e não as exploram, visando
apenas ao comércio das mesmas terras, isto ~, à grilagem.
I

A Amazônia tem sido palco de um verdadeiro assalto. com a concessão do domínio direto a espeeuladores de todos os padrões. Grandes
empresas. políticos. homens ligados ao poderio econÔmico, bancos, entidades estrangeiras. adquiriram, nas décadas passadas, extensõe% tenhoriais imensas. na Amazônia. O seu objetivo. em muitos casos, é a grilagem,
isto é, a revenda dessas terras, sem que as tomem produtivas.
Se se adotasse a enfiteuse para as propriedades rurais, o domínio se
bipartiria: o domfnio útil com o particular, Q dominio direto com o Poder
Público. Perderiam os enfiteutas tais bens se não os beneficiassem. O
Poder Público teria nas mãos as rédeas da atividade rural. Seria também
uma fonte de renda. Já temos escrito exaustivamente sobre esse assunto,
mostrando como poderia o Estado controlar a vida agrícola e, ao mesmo
tempo, distribuir de maneira eqüânime as tetras interioranas.
Nada disso se faz, por quê? Quais as forças invencíveis que se
acocoram por trás dos interesses de grandes grupos ou de homens poderos{sllimos, que seguram a mão dos iegisladotes e imobilizam as iniciativas
governamentais?
Eis como o direito romano poderia vir em socorro dos povos sulamericanos, no que se refere ao uso do chão rural. Nossos problemas.
nessa seara, são semelhantes 80S de outros pa{ses flul-amencanos, especialmente dos chamados pafses amazônicos: Peru. Equador, BolCvia, Colômbia.
Venezuela e as antigas Guianas, duas hoje independentes (A República
da Guíana, de fala inglesa) e a do Suriname (de colonização holandesa).
A Guiana francesa é uma ferida colonial no lombo da América do Sul.
Todas essas nações dispõem de grandes extensões territoriais. quase todas
possuem problemas semelhantes aos do Brasil; com experiências malogradas
de reformas agrárias e com acentuado êxodo rural, como acontece nos
arredores de Lima.
Vamos buscar no direito romano as idéias, as inspirações para essas
reformas. Povo com visão do futuro, os romanos combateram o chamado
"êxodo rural" fixando o homem ao campo através de uma modalidade
especial de capitis deminutio: a servidão à terra. O servus terrae não era
"úm pária. Pelo contrário, retirava do solo 'o seu sustento, era aiudado
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pelo Poder Público e poderia transformar-se em titular da gleba, depois de
algum tempo e de acordo com as condições que a legislaçao imperial
estabelecia. leiam-se a respeito os preceitos constantes do Código, referentes ao colonato.

o colono romano, o chamado "escravo da terra" cra mais livre e
mais protegido do que o trabalhador da selva amazônica, em locais
inóspitos, sem saúde. sem alimentação sadia, sem conforto e, às vezes,
até sem salário,
A literatura nacional e universal está repleta de exemplos, que vão
desde o romance A SELVA, de Ferreira de Castro, at6 o JAGANDA, de
Júlio Verne, c A ÁRVORE QUE CHORA. de notável escritora nórdica.
Em numerosíssimos outros aspectos o direito contemporâneo necessita
de voltar às origens romanas, a fim de fortificar-se e enriquecer-se.
No Direito Criminal e os seus rebentos, como o Direito Penitenciário,
que resultados objetivos teve a Humanidade com as idéias "l1ovas", implantadas depois dos estudos profundos de criminalistas como Lombroso,
Garófalo, ferri Beccaria, e muitos outros? O sistema penitenciário contemporâneo é a negação de tudo o que o ser humano reivindica através
dos séculos. Prisões abarrotadas. Crimes nas penitenciárias. Doenças
incuráveis transmitidas de detento a detento. O sistema penitenciário atual
é uma chaga que devcria ser cautcrizadu quanto antes. Aniquila no
criminoso primário e jovem o que lhe resta de "ser humano'". Esse é um
estadu dc coisas que não deve perdurar. No sistema penal romano, apesar
da sua crueldade com relação a certos crimes, com a instituição úa pena
do talião, nas mais remotas épocas, ou a do "homo sacer" para os traidores
da pátria e outras práticas cruéis (o lançamento da rocha Tarpéia), houve
algumas práticas interessantes, como, por exemplo. as penalidadt:s que
importavam em trubalhos nas minas. A administração das minas se fazia
através de publicunos. No início do Principado as minas em território
itáIíco e nas províncias eram administradas através úe procuratores. :'-Ia
condenação para trabalhos nas minus (in metallum damnarc) o delinqüente era um servus poenae, condiçiio ao que nos parece. bem melhor
do que a dos infelizes condenados que apodrecem nas prisões brasileiras.
Uma variante da condenação, mais branda. era damnatio in opus metalli.
(Vd. uca BRASTELLO, La repressione penalc in diritto romano, 1937).
Outros aspectos dignos de nota eram as penalidades por multa (poena
pecuniaria, aJemptio bO/lorum, confiscatia, pubiicatia).
A pena em dinheiro dói mais ao delinqüente do que a privação da
liberdade, em certos casos. A prestação de serviços, sob variadíssimos
aspectos, é mais benfazeja do que o cerceamento do direito de ir e vir.
O exílio, também praticado pelos romanos, hoje em dia só atinge os
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políticos depostos por movimentos revolucionários, que depois regressam
à pátria cobertos de glória. .. com direito li ressarcimento dos prejuízos.
Nosso direito penal precisa ser repensado. Nosso direito civil. condensado no C6digo, quadriparte-se em Propriedade, Família, Obrigações e
Sucessões.
Pelo menos dois terços da população nãO possuem propriedade imóvel.
Se consultarmos as estatísticas. a percentagem talvez seja maior. A família. em numerosíssimos casos, nas camadas mais pobres, existem sob a
ficção contitucional e costumeira, jamais de atordo com as regras do direito
civil. Os romanos, muito práticos, ao lado da confrarreatio, casamento
religioso e da coemptio (uma espécie de venda simbólica), instituíram. o
casamento usu, pela convivência do homem e da mulher desimpedidos,
amarrando-os perante as leis. O mesmo pereentual da população que não
dispõe de bens, não contrai grandes obrigllções nem necessita de fazer
inventário daquilo que não existe: monte hereditário. Conclui-se então
que o Código Civil só serve a uma pequena nrinoria: os que possuem patrimônio. contraem obrigações, vivem em regime familiar e. quando morrem.
deixam bens para inventário.
Muitas idéias admiráveis existem no direito romano que poderiam
vir em socorro do legislador contemporâneo, oferecendo-lhes sugestões
para aplicação prática.
Integrar a América Latina sob o aspe~to social não constitui tarefa
muito fácil, pelos motivos expostos. Além do mais, cada nação possui as
suas práticas, os seus costumes, no que se refere ao direito privado. Lembramos que, quando Velez Sarsfield utilizou os subsídios que lhe enviava
o nosso infortunado Teixeira de Freitas (EJ:;boço) , várias vozes se levantaram na Argentina, entre elas a do exasperado Juan Bautista Alberdi,
que da França enviava panfletos para a sua pátria, alegando, entre outras
coisas, que a adoção do projeto de Freitas iria subordinar a grande pátria
Argentina ao Império. .. Os hábitos familiares argentinos eram diferentes
dos nossos. a mulher argentina possuía outrll psicologia, não seria possível
aceitar projetos de leis brasileiros para outra nação. Eis aí um exemplo
típico das dificuldades legislativas para uma integração social.
Politicamente, então, os problemas se tornam mais graves. A tendên·
cia para o "caudilhismo", que se observa nas nações de língua castelhana,
arrasta essas nações para regimes políticos não democráticos e mesmo
quando se dizem democráticos nada mais são do que uma contrafação da
verdadeira democracia. O desrespeito às leis é uma constante, a vocação
para o presidencialismo e a ditadura pessoal tem provocado turbulências
históricas, inclusive no Brasil. que parecia estar imune a tais tendências,
ao tempo do Império. São agudas as observações de André Siegfried a esse
respeito, quando escreve: "Je n'ai jamais ~ant entendu parter de consti430
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tution que dans ccs pays oú la constitlltion est jOllrnellement violée. Émiments juristes discutent, sériensement et consciencieusement, la signification des textes dont les politiciens se moquent, er, si l'on saurit. les docteurs pointent du doigt Ics artic1es qui sont la garantie du droit. La loi IÚl
de majesté que dans les mots. Avouons-lc, c 'esr, cn fin de compte, la force
seuk qui compte" (ob. cit., p. 100). Indaga, entuo, o eminente escritor
francês, de sobrenome alemão (Sicgfried): "pourquoi celle :entation de
I'arbitraire, de l'abus du pouvoir. cette sedllction dc la tyrannic, qui parait
irrésistible chcz les Latins du :"Jouveau J\·londe 7"
Observações semelhantes jú fizera Lambert no seu livra OS DOIS
BRASIS, em que assinala serem as lds, no Brasil, mais uma declaração de
boas intenções, logo desprczadas depois de promulgados os bens elaborados
diplomas. As constituições são feitas. como as capas vermel ha, que usam
os toureiros, para serem agredidas c rasgadas. A atraç50 pelo governo de
um só parece ser uma constante. O governo através de decretos-leis ou
de medidas provisórias transforma o chefe do Executivo em um ditador
disfarçado. t um ~imulacro de democracia. tanto as.,im que, toda a vez
em que a execução de um dispositivo constitlE:ional incomoda ou perturba
interesses econômicos de grupos nacionai,: ou mu1tin<lcionais, em vez
de impor~se o cumprimento da Carta. o que se faz é exatamente o contrárío:
a reforma da Lei Maior. Vestem-se e despem-se as constituições como
trajes para a estação propícia. Ouanta direrença, em comparação com
as nações, como a Inglaterra. que não dispuem de constituições escritas!
São ainda de André Sicgfried as seguintes palavras: "Dans lc domaine de la politíque. lc Nouveau Monde s'cs: rcy016 cr6areur: il a inventé
Ie présidcnt." (id. p. 89). E em outro passo: "Tocquevílle a traitê dc la
Démocratie en Amérique. Quc1que autre Tocqueville sérait-íl justifié
d'écrirc une Démocratic en Amérique Latinc'? Avec S3 formation d'AngloSaxon du XIX SíCc1e, Bryce n'a pu se résoudrc ú classer les républiques
sud-américaines parmi lcs démocraties: il s'agit en dfet de cl.mstitutions
qui n'assurent pas aux citojcns des libertés individuellcs véritables, de
républiques de nom qui sont souvcnt des dictatures de fai!, de régimes qui
oscillcnt entre l'anarchie et la tyrannic." (ib. p. 88).

.t bem verdade que Sicgfried escreveu na década dos 30, depois de
observar in loco todo o continente americano. Mas as suas agudas observações continuam válidas, muito embora os nossos sentimentos patrióticos
nos i nclinem a contestar tão francas assertivas.
f: preciso, portanto, distinguir integração jurídica de integração política, a primeira relutivamente aceitável, a segunda impossívd, um mito
c nada mais.
Quando dizemos que a primeira integração. a jurídica, é parcialmente aceitável, queremos aludir aos aspectos decorrentes do intercúmbio ecoR. Inf. legisl.
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nOmico. em que numerosos preceitos do dlireito das obrigações podem
atender a uma finalidade prática. Integraçál) jurídica total é outro mito,
outra utopia, irrealizável em povos de mentalidades diferentes, tradições
e hábitos dessemelhantes. O direito não é wna catDÍsa-de-força que se vista
nas nações com se faz com os dementes furiosos nos hospitais psiquiátricos.
O direito é algo muito refinado, sutil, é mais uma túnica inconsutil, um
manto diáfano que se estende sobre os povos ávidos de liberdade e de
Justiça. Além do mais, para que as nações latino-americanas utilizem com
boa técnica os ensinamentos provindos do dlreito romano, há necessidade
de uma total reciclagem dos órgãos e pessoa; capazes de levarem a efeito
essa tarefa.

o direito romano vem sendo combatido em quase todas as nações
do Ocidente. Como preliminar, extinguiram-se os estudos da língua latina,
a língua mater que deveria concorrer para a defesa do espírito da latini·
dade contra as invasões estranhas. Em seguida, extinguiram-se, como se
fosse um movimento orquestral, as cátedras de direito romano em quase
todas as nações dos países latino-americanos.
Desde 1972 participamos de Congressos internacionais e vimos sempre
batendo na mesma tecla, desde a reunião histórica da Universidade Nacional Autônoma do México, naquele ano. Discute-se se nossa disciplina
deve figurar nos programas de bacharelado 0\1 de pós-graduação. Enviam-se
recomendações e conclusões aos governos. Nem sequer esses governos
se dignam dar atenção à pretensão dos romanistas, últimos abencerragens
de uma espécie rara que está desaparecendo. E tudo continua no mesmo.
O que resta da latinidade é o que está sedimentado na alma popular,
através das línguas românticas, herdeiras de um tesouro também ameaçado
de extinção. Leis e constituições mal elaboradas surgem a toda hora. São
peças descartáveis para uso momentâneo. Os derradeiros repositórios da
cultura jurídica romana ainda são os C6digos Civis. verdadeiros mastodontes. que resistem parcialmente à ação do tempo. Só se aplicam a uma
parcela mínima da sociedade, a minoria detelltora dos bens materiais.
Como integrar -

então -

sem instruir, educar?

Um dos fatores que, acreditamos, tem concorrido para a marginalização do direito romano é a difícil utilizaçiio do instrumento necessário
ao seu culto. O romanista não é apenas um bacharel, com cinco anos de
curso e um diploma na mão. Um romani$ta deve ser, antes de tudo.
poliglota. Dominar suficientemente várias línguas vivas e uma morta: o
latim. Na Europa o estudo do grego é normal entre os romanistas. Deve
ser um polimata no mais alto sentido.
Qual o legislador brasileiro ou sul-americano que dispõe desse ins-trumental? Mal sabem a sua língua materna, deturpada por alguns regionalismos revoltantes. Assista-se a um comício de propaganda eleitoral ou a um
432

programa de televisüo com
incxpn:~~iva c até ridícula é
que. ú maneira romana dd
suas vestes. Os candidatos
de branco.

a mesma finalidade. e ver-se-á quão vulgar.
a mensagem dos "candidatos", aqueles homcns
república. deveriam ser puros como a cor de
de hoje deveriam vestir-se de negro, nunca

Quantos anos ou quantas d~cadas serão necessunos para que se faça
essa reviravolta na História. a fim de permitir-se que os homcn~ de governo, que integram os Tr2:s Podercs, dcsempcnhem bem a sua missão de
ddemores do bem público'!
As figuras do DEFE~SOR CIVlTATIS, em ccrtos casos também
chamado DEFENSOR PLEBlS; a do CLRATOR REI PUBLICAE (no
Oriente denominado tamb~m PATER ClVITATlS); a do CORRECTOR
CIVITAT1S, oriundas do direito romano. cm v,\rias épocas. são sugestões, apenas sugestões, para sua adapra<;üo modernizada aos tempos que
correm. Havia entre os romanos da república, por trús das instituições, um
ingrcdiente indispensável: o sentimento de amor à Pátria, à coisa pública.
condemado no lema: SALeS POPLLLS SUPREMA LEX ESTO. Na
época atual, a am bi<;ão pelos bens materiais. a corrida às vantagens que
oferecem as funções públicas. as chamacbs "mordomias", tingem ele negro
o panoramJ político nacional c internacional. Esse é um f~nômeno universal.
Como conseguir tal intento em países em que o narcotráfico se infiltra
nas mais austeras instituições, até nos Congressos Legislativos '?
Não cabe a nós a resposta ou a sO!LH;ão. Somos espectaclo:"Cs estu~
pdactos da crise contemporânea. Resta-nos apenas apontar os erros e sugerit· soluções. que para muitos podem parecer utópicas.
Um dos [atores que, no passado, contribuíram para es,e estado de
coisas, foi a eliminação do estudo do direito romano nas uniwrsidades
brasileiras. Dcve-sc cssc desserviçü à reforma do ensino levada a deito na
década dos trinta, sendo Ministro o jurista rrancisco Campos. O Brasil
entrara em nova fase, a partir da rcvolu<;ão de 30.
Até hoje se sentem as conseqi.iC'ncias. algumas boas, outras maléficas
da Reforma do Ensino, realizada por aquele jurista. conhecido em nosso
País como "Chico Ciência".
Vamos às provas.
Homem de peregrina inteligência. com cxpcric;ncia adquirida no excrcício de altos cargos, Francisco Campos levou a efeito uma reforma geral
no sistema educacional brasileiro (1931).
Limitaremos nossa apreciação ao campo do direito.
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Na exposição de motivos enviada ao então Chefe do Governo, Francisco Campos apresenta as suas idéias, finalmente aceitas.
Escrevia ele: "O curso de bacharelado foi organizado atendendo·se
a que ele se destina a finalidade de ordem puramente proFissional, isto é,
que o seu objetivo é a formação de práticos do direito", (Vd. Educação e
Cultura. Liv. I. Olympio, Rio, 1940, p. 73).
A expressão "práticos do Direito" defi.e toda uma filosofia. Que é o
"prático do Direito"? O rábula, aquele que adquire experiência forense,
sem grande visão das questões filos6ficas d. Ciência Jurídica?
Aquele que pratica o Direito deve saber utilizar os instrumentos à sua
disposição. O simples conhecimento dos teItos e o acompanhamento dos
processos em Juízo não justificariam, em risor, a manutenção de entidades
dispendiosas, as Universidades.
Além do mais, nem todos os que, aos milhares, recebem diplomas de
"bacharel", têm por finalidade o exercício da atividade forense. As Fa·
culdades de Direito forneceram ao País grandes diplomatas, estadistas, legisladores, magistrados, empresários, banqueiros, que jamais necessitaram
de embrenhar-se nos meandros da chamada "prática do direito" a que
aludia o ministro.
Juntem-se àquele elenco os professores, os te6ricos da Ciência Jurídi·
ca, os pensadores de todos os tempos, homens que jamais freqüentaram um
escritório de advocacia c, no entanto, deram enorme contribuição ao aper·
feiçoamento da ordem jurídica.
Os advogados militantes, em face da grande massa de diplomados,
constituem um minoria. Atividade belíssima, a advocacia, tem os seus
lances de grandeza quando exercida no sentido superior da defesa de direitos ameaçados ou violados, mas, por outro lado, limita-se à prosálca luta
pela sobrevivência, à cata de honorários, em não poucos casos.
Como abrir as portas do futuro em uma nação em que os freqüentadores de cursos jurídicos não adquirem conhecimentos decorrentes das disciplinas chamadas " propedêuticas"?
A concepção do Ministro era estreita, vulgar. Predominou porque
vivíamos em uma época de regime ditatorial, com a Europa ameaçada
pelos ditadores que acabaram por incendiá-la.
Alguns reflexos do incêndio europeu chegaram ao Brasil. O nazismo
alemão combatia o estudo e a aplicação do direito romano. O Ponto 19
do programa do Partido Nacional Socialista assim o prescrevia: substituir
o direito romano - considerado individuaUsta e contrário aos interesses
sociais - por um direito tipicamente germânico, que nunca foi alcançado.
434
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As tendéneias políticas de Campos levaram-no também a c1iminar LI
disciplina dos currículos do Bacharelado. deixando-a utupicament..:: isoladó1
no Curso de Doutorado.

o resultado se fez sentir <[té hoje: bó1charêis sem necessúria formaçâo
filosófica, prontos para a "prática do Direito", foram lançados no meiu
social. Os rcflexos chegaram até ü raiz das instituições, com o dcs:m.::par,'
dos mlministradores, a mú formação dos legisladores, dispensados, aliús.
por longo período de governo autocrático. em que o Presidente governava
com decretos-leis.
Uma enxurrada de leis r:1al redigidas se cont':m em dezenas de
volumes publicados pela Imprensa Nacional. Os romanistas, os filósofos
do Direito, os "juristas" no mais alto sentido foram a pouco e pouco
rarcando, salvas as admirávcis c\ceções que todos cl;11!lecclll.
E o mais interessante é que, nesse mesmo período, vários códigos
foram promulgados, alguns de boa lavra, em que os princípios do dircitl'
romano se acham prcsiCntô. D.lIr~!~ como exemplo, entrc outros, o Código
diC Processo Civil, projeto de autoria do eminente Pedro Batista ~,1 "nins .
Um paradoxo!
Embora não desejemos alongar este trabalho. é de nos~;o c!t.::ver reproduzir e comentar a Exposição de J\Totivos ministerial, hoje em dia enlurnaeL!
nos arquivos e esquecida das novas gerações.
Lá está escrito "O cmw de: direito foi desdobrado em dois: um de bacharelado e outro de doutorado" .
.. Da sua seriação foram, portanto. e:,(; luídas todas as cadeiras que.
por sua feição puramente doutrinária ou cU!lurul, constituem antes disciplina de aperfeiçoamento ou de alta cultma do que Il1at~rias biísicas e
fundamentais a uma boa e sólida formw;ao profissional."
"Em conseqüência disso a Filosofia do Din:ito foi substituída pela Introdução à Ciêneiu do Direito, logo no primciro ano. "como indispensável
propedêutica ao ensino dos diversos ramos do direito, como na medicina a
propedêutica médica precede às cadeiras de clínica, fornecendo as noções
básicas c gerais indispensáviCis ü eompreemao dos sistemas .iurídicos. de
que ela analisa c decompõe as categorias fundamentais," (ob. cil. p. 74).
Ainda no primeiro ano se embutiu o estudo da Economia Política,
enxerto novo decorrente da mentalidade da época. matéria de alta importância, mas que bem poderia ficJr um pouco atnis, isto é, nos cursos
pré-jurídicos.
Justifica-se ainda o Ministro:
"Colocadas, assim. no primeiro ano a Introduçao à Ciência do Direiru
c a Eccnomia Política. o espírito recebe a açiio pn~parJtória imprescindívd
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para abordar o estudo do direito positivo, de que ambas constituem pressupostos necessários e indispensáveis."
Alterando, a seu talante, o currículo tradicional, o ministro despia
um santo para vestir outro. Eliminava o direito romano. com justificativas
que merecem reproduzidas para julgamento das gerações de hoje:
.. Foi suprimida do curso de bacharelado a cadeira de direito romano.
Aliás. esta supressão constitui novidade apenas na lei. E antes uma confissão do que uma ação. Efetivamente. não sei se na prática houve jamais no
Brasil estudo do Direito Romano nas nossas Faculdades. O que nelas se
ensinava. com o nome de Direito Romano, eram noções gerais de direito.
Como estas noçõcs eram acompanhadas, a título de ilustração. de citações
do Corpus Juris, passava como de Direito Romano um curso que. real e efeti·
vamente, era de enciclopédia ou de propedêutica jurídica. A reforma limitou-se. portanto, a consagrar na lei uma situação de fato." (Id. p. 74).
A crítica ministerial poderia estender-se a muitas disciplinas do curso
jurídico, em algumas Faculdades, nunca a todas as Faculdades do Paes.
Bastaria citar o número razoável de obras de peso, como as de Abelardo
Lobo, Amazonas de Figueiredo, João Henrique, Reinaldo Porchat, Hahne·
mano Guimarães, Coelho Rodrigues, Spencer Vampré, Vieira da Silva. Afonso Cláudio, Barros Guimarães, José Diniz Barreto. Hersilio de Sousa, Lud·
gero Coelho. Neto Campelo. e muitos outros. As traduções das lnstitutas,
levadas a efeito por Spencer Vampré, em São Paulo e Coelho Rodrigues,
filho do Piauí. são dois marcos do romanismo em nosso País. Aliem·se
àquele elenco os escritos esparsos de romanistas eminentes como Alexandre
Corrêa (o tradutor da Summa Theo16gica, de Santo Tomaz, e mais tarde
tradutor de Gaio e Justiniano), as traduções de lhering por Clóvis Beviláqua
e Aderbal de Carvalho; a versão da obra de MpckeJdey realizada por Bento
de Faria, os escritos de romanistas jovens àqgeJe tempo, mas que depois
se notabilizaram, como Benjamin Colucei e Dilermando Cruz, ambos conterrâneos de Francisco Campos. Poderíamos ainda citar a geração posterior
a 1940, alguns já mortos, poucos ainda vivos e que contribuíram com o
seu saber para o aperfeiçoamento da ordem jurídica em nosso País, Paralelamente, convém referir os romanistas que não eram professores, mas o
foram a vida toda no exercício da magistratura. "Jguns ministros do Supremo
Tribunal Federal, como Hahnemann Guimarães, Bento de Faria, Eduardo
Espíndola, Edmundo Lins, Pedro Lessa e uln número considerável de
civilistas, processualistas, constitucionalistas. advogados e juízes, que eram
também romanistas e que tinham, como alicerce de sua formação, o
estudo e o culto do Direito Romano.
O que cabia ao Ministro. autor da reforma implantada por Decreto
n.O 19.852 de 11 de abril dc 1931, era cordgir as falhas do ensino do
direito romano. oferecendo bolsas de estudos no exterior a professores e
a alunos. promovendo o intercâmbio cultural com as Universidades da
Itália, a fim de elevar o nível do ensino em nosso País. A substituição do
436

R. Inf. lellisl.

BralíJia

a. 29

". 115

iul./Mt. 1992

Direito Romano pcIa miscelânea filosófico-jurídica que é a cadeira de Introdução à Ci~ncia do Direito, não concorreu para o aperfeiçoamento da~
novas gcraçoes. que ficaram com uma lacuna na SU<l formação cultural,

f: de pôr em dúvida o descortíno do ministro reformador ante csws
assertivas que extraímos de sua cilada Exposição de Motivos:
"Além disso, o direito romano constitui antes matáia de um cursu
de alta cultura jurídica do que de finalidade profissional."
Havia, de sua parte, uma verdadeira obcecação: <J pl'Ofissional i zaçüu
do ensino jurídico. como se o Brasil fosse um vasto forum de questüeo
judiciais, capaz de abrigar milhures de advogados mil itantes. H u\'l'ria
mais profissionais do que clientes. Um cenário sinistro que bem Ull mal
comparando, lembra as fantasmagorias de um quadro de Bosch.
:-.Jão fica por aí, no entanto, a mú vuntadc ministerial e ditatorial
contra a ci~ncia de Justiniano:
"Não seria justo, pois. que. quando a duração do curso se revela
insuficiente para um estudo satisfatório do direito mode1'l1o. cujo conhecimento sc torna dia-a-dia mais difícil. gracas ao movimento de transformação que sc opera no seu seio e às múltiplas diferenciações que ten
sofrido o tronco jurídico primitivo. dividindo-se em novos ramos e categorias. cujo número avulta. cada dia. com os novos processos de organizacJll
e de polarizaçuo dos interesses, não seria jU$/o que tempo, jú de si !li:'
escasso. se desfalcasse de 11m período destinado ao estudo de iIl'IÍllli,'(;c\
caducas, que. ao invés de CONSTITUfRH'1 OBJETO DE DIREITO POSITIVO; SÃO. ANTES, MATÉRIA DE ARQUEOLOGIA TURfDrC:\:
(p. 75)".
O direito positivo a que se referia haveria de S(1' aquda avalanch::
de decretos c decretos-leis que inundaram o Brasil na década de 30.
Prossegue, mais reflexivo e menos radical: "Os resíduos Lúci s do
direito romano, isto é. os seus elementos vivos ou que sobrevivem no direitu
moderno, podem ser conyenientemente estudados no direito civil, no capítulo das fontes c a propósito da explanaçao dos diversos institutos'·.
"Isto niio implica recusar. de modo completo. qualquer l1lento ,10
estudo do direito romano. Particularmente do ponto de vista da técn ica
it1rídica o seu estudo será de grandc interessc porque nele. como em
todas as obras primitivas e rudimentare'. se dei,am ver a nu os :1rtifícios
c processos simbólicos, pelos quais o espírito humano constrói os conc,~ito'
c as catqwrias jurídicas. Deste ponto de vista. "como razão escrita", na
expressão de Leibnitz, será o estudo do direito romano um rico suhsídio
para os que pretendem estudar a fundo os processos e as formas simbólicas
de cuja 21lálise resultará ü conhecimento da lógica jurídica. Assim, o direitn
romano, NA SUA PARTE OTJL. fica rcdmido à história técnica do direito
C constituirá objeto de um curso de alta cultura jurídica. no qual prcdomiR. Inf. legisl.
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nem, sobre os interesses pelo estudo de direito positivo, os mais raros e
menos urgentes, do estudo especulativo e filosófico dos processos de construção e de ordenação técnica do material do direito." (P. 76).
A guerra desencadeada por Francisco Campos em 193 t não durou
muito. isso porque a cadeira foi restaurada pela Lei n.O 114 de 11 de
novembro de 1935, no 1.0 ano do curso de bacharelado. Mas ficaram os
resíduos dessa campanha, os despojos de guerra, na formação de várias
gerações alheias à disciplina, formando verdadeiros contingentes de seus
adversários.
Diante desses fatos, indagamos; - como restaurar, no Brasil e nos
demais países da América Latina, o interesse, a gosto pelo estudo de matéria
tão atacada, em todos os tempos?
Como promover uma integração iurídica sem dispor dos instrumentos
capazes de promovê-la? Entre esses instrumentos se encontra a formação
de uma nova geração de romaniSt8S, o que $Ó pode ser efetivado com a
proteção dos governos.
Um tratado ou uma convenção entre as nações latino-americanas em
que se cogitasse de maior intercâmbio cultural, com vistas a um refinado
estudo do direito romano naquilo em que pudesse ser útil nos tempos atuais,
seria uma porta aberta para o futuro.
Igual procedimento deveria ocorrer com relação às fontes européias
mais significativas, especialmente na Itália, de maneira que estudiosos brasileiros (ou melhor, latino-americanos) pudessem aperfeiçoar os seus c0nhecimentos. A Universidade de Roma, principalmente, poderia transfor·
mar-se em uma nova Bolonha, lucerna juris, capaz de irradiar a luz de
seu saber e de sua tradição em direção do Novo Mundo, como o rez o
sábio italiano Marconi ao iluminar a imagem do Cristo no Corcovado, faz
muitos anos.
Essa é uma tarefa para gerações, que deve ser logo iniciada. antes
que as nossas leis degenerem sob a influência de outras culturas sem raízes
na latinidade.
E por falar em latinidade, indagamos, a esta altura:
3) Qual o âmbito geográfico que cobre a expressão América-Latina?

O Nouveau Larousse Universel (ed. 1948) firma, de maneira muito
singela: "Amérique Latine, ensembte de I'Am6rique espagnole et du Brésil,
colonisé par les Portugaie".
Essa definição simplória excluiria os povps de fala francesa (a Guiana
Francesa, os resíduos do Canadá e das Antilhas), levando-se em conta os
idiomas e, sob o critério geográfico, a República da Guiana, Capital
Georgetown e o Suriname, capital Paramaribo, nos quais preponderam. na
primeira, a língua inglesa e, na segunda, o idioma holandês.
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Ouando estivemos no Surirw:nc, em lQ7'5, Sé''ltiI1l0~ ali o \;\"() 0c~ci,1,
alguns ~ctorcs, de "l"ocar de língua". Alguns opinavi.lm pelo e~nanhol
(existe I,í um ImtitlllC Andrés Bdlol. outros im:linilVCln1-Se pelo porwgllês.

C,;(

André Siq:frieJ (lh dI. p.
Latinc",?

7)

indap..a; "Dans quclle

n1l'SlIL:

il existe

~Im' Amériqu~

Diz ele que. dcpoi:, lk conhecer os países ebs AméricJ~. ChCt!Cll :1
ccndu,ão de que ludo~ eles oferccem traçDS comuns qu·: permitem [!nlp:í·ks
em lima <Jtmcsfera de ;\mérica Latina comum.
Os anglo-saxões prctestanr"s dL\ ',-1rtc. os latinos e:.ttólicüs do Sul
evoluem, diz <linda Siq:rfricd. em quadros (:e civilizado dbtintos c ,j~)
mrm:ados por suas origens. IS5u não deix<l de ser um truismo. dizemos
nós, ema vl'rci;]dc c\'idcnte por si mesma. que. em rigur. n:iC' necc5sit,1~i~1
de dt:r.1omtracão.
Sobressai. no dizer do escritor francês, o Jaco culturJI com :! velh<>
Europa: a formnç.:'io britflnica ,t: encontra nos r~tados Li~Jidos: a in:<nir2.çü,_,
1<I:ina. de :"oo1c medíterdnca. em tedos os p:'I;SC~ de coloni7.aç~lo é'spanho!<:
c portuguesa. "Entre But:nos Aires Ct ~cw-Yor:'; il Y <l la r_1:'cnt~ f!i~0f'r~~ri-i
lllle de deux "illes améric,úle~: mais entre Bu~nos Aire~. \1cntcvid~C' nu
Rio d\:nc pa~t ct B~lrcelonc. I'vlarseille ou Paris de ['~Iulre. il éxisk ~;nç
~tutrl' p2:·enté. meclitnranéene, b 1i:le. nem r:lOí m 0vi(!e~~e··. (r. 0l.
Prosseiluc; "I .'axe géogrüph íquc du contincnt Jm0ricain e~ t cr di:'cction l\ord --- Sud. mais n~r:lé(;cnnaisscns pas 1In <llll,e axe, c,'h:i (:e5
infh:ence~ dl' la c:!l,;rc. qt.:i V] dt:l'ht ~I J'O:tl'q". (P. 10).
"Ccst sous le s:gne de cctte rose
élUdc l'Amériquc btim".

GCS

\'cnb que doi t se fai re hJule

Ccq:raficamentc e ainda gcclo~icmncnlc h5 :r~s América~ do Sul
distintas: o Brasil, sobre o At[flntico e ü platô d<ls Guian<ls; o dc~dobra
mento tadário dos Andes que olha para ,I Pacifico "Zl la facon d'tlll rrllT
imnlacnblc"; entre essas duas D~saturas nada mais h:J do que terr:s !nli'\;I~.
ao Note. a imensa rcgiüo aluv;;1nar (]:' Amaz.lHJia ç ao Sul. (1-: formaçuu
coJiana. a planície sem fim do Pampa.

Apesar de enorme misce!lel~acií() raci~d c:--t r;Jllh ,I ;l~ duas origens. a
anglo-saxônica nos FECC c a latina nas Américas [cl:(ra1 c do Sul,
~s car:lCterísticas iniciais persíslem. cm 1'-randc parte. nas línguas. JlO~ C;Jslurnes. nus tradicões. "Ln préclominance de la tOllalitJ ih2rilJm~ d:1:" t~ll> ~"'s
pays de l'Amériquc latine cq frappank" (p. 144).

t essa vinculaçflO que 110~ faz a todos os sU]-êllneri;::ê1ll0S r.crdciros da
cultura ibérica, vale dizer. da cultura latina.
Línguas. háhitos. rdigiüc, direito, vieram (um <lS carn,,'das t:sp;l,dw];l

C

c ror:llgu,>~b. e aqui aneorJram.
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E toda uma página da civilização mundial que se transferiu definitivamente para as terras descobertas pelos navegadores dos séculos XV
e XVI, página que não pode ser substituída por outra de formação anglosaxônica, eslava, nipônica ou de qualquer oUlra fonte.
Os alemães, polacos. russos, árabes, chineses, japoneses que para aqui
emigraram. formando núcleos admiráveis de civilização, têm que adaptar-se
ao meio, à língua. à cultura ambiental, trazendo a sua valiosa contribuição
em trabalho e inteligência. O essencial, portim, é manter o núcleo central,
cristalizado na Língua e no Direito.

Dar a razão por que torna·se necessário reestudar a língua ancestral
- latim-traço de união entre todos os povos ocidentais que falam idiomas
românicos; reestudar também o Direito, naquilo em que ele desempenhe
o papel do fermento. que embora em pequena quantidade, é capaz de
crescer e multiplicar·se.
Conclusões: 1) o objetivo deste Colóquio é de alta trancendência e de
difícil realização a curto prazo;
2) nações soberanas e ciosas de sua indlependência podem aproximar·
se culturalmente através do estudo das lín~as e do Direito;
3) para que isso se tome realidade é necessário reformular os currículos
universitários, fazendo incluir, nos cursos b1ísicos, o estudo do LATIM e
nos superiores. o direito romano;

4) a discussão bizantina da inclusão da matéria no bacharelado ou no
doutorado é interminável. O fundamental d tomá-la obrigatória em qualquer dos currículos, ou nos dois~

5) as nações latino-americanas devem firmar convênios ou acordos
internacionais, visando aquela finalidade;
6) igual providência deve ser adotada com relação à Itália e suas
tradicionais universidades, em que se estu(la o direito romano em profundidade;

7) em face do despreparo, nesse terreno, dos homens públicos, seria
de conveniência criar Assessoria junto ao Executivo (scrinill) e o Legislativo, ou incluir nas Assessorias já existentes especialistas na matéria;
8) é preciso sensibilizar as autoridades ligadas às tarefas educacionais
e culturais para esse grande objetivo, que sÓ pode ser conquistado a longo
prazo.

Só dessa forma se poderá chegar a uma conclusão defintiva, isto é.
se essa l'rogramação cultural vem a ser uma Realidade ou não passa de

UToprA.
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T-

Introdução

A análise que efetuamos no prcsente estudo traz ~l luz os princlplOs
jurídicos fundamcnU.is infürnwdün:s do prü(e~so civil c scus reflexos nu
procedimento arbitral. tanlo llh ,lrbilr<I?C1L privadas intemas como internacionais.
Partimos da :11liJl isc di! tcoria garallt i cta do proCt~din'cnto élrhi [1'.,1 qUê,
para ser válido c eficdz. deve gma~tir :1 !uteLiiuríclica deriva. Nc) úmbito
dos ordenamcntos n:H:ionais esses princípios e~tilo prcsêntcs. gcralmente.
nos Tcxtos Fundamentais como. pOl' exemplo. o elo BrJsil e EspanhH. que
Jnalisaremos de perto.
No Concet"lo das N 3cões :1 matéria csuí previ 5tJ em Convcncões Jnternacionrlis. Dcclaraçocs c Pactos cm:1Pados de Orraniz:acõc, TntC1'll1Ci(1nai"
que ressaltam os direitos à tutela iurídica e do devído processo legal.
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Como corolário dos princípios previstos :na teoria garantista realçaremos três princípios jurídicos fundamentais do procedimento arbitral: (i)
o da imparcialidade do árbitro; (ii) o do contraditório e igualdade das partes
e (iH) o da livre convicção do árbitro.
Nesta caminhada apontaremos referidos princípios nas legislações na·
cionais que regulam a arbitragem doméstica e internacional no Brasil. Re·
pública Federal da Alemanha (atualmente unificada), França. Espanha.
Portugal, Holanda e Suíça.
Ato contínuo. verificaremos a presença (lesses princípios nos RellU1a·
mentos das diversas Instituições Arbitrais no Brasil e no Exterior, bem
como as Convenções Internacionais Arbitrais e disposições da Comissão das
Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional - UNCITRAL
{Regulamento de Arbitragem de 1976 e Lei -- Modelo de 1985).
uAb initio" entendemos oportuno salientar a importância dos princípios jurídicos no ordenamento legal, aduziremos também sobre o binômio Arbitragem e Jurisdição e, ao final, o princípio da autonomia da
vontade que constitui a própria essência da arbitragem.
Note-se que a matéria proposta é ampla, sendo que qualquer tópico
daria ensejo a extensas monografias jurídicas. Contudo. este estudo 1em
como obietivo a visão ca1idosc6pica do reconhecimento dos princípios jurídicos informadores do procedimento arbitral no direito brasileiro e comparado. não comportando especificações detalhadas e ressalvas, oportunas em
estudos fracionados.

TI -

Princípios ;urldicos

Devido à sua importância os princípios jurídicos em qualquer ordenamento, merecem pairar sobranceiros; assim t! que ~ralmente estão incorporados, implícita ou explicitamente nas Leis Fundamentais. Mas o aue
são os princfpios jurídicos? Primorosa definição nos é dada por CELSO
ANTONIO BANDEIRA DE MELLO. "priflc(pio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema. verdadeiro alicerce dele. disDosição funda·
mental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-Ihes o espírito
e servindo de critério para sua exata compJ!eensão e inteligência, exatamente porque define a 16~ca e racionalidade do sistema normativo, conferindo·lhe a tônica aue lhe dá sentido harmônieo" 1
1 CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO. "Eflcál'la riA'! N'OTTTlI\S ConlllU·
tucfonals sobre JUlltlça Social", Revl~ta de Direito Público - RDP 57.'58, p. 247.
Oportunamente 8881nala o retendo mestre Que "via] ar um principio é multo
mais grave que trans(n'edtr uma norma. A desatençlo ao princIpio Implica ofensa
nAo apenas 11. um especifico mandamento obrlgaMrio. mas a todo um sistema de
comandO!!.
l!: a mals grave fonna de llegaHd.ade ou inConstitucionalidade. conforme o
escalA0 do princípio violado, porque representa lnllUJ'gêncla contra todo o stlltema.
subversAo de seus valores fundamentais. contumé11a Irrt!ml.sllfvel 11. seu arCAbouço

16g:1co e corrosAo de
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Completando essa dcfiniçuo, fazemos eco das pal:lVr:1s de GERA, LDO
ATALIBA, quando ressalta: " ... os princípios s:io ;r ch:lve c cssêl~cia de
todo o direito. Nüo há direito sem prillci[)ios. As simnk~ rqzras jurídicas
de nada valem se nua estiverem apoiclclas em pri nc ipic~ sólidos. Os convencionais da Filadélfia trab3lh<lram sobre princípios ck w1 va lidack. de
t<ll sabedoria. de tal universalidade c de tal cap:lCiélalk l1:.: absorver ,1
essência dos desejos humanos. e "il~da conci1iú-los a esta essência com
as necessidades ele criação ele um poder dc Estado que fosse ao mesmo
tempo forte para assegurar ü direi to. c SUi1ve para resl'ei [::1' as libndndc's.
Daí a importúncia básica que têm os princípios na consideração de qu,tlquer matéria jurídica. mas cspeci<:l1mcnte nas consickraçõe s ele Dirci[('
Constitucional ... " (grifamos). 2
Assim, devido ü importúncin dos pri nClplOs .i urfd iccl, insculpiclos n(1S
Leis Magnas. esses se irradi81TI sobre todos os ramos do direito, inclusive
o direito processtwl civil que "Iberga os princípios do direito ~I tutela juris.
dicional e do devido processo legal.

Tn

~

Princípios d(1 direito rI tuldo irtrisdiciol1a! c do dCl'ido 17rocesso
!eJwl ("Due Proccss (1/ f a 11''' ) Pril1cijJlo do dircito ri tlllela ífl/,jsdiciOlwl

Assinala ADA PELLEGRT'J"I GRTT\'OVER.:l p:,rnfraseanc1o C/\LA·
MANDREL "que viis seriam ns libcrcl~cb' elo ind;dduo se n50 pudessem ser
reivindicadas e defendidas em juízo: norq ue os direitos fundamentais. i1hstratam ente formulados pela Cons!ituiçfío, só podcm 'cr <Ifirmndos c cnncretiz<ldos pelos Tribunais".
Este princípio encontra-se no artigo 5.° XXXV orr Constituic:ío Bra·
sileira de 5-10-88. verbis: "[1 lei n~o exc1l1id da arreciacfío do POlkr Judicitírio lesão ou ameaça de direito".
Convém. porém. (lssina1:lr mIL' :l:ío hnsln n ('otlstituiciío garantir o direi·
to da :lcão. salienta ADA PfLLEGRT"JT GRTNOVER, narn ó'1.'e se i's'egurem aos indivíduos os meios nar~! ohter o rromlllí'i(ltl1(,'llo do Tllíz sohre'
a razi'ío do pedido. ~ ncces<iÍrio antcs til- nlélis n311<l, oue nor direito de
acão, direito ao processo. niío 50 enkwb :l .i;'11 k' ordelli'cilo de nlas. ntravés
dc qU<llqtlcr procedimento, m3S. sim. a "ckvído nroc(sso le.Ç!~ I". '
1

Este princípio também de"e ser entendido no senlido "ele ?arantir :l
ttltc18 elos direitos <lfirmmlos. medi<ll1re a possihilic1<'c1e ele ó1lllhas as p~r(es
2

GERALDO ATALIBA. MEdaw[: rir' C('1!slilll;nf o. RDP 86181.

3 AD_'1. PELLEGRT:'i"I GRINOVER. 0' I'r:1Icipic.' C()]I';'i!w'i·)I'r..:s (' G C'rítf,·'Jo
dr Processo Cid/. Busharsky. SP. 197~. p. 7.

4

Op. cit .. p. 18.
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sustentarem suas razões, apresentarem suas provas, influírem sobre a formação do convencimento do juiz, através do contradilÓrio.
O princípio da proteção judiciária, assim entendido, substitui, no
processo civil, as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório". 3
:"lote-se que a Constituíção Brasileira além de albergar os princlplOs
da tutela ao processo, do devido processo legal e do contraditório, faz emer~r outros do artigo 5,°, § 2.°: "Os direitos e garantias expressos nesta
Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por
ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa
do Brasil seja parte".

Princípio do direito ao devido processo legal ("due process of law")
O princípio está consagrado em dois dispositivos nos itens LIV e LV
do art. 5,° da CF/8S. respectivamente, "ninguém será privado da liberdade
ou de seus bens sem o devido processo regaI" e "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados
o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".
O antecedente histórico das garantias constitucionais do processo resi·
de no artigo 39 da Magna Carta, outorgada por Toão Sem Terra a !le'lS
barões. Cláusula semelhante expressa no due process of law foi estipulada
por Eduardo IH; do direito inglês passou pata o norte-americano. che~ando
fi ConstitHiçiio COM 1 V Emenda, como salienta ANTONrO ROBERTO
SAMPAIO DÓRIA.8

Por este princípio, de fonna genérica, se estabeleceu a proteção à
ampla defesa e ao contraditório. As mesmas oportunidades dad~s ao
autor para se manifestar, apresentar suas ruões e provas devem ser dadll'1
ao réu. A ampla defesa s6 el'.tará plenamente assegurada Cluando uma
verdade tiver iguais possibilidades de convencimento do m8~istrado. Quer
seja ela alegada pelo autor, quer pelo réu. "O contradit6rio é, l'Ot' exteriorização. a pr 6pria c1efesa", rc p n tl1 "m C'ElS() RlBEIRO RASTOS e lVES
GANDRA DA SILVA MARTINS. "A todo IIto prodm,:ido caberá ilnJRJ
direito da outra pllrte de opor-se-lhe ou de dar·lhe a versão que lhe CO'lvenha. ou ainda de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feitl'l
pelo autor.
li 01'. clt., p. 19.
6 ANTONIO ROBERTO SAMPAIO DORIA. Dlrl!ito Constitvctonal Trllmtário
s "Due pTON!/lI of Law", Forense, Rio de Janelto, 1986, p. 33. No capítulo II o
autor relata. ir. exaustão, a orfll"em e evoludo dll cláusula "due process of law".

Ness!! sentido IISllenta a dlflculde.de de conceituar de modo estanque essa cláusula,
citando o Chie! Justice OLIVER HOLMES; "What is due process of law dp.pends
on the clrcun!ltances" e EARL WARREN: "Du.. process é um conceito esquivo.
SU!l.8 exatas fronteiras são Indefiníveis e seu conteúdo varIa de acordo com e~
ett1cos contextos fáticos".
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D<lí o c<lrMer dial6tíco do processo quc cuminha atr<l\'L-s de contradi·
ções a serem stlpcrad~ls pela atividade sinklizadura do juiz", :
Enfim, o princípio do contmditório corresponde ao princípio da igualdade das partes no processo que encontra rcsson[mcia no aforismo romano
Clwliaíur ct altera pars. "

Declarações,
ÇÕC::i

PacIO~' (' COl1v('II~'ões !IlICl'lldCiol1ois

Esses preceitos encontram guarida cm Declarações. bcto~
Illtcrnacionais, demonstrados a seguir:

lê

Conven-

A Declaração Universal dos Direitos do Homcm. aprovada em 10
de dezembro de 1948, em Paris, ntravés de Rcsolução da I r I Sessuo Ordimíria da Assembléia Geral das ~ações Unicl<ls (ONU). no mligo 11 estabelece: "todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito úe ser
presumido inocenle até quc a sua culpabilidade tcn11;1 sido prO\ada de
acordo com a lei. em julgamento público no qual lhe lCn11,lll1:do nssegul'adas Lodas as gar8ntías necessárias ~l sua defesa". n 111
T\o úmbito am-..'ricano a Convençiío Americana sohre Dir..'itos HUIl18nOS,
aprovada na Conferência de São Jo~é da Costa Rica, em 22-11-1969, de
maneira detalhad~1 ulberga os principios do direito i:I iULcla .iurlsdicion~,i
c1C\ido processo lepal c do contraditório no artigo 8 ~ Carantias Judiciais. 11
O direito a llm julgamento iusto acolhendo aqueles princípios tamhém
estij presente nn Convenção Européia wbrc Direitos Humanos, artigo 6.
No mesmo sentido o Pacto Internacional Sobre Direitos Civis c P~)lílicü'
adotado pela Assembléia Geral das Nações L nidas, cm 16-1:2,1966, prevê
citadas gural1tias no artigo 14. 1~
7 CELSO RIBEIRO BASTOS c YVES GANDRA D·\ SILV.'\ :l:IA~TIN8.
Comentários à Con::ititu!l~ão du Brasil, Saraiva. Sáo Paulo. ,980. ~Q \ ' . p. 267.
B ANTOXIO Ci\RLOS ARAúJO CI:-;TRA. ADA PELLE~RIXI CRIl\'OVER c
R. DINAc',IARCO, Teona Geral do Processo. R~\"ism dos T.ibunais. 8:io
Paulo. 1974, p. 26.
CA~DIDO

9 Ver Dec-laração UnÍ\'ersa1 dos Dir('1tos do Hüm('tll in D;'relto e Re 1a, oes
Internacionais, textos coligidos e ordena(los por VICENTE MAROTT.'\. n ·'.:-\C~EL.
Revista dos Tribunais, Silo Paulo. 1981. p. 327.
10 Quanto à natureza juridica das declaraçües e SU,l f(]rçc' ragtnte asse,-cra
J. F. REZEK: "Por vezes a deelaraçii.o comum é: de tal maneira subnanciosa qUf'
parece necessúrio enfatizar ma::; tarde, para prevenir eqnÍ\·ocos. ~'J:t notun'7_t
não-convencional. .. A provável forca eagente da DeclaI'ilcão de 1948 não deve srr
baseada no dIreito dos trCltadüs. mas naquele setor raais recente do direito internacional público, que se ocupa das dechões das organizaçófs internacian:tis".
Direito dos Tratados, ForenEe. Rio de Janeiro. 1984, p. 76.

11

Op. cit., p. 380 (vide nota 9).

12

O p. cil .. p. 356 (vide nota 9).

Veja. JEAN - HUBERT MOITRY, "Right to a FaiI' Trinl 3nd tl1e EUrOpe3!1
Convenlion Oh Human Rights", Journal of Illternational Arbitration. vol. 6. n" ~.
pp. 115 '22 (19891.
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IV -

Arbitragem e jurisdição 18

No contexto que é reservado ao juízo arbitral, este atua como substi·
tuto da jurisdição nos limites traçados pela lei. 14 Contudo. este entendimento
não é pacífico, entendendo alguns doutrinadores que a arbitragem não pode
ser considerada atividade jurisdicional, devido à ausência do elemento de
coercibilidade, já que o laudo arbitral, segUndo algumas legislações. pre.
cisa ser homologado (como na brasileira) 6 para ser executado necessita
dos auspícios do Judidário.
Analisando a questão, CARLOS ALBERTO CARM.ONA 1~ ressalta
"que desta maneira simplista procuram alguns descartar a natureza juris.
dicional da arbiI ragem . Não obstante, à tnatéria merece ser dispensada
maior reflexão. Senâo vejamos:
O fato de encarar-se a jurisdição como poder, atividade e função do
Estado não descaracteriza, desde logo, a natureza jurisdicional, da arbitra·
gem. Trata-se, evidentemente, da participaÇão do povo na administração
da justiça - o que não afronta o artigo 5.°. XXXV da Constituição Brasileira". Este inciso prevê que a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito. 18
Continuando sob o magistério de CARLOS ALBERTO CARMONA,
verifica-se que a jurisdição é também atividade, ou seja, movimentação do
órgão judicante no processo, tudo com o escopo de atuar o direito no caso
concreto. ~ sob este ângulo que mais se aproximam as figuras do juiz e
do árbitro, pois tanto um como outro acabam por desempenhar papel
semelhante ao dedararem o direito aplicável à espécie. 17
A natureza jurídica da arbitragem é, efetivamente, questão que suscita
grandes discussões. "De um lado, colocam-se, irredutíveis. aqueles que
vêem no instituto apenas seu Jado contrattlal: a arbitragem origina-se de
uma convenção, os poderes dos árbitros são apenas aqueles concedidos pelas
partes, e o árbitro acaba sendo qualificado quase como um mandatário
comum das partes, encarando-se o laudo c(>mo a manifestação comum da
13 8egundo CHIOVENDA, a jurlsd1ção "é 1\ função do Estado que tem pOr
escopo a atuação da vontade concreta da JeJ por melo da substItuição, peJa
ativldade dos órgãos públicos, da atividade de- paft1Cula.res ou de outros órgi06
púbUcos, já no afirmar a existência da vontade da lei, já no tomá-la. praticamente efetiva", CELSO AORlCOLA BARBI, Comentários ao Código de ProceslO
Cidl, Forense. Rio de Je.neiro, 1977, vo1. I, Tomo lI, p. 387.
14 HAMILTON DE MORAES E BARROS. Comentários ao Código de ProceoSso
Civil, Forense, Rio de Janeiro, 1980. voI. IX, p. 469.
15 CARLOS ALBERTO CARMO~A, "Arbitragem e Jurisdição" in Participaç120
e PrOCeloSO, coordenação de ADA P. GRINOVElR, CANDIDO R. DINAMARCO e
KAZUO WATANABE, Revista dos Tribunais, São paUlo. 1988. p. 200.
16 Como exemplo, cIte-se a participação popular no T.ribunal do Jurt (art.
59, XXXVIII da CP/88).

17 Op. cito (vide note.
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vontade destas. Para outros, que part-:m dd i(kia de que a ac1ministra~iio
da justiça é um serviço público, a iurbdição dos .irbitro::; só ue\c ~(:r 'lumi·
tida se puder integrar-se a tal serviço; assim a decisão arbitral é um julga·
mento, no qual chega o árbitro através de um procedimento a",inudo pele,
contraditório e com a garantia maior da iJl1parcia1ídJlk lOU seja, o pro·
cesso)". 18
Em trabalho denominado "The Nature and Extent of an Arbitrator's
Powcrs in lnternational Commerdal Arbitl'ation", BI:R0lARD G, POL
NANSKI, I~ assevera "que a arbitragem consiste num processo privado de
solw,:âo da controvén,ia; cm outras palavras é uma forma privada <.k seno
tença com as vestes do poder de uma decisão judicial entre particulares
em oposição às cortes judiciais" (tradução livre da autoril). Salienta o
referido autor, sediado no Canadá. que a arbitragem comercia! é um acordo
conscnsuat na qual a resotução da questão se fará por uma terceira peosoa,
mas também é judicial porque põe fim ú disputa p05~ibilitando ~eu cumprimento como um julgamento do Judiciário.
U:vando em consideraçüo que o úrbitrio exerce uma ú.lllçiio reservada
ao poder estatal, surge a noção da jurisdü;ão do <ÍrbÍlro em oposição à
função contratual que lhe é atribuída. Assim, o citado autor chega à con·
clusão de que a natureza jurídica da arbitw~cClll l,C a funçúo d0 árbitro) é
híbrida; sào estas suas palavras: .. An aril itratur's autllOrity is actualIy
hybrid in nature, consisting 01' a contractual basis for the cn::ation and res·
triction of his powers, coupled with a jurisdictional authority as permitted
to cxist 01' as assisted by state authority. 1t !las becn proposed that the
contractual and the jurisdictional naturc of al'bitradon are in lhe prou.:ss
of assimi1ating cach ·other. This type of col1sideration, ir is submirteu, is
unnecessary. As \vill be seen, the powel'S ()f an. arbilriltor are the result
or a combination of both natures \vhich creales a proeess for dispun::: sdtle·
ment with its origin in contract, yer rdlceling some Ol lhe characterisrics
Df the public judicial proccss". ~"
[,:>se entendimento também é esposado por JOSÉ CARLOS DE 1\1.'\GALHÃES, que entende que aquelas duas correntes sao extremadas e
podem ser conciliadils. A arbitragem possui base contratual. que 0 ü co:npromisso (segundo a legislação brasileira), de caráter estritamentc consellsual e que estabelece as diretrizes do juízo arbitral que institui. "1\1as o
laudo arbitral nua é ato integrativo dü compromisso, nc1e tem seus fund,lmentos e seus limites, mas seus efeitos decorrem do lei e niio dil vonwde
das partes.
Assim. as duas posições devem ser entendidas como radicais, rois se
a arbitragem é contratual em seu fundamento inicial, 0 também jurisdicional.
cito (vide nota 15), p. 304.

18

o)).

19

JOHT1lal of 11lternational Ar1Jitration. v. 4. na 3, pp. 11 llJ8 'lge,'l'.

:W

0]1. cito (vide nota
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ante a natureza pública do laudo arbitral, como fonna privada de solução
de litígios", 21
Defluem das considerações acima expendidas ser mais acertado defi·
nir a natureza jurídica da arbitragem como híbrida, sendo na sua primeira fase contratual e na segunda jurisdicional, o que nos autoriza invocar
os mesmos princípios jurídicos e corolários iniormadores do processo judio
cial, a fim de que se garanta a tutela jurídica efetiva.

v-

Teoria garQl1tista do procedimento arbitral

Invocando o artigo 24 da Constituição Espanhola, 22, análogo ao arti·
go 5.°, item XXXV, LIV e LV da Constituição Brasileira, o professor basco Al'olTONIO MARTA LORCA NAVARRETTE2:I pre]eciona que a etistência da arbitragem implica no desenvolvimento de um sistema de garan·
tias processuais que possuem projeção constitucional, denominada teoria
garantista do procedimento arbitral, que deverá ser assumida pelo árbitro,
posto que se assim não fosse se desconheceria a existência do direito fundamental ao devido processo através da arbitragem, impedindcrse a tutela
21 JOSf: CARLOS DE MAGALHAES e LUIZ OLAVO BATISTA, Arbitragem
Comerci4l, Freitas Bastos, Rio de Janeiro, 19116, pp, 20f21.

22 Artigo 24 da Constituiçáo Espanhola.: "Todas las personaa tlenen derecbo
a obtener la tutela efectlve. de los jueces y trtbunllJes en el eJercic10 de sus dere·
Ch08 e iDtereses legitimas, sin que, eo ningún caltl, pueda produclrse lnde1ena16n.
Asim1smo, todos tlenen derecho aI JUe2i ordmario predetermina.do por la ley, liI la
defenaa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la. acusación formulada
contra elIos, a un proceso públlco sin dilaciones lndebidas y con toou lu garantias. a utilizar los medias de prueba pertinentes para su defensa, a no decle.rar
contra si mismos, a no confesarse culpw:es, e. la presunción de lnocenc1B. La ley
regulará los casos en que, por r8.ZÓn de parente$co o de secreto profesionaI, no
se estará obllgado a declarar sobre hechos presuntamente delkt1vos",
23 ANTONIO M. LORCA NAVARRE'ITE, IJl!recho de Arbitra1e Interno e
Internacional, Tecnos, Madr1d, 1989, p. 18.

Vale notar que nesta obra o autor def1De o instituto jurídico da arbltr8fl'em
como dJscipllne. &utllnoma, denominando-e. de Dtrelto Arbitral: "A atividade do
árbitro origina no plano estritamente jurídico a necessidade de seu estUdo atr&vé8
de sua colocação numa parcela concreta e especifica do ordenamento jur:ldlco
como é o "DlreJ.to Arbitral", que estude. as d!ve1tlas impl1caçlJes de caráter estritamente jurid1co e processual advindas da arbitragem.
O Direito Arbitre.l se caracteriza, de um. lado, por seu caráter autônomo e,
de outro, por se projetar, basicamente, sobre queatões litigiosas que se encontram
no âmbito da livre disposição. seu ce.ráter e.utônomo derlve. da coloce.çio da
glU'antist.. que é possivel atribuir I\() processo e.:tbltral, pois, somente na medida
em que esta oferece wn sistema de garantia.s pare. u partes, é possivel que se
resolva anterlonnente a questão litigiosa submetida. .. seu conhecimento." (tradução livre da autora), p. 20.
De nossa parte, entendemos que a apresentação do Dtreito ArbItral como
ordenamento autOnomo é meramente científlca., vLsando a uma. condensação metodológica e sistemática do 1nstltuto, não acarretando com. isso a dIscriminação
como ramo autônomo do direito.
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jurídica efetiva consagrada nos textos constitucionais apontados e também
nas Declarações, Pactos e Convenções Internacionais. ~.~
Por oportuno, salienta LORCA NAVARRETTE, que o princIpio gaaplicável ao procedimento arbitral se distingue do garantismo jurisdicional em geral (civil, trabalhista, penal ou contencioso administrativo), pela circunstância de que o ürbitro não é um órgão jurisdicional.
t anttsta

Não obstante, a projeção garantista do procedimento arbitral constitui sua própria essência c esta só pode ser compreendida no âmbito da
<:plicação das garantias que a própria Constituição estabelece. Isto C não
basta a simples afirmação de que através do processo arbitral se garantirá
a resolução da questão litigiosa, seja por eqüidade ou de direito, senão que
é preciso, ademais, "conectar a atividade de garantia" que se leva a cabo
mediante a atividade do árbitro com o sistema das "garantias processuais"
Ljue se encontram estabelecidas na própria Constituição espanhola. Por
de. o processo arbitral~:; se caracteriza na concepção substantiva como
sistema de garantia (garantismo processual) estabelecido no artigo 24,
através das hipóteses em que se solicite a anulação do laudo "prevista na
ki arbitral". Por isso, o resultado fi nal é eminentemente garantista c processuaL porque não se estipulando desse modo, se desconheceria o fun24 Oportuno é o esclarecimento da distinção entre direito 'J garantias insertos
em Textos Constitucionais e Cartas Internacionais. Neste sentido aduz o insigne
constitucionalista brasileiro JOSE AFONSO DA SILVA: " ... Rui Barbosa já dizia
que uma coisa são os direitos, outra as garantias, pois devemos separar, "no texto
da lei fundamental, as disposições meramente declaratórias, que são as que imprimem existência legal aos direitos reconhecidos. e as disposições aJsecuratórias.
que são as que, em defesa dos direitos, limitam o poder. Aquelas instituem os
direitos; estas, as garantias: ocorre não raro juntar-se, na mesma disposição
constitucional ou legal, a fixação da garantia, com a deciaração do direito".
Posteriormente assinala: "... As garantias em conjunto caracterizam-se como
imposições, positivas ou negativas, aos órgãos do Poder Público, limitativas de
sua conduta, para assegurar a observância ou, no caso de violação, a reintegração
dos direitos fundamentais" <Curso de Direito Constitucional Positivo, São Paulo,
RT, 1990, pp. 165 e 168).
25 Insurge-se LORCA NAVARRETTE quanto à colocação pela Lei Arbitral
Espanhota nO 36/88, de 5 de dezembro, da designação "procedimento arbitral"
e não "processo arbitral", como constava no projeto de lei.
Quanto à distinção entre processo e procedimento, salíenta o professor emérito
da Universidade de São Paulo, MOACYR AMARAL SANTOS; ..... Se praticamente não se censura a sinonímia, aconselha a boa técnica a distinção.
Processo é complexo de atívidades que se desenvolvem tcndo por finalidade
a provisão jurisdicional; ê uma unidade, um todo, e é uma direção no movimento.
1: uma direção no movimento para a provisão jurisdicionaL Mas
processo não
se move do mesmo modo e com as mesmas formas em t<Jdos os casos; e ainda
no curso do mesmo processo pode, nas suas diversas fases, mudar o modo de
mover ou a forma em que é movido o ato. Vale dizer que além do aspecto intrinseco
do processo, como direção no movimento, se oferece o seu aspecto exterior como
modo de mover e forma em que é movido o ato. Sob aquele aspecto fala-se em
processo, sob este fala-se em procedimento ... Procedimento é, pois, o modo e a
forma porque se movem os atos no processo" ~ Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. Saraiva, São Paulo, 1990, 2~ v., pp. 83/85.
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damental "derecho aI proceso debido" que existe através da arbitragem,
anulando o acesso à tutela efetiva, pois, afirma o processor basco, como
indica o preâmbulo do artigo 24 daquela Constituição, o convênio arbitral
não implica na renúncia das partes ao direitd fundamental da tutela jurf
dica efetiva, ft que é a gênese de uma atividade que pode redundar na
via recursal e que através desta se caracterizB como o "más escrupuloso
respeto de la garantia a la jurisdicci6n consagrada en el artículo 24 C". 27
4

Assim, devido ao acesso recursal, LORCA NAVARRETTE se inclina
a tomar partido no sentido da eficácia vinculante do laudo arbitral, p~
pria de uma sentença com base no artigo 37 da Lei Arbitral Espanhola.:l8
Por conseguinte, através da teoria garanti_ta do procedimento arbitral,
o árbitro deve nortear·se nos princípios infonnadores do procedimento ju·
dicial, assegurado às partes, o direito à tutela jurisdicional (via recursal)
do devido processo legal, do contraditório, da igualdade das partes etc.,
para garantir um julgamento justo, acatando o previsto nas Constituições
dos Estados, Leis e Direitos das Gentes.
VI -

Princípios jurídicos fundamentais do procedimento arbitral

Em face da teoria garantista do procedimento arbitral, que acolhe
os princípios da tutela jurisdicional e do devido processo legal, exsurgem
seus corolários, que devem estar presentes para que se obtenha a tutela
jurídica efetiva. Portanto, para que isso ocol1a, mister é que se atenha,
entre outros, a três princípios fundamentais: (i) o da imparcialidade do
árbitro; (li) o do contraditório e igualdade das partes; (iH) e o da livre
convicção do árbitro.
Atingindo o mesmo objetivo. mas relaciônando os princípios fundamentais do procedimento arbitral de outra fonnação, preleciona o ilustre
comparatista RENe. DAVJD. serem estes o da audiência bilateral, do COn·
tradit6rio e da livre e própria convicção do árbitro. "Un premier principe
est le principe" "audi alteram partem": l'arbitre doit donner à I'une et
l'autre des parties la possibilité de faire valoir leurs arguments. Dn second
príncipe est le "príncipe du contradictoire": les preuves offertes par une
26 o principio da proteçio jud1clárla é consld~ a ma1a tmportante garantia dos cUreltos subjetlvos. "Mas ela. por seu tUl'IlQ, fundamenta-se no prlncIplo
da lIep&raÇio dEI poderes, reconhecido pela doutrin. como larant1a das garantias
COD!tltuc1ona1l1. AI se junta uma oonstelaçAo de p.rant1as: as da independencla
e Imparcialidade do juiz, a do juiZ natural ou constitucional, a do direito de açlo
e de defesa. Tudo in.s1to nas rerras do artigo 59 x:xXv. LIV e LV" da ConatituiçlkJ
Bru1leira (Jos:a: AFONSO DA Sn..VA, op. cft., p. 371).
27 Op. cft (vide nota 23). p. 19.
28 No Brull, lleIJW1do a ll!l1slaçAo em vi&:or. art. 1.097 do Código de Proceuo
Ctv1J, eaa ef1.cáeIa só produz efeIto após a bomolagaoio do laudo arbltral.
A propóa1to da sttuaçio da &rbitragem no BraW. nde mitra de nOBll& lavra,
"Arbi~ e Comércio Exterior". jornal O Elfttado ck S6.o PAUlo, 12-3·91 Caderno MarJnha Mercante, p. 4.
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des parties. et sur lesquelles I 'arbitre 'Ia fonder sa décision, doivent avoir
été communiquées à l'autre. partie, pour que celle-cit ai t la possibilité de
les réfuter. Un troisicme principe cst que l'arbitrc doit fonder sa décision
SUl' l'opinion qu'il s'est formée, et non sur celle d'un autre." ~9
I -

Princípio da imparcialidade do árbitro

A imparcialidade do árbitro é pressuposto para que o procedimento
mbitral se instaure validamente; o árbitro coloca-se entre as partes, mas
acima delas, igualando-se à posição do juiz,
Somente a instauração do juízo arbitral subtraído de influências estranhas pode garantir um julgamento justo; somente através da garantia
de um árbitro imparcial, o procedimento arbitral pode representar um
instrumento não apenas técnico, mas ético também, para solução da questão controvertida. ~o
A preocupação com a imparcialidade do árbitro tem gerado. no âmbito internacional, o surgimento de diretivas a serem pautadas pelos árbitros, Nesse sentido foi editado em J987 um Novo Código t:tico para Árbitros Internacionais, através do Conselho Diretivo da "Intcrnational Bar
Association".
Em linhas gerais esse Código estabelece que os árbÍLros devem ser
imparciais. independentes, competentes, diligentes e discretos, Estas regras,
consignam, por escrito, o que na prática é entendido por ética no desenvolvimento das funções arbitrais,:n
Salienta MAURO Rl!I3INO-SAMMARTA!\O quanto à imparcialidadc do úrbitro: "A fundamental rcquiremcnt for the arbitrator is his impartiality, The arbitrator has autharity similar to that af ti jmlgc, and so29 RENf: DAVID, L'Arbitrage Dans Le Commerce International, Economica,
Paris, 1982, p. 405. Completando o pensamento assinala o mestre franc&s que
esses três princípios são fundamentais e deles não pode declinar o árbitro,
qualquer que seja o sistema jurídíco, sob pena de anulação da sentença arbitral:
"Ces trais principes apparaissent si fandamentaux qU'íls doivent être observes
par l'arbitre lors même que loi ou convention lui ant conferé les pouvoirs les
plus largcs paul' organiser la procédure; I'on n'admet pas, dans les différents
droits, que l'arbitre soit dispensé de les suivre. S'ils sont violes on dira dans les
pays du continent européen que la procédure est viciée à sa base, une régle
fondamentale n'e,yant pas été respectée; on dira dans les pays de common law
que l'arbitre s'est rendu coupable de "misconduct", Les deux formules aboutissent
à. un même résultat: la sentence sera annulée:'
30 A exemplo do que ocorre no judiciário cf. op. cito (vide nota 8), pp, 24 25.
31 Cf. BERNARDO M, CREMADES, "Nuevo Código Etico para los Arbitras
Internacionales", Revista de la Corte Espafiola de Arbitraje, 1987, p, 9,
Verificar, igualmente, os comentários do juiz da Corte Internacional da Justiça
MOHAMMED BEDJAQUI, "The Arbitrator: One Man - Three Roles, Some Independent Comments on the Ethical and Legal Obligations of an Arbitrator". Journal
D/ International Arbitration, v, 5, n~ 1, pp, 7/20. (988),
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melimes a wider one, 50 rnust place himself in a position of absolute impartiality vis-à·vis the parties". 82
LEGlSLAÇOES NACIONAIS·

Brasil
Na legislação brasileira o princípio está previsto nos artigos 1.079
III e 1.083 do Código de Processo Civil (Lei n.O 5.869, de 11-1-73),
reportand~sc a normas idênticas às aplicáveis aos juízes. quanto à imo
parcialidade c impedimento (artigos 134 e 135 do CPC).

República Federal Alemã (atualmente Alemanha unificada)
Os árbitros eleitos pelas partes podem ser recusados pelos mesmos
motivos que os juízes nacionais, segundo o artigo 1.032 § 1 ZPO e 41
ZPO.38

França
O "Nouveau Code de Procédure Civile'·, artigo 1.452, estabelece que
a formação do Tribunal Arbitral não estará completa até que os árbitros
aceitem a missão confiada. O árbitro que suponha que sobre etc paire
alguma causa impeditiva, deverá informar às partes. Assim ele não poderá aceitar sua indicação sem o consentimento das partes. 84

Espanha
O título IV da Lei n.O 36, de 5--12-88 (Lei de Arbitragem Espanhola
LAE), artigo 12-3, estabelece que "No podrán aetuar como árbitros
quienes tengan con las partes o coo la controversia, que se les somete,
alguna de las relaciones que estableccn la posibilidad de abstención y
recusaci6n de un Juez, sin perjuicio de lo dlspuesto eo el artículo 17.2",
>

Portugal
A Lei n.O 31, de 29·8·86, que regula a arbitragem voluntária. no arti·
go 10, que trata dos impedimentos e recusa~, prevê que aos árbitros não
nomeados por acordo das partes é aplicável o regime de impedimentos
e escusas estabelecido na lei processual civil para os juízes. A parte não
pode recusar o árbitro por ela designado, salvo ocorrência da causa superveniente de impedimento ou escusa previstos acima. 34
32 lfAURO RUBINO-BAMMARTANO, Internatkmal ArbttratKm LeIO, K1uwer

ne...enter, IIHIO, p. 206.

33 PRANZ - JOSEF FRIEZE. Arbitration i$ The Federal RI!Jlublic 01 Gerao. FJBcher, Frankfurt, 1989, p. 38.
34 Dec1'eto nl' 81.500, de 12-5-81, Introduziu alteraçOea nos livros rn
IV
do Novo Código de Proce8IIo Civil Francês (lLrtlgo$ 1.«2 a UM - Arb. lnt. arts.
U92 a 1.507) cf. PIERRE BELLET, "LA Reforma de] ArbltraJe en Fn.ncia~,
Revt3ta Ik la Corte ElPCltlo!a ae Arbitraie, 1966, p, 9.
35 Cf. ANTONIO MARQUES DOS SANTOS, "nota 8Gbre a Nova Lei Portuglle9 RelaUva à ArbltJ'aiem Voluntária" - Lei n~ 31/86. de ~ de &gOllto. ReYista
de La Corte EIlpaflola de ....rbUraJe. 1987, p. 15.
manJl,
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Holanda
A Lei holandesa em vigor desde 1."-12-86, que incluiu um novo livro
IV ao Código de Processo Civil. prevê, no artigo 1,033, que poderá ser
recusado um árbitro, se existirem circunstâncias que suscitem sérias dúvidas quanto à sua imparcialidade ou independência. ~()

Suíça
A nova lei sui<.;a sobre arbitragem internacional. em vigor desde
l,u-1-89. incluiu no capítulo XII a regulamentação da arbitragem internacional e, no artigo 180, esclarece que um árbitro poderá ser recusado

quando denotarem as circunstâncias, dando surgimento a legítimas dúvidas sobre a independência do árbitro (SlFiss Aei 011 Private Intemational
Law Df December 18, 1987). :;<
DISPOSIÇÕES Dll UNCITRAL

Através da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial
Internacional - UNCITRAL. provieram duas disposições referentes ti arbitragem internacional, Em 1976, através da Resolução 31/98 da Assembléia Geral das ~ações Unidas, de 15-12-76, foi aprovado um Regulamento de Arbitragem (UNCITRAL - RA), Em 1985, através da Resoluçào 40/72 da Assembléia Geral das Nas;ões Unidas. realizada em Viena
na XVIII Sessão, foi aprovado o texto de uma Lei-\1odelo sobre Arbitragem Comercial Internacional (UNCITRAL - LM). elaborada por uma
comissão de juristas de diversos países e de sistemas jurídicos diferentes.
recomendando aos Estados-\-1embros que qu<mdo rcv\~sem Sl)'ôS kg\s\a<;;KYcS
internas atentassem para o seu teor. ~~
UNCITR!1 f--RA

O artígo 9." determina a imparcialidade e independência para todos
os árbitros. Todo árbitro tem o dever de revelar as circunstâncias prová.
36

tratim"

"1'11e Nrtherlands Arbitration Art t986" in Jow'ncrl of /llIernationa1 Arbiy, 4, n'" 2 (1987}, p, 127, (Texto integral!,

Na Rerista de La Corte Espafl.nla de Ar[útraje, 1988 p, 391 o texto da Lei
Holandesa foi traduzido para o castelhano, com comentários de rodapé dos Pr'Jfessores P. SANDERS e A. JAN VAN DEN BERG,
37 Percuciente estudo sobre a Lei Arbitral Internacional Suic;a, foi efetuado
por MARC BLESSING, "The ~ew International Arbitrations Law in Switzerland
- A Significant Step Towards LiberaliSll1" Journal of International Arbitratlon,
\" 5, n 9 2, (1988', pp, 9/87.
38 A propósito das disposiçõ('s ['manadas da UNCITRAL vide GUIDO F,
SILVA SOARES. "Arbitragem Comercia! Internacional c o Pl'Ojeto da U:\'CITRAL
(Lei-Modelo) ", Revista da Faculdade de Direito, v. 82. 1987. p, 28,; GEROLD
HERRMANN. "UNCITRAL ConeiliaUon and Arbitration Rules", ArbitratíoD. n 9 2.
p, 85 May 1989; MARIA ANGELA BENTO SOARES (' RUI ::vrANUEL :>10URA
RAMOS, Contratos Internacionais, Almedina, Coimbra, 1936, pp. 315 '440,
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veis que originem dúvidas justificáveis quanto à imparcialidade e independência.

UNCITRAL·LM
O artigo 12 dispõe de modo similar a UNCITRAL-LM:

INSTITUlÇOES ARBITRAIS
Em alentado estudo comparativo efetuado por MARC BLESSING.
"The Major Western and Soviet Arbitration Rules. A Comparison of the
rules of UNCITRAL, UNCITRAL MODEL LAW. LeIA, Ice, AAA and
the Ru1es of the USSR Chamber of Conunerce and lndustry", 111 foi salientado que todos os regulamentos indicados no titulo, estabelecem a p0ssibilidade de recusa dos árbitros pelas partes. quando existem circunstân·
cias que denotem a falta de imparcialidade, independência e neutralidade
do árbitro.

Camara de Comércio Internacional -

CCI

O Regulamento da Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de
Comércio Internacional, no artigo 2.7, declara que todo árbitro deve permanecer independente das partes envolvidas na arbitragem. Além disso.
o critério da CCI, na indicação do árbitro ou do presidente do tribunal
arbitral, de acordo com o artigo 2, reflete o elttremo cuidado no que con·
ceme à independência e imparcialidade dos árbitros apontados. l! solicitado ao provável árbitro que esclareça no seu resumé qualquer fato ou
circunstância que possa questionar a independência e imparcialidade dos
árbitros "aos olhos das partes". Ainda, o dever de revelação é contínuo
até a notificação do laudo arbitral final 40

London Court of International Arbitration -

LeIA

o artigo 3.1 do Regulamento da Arbitragem desta instituição determina que o árbitro seja e se mantenha todo o tempo plenamente independente e imparcial e não atue como advogado para qualquer parte.
Quando o futuro árbitro apresentar seu curriculum vitlJe deverá revelar
qualquer circunstância do passado e do presente envolvendo qualquer rela·
cionamento com quaisquer das partes, inclu~ive mencionando qualquer ciro
cunstância provável que poderia originar dúvidas, tanto quanto à impar·
cialidade, como à independência. Essa revelação é um requisito necessário
até o fim do procedimento arbitral.
American ArbUration Association -

AAA

O Regulamento de Arbitragem da AAA, artigo 12, menciona a indicação de árbitro neutro, devendo revelar à AAA qualquer circunstância
S9 Journal 01 InternaUonal ArbitTIJtlon v. 6, D~ 3 (1989), pp. 7!'16.
Quanto l deslgnaçAo do árbitro no t.nlbito da CCI, veja STEPHEN R.

4()

BOND '''nle BelectiOD of ICC Arbltratora and the Requ1l'ement of Independence",
ArOltTa~ lnternatfOnal, V. 4, n Q " (1988). pp, 300/310.
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provável relativa à imparcialidade, inclusive qualquer influência ou interesse financeiro ou pcs~oal no resultado da arbitragem ou qualquer relacionamento passado ou presente com as partes ou seus advogados,
Chambre de Commerce et l'Industrie de Geneve -

CCIC

As diretivas de Arbitragem da CCIG estipulam, no artigo 7 - Crité·
rios para a Escolha dos Árbitros, que a CCI G envidar3 seus melhores
esforços na indicação de árbitros qualificados, segundo o objeto da disputa, e que tenham a necessária independência e qualidades pessoais para
a tarefa arbitral. A CCIG poderá previamente indagar sobre sua habilidadç
em conduzir o procedimento e em julgar a matéria em questão rapidamente.
Brasil
-

Comissào de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil CeBC

Canadá

o Regu[amento da Comissão de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil - Canadá, que funciona em São Paulo, nos artigos 6.3 e 6,4,
enumera os casos em que os árbitros estão impedidos de participar do
juízo arbitral.
Comissão de Arbitragem da Câmara Internacional de Minas Gerais
-CIMG

o Regulamento da CIMG, que funciona e111 Belo Horizonte. nos
artigos 3, 10 c 3. 11, dispõe de modo idêntico à CC BC .
COl',,'VENÇÕES INTERNACIONAIS
A Convenção sobre Reconhecimento e Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras subscrita em Nova Iorque em lO de junho de 1958
(Convênio de N. York, 1958), no artigo V, letra d, reconhece a aplicabilidade do princípio. impossibilitando o reconhecimento e execução de sentença arbitral oriunda de outro país signatário, quando for alegado que
a constituição do Tribunal Arbitral ou o procedimento arbítral não se
tenham ajustado à lei do país onde foi realizada a arbitragem,
Igualmente, a falta de acatamento do princípio da imparcialidade do
árbitro violaria preceito de ordem pública, impossibilitando o reconhecimento e execução da sentença arbitral (art. V, 2. b). 41
Na mesma linha encontramos a Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacional firmada no Panamá em 30 de janeiro
41 Cf. PIETER SANDERS - "The New York Convention", "International
Commercial Arbitration", MARTINUS NIGHOFF, 1960. Tomo n, vol. n, PP
293/327, RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERRíA. "Las Convenciones Internacionales de Arbitraje y su Importancia para el Sistema Interamericano" ~ n Seminario Iberoamericano de Arbitraje Comercial, Guatemala, 19B7. 30 pp.
-------------

~---------_._-_._---
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de 1975 (Convênio do Panamá, 1975), que no artigo 5, 1~ d. denega o
reconhecimento e a execução da sentença quando comprovado que o procedimento arbitral não estava de acordo com a lei do Estado onde se
realizou a arbitragem e no artigo 5.2. b., quando a sedtença arbitral contrariar preceito de ordem pública do país onde se solicita o reconhecimento.
Por sua vez, a Convenção sobre Resolução de Conflitos sobre Investimentos entre Estados e Nacionais de Outros Estados, assinada em
Washington em 18 de março de 1965. sob os auspícios do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento , - BIRD, estabelece no artigo 52, C. que o laudo pode ser anulado quando houver corropção de algum membro do Tribunal Arbitral. Cl
Por fim. nesta relação exemplificativa de Convenções Internacionais
Multilaterais sobre Arbitragem, nas quais indicamos o acolhimento do princípio da imparcialidade do árbitro, quer em caráter específico ou genérico,
resta-nos mencionar o Protocolo de Genebra sobre Cláusulas Arbitrais de
24 de setembro de 1923, em vigor nos países que não aderiram à Conven·
ção de Nova Iorque de 1958·a e, de peculiar importância entre nós, posto
que é a única Convenção Multilateral sobre Arbitragem em vigor no Brasil (Decreto n." 21.187, de 22-3-32), aplicada aos contratos comerciais.
Os artigos 1 e 2 reportam·se à constituição do tribunal arbitral e o respectivo procedimento, regulados pela lei nacional onde a arbitragem se efetuar. Assim, o referido Protocolo acolhe o princípio da imparcialidade do
álbitro, referindo-se à lei nacional onde a arbitragem se realizar. H

2 -

Princípio do contraditório e da igualdade das partes

O princípio do contraditório equivale ao princípio da igualdade das
partes no procedimento arbitral. O princípio do contraditório encontra reg.
sonância no aforismo romano audiatur et altera pars, que equivale 80 prin·
cípio da audiência bilateral ou do contradi1Ótio. O árbitro não pode doei·
dir sobre uma pretensão sem oum a outra' parte. As partes devem ser
dadas a mesma oportunidade para se manife$íarem quanto às provas produzidas e documentos juntados pela outra parte.
O procedimento arbitral se apóia num tripé: de um lado no mesmo
plano, as partes (demandante e demandado) e sobre elas, o árbitro, que
'2 JOs:a: M. CHJLLON MEDINA e JOS1: FD. MERINO :MERCHAN. Tratado
de Arbjtrafe PTif'ado Interno e lntern4clonal, Ctv2tas, Madrid, 1911'7, p. 267. Nyta

obra, à p. M2 encontra-se o texto do Convênio l1e Washington, na Inte(lra, em.
cutelhano. Cf. GUIDO F. 8. SOAR1!'.B, õrudos deu Soluções ExtrajudiciO.rias ele
Litigiol. RT, 6io Paulo. 19~, p. 79.
.
43 Vide nota 'L
'" O texto do Protocolo de Genebra encontra-se, em
citada (nota 2D, p. 128.
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à cada manifestação de uma parte, intima a outra para se manifestar sobre
a questão; somente assim será possível produzir provas. colher as razões das partes, ouvir testemunhas. produzir prova pericial, avaliar as
alegações das partes, tudo no sentido de atuar sobre o convencimento do
iÍrbitro.
Prclecionava o saudoso processualista brasileiro, ['vl0ACYR AMARAL SANTOS 45 ser corolário do princípio do contraditório o princípio
da igualdade das partes no processo. O processo civil se desenvolve em
atos de ataque e defesa, mas também de ataques c contra-ataques, donde
resulwrá imperioso o trawmento paritário das partes, a fim de que possam em igualdade de condições exercer seus direitos e cumprir seus deveres processuais.
O princípio da igualdade das partes acha-se expresso na lei. ao preceituar que compete ao juiz que dirige o processo. "asscgl1l'ar ús partes
igualdade de tratamento" (CPC. art. 125. 1).
Transmudando esse concei to para o procedimento arbitral. verifica-se
que o seu acolhimento pelo úrbitro é o mesmo do praticado peJo .iuiz togado.
"Em oíntese, pode-se afirmm que o contraditório é constituído por
dois elementos: a) a informação; h) a possibilidade de reaçào". ~H
Assim. segundo a sistemática proposta. passamos à verificação dos
aludidos princípios nos ordenamentos nacionais e internacionais.

UiGlSLAÇÕES :'v'.\CIONHS

lJrasil
O artigo 1.086 do CPC determina que o juízo arbitral pode tomar
depoimento das partes. ouvír testemunhas e ordenar a realizaçào de perícia.

J{avendo neces~idadc de produc;üo d,-, prova. oiuíLO designarú audiência de imtrução c julgamento (an. 1. OQ2L
l\ão havendo estipulação quanto ao procedimento arbitral pelas IXlrtes, poderão autorizar ao .juízo que o regule Oll. supletivamente, aplicar o
disposto no artigo 1.091. r a II I do CPC. que conceda 20 dias às panes
p3ra apresentarem alegações e documentos e. em prazo igual comum para
cada uma delas. se manifestar sohre a ale~a(,'ão da outra.
45 MOACYR AMARAL SA:-'<TOS, PrimeIras
Civil. Saraiva, São Paulo. 1990. v. ~. p. 77.

46

Linhas df' Direito

Proccs.llIal

Op. cit. (vide nota 8). p, 27.
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Alemanha
De acordo com os artigos t. 034, § 1, item 1 e 1.040, § 1, n.O 4 ZPO,
deve ser assegurado às partes a audiência no procedimento. Esta regra
compreende também a obrigação de que não serão ditadas "decisões de
surpresa" 47

o Tribunal pode realizar suas próprias investigações (art. 1.034,
§ t, item 1 ZPO) e as provas necessárias para aclarar a controvérsia.
França
O artigo t. 460 da "Nouveau Cede de Procédure Civi]e" determina
que os princípios informadores do processo enunciados nos artigos 4 a lO,
11 (alínea 1) e 13 a 21 são todos aplicáveis à instância arbitral, sendo
inclusive causa para recurso de anulação da sentença arbitral a inobservância do princípio do contraditório (art. 1.4B4, n.o 4), e de recusa de
execução de sentença estrangeira (art. 1.052, n.O 4).

Espanha
O artigo 21 da LAE, estabelece que o procedimento arbitral se ajustará aos termos da lei, com sujeição aos princípios essenciais da audiência, do contraditório e igualdade entre as partes.

Portugal
A nova Lei Portuguesa sobre Arbitragem Voluntária, de 1986, dia.
põe, no artigo 16, de modo daro e direto, o acolhimento dos princípios
ora estudados.
Artigo 16 - Princípios Fundamentais a Observar no Processo. Em qualquer caso, os trâm,ites processuais da arbitragem
deverão respeitar os seguintes princípios fundamentais:
a) as partes serão tratadas cem absoluta igualdade;

b) o demandado será citado para se defender;
c) em todas as fases do processo será garantida a estrita
observância do princípio do contraditório;

ti) ambas as partes devem ser ouvidas, oralmente ou por
escrito, antes de ser proferida a decisão final.

Holanda
O artigo 1.039 da Lei Holandesa de Arbitragem, de 1986, estabe·
lece o tratamento igualitário das partes, audiências, direito de apresentar
testemunhas ou perícia, apresentação de d()(:umentos e normas sobre provas.
4.'7 Dp. cit., vlde nota 33), p. to.
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Suíça
O artigo 182.3 da Lei Suíça referente b Arbitragem Internacional
salienta que qualquer que seja o procedimento escolhido. o tribunal arbitral
deverá assegurar a igualdade de tratamento das partes c o direito de serem
ouvidas num procedimento contraditório. Por SllJ vez o artigo 1g2, 2. d.
estabelece. como causa para rejeição do laudo. a inobservància do princípio do contraditório.
DISPOS/ÇÕLS D,~ UNCITRAI.
UNCITRAL-RA

O artigo 15 estipula que o Tribunal Arbitr.11 pode conduzir a arbitragem como considerar apropriado, desde que obedeça aos princípios d,]
igualdade de tratamento, que as partes tenham o direito de, a cada etapa
do procedimento. plena oportunidade de fazer valer seus direitos. Ainda,
mediante petição de qualquer das partes c Ctn qualquer etapa do procedimento, o tribunal arbitral celebrará audiências para oitivas de testemunhas, perícia e alegações orais. Todos os documentos ou informações que
uma parte forneça ao tribunal arbitral. este deverá comunicar' simultaneamente à outra parte.
UNCfTRAL-LAI

A Lei·Modelo consagra o princlplO no artigo 18 - Igualdade de tratamento, As partes devem ser tratadas cm igualdade de condições c devem
ser dadas a cada uma dclos todas as possibilidades de fazerem va!cr seus
direitos. 4~
4B Analisando o enunciado do artigo lB. salientam MARIA ANGELA BENTO
SOARES e RUI MANUEL MOURA RAMOS, que "em boa verdade esta c1iGposiç:'\o
consagra duas idéias distintas. A primeira, que traduz de modo lmedb~Cl o princípio da igualdade de tratamento, satisfaz as pxigi'llcias do cquilibrio processual
e contribui por essa forma para assegurar o correto posicionamento das part rs
face ao tribunal. A sua própria colocação sistemática sugere que o legislador uniforme conceba aquele principio como um reduto minimo de étlmos fundamentais
de justiça a observar em qualquer tribunal. o que justifica que. numa math'ia
como a presente, toda ela dominada pela liberdade das partes. tal prillcílúJ ~~e.i~
ínarredável.
A segunda idéia tradUz-se na afirmação de que cada uma das partes deve ter
todas as possibilidades de fazer valer os seus direitos, idéia que Y<êm a corre~poncle!'
SI dois outros principios nucleares e que por vezes são autonomizados: o princh'n
do "audiatur et altera pars" - o árbitro deve d~r a uma e it outra pRrtE' a
possibilidade de fazer valer os seus argumentos - e o "princípio do contradirório"
- as provas oferecidas por uma das partes. e sobre as ~uais o árbitro vai fundar
a sua decisão, devem ser comunicadas à outra parte para que esta tenha a pO~5i
bilidade de as refutar,
O principio, assim enunciado com caráter geral no artigo 18 vem depois
encontrar aplicação em diversas regras da Lei-Modf'lo que dizem respeito às várias
fases do processo arbitral - por exemplo. no., arti!;o~ :l4~. parágrafo 3°, c 26". parúgrafo 2"".
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Os artigos 18 e 19 da Lei Modelo são considerados a Carta. Magna do
Procedimento Arbitral 49

INSTlTUlÇ()ES ARBITRAIS
Todos os Regulamentos de Arbitragem das rnstituiçães Arbitraisprevêem a oportunidade das partes apresentarem a reclamação e defesa, a
possibilidade para provar o alegado, instruindo suas alegações com documentos, solicitando prova pericial, testemunhal, realização de audiência
etc. De tal sorte, os princípios do contradit6no e da igualdade das partes
estão previstos nas diversas fases do procedimento, quer quando da apl'ew
sentação da demanda e defesa. alegando sua$ razões e provas, quer posteriormente na fase probatória e realização de audiências.

CCI
O artigo 14 estabelece a fase de instru!jão, o árbitro examinará as
razões e documentos apresentados pelas partes, ouvirá outras pessoas,
determinará prova pericial e realização de a~iência (art. 15).

LCIA
Todos os documentos e informações, necessários ao esclarecimento
da causa, recebidos pelo Tribunal serão comul).icados à outra parte (art. 4).
O artigo 10 estabelece a possibilidade de realização de audiência.

AAA
O direito da parte de examinar todos O~ documentos está declarado
no artigo 32.2. O Tribunal tem o poder discriminatório de avaliar as provas apresentadas (art. 32. 1).
O artigo 37 estabelece que na falta de estipulação das partes quanto
ao procedimento, a AAA especificará um justp e eqüitativo procedimento.
O árbitro no início da audiência efetu~rá perguntas sobre questões
que julgue oportunas para resolver a matéria: (art. 29).

Brasil

CCBC
O art. 14 estabelece: "As partes podem. apresentar todas as provas
que julgarem úteis à instrução do procedimento e ao esclarecimento dos
árbitros. As partes devem. ainda. apresentar 1k:ldas as outras provas dispof9 Consultar: "Excerpts from Report of the Unlted NaUons Comml8!lon on
InternaUonal Trade Law on the Work of its E1ghteenth Be8Blon <UnJted Natlon!
Documents AJ40/17} 21. AUlWlt 1986;
"Arbitraje Comercial Internacional - Comentaria An&l1tico sobre El
Projecto de Texto de Una Ley Modelo $Obre Arbltraje Comer'elal Internaclonal. Informe deI secretário General A/CN9/264, 25 Mano 198ti."
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níveis que qualquer mcmbro do Juízo /\ rhit ral
compreensiio c wlução da controvérsia ... ",

i llli1uC neccssárias para a

Todas as provas serao produzidas perante o Juízo Arbitral, que dcla
dará ciência ti outra para se manikstar no prazo de 15 dias.
Lavrado o termo de início do procedimento, as partes apresentarão,
no prazo de 5 dias, suas alegações escritas. contl.:ndo o rol de provas
que pretendem produzir (art. 17,1).
Em seguida será designada a :tudiénciJ de instrução (art. 17.3).

CIMG
~o artigo 3.17 estti disposto que as partes podem apresentar todas
as provas que julgarem úteis ü instrução do procedimento e ao escla\:..:,~\\\\~\,\\} Q.Q,s (\,t.3\\~O"" 'ê.\~ .... ü....\\.\ ü'ó. ·.\\lÜ\~\~V~\\X.

As proV<lS serão <lpresentadas ao Juízo Arbitral que dela dará ciência
ú outra parte para se manifestar no prazo de 5 dias (3.18). A prova
pericial está prevista no art. 3.20.
A audiência esttr regulada nos arts. ),21 e seguintes,
CONVENÇÕES IVrF.H.N·,\CIONAIS
Tanto a Convençiio de Nova 1orq llL:. Je 1958 (Jrt. :J. (I. in tine)
como a do Pan<lmá, de 197') (art. 5, b, i/I fine), estabelecem como causa
par<l denegaçiio do reconhecimento e execuçéÍo da sentença arbitral, quando
a parte contra a qual se invoca él sentença arbitral nüo pode, por qllalqul.:r
outra razão, fazer valer seus meios de defesa.
Por sua vez, a Convençilo ele Washington. de Ig65, estipula que,
salvo disposição em contrário. o Tribuna1 pode. se for julgado necessário
em qualquer estágio do procedimento:
ai solicitar que as partes apresentem documentos ou outros
tipos de provas;

b) visitar o local relacionado com a disputa e conduzir tal
investigação como julgar apropriado (art. 43).
O Protocolo de Genebra, de Ig2), quanto ti garantia desses princípios, remete ü legislaçüo do país onde a arbitragem se realizar .
.3 -

Pril/cípio do livre cUI1l'cncimenlo do úrbifro

Consoante este princípio, ao iírbitro 0 permitido O poder de formar
sua livre convicção quanto ;, verdade apurada no procedimento arbitral.
Ffetuará livre aprecil1çüo das provas produzidas, dos argumentos trazidos
ao Tribunal pelas partes, bem como outras que julgm oportunas para
firmar sua convicção a respeito da demanda.
R. Inf. regis!.
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o C6digo de Processo Civil Brasileiro estipula u princípio da livre
convicção do juízo no art. 131: "O juiz aprcchl.rá livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que MO alegados pelas partes; mas deverá indicar. na sentença, os motivos que lhe
fomaram o convencimento",
Assinala o Professor MOACYR AMARAL SANTOS que "liberdade
de convencimento não equivale a convencimento arbitral. A convicçio, que
deverá ser motivada (Cód. cit., art. 131), lerá que se assentar na prova
dos fatos constantes dos autos (Cód. cit.. art. 131) e não poderá desprezar
as regras legais, por ventura existentes, e as' máximas da experi8ncia. O
juiz. apoiado na prova dos autos, pela influência que exercer em seu
espírito de jurista e de homem de bem, formará a convicção a respeito da
verdade pesquisada". IIG
Como o juiz, o árbitro formará seu próprio convencimento externando
laudo sua decisão. Porém, há de se observar que quando é permitido
pelas partes, o árbitro poderá decidir a quest~ por eqüidade. Nestes casos
há legislações que dispensam a motivação da decisão, como, por exemplo.
a espanhola ~I, e outras, como a brasileira. que não obstante permitir o
julgamento por eqüidade, determina que a decisão seja motivada. U
DO

Este princípio está ínsito nas legislações nacionais. disposições da
UNCITRAL. Regulamentos de Instituições Arbitrais qmmdo outorgam liberdade ao árbitro para conduzir o procedimento arbitral, determinar a produção de provas complementares necessária$ para aclarar a questão c
contribuir para seu próprio convencimento.
A legislação brasileira, por exemplo. esclarece no art. 1078 do CPC
que o árbitro é "juiz de fato e de direito no procedimento arbitral...
Ainda, há legislações, como por exemplo a espanhola, que prevêem, expreesamente. a possibilidade de constar no laudo o parecer discrepante dos
árbitros (art. 33.1.). respeitando a livre convicção destes.
50 01'. cU" p. 364 (vIde nota 451.
51 BERNARDO M. CREMADE8, "Eapafia E8lren~ Nueva Ley de Arbltraje",
RevutB de la COTte E.!pB1ÍOta de ArbitTale, 1988/811, p. 20.

53 Sob esse aspecto salienta Hamilton de MoI1le8 e Barros "... NlI.o 6 o laudo
um Juli&IDento de plano, uma declaAo arbitrár1& El muito menOli caprichosa, inteiramente distanciada dos termos da controvérsia. :Mesmo que st.eja autorIZado a
decidir por eqüidade, 6.1: bano et eq1W, o é.rbltro Um de fundamentar llua declaAo,
dizendo oa fatos a que se apegou, os eXlatentell ~ 011 inemtentell, bem como 0lI
motivos porque chqou a uma determinada soluçi(l. Declaio é o fim de um raclo·
cinlo e nAo o result&do de um JO(ro". 01'. clt.• p. 1)10 (vlde nota 14).
Â !atere, &llSinale·se o determinado pelo Superior TrIbunal Pecleral, no Re.
CUl'IO Extraordinário n 9 116.l17-5. SP, 29 T.; J.29-11·88; V, V.; DJU 3-3-88, p. :01.5:11,
quando se manifeatou sobre a necessidade de motivaçio da l!entença JUdicial:
"O preceito da motivaçAo é de ordem pública. Ele é que põe • admln1BtraçAo da
Justiça. a coberto dOll dois piores vlcloa que posaam manchá-la: o arbitrio e a
parcialidade. O d1sposto nos artlgos ~8 do CPC' e 832, da CLT, é d& natureza
imperativa e implIca certeza e segurança. para ... partes em Utillo".
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Interessante é notar o disposto no art. 21 do Regulamento da CCI,
que estabelece o exame prévio do laudo pela Corte de Arbitragem, podendo
determinar modificações de forma, mas sempre respeitando a liberdade de
decisão do árbitro.
As Convenções lnternadonaís Multilaterais (NY, 1958, e Panamá,
1975) contemplam o princípio dentro do conceito de ordem pública (art.
5, 2, b).
Por sua vez, a Convenção de Washington, de 1965, expressamente
acolhe o princípio da livrc convicção do árbitro no art. 48.4, determinando que os árbitros podem formular voto particular, esteja ou não de
acordo com a maioria, ou manifestar seu voto dissidente.

VII -

Princípio da autonomia da vontade

Após analisarmos os princípios jurídicos fundamentais ao procedimento arbitral à luz da teoria garantista da tutela jurídica efetiva, passaremos a abordar o princípio da autonomia da vontade, com grande ressonância no juízo arbitral. constituindo sua própria essência, desde a
faculdade dc dispor dessa via alternativa de solução de controvérsias,
quando a lei o permite (direitos disponíveis), a10 ~IS disposições procedimentais que regerão o juízo arbitral. .;3

o princípio da autonomia da vontade e da autGnGmia ?ti'.'ada foi
assim definido por FRANCISCO DOS SANTOS AMARAL NETO: "A
esfera da liberdade de que o agente dispõe no âmbito do direito privado
chama-se autonomia, direito de reger-se por suas próprias leis. Autonomia
da vontade é, portanto, o princípio de direito privado pelo qual o agente
53 a I Como elemento histórico releva notar que a instituiçáo do Juizo arbitral
necessário ou obrigatório existiu em nossa legislação comercial (Código Comercial
de 1850, ainda em vigor). regulando a locação mercantil e questões entre sócios
envolvendo os estatutos societários (arts. 245 e 294). que foram revogados pela Lei
n Q 1.350, de 14-9-1866.
Contudo, há legislações que contemplam a arbitragem obrigatória como. por
exemplo, a portuguesa (art. 1.525 do CPC) prescrita por lei especial e a da antiga
República Federal Alemã para as questões trabalhista" (convellim' ('Q~C'tivos', pollticos (art. 141 da Lei de Partidos Políticos (Op. cU., p. 26 - vide nota 33,.
b) Quanto à matéria suscetível de ser resolvida por arbitragem. a legislação
brasileira no artigo 1.072 do CPC, menciona os direitos patrimoniais sobre os
quais a lei admite transação. A legislação portuguesa 1 Lei nO 31.36). no artigo 1°,
estabelece a contrario sensu, direitos disponiveis. A Lei Holandesa de 1986, quando
regula a arbitragem celebrada na Holanda, no artigo 1.020 13 1 • prevê "que o
acordo arbitral não produzu'á, aqueles efeitos que as partes não podem livremente
determinar"; conforme salientam os Profs. P. SANDERS e VAN DEN BERG, esta
disposição se refere à condição de arbitrabilídade do litígio c que somente em
casos excepcionais. na Holanda, a questão não poderia ser resolvida por arbitragem
(op. cito vide nota 36). A lei alemã no artigo 1.025. 1 ZPO exige que as partes
tenham capacidade para dispor sobre o objeto da controvérsia Iop. rir. p. 31 ~
vide nota 331.
---------
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tem a possibilidade de praticar utn ato jurídico, determinando-lhe

O

con-

teúdo. a forma e os efeitos. Seu campo de aplicação é, por excelência, o
direito obrigacional, aquele em que o agente pode dispor como lhe aprouver, salvo disposição cogente em contrário. E quando nos referimos especificamente ao poder que o particular tem de estabelecer as regras jurídicas
de seu próprio comportamento, dizemos em vez de autonomia da vontade.
autonomia privada. Autonomia da vontade, cpmo manifestação da liberdade.
individual no campo do direito, psicológica: autonomia privada, .pgder
de criar, nos limites da lei, normas jurídicas". IH
I

O princípio da autonomia da vontade encontra na instituição e autoregulamentação da arbitragem sua plena aplicação, limitada apenas pelas
leis imperativas nacionais e as regras de oMem pública. ~~ ~.
Assim, nas matérias passíveis de arbitragem, as partes têm a liberdade

de instituí-la ou não; de convencionar livremente com a outra parte as
regras aplicáveis ao procedimento arbitral, .ei aplicável (quando for O caso),
escolha e número de árbitros, local da arbitragem, concessão para resolver
por eqüidade, tendo como limites apenas as leis Imperativas e os preceitos
de ordem pública, que devem ser observados para garantir a validade ;:
executoriedade do laudo arbitral, tanto para
arbitragens domésticas como
para as internacionais.

as

Discorrendo sobre o princípio da autonomia da vontade aplicável às
arbitragens internacionais privadas PIERRE LALIVE salienta: "Este prin~
cípio tem reconhecimento de tal forma amplo em todos os sistemas naele>
nais de direito internacional, ao ponto de lpoder mesmo ser considerado
como um costume internacional ou como um "princípio geral do direito
leconhecido pelas nações civilizadas" (no cdntexto do art. 38 li do Estatuto
da Corte Internacional da Justiça) ou como um elemento chave da lex
mercatória. A aceitação do princIpio (embora talvez não de seus exatos
limites ou modalidades de aplicação) é verda4eiramente universal e, segundo
alguns autores, sempre que as partes tiverem escolhido o "direito" ou
"normas aplicáveis", a questão do direito internacional privado (8 ser
aplicado) pelo árbitro estará implicitamente solucionada, de tal fonna
que seria supérfluo tentar determiná-la". IH
54 F'RANcISCO DOS SANTOS AMARAL NETO, "A Autonoml& Privada como
Principio Fundamental da Ordem JUl1dica" - PerspecUVli.S Elltrutural e Fu1lc1o.
nal", .Rev. In/. Legul.. 10&/207 (1S89>.
SS mINEU STRENGER, Contratm IntertlacWnllu do Comércio, RT, Sio
Paulo, 1988, p. g7.
56 Cf. antecedentes hilItóricos da doutrina d$ autonomia da vontade: WILSON
DE SOUZA CAMPOS BATALHA, Tratado ~ Dfr~to Int~io1I.Bl .PNDado, RT,
São Pi.ulo, 197'7, V. n, p. 236.
57 PlERRE LALIVE, "Ordem Po.blica Tr~cion&l e Arbitragem Internaelon&!. Conteúdo e RellJldade da. Ordem Pública TransnaclonaJ na Prit1ca ArbltrllJ", in Revista do Direito do Comércio e da3 .Re14çõU Internactonala, n 9 1. pp.
25/69 (1990).
>
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Prosseguindo na sua exposição P. LALlVE ressalta quanto à aplicação do princípio na arbitragem internacional (inclusive quando envolve
um Estado ou órgão público): "deveria igualmente ser lembrado que o
princípio da autonomia da vontade é reconhecido de modo muito mais
liberal no direito internacional privado (transnacional) da arbitragem - e
particularmente no caso da arbitragem com um Estado ou órgão público do que em sistemas nacionais de conflitos de leis. Em razão disso pode-se
mencionar o reconhecimento, por exemplo, do poder das partes de escolher
diversas leis para reger o contrato, de inserir as assim chamadas cláusulas
estabilizadas (estabilizatíon clalises). de excluir ou afastar qualquer direito
nacional e de escolher normas" (como demonstrado em instrumentos internacionais. tais como o art. 42 da Convenção de Washington de 1965, do Banco
Mundial, ou o art. 28 (i) da Lei Modelo da UNCTTRAL, sem esquecer dispositivos, tais como o art. 1.496, de 1981 do Código do Processo Civil
Francês, citado no Relatório de YVES DERAINS, n,o 7). ~i
Assim, conclui LALIVE: "Parece ser (cada vez mais) aceito, no direito internacional privado da arbitragem, que o princípio da autonomia da
vontade permite às partes "desnacionalizar" seu contrato, por meio de
cláusulas referindo-se à boa-fé, eqüidade, os princípios gerais de direito, a
lex mercatória, ou simplesmente mediante cláusulas de mera escolha "negativa" que rejeitem total ou parcialmente direito estatal específico". 58
A aplicação por excelência do princípio da autonomia da vontade é
reconhecido de modo amplo, principalmente quanto às normas que regerão
o procedimento arbitral e a escolha dos árbitros nas diversas legislações.
disposições da UNCITRAL e Convenções Internacionais, como apontaremos
a seguir. Note-se, ademais, que geralmente referidas previsões traduzem-se
nas expressões, "salvo disposição em contrário das partes", "as parte~
avençarão"; enfim, as legislações dão ampla autonomia às partes em externarem sua vontade, regulando supletivamente o que não for avençado por
elas e não seja de aplicação imperativa.
Vejamos algumas legislações, o Regulamento da CeI, as disposições
da UNCITRAL e a Convenção do Panamá de 1975.

LEGISLAÇÕES NACIONAIS
Brasil
Escolha dos Árbitros - o art. 1.076 do CPC reza que "as partes
podem nomear um ou mais árbitros, mas sempre em número ímpar. Quando
se louvarem apenas em dois, estes se presumem autorizados a nomear
terceiro árbitro",
57 PIERRE LALIVE, "Ordem Pública Transnacional e Arbitragem Internacional. Conteúdo e Realidade da Ordem Pública Transnacional na Prática Arbitral", in Revista da Direita do Comércio e das Relações Internacionais. na 1, pp.
25/69 (990).
58 Op, cit., p. 48.
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Na escolha do árbitro, o art. 1.079 esclarece quem pode ser eleito
árbitro. Este preceito é imperativo, portanto, uma certa limitação da autonomia da vontade, já que as partes deverão agir atentas aos seus ditames.

Procedimento Arbitral - Nos arts. 1.091 e seguintes o legislador
concede ampla autonomia às partes para fixarem as regras que regerão o
procedimento arbitral {atentas aos princípios do contraditório da igualdade
das partes}, podendo autorizar que o tribunal arbitral o regule. Em caráter
supletivo, se as partes não o estipularem no compromisso, aí deverão
nortear-se pelos preceitos dos itens I a In dos arts. 1.091 e seguintes do CPC.
Alemanha
Escolha dos Arbitros - Quando o coqtrato arbitral não preveja nenhuma estipulação sobre a pessoa ou pessoas ;destinadas a exercer a função
de juízes arbitrais, cada parte nomeará um juiz de conformidade com o
art. 1.028 ZPO. Caso uma das partes se abstenha de nomear o seu juiz
no prazo previsto na lei para isso, um segundo juiz será eleito pelo julgado
nacional correspondente (art. 1.029, § 2 ZPO).
Procedimento Arbitral - Atentos aos ,princípios fundamentais do
direito alemão (princípios do contraditório, igualdade, audiência etc.), as
partes podem fixar regras próprias para o procedimento arbitral. De
Espanha
Escolha dos Árbitros - O art. 12 da LAE estabelece que podem. seI
árbitros as pessoas naturais que se encontrem. em pleno exercicio de seus
direitos clvis. Quando a questão litigiosa for resolvida com base no direito,
os árbitros deverão ser ad vogados em exerMcio. O número de árbitros
deverá. ser ímpar (art. 13).
O árbitro poderá, também. ser designado por uma instituição arbitral
(art. 10.1) indicada pelas partes. se estas as~im convencionarem (art. 14).

Procedimento Arbitral - No art. 21 da ILAE está disposto que o procedimento arbitral reger.se-á pela vontade das partes ou pelas nonnas da
instituição arbitral indicada pelas partes para administrar a arbitragem e,
na sua ausência, por acordo dos árbitros, setnpre com sujeição aos princí.
pios essenciais da audiência, contradição e igualdade das partes.
Portugal
Escolha dos Árbitros - Deverão ser em número ímpar, sendo pessoas
singulares e plenamente capazes (arts. 6 e 8).
Procedimento Arbitral - As partes poderão acordar sobre as regras
de processo a observar na arbitragem, bem oomo o lugar onde funcionará
59 Op. cit. (vide nota 33). pp. 38 e 40.
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o tribunal (art. 15. I). Poder5ú, inclu:,ive. e1cger Ul1li1 entiJélde (<IH. ")8)
para organizar a arbitragem ou eleger scu regulamento (;)rl. 1').2).
Na ausência de cstipula~ão do procedimento arbitrul a ~egllír. C<lber~
aos árbitros fazê-lo (ar1. 15.3).

Holanda
Escolha dos Ârbitros pode ,el' nomeada árbitro.

Oualquer pessoa natural com capacidade legal

Salientam os eminentes juri,(OIs P. SA\.I)I:RS e \.\ '.J 1)1 ~ BERG
que a nova lei holandesa concede a maior liberdade possível às partes
quanto à organização da arbitragem, incluindo o início do procedimento
arbitral. nomeação dos árbitros. pruccdimcIlto arbilr,tl etc. Es~a 1ci fúi
idealizada de tal maneira que se as partes não alcançam um acordo sobre
algum ponto específico, elas (as,im como os árbitros) podem normalmente
encontrar a solução na referida lei. "" Com efeito, a nova lei holandesa
de 1986 regula a arbitragem doméstica e internacional, de modo detalhado
nos arb. 1.020 a 1.076 do CPC.

Procedimento Arhitral - O art. 1.036 determina que, salvo O disposto
no presente título, o procedimento <Jrbitr,J1 se d~S~[1Volverú segundo o
convencionado pelas parte. ou de acordo com o cstipuludo pelo Tribunal
Arbitral, na medida em que as partes tenham deixado de as estipular.
Suíça
Todo o eapítulo XrJ da Swiss !'ril'!I/e ln/emational 1.(/)1' Act, em
vigor desde 1."·1 ·89, aplicável às arbitragcns internaeionais, tem como princípal característica o mais Jlllp[O reconhecimento da liberdudc das partes
na escolha, renovaçuo ou sl!bstitlli~aü dos úrbitros. <IH. 179 (I). na fixacão
das regras procedimentais, mt. 182 (1), na l>tipu!aL':iú da ki <1J1li(·ú~'cl.
art. 187 (]) e em outros dispositivos: artigos 1t\U (1) (al, 180 l')) (1),
188. 189 (1), 191 (2), limitados apenas fls regras impcrJtivas mínimas
para salvaguardar os interes,es justificados das partes. 1:1

REGL/LAMENTO DA CCI
No que pertine às instituições arbitrais, o Regulamento da CCI esta·
belece no art. 2 que a Corte de Arbitragem nomeia ou r.:onfirma os árbitros de acordo com JS disposições do regulamento. a menos que as partes
as modifiquem total ou pal'cíalmcnte, tendo em cunta sua nacionalidade,
residência e qualquer outra relação que tenham com países dos quais
são nacionais as pmtes ou os demais árbitros.
60

Op. cito (vide nota 36i, p. 393.

61

Op. cito (vide nota 37), p. 36.
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As partes podem eleger de comum acordo árbitro único para ser
confirmado pela Corte. Na ausência da designação será o árbitro indicado
pela Corte (art. 2.3.). u
Quanto ao procedimento arbitral, o art. 11 estabelece que 81 regra
aplic'veis são as previstas no Regulamento e, em caso de silencio deite,
as que as partes ou, na sua ausência, o árbitro detenninar, com refer!ncia
ou nio a uma lei processual interna aplicável à arbitragem.
DISPOS/ÇOES DA UNCITRAL

Tanto o Regulamento de 1976 como a Lei-Modelo de 1985 de modo
amplo acolhem a teoria da autonomia da vontade. senão vejamos:
UNCITRAL-RA

O Tribunal Arbitral possui total autonomia em conduzir a arbitragem como julgar oportuno, sujeitando-se às regras do regulamento, ao quo
for disposto pelas partes e aos princípios do contraditório, da igualdade
das partes etc., de acordo com O art. 15.
UNCITRAL-LM

O art. 19 (1) realça que a viga mestra da Lei·Modelo é a liberdade
das partes em acordarem sobre o procedimento a ser seguido. Na ausencia
da referida disposição o tribunal pode se sujeitar às previsões da LM,
conduzindo a arbitragem da maneira que julgar apropriada, mas sempre
se atendo aos princípios da igualdade das partes, do contraditório etc.,
garantindo um julgamento justo.
CONVENÇÃO DO PANAMÁ DE 1975

Merece destaque o disposto no art. 3. da Convenção Interamericana
sobre Arbitragem Comercial que, desde 1978, adotou o Regulamento de
Arbitragem da UNClTRAL,63 na sua quase totalidade.
U

VIII -

Conclusão

Por tudo quanto aqui ficou consignado é fácil perceber que a chave
de ab6bada da arbitragem reside na aplica~o dos princípios juridicos
fundamentais analisados, garantidores de um julgamento justo, a fhn de
que se obtenha a tutela jurídica efetiva e a verdadeira distribuiçlo da
justiça.
62 Vide nota '41.
6S Cf. CHAIU.ES ROBERT NORBERO, "General Inlroduct1on to InterAmerlC&Il Commerc1al Arbitratton", Yearbook Com~cUJZ Arb~trBUon, lW18. V. 111,
pp. 1/16. Na referida obra ll.s llá8:1nas 231/242. enCClIltra-ae o texto dali "RUlea of
Procedure oi the Inter-Amerlcan CommercJal ArtltraUon Commisston".
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SUMARIO
1. Proposta de estudo; os acordos bilaterais e a situação
mundial. 2. A Conferência sobre a Dívida Externa e a
posição da OAB. 3. Jurisdição e problemas de imunidade.
4. Conclusão. 5. Bibliografia.

1.

Proposta de estudo; os acordos bilaterais e a situaçào mundial

Pretende-se, através deste estudo, a dis(;llSsâo dos principais problemas relativos ao endividamento externo brasileiro e alguns aspectos em
torno da problemática da imunidade de jurisdição. com ligeiros rudimentos sobre a crise que, neste pormenor, também envolve outros países da
América Latina.
Basicamente, então, tratar-se-á das questões da dívida externa dos
países do Terceiro Mundo, que, como sabido, são um dos pontos mais
controvertidos da vida internacional. Alinha-se o tema a outro, qual o da
questão ambiental, que está, de igual sorte, a tomar lugar de realce em
importantes foros internacionais de debates científicos.
Cuidar-se-á da discussão acerca da situação brasileira c seus reflexos
quanto à imunidade do Estado. Frisar-se-á, no possível, pormenores que
gravitam nessa questão e que não devem ser olvidados, como o chamado
"Acordo 11", a ação promovida pelo Conselho Federal da Ordem dos
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Advogados do Brasil (OAB) e as conclusões da Conferência Intemacional
sobre a Dívida Externa dos Países em Desenvolvimento, de 1986. Afora
isso. far-se-á indicações sobre a posição do Fundo Monetário Internacional (FMI) e algumas sugestões possíveis à solvência da dívida. Por fim,
lineamentos sobre os fatos ligados à possibilidade de o Brasil vir a ser
acionado 110 foro de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América (EUA),
e suas conseqüências, com perfunctórios comentários sobre a recente carta
de intenções brasileira dirigida ao FMI.
O terna é de indiscutível importância e i' mereceu atentas análises de
juristas de vários países. Afinal, a América. Latina é devedora de aproximadamente U5$500 bilhões a credores do Primeiro Mundo. Nesse aspecto, lacob Dolinger aponta que, de 1961 a 1970, da dívida global latinoamericana menos de 7 % originavam-se de empréstimos privados. Todavia,
de 1971 a 1976, mais da metade decorria de dívidas contraídas no sistema
privado internacional. 1
Talvez não sem razão Jürger Samtleben tenha acentuado que "nadie
puede dudar realmente que esta deuda externa, convertida en deuda eterna,
no se puede pagar nunca".:I Essa cternizaçio da dívida externa é que,
para ser superada, necessita da participação realmente consciente e sincera
de ambos os negociadores, credores e devedores. sob pena de permanecer
infinitamente.
Diversos segmentos da sociedade têm criticado, tanto no âmbito interno, como no internacional, a posição de Estados credores e devedores e as
condições em que se têm colocado a dívida externa dos últimos e as exigências cada vez maiores dos primeiros. Sobtessaía, nesse ponto. o temor
externo com a eventualidade de um possível '~calote" da parte dos devedores, mesmo parque não existe muita confiabiUdade com relação aos países
do Terceiro Mundo e aos Governos desses Estados, embora não sejam
poucas as tentativas desenvolvidas por estes· para demonstrar boas intenções e sua vontade de cumprir com obrigaçôcs contraídas.
O chamado" Acordo II ", de 1983, celebrado entre o Banco Central
do Brasil com garantia do Tesouro Nacional de um lado, e, de outro, um
consórcio de bancos credores liderados pelo Citibank N,A. ("Deposit Facility Agreement"), foi reiterado no Acordo celebrado a 22-6-1988. de refínanciarncnto da dívida externa nacional. Essa renegociação de 1988 apresemou-se em três níveis: com os bancos credotes privados foi reescalonada
a dívida, então de US$82 bilhões, no prazo de vinte anos, com oito anos
de carência e spread de 8,8125C?/o; com o FMI, um acordo stand-by possibilitou empréstimo de US$1,436 bilhão; com o Clube de Paris. foram rene1 DOLINGER. Jacob. "A Imun1dade jurlsdic1Cmal dos Estados". In: Revl&ta
d~

Informação Legislativa. BrasiUa, 19(76) :61, OU'./dez. 19B2.

2 SAM'I'LEBEN, JUrgen. "Ch~U5Ulas de jurlsd1tción y leaislac16n apl1c&bles en
los contrato.s de endeudamlento externo de los IEstados Latlnoatnericanos". In:
Coopera.zíone Giuridica Internazionale. Roma, 1(l-g) :35, gen.jgiu. 19811.
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gociados US$S bilhões. sendo, US$3,9 bilhões do principal e US$l, 1 bilhão
de juros. a Contém. contudo, as mesmas cláusulas do "Acordo 11", no relativo à jurisdição e legislação aplicáveis,
Recentemente, em setembro do ano corrente (1990), o Brasil encaminhou ao FMI nova carta de intenção, acompanhada de memorando
'-:cnico de entendimento. ~ com novas propostas, embora não se encontre,
em nenhum dos dois documentos qualqu.: r rcfcrCn.,;ia à lei aplicável ou ao
tribunal competente, em caso de eventual demanda judiciária, sendo crível
que ainda seja tn<Jtéria de nq~oci:lí.:iio lllterior. A crer pelos precedentes,
é bem possível que sejam mantidas as C!úllslllas referentes a essas questões
como nos acordos anteriores.
A proposta atual é considerada pelo economista Bresser Pereira como
"inteligente e inovadora",;' sugerindo dois mecanismos: de securatização e
de leilões de recompra. A securatizar;üo apresenta-se com a transformação
da dívida externa do setor público em títulos, oferecendo aos bancos credores três opções, com prazos de resgate de 1S, 25 e 45 anos, com os juros
reduzindo-se gradualmente. Os leilões de recompra, inspirados na proposta
do inglês Mike Faber, sugerem que um banco credor pode receber seu
crédito em forma de bônus antes dos prazos de resgate, participando de
leilões, ganhando o eredor que oferecer melhor desconto.
Essa é a atual posição das negod ações da dívida externa brasileira,
aguardando-se as ulteriores para quc seja pos~ível tecer comentários mais
amiudados.
Entrementes. no Brasil, dentre as instituições que têm argumentado
quanto à validade da renegociação da dívida brasileira. destaca- se a OAB.
que aparece pelo menos em dois momentos relevantes. Com base em decisão
de seu Conselho Federal, de 1.°-8-83, protocolizou, a 28-8 seguinte, na
Procuradoria-Geral da República. representação argüindo a inconstitucionalidade do Açordo Normativo conhecido como "Acordo ("Projeto") Il",
.iá mencionado. ti Ademais, a panir de proposta da delegação do Estado
do \·lato Grosso do Sul, ampliada por propmição dos delegados do Estado
de AI<lgoas, apreciando o Prol'. CP 11." 3.084/85. sobre a dívida externa,
:>

Cf. O Globo. Rio de Janeiro. 23-9-1988. p. 20.
Texto. na íntegra. ín O Estado de Sôo Paulo. São Paulo, 14-9-1990.
Caderno Economia, pp. 7-8
5 PEREIRA. Luiz Carlos Bresser. A proposta do Brasil. Fo'h'1 d~ S{io Palllo.
São Paulo, 14-3-1990, p. A-3.
G Texto, na íntegra, in Revista da OAB, nO 32-3. pp. 267-76. A repre~entaçã()
feita pelo Conselho Federal da OAB baseou-se em pronunciamento do Senador
Humberto Lucena. publicado no Diário do Congresso l\;'aci01wl. Seção lI, de 9-6-1983.
pp. 265-6. Objetivava "viabilizar a decretaçào de inconstitucionalidade do acorda
denominado "Projeto Dois". integrante da renegocirtção da divida pública cxt~rr!~
brasileira, patrocinado pelo I e segunda suas normas) FMI (ou ao menos de~en
volvida sob sua égide). e tendo como partes o Banco Central do Brasil. um consórcio de bancos estrangeiros liderados pelo CitíLJank e a República Fcdcrati"l'u do
Brasil (na qualidade de garante e principal devedor)" Ip. 267".
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relatado pelo Conselheiro Adv. AntOnio Pinheiro Machado Neto, concluiu
quatorze itens, o último dos quais, de n,O 14, reconhece "apoio ao Governo
do Brasil, quando declara repetidamente que não aceitará cláusula que represente abdicação da soberania do Brasil, oU limitação desta soberania". 7
No âmbito internacional, São Paulo abrigou, de 30 de novembro a
4 de dezembro de 1986, a Conferência Internacional sobre a Dívida Externa dos Países em Desenvolvimento, patrocinada pela Associação Brasileira
de Juristss Democratas, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento e
Association lnternationale de Juristes Démocrates, da qual emanou um
comunicado final com diversas conclusões sobre o endividamento externo
desses paíscs. 8
Segundo apontam a OAB e o comunicado final da mencionada Conferência, o FMI seria o principal responsável pela situação em que se encontram os Estados devedores,
Esse organismo internacional surgiu na Conferência Bretton Woods,
New Hampshire, em 1944, que também criou o Banco Mundial, justamente
para a promoção da cooperação monetária i1uernadonal e a expansão do
comércio internacional, ou, como observa François David, "l'objetif
essentiel fut de rétablir la liberté et la stabilité des paiements intem...
tionaux". t
'
Operou-se, então, radical mudança na Vida econômica dos Estados.
a partir de que o FMI. conciliando os planos White e Keynes, tem, entre
outros propósitos, o de vender divisas estrangeiras ou ouro, destinados à
realização de transações internacionais entre seus membros, além de assistir
os governos em seus problemas financeiros.: A 27·7-46, efetivou-se como
organismo internacional, integrando o sistema de entes ligados às Nações
Unidas. após os depósitos das ratificações dds Acordos de Bretton Woods
por parte dos Estados cujas quotas somassem a 70% do recursos
do Fundo. 10
7 Por .tençAo da Becekm&l do Estado do AJI;:Iapil. da OAB, recebeu-lle cópia
de peçu do aludido proceuo, inclusiv! do resumo 1188 conclusões do Relator, conatante do Tópico dI. Ata do 1.515" 8easAo da Mj" Reunlll.o do Conselho Pleno, de
18-9-1986.
8 Texto do ComunJcado Pln..l publicado in Revi8ta d.e Economia PolUica,
1(2) : 128-30, &bl'./JUD. 191'7.
'
9 DAVID. l"r&DOOfa. Re14tionll économiqu.es ;intl'!rmttlonale~. Paris, !:ditlons
Sciencle8 et Techniquell HumaJnes, 1989. p. 264.
10 Entre estes, o Brun, cUja Q.uota Jniclal foi! de U8$ 160 milhões, cf. art. n.
Ileçio I, e Tabela A. da convençAo Constitutiva do FMI. Os três malores Quotfatu,
quando de sua cr1açio, eram: EUA COSI :1.750 ~õe6), OrA-Bretanha (USS 1.300
mUhOes) e UB8S (USI 1.200 m11h6ell). Há Eeta4Js com quotas menores Que o
Bruil: Afr1ca do SUl, Bolívia, Chile, ColOmbla, COI$ta Rica, Cuba. _100, El Salvador. Bquador. Etiópia, P1llplnu, Orécla, au&tema1ll.. HaJtI. Honduru. Irã, Iraque,
Iall.ndla, IusOl1ávla, Ll~r1a, Luxemburro, México, Nicarágua. Nova Zel8.ndla, Panamá, Paraguai, Peru, PolOnia, Rep"Úbllca Domlnleluta. Tcheco-Eslováquia, UrnlUBi

e Venezuela.
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~\'faynard-Keynes, que desempenhou papel-chave na Confcr0ncia de
Bretton Woods, "argumentava que o Fundo deveria ter o poder de tomar
recursos emprestados dos países com grandes superávits em conta corrente,
e repassá-los a países deficitários em desenvolvimento". 11 Emret<mto, o
procedimento hodierno tem sido diferente, tendo o gerente-geral do Fl'vII,
Jacques de Larosiere, declarado que "o ajustamento econômico é inevitável;
nenhum país pode viver permanentemente acima de seus meios", l~ Assim,
segundo anotam Kucinski & Branford, "a dívida foi sendo socializada, e,
no final, até 70 por cento da dívida externa dos grandes países, como o
Brasil, eram dívidas do Estado". 13

Consoante o entendimento da OAB, a dívida cxtl:rna é o "mecanismo
de extorsão superior a qualquer forma anterior de exploraçiio econômica". 14
E, ante a inegável vinculação existente entre devedores c FMJ, o fato é que.
apesar de Sicco Manschalt, em pronunciamento na [11 Conferência das
Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD), ter
afirmado que "a forma mais natural de cstudm a reforma do sistema
internacional é o FMI", Ui existem outros fatores de 81tíssima relcvilnci8
que não podem ser esquecidos, que também contribuíram para as mudanças,
algumas bruscas, nesse sistema. sendo de notar que o FI\H vem sofrendo
inúmeras alterações, muitas das qU[lis ger[ldas tlllilatenllmente ou pOl" hlocos
de países desenvolvidos facilmente identi fic,íveis.
Nos últimos dez anos, segundo ,lpontou a OAB, os países credl)l"es
submeteram os devedores a uma política de explor8ção centrada em três
práticas: 1.a ) a alteração unilateral dos jl11'OS iniciais de 6% a R°;' para
20 Cl b ano; 2. a ) uma única moeda para pag8mento da dívida. qU(ll o dólm
americano; '3. a ) a implantação de política internacional de precos aviltHl1tcs
em exportações dos países devedores". 111
As alterações unilaterais são incg:ívcis. ,\ conwl'sihilidadc do dólar
american0 era automática. observando a paridade de USS- ')') / onC8, ou
correspondendo a uma quantidade imu(úvc1 de ouro (US$-l = O.88R
gramas/ouro). Todavia, o então Presidente Richard l\'ixon, a 1'5-2-1971,
decretou, unilateralmente, o fim dessa conversibilidade, o que tamhém significou o término da paridade fixa entre a moeda e o metal e a moed<l
americana e similares de outros nab~s, que, ~lquel a altura. considerada <l
11 KUCINSKI. Bernardo & BRANFORD, Sue, A ditadura da dídda, Bnsiliensi. 1987, pp. 36-7.
12 Apud KUCINSKI, B. & BRANFORD, S, Idem, p, ::t6,
13 Assim a situação do Brasil, índia, Cor~ia. Filipinas. Paquistão e Sudão,
cf. KUCINSKI. B. & BRANFORD. S" Ibictem. p. 122.
14 Cf. Tópico da Ata do Prac. OAB-CP nn 3.084 85 cit.. HrlU 5.
15 MANSCHALT, Sicca. "Pronunciamento do Presidente da Comissão de
Comunidades Européias na lU UNCTAD. In: Revisla Brasileira de Política Infernacional. Rio de Janeíro. (57·8) :67. jan.ljun. 1972.
16 Cf. Tópico da Ata do Prac. OAB-CP nO 3.084:85 cit., ítem 9,
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data de 1.°-7-1944, cf. o art. IV, Seção I, a, da Convenção Constitutiva do
FMI, justo em decorrência da redução das reservas norte-americanas de
ouro, "dés lors commença une ere de flottement génératisé des monnaies" 17,
e, em 1976, com os Acordos da Jamaica, teve-se a consagração de uma
taxa de câmbio flutuante que desestabilizou o comércio internacional.
Essa taxa flutuante possui, na análise de ]acques Blanc, vantagens e
desvantagens. Aquelas são: 1) limita a intervenção do Estado na vida ec0nômica; 2) pennite às autoridades monetárias praticarem uma política
autônoma indiferente às influências externas; 3} enseja fazer economia
de reserva. As desvantagens apontadas são: 1} não contribuir para o
ajustamento dos balanços de pagamento; 2)' trazer incertezas às relações
comerciais internacionais,18 donde, apesar dos estudos elaborados pelo
FMI, a pedido do GATT, pelos quais "la variabilité des taux de change
n'est qu'un élément de incertitude qui est liée aux transations internacionaux",19 o que se encontra, hoje. é que, segundo D. Carreau. "os
desequilíbrios dos balanços de pEl~amento estão sendo atualmente finandados pelo "poder bancário privado internacional" 20
Demais disso, a partir do século XVIII ~é hoie. tem havido uma alternância entre crises recessivas e expansivas 1)'lUndiais. Parte do endividamento de países como o Brasil. fndia, Coréia, Filipinas. Paquistão e Sudão,
decorreu das recentes crises do petróleo, sobretudo da alta ocorrida em
janeiro de 1974, gerada por iniciativa do cartel da OPEP, n sem dúvida
ampliada com o atual conflito no Oriente I Médio, a partir da invasão
do Kuwait pelo fraque, com a escalada dos preços do barril do petróleo.
Com isso, as dívidas externas dos países terçeiro-mundistas ascenderam 11
casa dos US$ 0,5 trilhões, 2'1 e, certamente., deverão aumentar.
O Brasil, unilateralmente. reconheceu-se em mora de juros oor allruns
meses, e. em janeiro de 1987, pagou parte do serviço da dívida. 2lI Nesse
17 DAVID, 1". Ob. clt.. p. 256.
18 Apmf MELLO, Celso R. D. de AlbuquerTJ~. Ourro de Direfto lntcrnadonal
Público. 8' ed.. Rio de Janeiro, Freitas Basros. 1986, I, p, 507.

19 Apud DAVID,P. Ob. cit., p. 258,
20 Apud MELLO. C. R. D. de A. Oh. c.lt. (I). p. 507.
21 Integram l\ OPEP; Irã. Iraque. Kuwalt. Atábla saudita, Indonésia, Nlgéria.
Qatar, Líbia. ArgéUa, Gabão, Emirados Arabes 'UnIdos e Venezuela.
22 Assim o Item 10 do Tópico da Ata do Pnr. OAB-CP n 9 3.084/86. A divida
extema do Brallll, segundo esse documento. seria, 1 época, de U8$ 100 bllh6e8, e
R da América. Latina, de uas 400 bilh!'les. Em setembro de 1990, aproxima-se de
uas 117 bilhões a divida brasileira.
23 Em janeiro de 1987, os juros da divkla br~elra eram de UB$ 930 milh6es.
A 2-2-1987, o Braail pagou 37% de8lleS jUI'OlJ <tJat 730 milhões). cf. Nota do
MInistro de Estado da Fazenda sobre 88 negociações relativaa à divida externa
(in Folha de São Paulo. Bio Paulo. ed. de 2-2-19$8).
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pormenor, representando risco potencial para o sistema bancário privado
mundial, a América Latina é responsável pela maior fatia da dívid<l externa
do Terceiro Mundo. A par disso, a espiral inflaciomíria que envolve esses
países não tem ensejado melhores e mais animadoras perspectivas, pelo
menos a curLo prazo, em que pese aos planos econômicos recentemente
introduzidos, especialmente na Argentina, Br<lsil. México e Peru. 'J"o qU<ldro adiante, demonstr<l-se a alarm<lnte situação da dívida extern<l c dos
percentuais da inflação interna das cinco principais economias latino·
americanas, que bem podem oferecer a grave dimensão desse problema.
Para tentar minimizar problemas terceiro·mundistas. a TI UNCT AD
aprovou o Sistema Geral de Preferência como um tratamento preferenci,d
às exportações dos países subdesenvolvidos, mas o mecanismo cri<ldo não
tem atendido às reais neeessid<ldes dos Estados ncssus condições. ante as
retali<lções pratic<ldas pelos desenvolvidos. O que se tem utualmcnte ,S que,
"guardadas as proporções. o processo lembra a explosão infl acionári a 11:1
República de Weimar entre 1919 a 1923, devido aos pesados paEwmcntos
d8S rep<1t:Jções de guerra" 24
DIVIDA EXTERNA & lNFLAÇ)\O
Cinco princip<lis economias da América L:Jtina

País
Brasil

Tllflação

Dívida em

USS Rilhõcs Classificarão
1.0
116.9

México

2."

3.526
28.07

2."

80,0

-_._-~------_._-

Argentina

3."

65,0

r. _____

Venezuela

30,0

4."

Peru

20,0

5,n

Classificação

% *

.

__5."
._--

1.6g6.8

-j .o

32.7

4."

__

11.0g0

1."

Fonte: O Estado de S. Paulo, Caderno Economia.

São Paulo. 10-10-1990. p. 5 .
• -

2.

Relatíva a 12 meses (setembro 1989 setembro 1990

'

A Conferência sobre a Dívida Externa e a posição da OAB

Da Conferênci<l Internacional sobre a Dívida Externa dos Países em
Desenvolvimento. referida supra, e do Conselho Federal da OAB podc·~<.'
24

KUCIN8KI. B. & BRANFORD. S. Ob. ciL. p. 43.

A inflação média mensal do Brasil tem oscilado, atualmente. entre 10': e 20',.

Nos primeiros meses de 1990, aproximou-se do patamar dos 100"; , tendo o Governo
que assumiu em março de 1990, promovido profundas mudanças na economia
do País.
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pinçar algumas iniciativas. Do último, a Ata do Processo OAB-CP·3084/85
e a representação de inconstitucionalidade .obre o chamado "Acordo 11".
Da primeira, o comunicado final da reunião, com divenas conclulIÕe8 IObre
o endividamento externo dos países em deeenvolvimento. Algumas consi·
derações devem ser feitas sobre esses três posicionamentos, a partir das
conclusões da Conferência sobre a Dívida Externa. mais ampla e abrangente, tratando de todo o contexto do endividamento do Terceiro Mundo.
Os participantes desse encontro ressaharam, nas suas conclusões, a
falta de regulamentação do sistema monetário internacional, sobretudo
quanto à aplicação da política monetária ~strita dos EUA, no final dos
anos 70. Adiante, apontaram o papel do FMI, defendendo sempre os pafses
credores em detrimento dos devedores, aos quais impõe condições antijurídicas e contrárias à soberania nacional. ,
Mais além, concluíram que alguns coQtratos instromentalizadores da
dívida externa são ilícitos, por infringirem princípios e normas consagrados
pelo Direito Internacional, ressalvando qUe! "constitui uma violação flagrante de princípios básicos de Direito, universalmente reconhecidos e
aceitos, a inserção nos contratos de cláusulas que permitam a alteração do
valor das obrigações e das condições do seu cumprimento pela vontade
unilateral de um dos contratantes, como ocorre com a cobrança de taxas
de juros variáveis, que são fixados pela parte credora". 25 A esse aspecto,
cumpre lembrar que os contratos internacionais são sinalagmáticos. Há,
sempre. a vontade comum das partes. Não há porque um se sobrepor ao
outro. Qualquer alteração s6 pode ocorrei' a partir da vontade mútua,
comum. O que continua a suceder é a superioridade dos países mais ricos.
ou seus nacionais, sobre os Estados considerados mais pobres. Deve-se,
afinal, como bem assinala Tosé Carlos de MlIgalhães, considerar a possibilidade de aplicação. por analogia, aos contratos o regime iurídico dos
tratados,28 donde cabível adotar almms princíoios insculpidos. V.g., na
Convenção de Viena de 1969. sobre Direito dos Tratados,
No comunicado final, apontaram os par~cipantes da Conferência sobre
a Dívida Externa outro aspecto: a "fuga de capitais dos pafses devedores
para os centros financeiros internacionais'·, E um fato derradeiro: "o
segredo que envolve as negociações vulnera. o princípio da publicidade e
transparência que deve reger os atos de governo".
Ora, a publicidade existe em todo ato jurídico internacional. Desde
há muito suprimiu-se das relações internacionais a diplomacia secreta e os
acordos secretos. Na Grécia antiga. mesmo, ~ão havia permissão para cele·
25 Os juros flutuantes foram introo.uz1dos a partir de 197'1. e têm dois tipO!!:
"Prime Rate.., dos EUA, e a "LIBOR" ("Lo~doo Interbaok: offered rate").
utlllzada nos mercados eurodólr.res.
28 MAOALHAES, José Carlos de. A dft/IdB eztenw: uma queat40 de direito
flltemacfoftal público. Sio Paulo, s.c.p., 1990, p. 190.

8

"76

R. IlIf. ftglsl.

lra.rlro

•• 29

11.

115

j.../....

1991

braçuo de tratados dessa natureza. A publicidade dos tr~lUldos (e o contrato
internacional é, entende-se, uma espécie de tratado) importa inclusive em
seu registro perante o Secretariado Geral das Nações Unidas (art. 102 da
Carta de São Francisco).

f certo, nesse aspecto, que "onde há segredo na diplomacia é na
negociação, e esse tipo de segredo é comum a qualquer atividade profissional ou política". 27 E isso é inegável. A fase de negociação de um tratado
é, habitualmente, efetuada em sigilo pelas partes. Contudo. a diplomacia
não se pratica secretamente. Em um documento de caráter eminentemente
político e não jurídico, conhecido como "14 Pontos", Woodrow Wilson
terminou com a diplomacia secreta, a 8-1-1918. Diversas Constituiçoes
proíbem tratados com essa característica (a da Espanha, de 193 L '11'1. 76;
a do Luxemburgo em vigor, art. 37, v.g.).
Por outro lado, o tratado (ou contrato) secreto deixa de ser registrado.
A falta de registro importa em uma série de sanções, Além da possibilidade
de se argüir sua nulidade ou inexistência, há três correntes doutrinárias a
respeito. A primeira considera a ausência de força executória, dcfendidL1
por Gcorges Scelle, Paul Fauchille e Karl Strupp, entre üutros, pela qual
o tratado não registrado não obriga as partes. ~s A segunda, da inoponibilidade relativa, pregada por Arrigo Cavaglicri, Adolfo Maresca e Dionísio
Anzilotti, considera que o tratado não registrado não 0 nulo, mas niio
poderia ser invocado na antiga Sociedade das :'\fações, podendo. no entanto.
ser alegado em outros órgãos. til A terceira, da ausência de força executória
obrigatória positiva, é defendida por Alfred Verdross, c conhecida C0l110
condição suspensiva, donde "a sanção consiste em privar de força obrigatória positiva o tratado não registrado". JO
A partir da Resolução 97 (fI), de 14-12-1947, quc regulamentou o
art. 102 da Carta das Nações Unidas. foram incluídL1S ut-: as ürganizaçocs
internacionais como obrigadas ao registro. Ou seja, tratados celebrados
entre Estados e organismos internacionais devem ser necessariamente registrados. De outro lado, Kelsen entende que até os Estados não-membros
da ONU estão obrigados ao registro, 31 o que é compreensível a partir do
disposto no art. 2, 6. da Carta das Nações Unidas, que obriga Fstado~
nessas condições a agirem cumo se fossem integrantes da O~U.
Foram apresentadas dezessete conclusões pelos participantes da Conferência sobre a Dívida Externa. Proceder-se-<Í a uma breve anúlisc de
27 SILVEIRA, Antônio Francisco Azeredo da. "O Brasil c a nova ordem internacional", In: Revista Brasileira de Política Internacional. Rio de Janeiro. (69-75) :9,
1"-2 Q sem, 1975.
28 Cf. RODAS. João Grandino. A publicídadp dos tratados in!cl'lwl:Ío1!(lis. São
Paulo, Ed. RT, 1980, pp, 68-9,
29 Cf. RODAS, J, G. Idem, p, 71.
30 Cf. RODAS. J. G. Ibidem, p. 72.
31 Apud RODAS, J. G. Ibidem, p, 90,
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algumas delas. A primeira conclui pela necessidade de convocação. no
âmbito da ONU, de uma conferência internacional sobre a dívida e:ttema.
Isso poderia inclusive ser objeto de estudos preliminares pela UNCTAD,
que é "uma espécie de GATT dos subdesenvolvidos",ll2 ou pela Comissão
de Direito Internacional da ONU, que tão assinalados serviços tem prestado
à codificação do direito internacional.
A conclusão n." 4 ressalta a possibilidade de alteração unilateral das
condições pactuadas. A conclusão n." 8 sugere a adoção de dois mecanismos
para a redução efetiva do estoque da dívida externa: o repatriamento do
capital e a desvalorização do estoque da dívida. A conclusão n." 9 propõe
mecanismos para a desvalorização desse estoque, através de mecanismos
de mercado, como a criação de um organismo financeiro internacional
e a negociação entre governos.
A OAB, através de seu Conselho Federal, destacou dois aspectos no
que respeita à negociação (ou renegociação) da dívida externa brasileira.
O primeiro ressalta que "a negociação da dívida não pode ser levada a
efeito por banqueiros e burocratas, mas disc1:ltida pelos governos dos países
envolvidos, com a participação necessária do Congresso Nacional e da
sociedade civil a quem caberá, em última análise, arcar com o peso do
pagamento". O segundo, corolário do anterior, adverte que a negociação
isolada da dívida, entre devedor e o conjunto de credores é prejudicial; o
ideal é a união dos países devedores e uma tomada de posição conjunta,
donde a formação de um bloco de países latino-americanos devedores teria
muito mais força para renegociar a dívida externa do continente com os
Governos dos Estados onde estão situados as bancos privados credores do
que a negociação bilateral e direta entre Estado devedor e conjunto de
credores, como os integrantes do chamado "Clube de Paris" (os bancos
centrais dos países ricos).
A 11.. conclusão recomenda a adoção de providências com vistas à
reconstituição dos mecanismos de financiamento, inclusive com a criação
de um fundo comum de financiamento de créditos. Ajustado o estoque da
dívida às reais condições de cada devedor, sugere a 13.& conclusão a
criação de mecanismos adicionais de controle do endividamento. E a 15.conclusão recomenda a instituição de um sistema monetário regional para
que o comércio entre Estados em desenvolviIlllento seja realizado com moeda
fraca (sem o dólar americano=moeda forte).
Finalmente, o Comunicado Final destaCa que deve haver "o pronunciamento da cidadania sobre a decisão", 00 seja, o Parlamento de cada
devedor deve ter - e tem - o direito de se manifestar. de emitir sua
opinião. Não pode, nem deve ficar omisso. A OAB, ao argüir a incong..
32 V.ALENTINO SOBRJNHO. Raphael. ".\juda lnternaclonal e deaenvolvlmento". In: A3' Naç6u Unida.s e 08 problemru mtemadonai3' (obra coletiva). Rio
de Janeiro, Ed. POV. 1974. p. 1M.
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titucionalidadç do chamado ., Acordo li". confessou: "niio ignoramos que
considerável fração oporia à nossa assertiva [relativa Ú obrigaçilo dç submeter o acordo ao Congresso I\ acionaI para ratifica~ãoJ cOl"remia ex nJicação: os atuais acordos prescindiriam de ratificação porquc meros pactos
de execução de um outro acordo prévio, este sim submetido, na época, ti
dita aprovação: in casu, os acordos de Bretton \Voods, de 1944, que criaram
o Flvll e o BIRD e que previram pudessem os quotistas do Fundo realizar.
sob os auspícios deste. operações de mútuo e financiamento. Tais acordos
foram efetivamente ratificados pelo Poder Legislativo". Realmente, nüo
se costuma submetcr ao referendum do Congresso Nacional os ch~lnuldos
.'l:xecutivc agreemcnts", tampouco não é costume a audiência do Parlamento em acordos complementares. Todavia - e a própria OAB invocou
dois argumentos justificadores da audiência do Congresso :"J"acional - ,
não se pode olvidar que a ratificação da Convenção Constitutiva do ThU
ocorreu, e a Constituição Brasileira de 1967 não distinguia. nos arts. 44.
n." I, e 81, n." X, os tipos de tratados sujeitos à ratificaçüo. A mesma linha
foi seguida pela Carta em vigor atualmente.
Esses dois argumentos são rcalmente de peso. A situação mundial,
em 1944, era completamente diversa da de agora, quase meio s~culo dcpuis.
A Convenção de Viena de J 969 prevê a mudança fundamental de circunstâncias como forma de nulidade relativa de tratados (art. 62). Foi com
base na cláusula reblls sic stanJiblls que o Panamá obteve a rcviSJO do lLltado pelo qual cedia, a título perpétuo, em 1903, parte de seu território
aos EUA. :1:1 Assim como a situação panamenha na década de 70 niio era
igual à do início do século, não s50 as mesmas <1S condições dos Estados
agora, com relação aos dias imediatos do segundo pós-guerra. A invocação
do adágio reb1is sic stantibus importa em uma revisão de todos os tratados
celebrados ante a completa alteração das circunstâncias que os erum vivenciadas no momento em quc surgiram. Dcssartc, não apenas a Convcnção
Constitutiva do FM I, como todos os tralados seguintes. são passíveis de
nulidade pela invocação desse princípio. Demais disso. os contratos de
empréstimos de longo prazo, realizados por consórcios de bancos, contêm
a cláusula de hardship. rclativu à mudança de circunstâncias. mas cssa c1Jusula não prevê negociação e solução arbitral, se não houvcr cntendimcll{Q
entre as partes. ~4
Por outro lado, os citados dispositivos da anterior Constituiçiio dt:
1967, vigente à época da celebraçuo do .. Acordo 11". não distingui a tratados.
33 FRANCO FILHO, Georgenor de Sousa. Na z;ivéncia do direito internacional.
Belém. Cejup. 1987. pp. 31-2.
34 MAGALHAES, J. C. de. Ob. cit., pp. 163-4.
Bruno Oppetit. citado por Irineu Strenger, define [\ clúusula Ilardship como
"aquela, em cujos termos, as partes poderão solicitar remanejamento do contrato
que as liga, se modificação ocorrida nos dados iniciais. em face dos quais se
engajaram, venham a alterar o equilíbrio desse contrato. a ponto de criar,
para uma das partes, rigor ("hardship") injusto", (Apud STRENGER. Irineu.
Contratos Internacionais do Comércio. Sâo Paulo, Ed. RT. 1986. p. 2311.
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Tivessem qualquer espécie de denominação, deveriam passar pela apreciação do Congresso Nacional. E a Constituição de 1988 reconhece a competência privativa do Congresso Nacional (art. 49, 1) e do Senado Federal
(art. 52, V, VII e VIII) em matéria dessa natureza. Ressalva-se, apenas,
os executil1e Qgreements. Porém, nesses acordos de forma simplificada o
que ocorre é tão-somente a complementação' de um tratado anterior mais
amplo e que não sofreu alterações. Ora, a Convenção Constitutiva do
FMI não foi, no seu texto básico, alterada, mas alguns Estados (especial.
mente os EUA) praticaram alterações unilaterais, como a taxa de conversibilidade dólar/ouro, o que, sem dúvida, gerou prejuízos para os Estados
devedores. Resulta evidente a ocorrência de alteração unilateral no tratado-Iei (o criador das obrigações), pelo que os celebrados com base nele,
complementares e/ou posteriores, passam a ser susceptíveis do referendum
do Parlamento. Não distinguindo, de outra feita, a Constituição em visar,
nem a anterior, quais os tratados passíveis de referendum, aqueles que
criam obrigações para o Estado necessariamente devem ser referendados.
Todos os cidadãos precisam ser ouvidos. Ademais, não pode o Governo,
representado pelo Poder Executivo, ficar como o único responsável perante
a Nação pelas obrigações contrariadas quando os beneficiários, mesmo que
em tese. venham a ser todos os cidadãos. Se houver prejuízos. toda a
sociedade responde. E o foro competente para a apreciação de demandas
dessa natureza será. sem dúvida, o do Esta~ devedor. não se podendo
admitir a renúncia à imunidade de jurisdição e o reconhecimento prévio
de jurisdição de tribunais estrangeiros, que decidirão com base exclusivamente nas leis dos Estados credores, no mais das vezes esquecendo os
tratados internacionais e as leis internas dos Estados devedores (V., a
respeito. n.O 3, infra).
3.

lurisdição e proble11UlS de imunidade

A 6.& conclusão da Conferência sobre a Dívida Externa destaca a
garantia da aplicação da lei do Estado devedor e o exercício da sua jurisdição na apreciação de questões quanto à dívida externa pública, considerando nulas as cláusulas de reserva ou de cessão de jurisdição. Essas
são as Cláusulas waiver, renunciando o Estado prerrogativas internacionais,
especialmente imunidades de jurisdição e de execução.
Trata-se este de um dos mais relevantes aspectos. Ressalte-se que
qualquer cessão de jurisdição importa em renúncia à soberania, o que,
de regra, não ocorre nas relações internacionais. Nesse pormenor, a
imunidade dos Estados encontra-se estabelecida pelo costume internacional.
solidamente. através do adágio par in parem non habet imperium (ou
judicium>, introduzida por Bártolo de Saxoferrato. Apesar de isoladas providências legislativas nos EUA. pelo Foreig" Sovereign Immunitla Aet,
de 1976. e da Grã-Bretanha, pelo State Immunity Act, de 1978, seguidas por
410
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;l1guns outros poucos países tamb~Jl1 de CommOIl LaH',~" não parece haver
sido alterada aquela regra consuetudinária. Convém mesmo recordar que
um dos cOllSideranda do preâmbulo da Convenção de Viena de 1961, sobre
Relações DiplomMicas. ressalva que "as normas de direito consuetudinário
internacional devem continuar regendo as questões que não tenham sido
expressamente reguladas" por esse tratado. Esse consideral1dum é repetido
da forma iclêntíca na Convenção sobre Relações Consulares (Viena, 1962).
Ora, a imunidade dos Estados não está contemplada em nenhum
tratado. Encontra-se ussentada em regras costumeiras. E o Instituto de
Direito Internacional, nas reuniões de Hamburgo (1981) e Aix-cn-Pwvt:nce
( 1954 J. reconheceu a imunidade de jurisdição do Estado com relação a
dividas contraídas por empréstimos públicos. E, mesmo Jean-Flavien Lalive.
Jdensor ferrenho da imunidade temperada ou relativa, reconhece sua existência pclos atos considerados do Poder Público (jure imperii) , 3~ inclusive
el11pr~stimos públicos contraídos no exterior.
Nesse pormenor, fm·se·á ligeira digressão. Recentemente, decisão do
Supremo Tribunal Federal do Brasil, apreciando matéria trabalhista, alterou
de modo substancial a tendência até então predominante na jurisprudência.
Apreciando a Apelação Cível 9696-SP, :l'õ invocando precedentes de um
novo costume internacional, rejeitou o Excelso Pretória a imunidade de
jurisdição invocada pela República Democrática Alemã. Esse julgado serviu
de fundamento a dois outros, ulteriores, do Superior Tribunal de Justiça.
Um, a Apelação Cível 2(89-8751.7).DF,~' o Ministro Relator apresentou, a
5-9-1989. voto reconhecendo a imunidade invocnda justamente pelos EUA,
que, internamente, preconizam a sua inexistência em matéria trabalhista.
Todavia, após voto de vista do Ministro Presidente da Turma, em Sessão
clt: 7-8-1990, o mesmo ]'v1inistro Relator retificou seu voto, adotando a tese
mai;; recente do STF. E, à mesma época, seguindo passos semelhantes,
35 É o caso. tJ.g .. ela Lei de Cingapul'a .sobre imunidade estatal, de 1979: da
Ordenança do Paquistão sobre imunidade dos Estados, de 1981; da lei sobre imunidade dos Estados estrangeiros, da Africa do Sul, de 1981: e da Austrália. de ]985.
que sofreram influência britânica; e do State lmmunity Act, do Canadá, de 1982,
com influência anglo-americana, cf. referido por Luis Ignácio Sánchez Rodriguez
(Las inmunidades de los Estados extranjerm antI" los tribunalc$ espaiíoles. Madrid.
Cívitas. 1990. pp. 61-5).
36 LALIVE. Jean-Flavien. L 'immunité de jUl'idicition des états ct des OToa7lisations internu/ionales. M UU) Recuei! des Cours de I'Académie de Droit International (1955 . p. 285. Lalive entende que está a prevalecer, hodiernamente. a
'
distinção entre atos de império e de gestão (p. 282).
37 Ac. STF Pleno (AC-9.696-SPJ. de 31-5-1989 (Genny de Oliveira 1'S. Embaixada da RDAI. (Relator: Min. Sydney Sanchesl. (Voto de vista do Min. José
Francisco Rezek) .
38 Ac. STJ 4a Turma (AC-2(89.8751-7J DF). de 7-8-1990. (Embaixada dos
EUA VS. Paulo da Silva Valente e outros). (Relator: Min. Barros Monteiro I.
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de forma idêntica decidiu a 3. a Turma do STJ. 81 Nesses tres julgados,
verifica-se uma nova postura do Judiciário brasileiro, por suas instâncias
superiores .
Sem descer a maiores considerações a respeito, impõe observar que,
pelo menos na decisão que originou essa mudança de entendimento
(AC 9696-SP), a reclamante original, Genny de Oliveira, comparece pela
segunda vez no mesmo processo, perante o Excelso Pretória. Proposta a
reclamação perante a MM. 16,- Junta de Conciliação e Julgamento de
São Paulo, a 25·10·1976, ali esteve em 197~, quando foi julgado Conflito
de Jurisdição, entre as Justiças do Trabalho e Federal. 4(1 Retomou dez anos
após para que fosse decidida a preliminar de imunidade de jurisdição.
Baixado o processo à instância a quo, para julgamento da demanda, tendo
ocorrido a fusão das duas Alemanhas, e sendo a República Federal da
Alemanha sucessora da República Democdtica Alemã, pode-se supo~
venha esse mesmo processo a ser novamente apreciado pelo STF. Apenas.
ad argumentandum, supondo que, em idas e vindas, a demanda ainda
prossiga por alguns anos, ter-se-á a contar seu tempo de tramitação não
em anos, mas em lustros, ou, pior, em década,:;. A reclamante, representante
do espólio, que, em 1979, tomou conhecimento de qual segmento do Judiciário iria apreciar seu feito, aguardará mais tO, 20 ou 30 anos, o desfecho
da ação. Se tinha 40 anos de idade, em 1919, aos 50 anos, em 1989, viu
rejeitada a preliminar argüida pelo ex~mpregador do de cujus. Audiências, recursos sucessivos para Turma e Pleno do Tribunal Regional Federal, do STT e do STF, e baixa à execução, quando nova imunidade poderá
ser suscitada, com nova fase recursal iniciada. talvez em 40 anos venha,
finalmente, a ser expedida e cumprida a carta rogatória executória. percorrendo os foros competentes da RFA, a receber os créditos do esp6lio. A
essa altura, a reclamante deverá ter atingido ~ anos de idade. Supondo quc t
se de 65 anos é a média de vida de um bra<>ileiro, essa reclamante provavelmente receberá os haveres de seu finado marido através de algum herdeiro, filho ou neto, mas, embora tardiamente, poderá estar sendo cumprida
a decisão judicial. Sem querer sofismar, impõe recordar lição de Rui
Barbosa, no mais famoso discurso de parani~ que todos os bacharéis deste
País conhecem, pronunciado na mais tradicional de todas as Academias.
Em 1920, setenta anos passados, nas Arcadas paulistas. dizia Rui: "nada
se leva em menos conta t na judicatura. a uma boa·fé de ofício que o vezo
de tardança nos despachos e sentenças. Os códigos se cansam debalde
em o punir. Mas a geral habitualidade e a conivência geral o entretêm,
S9 Ac. STJ 3' Turma (AC-oS(89.116S5-5) se>, de 19-6-1990. (F1nno Barbo.lla
dOI Bantos v.!. Escritório Comercial da República Democràtlca Alem" em BJ.o
PaUlo). Relator: Min. Cláudio doIS Santos. A em~da d18p6e: "A moderna doutrina
do Direito Internacional Públ1ro não mais adIn1te como absoluta a regra da
imunldade Jur1l5d1clonal de Estado estrangeiro. Exceção dos feito! de natureza
trabalhJBta, dentre outros. Apels.ç!o provida". TElm, na integra, In Revl6ta LTf'.
São PaUlo, 54(9) :1.109-11, set. 1990.
40 Trat&-lle do AC. STF Pleno, de 26-9-1919 (Proc. CJ-6.lll:l 8P). Relator:
Y1n. Cotdelro Guerra (inteira, 10 RTJ (92): 5311-9).
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inocentam c uni vel'~a1izall1. Destarte ~c i ncrementa e desmanda ele em
proporções incalcuLívcis, cheg,ll1do as causas a contar a idade por lustros.
ou décadas, em vez de anos". e arremata: "justiça atrasada não é justiça.
seniio injustiça qualificada l' lll'1l1irtC~ta". 11 Essa rdlcxilo há de ser kitil
pelos julgadores nacionais n3 aprcciaçãu de demandas LOntra Estados
estrangeiros. em matéria rnilJalhistiJ. sohretudo porque está envolvido o
problema da sobrevivênci<] dú trabalhador. que deseja salúrio, sinónimo de
alimentação. saúde, higiene. educação. lazcr. moradia. transporte, etc .. por
exegese do art. 7.", n IV. da atual Constituiçiio.
,U

I'vlas, como se objetou a nova posiçflo com o andamento do processo
no I udiciürio e não com a questão das imunidades, poder-se-á entender
'-lue não é raziio bastante. Considere-se, ent<:io. que não parece ter havido
a apregoada mudam;a radical no costume internacional. A alteração"
processou-se apenas no~ países de C0l1111l01l f.allJ. e nüo em todos. como
apontado supra e na nota 35, donde continua, data vCl1ia. a prevalectCr o
adágio par in parem 110/1 lwbet imperium. En'-luanto não for adotada uma
convenção internacional a esse respeito. quanto ~l imunidade dos Estados,
como existe com relação às lvlissõe~ Diplomôtic<ls c ÚS Rcpartiçoes Consulares, e enquanto Estados que não reconhecem a imunidade de jurisdiçüo
para questões de contratação ck enlprei.~<l(.ios por missõcs diplomáticas acreditadas junto a seus respectivo:; )':0\ emos (caso dos EUA), não aceitarem
a jurisdição estrangeira (caso da AC l-DF). tudo poderü resultar infrutífero.
E o juiz, nesse instante, estarú abandonando ~eu pape!, contrariando. de
uma 'só vez. o interesse individual (do trabalhador), que procura decisão
rápida, e o interesse coktivo. quiçti difuso (do Estado 1 que demanda boa
convivência com os demais Estudos. Algum dia. voltar-se-ú a esse tema.
Retornando <ia objeto deste brevc l:stUGO, recorde-se que, ao sugerir
a existência de um Direito Transnacional, qUI': precncheria a 1<lcuna existente na legislação c estudaria todos os latos e atos que Lranscendem as
fronteiras nacionais. compreendendo lantü o dircito público como o direito
privado. e Wi outras normas não en4U~](lradas nessas categori:ls dússicas, I~
Philip lessup ressaltou que, "dcnLro de seu próprio lerritório. a jurisdição
de uma naçuo é necessariamente e,dusiv<l c absoluta". 4:, Com efeito, nada
pode lhe ser rdirado. sem consentimenw pr~vio e exrrcsm.
Por outro lado. como consta da argüição de inconstitucionalidade da
OAB ao "Acordo 11", leria o Brasil n.:nulH.:imlo Ü imunidade de jurisdiçüo
que detém. por regras do direito costumeiro tC à aplicação do direito brasileiro. O Banco Central (autarquia federal) declarou submeter-se aos tribun<.lis c leis de Nova [arque e Londres e o Brasil também, mas, ressalta
41

BARBOSA. Rui. Oraçào aos mocos. Rio de

.Jane~l'o.

Ouro. 1966. p. 105.

JESSUP, Phitip C. Direi/o transnacional. Trad. C. R. Pinheiro da Silva.
Rio de Janeiro. Fundo de CultUra, 1965. p. 12.
42
43

JESSUP, P. C. Idem, p. 48.
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a OAB, nos atos de império não pode haver renúncia, Ademais, aponta
que o "Acordo 11" previa que o Brasil renunciava antecipadamente 1:1
qualquer alegação de soberania, o que, segundo aquela corporação, contraria o art. LO da Constituição de 1967, como, atualmente, fere o art,
l.0 da Carta de 1988, porque "a soberania não é mero principw constitucional, mas o pressuposto mesmo da ordem constitucional" (grifos da
Representação) ,
Em seu parecer, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, sobre
a argüição da OAB, no registro de José Carlos de Magalhães, "parece
admitir o enquadramento dos empréstimos do Banco Central na categoria
de atos de comércio excludentes, da imunidade de jurisdição"," Em sua
excelente tese de Livre Docência, Magalhã~s discorda do entendimento
esposado pelo órgão do Estado, indicando que o Banco Central é uma
autarquia, com atribuições típicas, contidas na competência política do
Estado, não praticando atos jure negocii, e, assim, no "Acordo n" "atuou
como o braço do País. assumindo o conjunto das dívidas contraidas pelos
integrantes da comunidade, pessoas de direito público e de direito privado. em negócios dos mais diversos" , n
Dolinger, em interessante estudo sobre a dívida externa, demonstra
alguns aspectos. Processar o Brasil em foro estrangeiro importaria em a
sentença não ser homologada pelo STF, 46 a cláusula de eleição de foro
estrangeiro é nula porque fere princípios do sistema legal brasileiro, 47
e processar o Brasil na Justiça Federal brasileira contraria o art. 585, § 2.°,
do Código de Processo Civil, que prevê que o tratado seja executado no
lugar por ele indicado,"8 donde restaria a Via ordinária. 41
Nesse pormenor, Jürgen Sarnt1eben, que estuda o problema das dívidas externas da Argentina, Chile, Equador, México, Peru, Venezuela e C0lômbia, recorda que, pelo adágio forum rei sequilur, o Estado devedor
deve ser demandado em seus próprios tribunais. ~o donde a jurisdição em
cada caso deve observar as regras de competência de cada país.
A supor que fosse o Brasil levado a tribU(l'lais dos EUA, estes poderiam
recusar a julgar a demanda, com fundamento na teoria do Acl of State,
que "não admite que uma corte americana julgue sobre a legalidade de
um alo soberano de outro Estado", ~l com base em jurisprudência solidi·
ficada a partir do caso Banco Nacional de Cuba vs. Sabatino. Demais
... MAGALHAES. J. C. de. Ob. clt., p. 174.
t5 YAGALHAEB. J. C. de. Idem, pp. 174-5. I
46 DOLINGER, J. A dívida externa l1rarileiTCt: 8olução pela via arbitral. Rio
de Janeiro, Nova Prontefra, 1988, p. 108.
47 DOLINGER. J. Idem, p. 62.
48 DOLINGER, J. Ibidem, pp. 108-9.
49 DOLINGER.. J. Ibklem, p. 110.
50 SAMTLEBEN, K. .Art. cit., p. 54.
51 Cf. DOLINGER, J. Ob. clt., p. 100.
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disso, o Forcign Sovereign lmmwúties Act, de 1976. referido acim[J, niío
contém referência a dívidas contraídas por Governos centrais de Estado
estrangeiro. Por outro lado, segundo Samt1cbcn, pode-se defender que se
as partes não s50 iguais para contratar livremente, "todas las cláusulas
onerosas impostas unilateralmente por una de las panes son invalidas", ~~
assim. ]'.g., as referentcs ti legislação c ú jurisdição aplicáveis. /\ par de
Dolinger entender que é difícil prever a tendência do udiciário dos EUA
se um banco credor resolver processar um país devcdor que decretou
moratória. ;';i

r

Expostos esses pontos, tem-se que um Estado não pode, por anteci·
pação, renunciar à sua soberania, até porque csta é a base de sua existência
mesma. Inexiste Estado quc não seja ~o!Jerano. Por outro lado, a íiub·
missão a tribunais c leis alheias ao ordenamento intcrno dependem do
consentimento da União como um todo c em momento próprio, e não de
decisão unilateral c isolada do Poder Exccutivo. renegociando dívidas con·
traídas.
No Direito Comtitucional brasileiro. a Constituição Imperial de 1824
atribuía à Assembléía Geral (Poder Legislativo) competência para decidir
sobre empréstimos, com sanção do Imperildor (art. 15, 131. A primeiril
Carta Republicana, de 1891 tart. 34.2\, tinha comu privativa do Congresso
NacionaI autorizar o Exccutivo a contrai r empréstimos. A Carta de 1934
lart, 3g. ,)) dispunha que era competência privativa do Poder Legislativo,
com sanção presidencial, dispor sobn.: a dívida pública. A "Polaca" de
1937 não continha referência a respeito. A reuemocratízadora de 1946 (art.
65, n." rI l) tratava da competência privativa do Con~resso Nacional. com
sançiio do Presidente da República. sobre dívida pública federal. A Constituição de 1967, com as suas sucessivas emendas, mantinha esse preceito
(art. 42. n." IV), como competência privativa do Senado Federal. minudenciando empréstimos. operações ou acordos \.:'\ternos. ele qualquer natureza, aos Estados, Distrito FederaL Municípios e do Poder Executivo Fç·
deral.
Não sem razão, portanto, João Rarbalho, citado por Accioly. que apontava: "ora, não é da alçada do Poder Executivo empenhar motu proprio
a responsabilidade da Nação, criar-lhe compromissos, obrigá-la, ainda que
em permuta de vantagens. a ônus e encargos. Por isso ficou reservada
ao Congresso ?\racional a ratificação do~ <ljustes, convenções e tratados feitos pelo Presidente da República, o que redunda cm corretivos e garantia
contra possíveis abusos. contra a má comprecnsão e comprometimento dos
altos interesses nacionais". H E o art. 42, n.O IV, da Carta de 1967 re52

SAMTLEBEN, J. Art. cit., p. 53.

53

DOLINGER, J. Ob. cit., p. 103.

54 Apud REZEK, José Francisco. Direito dos tratados. ElO ([r Janriro.
rpnsc, 1984. pp. 296-7.
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feria a acordos que, como tentou-se demoostrar em estudo anterior, é
~ônimo de tratado, termo genérico a identificar todos os atos internacionais escritos. Ui
Há, no Brasil, copiosa legislação sobre contratos com pessoas físicas
ou jurídicas domiciliadas no exterior. Assim, o Decreto n.O 15.783, de
8-11·1922, cujo art. 775, § 1.0, e, detennina que o foro brasileiro será
competente para dirimir questões judiciárias oriundas desses contratos.
Além do Código de Contabilidade Pública, a Lei n.O 1.518, de 24-12-19~1,
que autoriza o Executivo a contratar ou dar garantia do Tesouro Nacional
a créditos obtidos no exterior para os fins específicos que, em numerus
clausus, define. A Lei n. ° 5.000, de 24-50-1966, autoriza concessão de
garantia do Tesouro Nacional a créditos obtidos no exterior. O Decreto
0.° 1.312, de 15-2·1974, dispõe que o mesmo Tesouro pode aceitar condições usuais em operações com organismos financeiros internacionais,
com o art. 11 remetendo para a arbitragem a solução de pendências. 64
O Decreto-Lei 0.° 1. 558, de 17-6-1977, assinala que para a garantia da
União em empréstimos de origem externa é necessário o prévio pronunciamento da antiga SEPLAN. atualmente Ministério da Economia, Fazenda
e Planejamento, para avaliar sua importância para os programas nacionais
de desenvolvimento. que são atividade jus imperii. logo os empréstimos
tomados em circunstâncias que tais não podem ser considerados jus gestionis. 57 Finalmente, o Decreto-Lei n.o 2.300, de 21-11-1986, com as
emendas introduzidas pelo Decreto-Lei n.O 2.34-8, de 24-7-1987, cujo art.
45, parágrafo único, prevê que, em contratO da União e suas autarquias
com pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no estrangeiro é necessária
cláusula que declare competente o foro do Distrito Federal. Acerca desse
último, teceu-se, alhures, pequenos comentários. mostrando que, a partir
de doutrina de Guido Soares, Aramita Mercadante, Georgette Nazo. Toei
Carlos de Magalhães, Vicente Marotta Rangel e outros, a arbitragem é o
mecanismo ideal para a solução de problemas como, inclusive, o da dívida
exte~a brasileira (V. nota 68. infra).
A Constituição atual, vigente desde 5-10-1988, mantém, no art. 52,
a competência privativa do Senado Federal • semelhança do preceito con·
tido na Carta de 1967, referindo a "operações externas de natureza financeira" (n.o V). Existe, contudo, interessante dispositivo, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT'). que merece transcrição literal, e enseja algum comentário. Trata-se do art. 26:
55 FRANCO FILHO, Georgenor de Sousa. "Os tratados internacionais nas
constituições brasileiras". In: Revista elo Tribullal RegionaZ do Trabalho da S\I
Regiao. Belém, ZH4Q) :100. jan./jun. 1988.

56 V., adiante, sobre a prO)lOlltl1 de arbitragem.

n~

4.

57 N. sent.: DQLINOER, J. Art. cit.., p. 59.

486

R. Inf. legql.

Brosília

o. 29

n. 115

jIllUHt. 1992

"Art. 26 ~ No prazo de um ano a contar da promulgação
da Constituição, o Congresso Nacional promoverá, através de
Comissão l\lista, exame analítico e pericial dos atos e fatos gera·
dores do endividamento externo brasileiro.
§ 1.0 ~ A Comissão terá a força legal de Comissão parlamentar de inquérito para os fins de requisição e convocação, e
atuará com o auxílio do Tribunal de Contas da União.

§ 2.0

Apurada irregularidade, o Congresso Nacional
proporü ao Poder Executivo a declaração de nulidade do ato e
encaminhará o processo ao Ministério Público Federal, que formalizará, no prazo de sessenta dias, a ação cabível."
[números preceitos da Carta de 1988, a maioria talvcz, pennanecem
apenas no rol das "promessas" do legislador constituinte. Falta o animus
necessário à sua implementação. O art. 26 do ADCT é um deles. No prazo
fixado, de um ano, que expirou a 5-10-1989, absolutamente nada foi feito
em termos práticos. diretos e objetivos. embora, recentemente - e estamos em novembro de 1990 ~, mais de dois anos de vigência da nova
Constituição, tenha havido tênue manifestação do Senado Federal, questionando alguns aspectos do endividamento externo do País. Há que se
lastimar que, como ocorre com outras tantas "promessas", o art. 26 também tenha sido apenas mais uma, eis que, vencido o prazo fixado, a pretendida Comissão Mista pode ter sua eficácia posta em dúvida,

4.

Algumas propostas de solução

A conclusão n." 16 da Conferência sobre a Divida Externa oferece
duas soluções para a impossibilidade de entendimento com os credores: a
suspensão unilateral do pagamento da dívida ou o seu simples repúdio.
Discorda-se da última medida, por entendê-la extremamente radicaL A base
da vida internacional é feita através de negociações e constantes trocas de
entendimentos. O simples repúdio significa, em expressão popular, "calote", contraria o princípio da comitas gentil/n!o e. moralmente, não é recomendável a um Estado diante do concerto das Nações. A primeira indicação poder-se-ia ter como admissível, ante a unilateral idade das alterações
fcitas pelos Estados credores (ou bancos credores privados com sede nesses Estados). de diversas condições pactuadas. Ademais. seria uma forma
dc obrigar à negociação, passo mais indicado, fora da órbita judiciária,
que também é sugerível.
Outra possibilidade seria a adoção da chamada Cláusula Calvo. que,
inspirada na doutrina do antigo Chancelcr argentino Carlos Calvo, "figura. com freqüência. em contratos-conccssGes entre governos latino-americanos e indivíduos ou companhias c, segundo a mesma, o indivíduo ou
------------~~-----------_._--_._---
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companhia contratante renuncia à proteção diplomática do Estado".
a jurisprudencia nio tem sido uniforme sobre ela. 111

58

Mas

Embora conste de tratados internacioniris de caráter regional, como
o art. 7.0 , do Tratado Americano de Soluçaes Pacíficas (TASP), e geral,
como a Carta de Direitos e Deveres Econômicos dos Estados, aprovada
na IH UNCTAD, e pela Assembléia GemI da ONU (Resolução 328
(XXIX). de 12-12-1974), "essa pretensão (Cláusula Calvo) jamais foi aceita pelos países europeus e pelos Estados Unidos, defensores dos princípios que governam o direito internacional clássico, moldados à sua visão
da ordem internacional", como ensina Magalhães. 80
A Cláusula Calvo enfraqueceu-se com a decisão da Comissão Mista
EUA/México. tendo como superárbitro o jurista holandês Van Vollenhoven (North Ameritan Dredging CO. of Texas VS. Governo do México), que
decidiu que "particular pode renunciar a apelar para proteção diplomática,
salvo em caso de denegação de justiça, mas essa renúncia não terá efeito
algum sobre o seu governo, que terá sempre o direito de interferir, se isto
lhe parecer conveniente, porque. em certos casos, os interesses de uma
nação primam sobre os interesses individuais".61 Força notar que, para
Verdro&s, sua significação jurfdico-internacional é reduzida. e2 sendo o caso
Barcelona Traction um bom exemplo da precariedade da proteção diplomática, que. mais uma vez, faz enfraquecer a Cláusula Calvo. e3
O desuso da Cláusula Calvo é apontado por Samtleben, para quem
"la situaci6n aetua! en Ia negodaci6n de la deuda pública en América
Latina puede distribuirse como un triunfo de los acreedores sobre la Doctrina Calvo. la cual todavía vive en otros campos de la contrataci6n estatal", IH
'
58 ACCIOLY, H1ldebrando. Tratado de Dirdfo Internacional PtibUco. Rio de
Janeiro, Imprenaa Nacional, 1933, I, p. 356. N. tent.: MELLO, C. R. D. de, A.,
para q,uem o !1m dI. ClAusula Calvo "é evitar &8 reclamaç6es diplomáticas de
Eatado e em nome de 8eUII naclonals." (lU sociecUdes comerciais e o dIreito lnter~
bacional pábUco. In: Baz.tim Branlefro de Dfrlri40 lnternadonal. Rio de Janeiro,
Z8-JO(~~60) :129, jan./dez. 1972-4), e Bamtleben, que anota que essa cláuaU1a
"eZige 1& sumlalón de lOll extraD.jeros a la jurla4Jcclón y leg1a1aclón dei pais cn
que efeet1\an &etlvld&des econ6mk:as o con CUYo goblemo entran en relaciones
contratualM." (Art. clt., p. 37).
59 BRIERLY. James Lelley. Dír~to lntern4(:lonal. Trad. M. R. Crucho de
Alme1da, S' ed., LJ.sbo&, Pund. Calouste GulbenJt:tan. 1972, p. 291.
80 MAGALHAES, J. C. de. Ob. clt.,p. 107.
111 ACCIOLY, H. Ob. clt. (I) , p. 356.
U VEROROBEl, A11'red. DerecM Internacfon4l Publico. Trad. Antonio Tn.Iyol
y Berra. 6' ed., MadrId, Agullar, 1978, p. 388.
a MAGALHAES, J. C. de. Ob. clt., p. 114. Sobre o caso Barcelona Traction.
entre BBaica e Espanha, v. EIBEMANN, Plena U1chel et alii, PeUt mrmud de
la ~ de la Cour lntematúm4le de Julitice'. 2'" 00., Paris, POOone, 1971,
pp. 109-19.
64 8Al4TLEBEN, J, Art. cit., p. 52.
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Kucinski & Branford apontam três call1inh~b au~ Guvernos uevedorc:::
corno forma para solução das suas respectivas dividas externaS: cortar
os gastos públicos, imprimir dinheiro ou vender titulos do Tesouro rendendo juros aparentes. 65 A segunda saída não parece indicada. Apenas
mascararia o problema, sem resolvê-lo. A última assemelha-se à adotada
na recente Carta de Intenções do governo brasileiro (v, n.o 1, supra). A
primeira é bastante indicada. Essa medida. inclusive, vem sendo preconizada no Brasil. ultimamente. A redução efetiva dos ~astos públicos importará em aumento da receita, em criação uc nova::: fonte::: de renda. em
ampliaçao da iniciativa privada e. por corolário. em aumento de ofel'1~1
de emprego e conseqüentemente em di mi nuiçD0 Li:1 dcm,mdB de m~o-d,.>
obm,
Samtleben indica duas soluçôcs: 1) a aplicação de kgislm;iio de il'l'eeiro Estado neutro e igualmente os mee<lnismm iudici~ír;('~ desse E~tad().
o quc seria delegar à jurisdição estran~eira, teoricamell te i mparcia1. competência para decidir as controvérsias sobre o endividamento ('xtcrno
a lheio. inclusive do Brasil: 2) a al'hit ragem. quc. l1a SlI,l opinifio, o Bra~il
aceitaria mais f<.lcilmentc. 66

A mbitragem também é indicacão de Dolingcr. I;~ c ieve-~c Oportunidade de manifestar opinião favor<Ívcl :1 ('"e proccdimcnto para ~dudido
fim, em outro estudo. 6~
Panx;c que, do ângulo externo, oU bilatcral (úu mc,m~) tlll1ltilatcnd»
esse seja o meio mais indicado como forma de 501ucion<lr os eomplicadurcs que surgem na relação entre países devedores e credores externos. {'
a arbitragem uma das fonnas previstas na Convenção Constitutiva do
FMl, mas apenas quando há desacordo entre o Fundo e um membro demi>
tido ou entre o Fundo e o membro durante a fase de liquidação (art.
XVIII. c, da Convenção), isso porque, para deixar o FMI, voluntariamente (art. XV, seção 1), o membro que está a se demitir deve liquidar <lo
contas pendentes (art. XV, seçào 3). A arbitragem é habitlwlmentc l1S;ld;
no Direito I nternaeional, especialmente no Comércio Internacional. 0,
trihunais arbifrais "são os que denominamos órgãos públicos internacio
nais de soluções extrajudiciárias de litígios internacionais, as pessoas físicas ou jurídicas u quem o Direito Jntern aciona I confere a faculdade de
dirimir controvérsias que envolvem pessoas submetidas à sua discipli·
na." 611
65

KUCINSKI, B. & BRANFORD. S. Ou. clt. p. 43.

66

SAMTLEBEN, J. Art. cit., pp. 56-7.

fi, DOLINGER, J. Ob. cit., pp. 164-6.
68 FRANCO FILHO, G. de S. "Arbitrag:em no Bra~il: dirr[c" J)1trrtln ('
dIreIto internacionaL" In: Revista de Intormacr1o Legislatna. Bra,;il:n. ~JiilI14' ;l~B.

out.,'dez> 1989.
69 SOARES. Guido Fernando Sllva. 0rY(Íuo d(ls sul1u',i('s C li mjll'ik'H)'i(!,.·
liligim. São P~ulo, Ed. RT, 1985, p. 38.
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o Brasil mesmo, diversas vezes, recorreu à arbitragem, especialmen·
te em questões com os países limítrofes pata a fixação de nossas fron·
teiras terrestres, onde teve atuação bastante assinalada. TO
A Corte Permanente de Arbitragem, criada na Haia, em 1899 (art.
15), e revista na 2. a Conferência, em 1907 (~t. 37), tem apreciado alguns
casos. De sua constituição até a l.a Guerra Mundial, realizou 20 arbitragens; até 1932, apreciou outros seis casos;ap6s a instalação da ONU,
julgou apenas um único, em 1954, porque tanto a Corte Permanente de
Justiça Internacional como a Corte Internacional de Justiça passaram a ter
a preferência dos Estados. donde reduzida sua atuação. 71 Todavia. Guido
Soares revela uma das razões para mantê-la. que é o fato de "ser organismo suficientemente neutro para exercitar as encargos de suprir as vicissitudes no momento da constituição de um tribunal arbitral, em substituir a vontade da parte que não indicou seu árbitro, ou 8 vontade dos
árbitros que não conseguiram eleger um superárbitro." 72
Em termos de credores estrangeiros, cobrando dívida do Brasil, a
experiência de nosso País não é das mais agradáveis. O caso relativo
ao pagamento em ouro de três empréstimos federais brasileiros, emitidos
em França, foi julgado pela CPJI. a 12-7-1929, favoravelmente à França, 78 donde talvez haja um embaraço inicial à aceitação desse tipo de
procedimento.
Relativamente à dívida brasileira, debalde esse fato, o problema poderia ser resolvido por arbitragem, desde que não se conservassem os termos da cláusula 8.08, do "Acordo 11", a qual prevê que, em caso de
arbitragem, o tribunal será constituído por três árbitros, sendo que o
terceiro, o superárbitro, deverá ser membro aa American Bar Association
de Nova Iorque. Ora, "o Acordo Dois, ta] como redigido, contraria o que
há de mais indicado à solução arbitral",74 a saber: Lei-Modelo da UNCI·
TRAL (art. 11,5), regras da Câmara de Comércio Intemacional (art. 2,6);
Convenção do BIRD, de 1965 (art. 38, in fi"e); Tratado Geral de Arbi·
tramento InteramericaDo, de 1929 (art. 6). 715
70 FRANCO FILHO, G. de S. A arbitragem 4 os conflitos coletivos de traoolho no BrtJBil. SAo Paulo, LTr 1890, pp. 22·3.
71 SOARES, G. P. S. Ob. clt., p. 52. N. sent.: MELLO. C. R. D. de A. Ob.
cit., (lI), p. 1.000.

72 SOARES, G. F. 8. Ob. clt., p. 53.
73 RANGEL. VIcente Marotta. "Controvérsia de IntereSlle do governo brasIleiro juJa:ada por tribunal internacIonal." In: Problemas bruileiros. SAo Paulo,
17(192) :21, out. 198C1.
74. FRANCO PILHO, G. de S. Art. clt. na nota 68, p. 327.
75 FRANCO FILHO. G. de S. Idem, p. 327, nota 53. Texto da Lei Modelo
da UNClTRAL. em versão em português, in SOARflS. G. F. 8. "Arbitragem comerdal internacional e o projeto da UNCITRAL (Lei Modelo)." In: Revista da
FADUSP. São Paulo, (82) :57-88, 1987.
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Sugere José Carlos de Magalhães o CIRD (Centro Internacional de
Solucão de Controvérsias sobre Investimentos entre Estndos e Nacionais
de O'utros Estados) do Banco Mundial. ~6 embora, na sua opinião, a via
arbitral esteja em desacordo com as normas sobre os contratos de emprbtimo c os credores não estão obrigndos a aceitá-la.;'
Segundo Dolinger, "parecem-nos indicazes toda:; as elüusulas de financiamento que o Brasil vem firmando com pessoas domiciliadas no exterior
em que, na qualidade de emprestador ou ~arantidor. se submete a qualquer tipo de jurisdição no estrangeiro, excetuada a arbitragem. E esta só
é admissível quando não dependa de homologação no exterior, o que ,ó
ocorrerá se se tratar de arbitragem conforme as regras da CC I aLI se for
realizada em país que não exige homologação judicial de laudo arbitral",
donde indicada a adoção de regra:; tipo o "Act" da Grei-Bretanha. ,"
Ê certo, porém, que tem sido praxe a aeeitaçao ue foro estwngeiw
(Nova Iorque e Londres) nos contratos de empr-:stimo. com conseLjüenLc
renúncia à imunidade de jurisdição, como recorda Magi1lhães, citando levantamento de Luiz Carlos StUfleneggcr em contratos dcssa natureza.~"

4.

COT1c1usào

A situação da dívida externa do Terceiro i\hmdo é grave. Acem lia-se
o problema com relação ao BrasiL o maior dentre os devedores. A questão merece ser examinada com cuidado. sabedoria e isenção de ânimo. A
sua extensão, se bem dimensionada, demonstra que, de um lado. existe
excesso de retórica, poucos resultados práticos, muitas propostas de intenções, e outras tantas "intenções despropositadus··. De outro, sobressai a
ambição crescente, o interesse por lucros maiores, a própria disputa pelo
poder. Falta, parece, um elemento fundamental em lOdo o negócio: hoafé. Boa-fé pode ser utilizada como sinônimo de confiança recíproca. cle
sinceridade cle propósitos, de honestidade de procedimento.
O gravíssimo problema de se deixar à .iuri~dição <11heia a solução de
problemas nacionais. mesmo que envolva pessoas estrangeiras. não sc podc
admitir, até porque não aceitaria o STF homologar sentença decorrc1llc
de julgamento processado nessas condições. pt'lo que ~! clfiusula COl1stanlC
do .. Acordo Dois" não deve ser repetida cm futuro nconlo de rellc~:L)"i~l
ção. Por corolfirio, o Poder Legislativo deve ser ouvido. consoante determina a Constituição em vigor, e deve, para fazer-se respeitado, respeitar
a Carta Magna que, enquanto poder constituinte, elaborou. Referimo-nos
ao art. 26, do ADCT.
76

MAGALHAES, J. C. de. Ob. cit .. pp. 178-9.

77

MAGALHÃES, J. C. de. Idem. p. 204.

78 DOLINGER. J. Art. ciL p. 63.

79

MAGALHAES, J. C. de. Ob. cit., p. 173 e nota :m:.
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À vista dessas indicações. pode-se elencar algumas conclusões. a
saber:
1) nenhum tratado acerca do endividamento público externo pode
impor aos Estados devedores do Terceiro Mundo renúncia à soberania
nacional e à imunidade de jurisdição, corohirio da própria soberania;

2) os tratados existentes hoje, vinculados à dívida externa dos países
em desenvolvimento, podem ser revistos. tanto pela invocação do adágio
rebus sic stantibus, como pelo fato de não se poder admitir a alteração
unilateral dos tratados celebrados entre Estados, agora distinguidos como
credores e devedores, como o caso da Convenção do FM[, no pertinente
à paridade ouro/dólar;
3) os tratados - ou seus sinônimos ~, inc1uindo-se os acordos sobre a dívida externa brasileira, celebrados sob os auspícios do FMI ou
com a intervenção, direta ou indireta, impHcita ou explCcita do Fundo,
devem ser submetidos ao Congresso Nacional para o necessário referendum, pena de retroceder-se à diplomacia secreta, banida do Direto Inter·
nacional, considerando os reflexos internos difusos que as obrigações decorrentes de tais atos podem ocasionar;

4) a negociação - ou renegociação - da dívida externa dos Estados em desenvolvimento deveria ser efetuada através do FMI e dos Governos dos Estados credores e devedores. e não diretamente entre estes
e os grupos privados estrangeiros, em face do recrudescimento da crise do
endividamento. Por outro lado, no caso específico dos devedores, deve
haver participação de todos os Poderes constituídos do Estado e de todos
os segmentos da sociedade, para a ampla discussão e debate acerca das
condições exigidas pelos credores internacionais. E, quanto aos grupos privados, o Estado-sede serviria de intennediário no processo de renegociação;
5) a arbitragem. isenta e imparcial, sem. as absurdas condições veri·
ficadas no "Acordo li", é a forma extrajudiciária mais adequada e indicada à solução dos litigios decorrentes de traÚldos (ou acordos) relacionados com a dívida externa dos países em vias de desenvolvimento. inclusive
o BrasiL

Brevissimamente. estas são algumas sugeslões que, em lineament06, se
submetem ao debate em tomo da dívida externa brasileira e, por extensão,
da dos demais países terceiro-mundistas. Objetivam colaborar para a discussão do tema. na medida em que, com a participação da comunidade
jurídica, os questionamentos, então colocados no campo estritamente ec0nômico. poderão também atingir o campo social. Minal. a dívida externa
brasileira. como a dos demais. foi ocasionada tanto pelas mudanças gravíssimas sofridas nas relações internacionais, como pela necessidade de
492
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minimizar, internamente as car<:tlcia~ que afligem os países do Terceiro
:vlundo, que, lutando para alcançar o Primeiro. nau desejam "rebaixaxamcnw", a queda teórica, mas pretendem, por seus habitantes, a obtenção de condições mínimas de vida digna, de saúde, de educação, de bemestar, de progresso, de conhecimento científico-tecnológico compatíveis com
u nOVll milênio que se aproxima.

5.
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Acordos de Autol imitação à Exportação:
Instrumentos do Protecionismo (*)
Iosi~

;\:\ CEJ.O

ESTlU I I \

F . \ 1\1 \

Mestre têm DirellO EUj"]peu I \L'~·. iur. eur.) ,
Universidade do Sarre. Répública Federal da
Alemanha, advogado em Porto Alegre
"Ut ohm flagitiis.
sic nurc legibus laboramus"
I Tácito, Anais. lII, XXV I

Após a Segunda Grande Guerra a comunidade internacional externava o desejo de, através da fundação de uma organização internacional
de comércio, evitar que as relações comerciais se desintegrassem, como
ocorrera nO período anterior. Tal intento nü!) foi infrutífero. Embora a
Carta da Internacional TraJe Organi:ation (ITO) nunca tenha entrado em
vigor, por falta de ratificaçflo, a experiência posLt:rior mostrou que o General Agreemellt 0/1 Tariffs alui Trade (GATT). originalmente negociado
como solução provisória, tinha uma importJntc contribuição a dJr para li
consccuçií.o daquele fim, 1
, Tradução para o ponugués do c~pítulo introdutóno da tese de mestrado
defendida pelo autor no Europa-Institut da Universidade do SalTe, República
Federal da Alemanha, em janeiro de 1989. para obtenção do grau ":vIagíster Iuris
Europaei"'. e aprovada pela banca com menção "excelent E'''.
1 Sobre a carta da ITO. e. em especial. sobre o GATT, I'idc elair Wilcox.
A Charter for lhe World Trade, New York, 1949; Gerard Curzon, Multilateral
CommerciaZ Diplomacy, London, 1965; John Jackson, World I'rade and the LQ7('
Df GATT, IndianapoIís, 1969 Kenneth Dam, The GATI': L(!1(' and International
Econonuc Organi,~(!tion, Chicago, 1973: V. A. Seyd Mul1ammad, Tl;e Legal Framp
Work Df World TrGde, London, 1958; Robert Hudec, Tlle GATI' Leoal Systcm anel
World Trade Diplomac1J, New York, 1975; Thiebaut Flory, Le GATI'. Droit International du Commerce ,',Iondial, Paris, 1968; Ferdinand LieiJich, Das GAI'I' alI
Zentrum der Internationalen Aussenhandelspolitik, Baden-Baden, 1971: Gucnther
Heiduck. Die wirtschaftlichen Ordnungsprinzipien des GAI'I' und der UNCTAD
ais Instrument der Entwicklungspolitik, Aachen, 1973; Richard Senti, GATT.'
System der Welthandelsordnung, Zürich, 1986.
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o cumprimento dessa função pelo GATT foi possibilitado pela inclusão. em seu texto. de diversos princípios fundamentais da ITO. Os
participantes da primeira conferência preliminar em 19% haviam. com
efeito decidido tratar imediatamente, e ainda fora do âmbito da ITO, as
ofertas americanas sobre redução tarifária e eliminação de restrições ao
comércio, na forma de um tratado especial que se haveria de revogar com
a entrada em vigor da Carta da no. Era-lhes já então previsível que (,)
processo de ratificação desta última poderia demandar muito tempo. e
os Estados participantes não queriam deixar que o possível progresso nesae
campo específico ficasse dependente daquele evento.
I

O primeiro princípio básico do GATT. :expresso no Art. I. é a cUusula da nação mais favorecida (most-Iavoured nation~lause). Conforme
essa disposição, todas as vantagens, favorecimentos. preferências ou liberações que uma Parte Contratante conceda para mercadorias originárias
de outro país, ou destinadas a este. deverão imediata e incondicionalmente ser estendidas a todas as mercadorias equivalentes. originárias do território de outra Parte Contratante. ou destinadas a este. A exclusão de c0ntraprestações produz a despolitização do comércio internacional, que é
apenas limitada por disposições especiais sobre Uniões Aduaneiras ou Z0nas de Livre Comércio (Art. XIV). ou países em desenvolvimento (Art.
XXI). A eficácia da cláusula da nação mais favorecida é assegurada pelo
fato de os Estados não mais poderem retroceder livremente de concessões
bilateralmente feitas, sem desligar-se do próprio GATT. E isso significaria. para o país, a perda de todas as concesroes já obtidas no âmbito do
Acordo. Através disso, o GATT funciona de fato multilateralmente, e :representa mais do que a simples soma de concessões comerciais bilaterais. 2
Outro princípio muito importante é a proibição de restrições não tarifárias. Segundo o Art. XI, além de tarifas, taxas GU outras imposições
sobre a importação ou exportação de uma mercadoria de ou para o território de outra Parte Contratante. não podem as Partes Contratantes introduzir ou manter proibições ou restrições de qualquer natureza. A proibiA
ção funda-se no postulado econômico de que as medidas de salvaguarda
permitidas devem se reduzir àquelas que acarretam custos relativamente
mais baixos, isto é, às formas que prejudiquem o mínimo possível o sistema de preços. 3 Mesmo que cada Parte Contratante disponha de relativa
liberdade para decidir sobre o nível de proteção nacional, deve esta ser
exercida fundamentalmente apenas em forma de tarifas aduaneiras. aes.
trições quantitativas (quotas), causadoras de' custos econômicos elevados.
são, por isso, pennitidas apenas como exceçt$es. reguladas pelo direito in2

eurzon,

p. 62.
Reg. UM G~/tlrecht. Em Verglaeh
Rechtlfc1UT Funktlomtn. eq HUflPeterll11UJnn (edl.l GATT

3 Jan 'lUmUr, G.A.TT W~r'Uc1u.lllcher UM

und EuroJXtÍ8che Gemeimchaft,

"

..

Baden~Baden,
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ternaeional público. como, por exemplo. em caso de déficit na b:J.lança de
pagamentos (Art. XII), ou por motivos de saúde pública ou segurança
nacional (Arts. XX, Xl). As regras dc exceção do C/I. TT. por outro lado,
confirmam o entendimento de que este não se baseia nn visão ing~nua
de um li beralismu sem conflitos ú la laissez-faire, { o que se depreende de
disposi<.;ões sobre medidas sobre salvaguurda (Art. X JX) e solução de conflitos (An. XXlIi). Kão obrigando as Partes Contratantes, nem au livrecomércio (d., p. ex" Ar1. XXVIII), nem à economia de mercado (et..
p. ex" Art. XVI [) o CATT admite a participação universal.
Os princípios acimn mencionados silo complemelltados por outros dois.
O ArL 111 obriga as Partes Contratantes ao tratamento eqüânime de mercadorias importadas e nacionais, o que significa que mercadorias originúrias do território de outra Parte Contratante não podem estar sujeitas,
direta ou indiretmnentc, a taxas maiores que mercadurias nacionais equivalentes. O princípio da não-discriminaçao atinge. além disso, todas as
leis, decretos e demais normas aplicáveis no comércio interno, à circulação, li comercializaçüo ou ao uso
mercadorias. O último princípio fundamental, embora não regulado automaticamente, pode ser depreeendido
explícita ou implicitamente de diversus disposições. Tratu-se do princípio
da reciprocidade. que, de um lado. facilita as ncgociaç6es tarifárias (cf"
Art. XX VIII bis), na medida em que uma determinada concessão é negociada primeiramente com o maior fornecedor. eventualmente à luz de possíveis contrapropostas. Através da cláusula da naçflo mais favon:cida, as
concess6es feitas estendem-se posteriormente a todas as demai s Partes Contratantes. Por outro lado, o princípio da recíprocidélde desempenha um
papel importante nas negociações de adesão ao GATT e na solução de conflitos entre as Partes Contratantes (cf., l'especLivamente, Arts. XX 111 c
XXXll [). Para este, é de decisiva importância a manuknçüo das vantagens
recíproc.:as no âmbito do GATT, pois as consultas respectivas não ocorrem
em virtude apenas de pretensas violações do tratado. mas sim quando vantagens que "direta ou indiretamente" derivam do CATT sejam anuladas
ou neutralizadas.

ue

o estabelecimento de princípios básicos para o comércio i'lternacional e a sensata flexibilidade do GATT, o qual através de e,ccçoes legítimas leva em consi deração pontos cruciais das economias dos EstadosMembros. significam em nível multilateral uma experiência até o presente
única na libcraliza<.;tio do comércio internaeionéll. havendo contribuído
para sua expansão e estabilidade. Como importamc resultadJ desse sistema atingiu-se uma redução geral das tarifas e direitos aduaneiros, o (ll:';
aconteceu através Je sucessivas rodadas de negociaçüo no ftmbito do GA TT.
em atcnçuo aos princípios da não-discriminaç;1o e ü clúusula da naçuo
mais favorecida, mesmo se a primeira nunca tenha sido plenamente prati·
4 Ernst- Ulrich Petersmann, Protektionismus ais Ordnungsproblf'm und Rechtsprotlem, RabelsZ 47 (19831. p. 485.
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cada. 11 Os resultados dessas negoclsçoes e a observância das regras do
GATT contribuíram, até o final dos anos 50, para um significativo crescimento do comércio internacional. Enquanto as negociações dos países
industrializados cresceram S,S'IJc> entre 1960 e 1970, as exportações dos
países em desenvolvimento cresceram 7,2 % no mesmo período. e
Uma realidade totalmente distinta começou com a crise do petróleo
de 1973. Depois do "boom" de 1972-1973, iniciou a rescessão dos países
industrializados, principalmente os europeus e o Japão. A quadruplicação
do preço do petróleo acentuava a tendência inflacionária nesses países.
As medidas antiinflacionárias adotadas provocaram um enorme aumento
do nível do desemprego"7 e representaram a ocasião para a adoção de
medidas ortodoxas para a estabilização da$ balanças comerciais, inicial·
mente contra os países da OPEP. A estagnação do crescimento econômico
deu 80S economistas políticos dos países industrializados o pretexto político
para medidas protecionistas no comércio internacional.
Mesmo que não tenham a mesma ex.ensão. tais medidas são comparáveis àquelas que existiam entre as nações industrializadas durante
a década de 30, ao mesmo tempo que outras e mais sofisticadas
formas se fazem presentes. Elas compreendem diferentes modalidades de
barreiras não tarifárias, subsídios governamentais conhecidos como rationalization Df industry, 8 assim como numeroSos acordos para divisão internacional de mercados.
Especialmente importantes para este 1rabalho são aquelas medidas
não expressamente mencionadas no GATT 6 que tenham um efeito restri·
tivo do comércio internacional.
O conceito de "barreira comercial" compõe-se de dois elementos:
uma intervenção no processo econômico e a discriminação de estrangeiros. 9
A interferência no livre mercado é, em primeiro lugar. conseqüência de
um ato estatal, o que, todavia, não impede a qualificação de uma medida
restritiva do comércio como "barreira comercial" apenas porque ela'
representa uma iniciativa privada, pois. tais casos ocorrem, o mais das
vezes, com conhecimento e tolerância das autoridades, de modo que "8
esfera privada, pode ser vista como longa manus do Estado". 10 A discri·
fi Vide, quanto liI isao, Oardner Pattenon, DtlcrlmJlUltion ~n InUrnational
Trade: T"M Polic1/ IS!1l8 1945-1965, Pr1nceton, 11l186.
6 Bela Ba.Jassa" The Protecioni6m and th.e l11UmatfonlÜ EccmomV, J. W. T. L.,

12 (1978). pp. 409 e 88.
7 1l: duvidoso que o protecion.tsmo comerclal ,produza resUltados positivos para
uma. poUtlca de geraçio de empr~; v1cle U1rfuh menenz, BeschaettigungB-und
Etnkommen.swfrkunUen ~ Aussenhandel.!protekt1onm. em Boda Gemper (ed'),
Protektfonfsmus in der We!twirlsch.aft, HambUll!/. 1m, pp. 85·86.
8 BaJaua, p. 414.
9 Llesel Quambusch, Nicht-tariflaere Han4elBhemmnisse. E~n Bejtrag zur
SvltemaUsierunq. Anwendunq UM Beseitiçung, Itoeln, 1976, pp. 17 e ss.
10 IbUUm. p. 25.

498

R. I..t. legid.

lra.m.

a. 29

n. 115

j .. JMt. 1992

minação de concorrentes estrangeiros, seja no sentido de uma política
comercia! ofensiva ou defeIbiva, há de ser internacionJl. Supõe-se então
haver discriminação, quando a produção intencional seja protegida atrav~s da imposição de encargos sobre o preço dos produtos importados,
ou peta submissão destes a práticas administrativas discriminatórias (medidas defensivas) ou quando, através de incentivos estatais a produção
nacional obtenha uma vantagem relativamente aos concorrentes estrangeiros (medidas ofensivas), De vez que a maioria das medidas do "novo
protecionismo" não são expressamente abrangidas pelo GA TT, siio elas
conhecidas como instrumentos de uma grey area trade policy.ll CaractcrÍ5Lico dessa situação de desvio do GATT, é quc ela põe em jogo o
sistema comercial multilateral, através da celebração de acordos bilaterais para a fixação de quotas ou divisão de mercados, o que representa
um perigoso retrocesso ao bilatcralismo existente nos anos 30, 12
Típicos nesse contexto são acordos como "OMAS", "VRAS" e
"VERS", Eles têm em comum o objetivo de reduzir as exportações de
uma mercadoria para um determinado país e são freqüentemente mencionados como conceitos equivalentes para restrições quantitativas a exportaçao negociadas bilateralmente.

A expressão Voluntary Export Restraints (VER) identifica limitaçoes

à exportação que, embora introduzidas sob pressão da indústria ou do
governo do país importador, representam formalmente uma medida uniladireito de revogá-la
teral do país exportador, o qual, em tese, conserva
também unilateralmente, permanecendo também exclusivamente competente
para sua aplicação. Volwztary Restraints Ammgements (VRA) são, ao
contrário, acordos em que o país importador expressamente assume a sua
co-responsabilidade, com a conseqüência de que toda alteração depende
de sua anuência. Em ambos os casos é possível a participação da indústria.
isolada ou juntamente com o respectivo governo, Orderly Marketing ilrrangClllcnts (O\lA), por fim, são acordos entre governos que, com freqüência,
não apenas prevêem uma limitação do volume de exportações ou um
sistema de preços mínimos, mas ainda. além disso, contêm disposições
sobre a aplicação das medidas. controle das exportaç6es/importw.;ões, in~
c1usive prevendo procedimento de consulta. 1:1

°

11 Ernst-Ulrich Petersmann, Grey Area Trade Poliey Qnd lhe Rule o[ Lalc.
Journal of World Trade, 21 (1988) 2, pp. 23-24.
12 V;de Emil Kueng, Rueckfall in dcn Bilateralismus, pp. 59 e
Gemper (ed.) Protektionismus in der Weltu;irtschaft, cir.

SS.,

em Boda

13 Vide Míchael Kosteckl, Exporl-Restrainls Arrangements and Trade Liberali;;:ation, World Ec., 10 09871, p. 426: Petersmann Journal Df \Vorld Trade 21
fI988). p. 27. Nos Estados Unidos essa diferenciação tem eonscqüÊ'ncias Jurídicas.
pois com a expressão ··OMA'· designam-se apenas acordos formais, negociados pelo
presidente. sob a autorização dos arts. 201 e S5. do Trade AcL de 1974 (vide Orderly
(Continua)

R, Inf. legisl,

Brasília

a. 29

n, 115

jul./set. 1992

499

o fato de que limitações à exportação sejam auto-irnpos18s. sem urnEl
contraprestaçâo declarada. não deve levar à errônea conclusão de que
tal decisão seria voluntária.
O impulso para a imposição de uma ao.tolimitação à exportação de
uma determinada mercadoria vem sempre d~ país importador. O largo
processo de industrialização mundial levou ao; surgimento de novos centros
de produção, de modo que as nações ind"strializadas tradicionais não
mais oferecem necessariamente vantagens relativas de custos, o que produ.
ziu o aumento das importações de países su~desenvolvjdos ou em desenvolvimento, que assim podem influenciar estruturas de mercados já existentes nos países industrializados. Setores industriais influentes e menos
concorrenciais vêem-se então induzidos a, "~m vez de realizar o ajuste
estrutural sob a pressão da concorrência", eritar simplesmente a concorrência de fora. U Em tais casos, eles tentlUn conduzir as autoridades
competentes a adotar medidas limitativas das importações. Geralmente
isso não é obtido assim tão facilmente. Quo~ de importação reduzem a
liberdade de escolha do consumidor e dos setores produtivos dependentes
da importaçâo e provocam o aumento interno. Os Estados têm então de
contar com oposição às medidas. o que, nos' países do Primeiro Mundo.
representa um certo risco político. lG
Além disso, há também aspectos de (lireito internacional público
a levar em conta. A maioria dos países são membros do GATT, estando
(Contlnn;la)

MarkeLllJ.g Arrangements, Am. Soe. lnt. L., ProcedlJ:lgs oI the 72nd. AMaul Meetlng
(l978), p. 1). "In Governmen-to-govemment negotlatlons, J! truly govemmentto-government, the words "VRA" and "OMA" beclçne weElllel words, mean1nli: on1y
what the speuer wanted them to mean it was tiIne to ~ot1ate. The tenn OMA
would be used when referr1ng to somethJng that. WB.ll legllJ. VRA when it mlght
be potentially lllegal" (Multilateral Trade NegotlQtions: Dispute 6ettlement, Am.
Soe. Int. L. Procedings of the Annual Meeting (1980), p. 143).
14 Ulrlch Immenga, lnternationale Selbstbeschraenkungsa.bkommenh;wúcMn
stcwtlicher Hanr:relspoiitik una priva ter WettbeWtTb!besr.craenkunng, RabeIsz 49
(1986). p. 305.
15 Ainda. mais porque, pela lei1slação de diversos paises, a lntroduçê.o de
uma restrição quantitativa à importação estâ. sujeita a P1'e8SUpostoll estritos. OI!
arts. 2D1 e ss. da lei americana de comércio exterior de 1974 ("Trade .Act") permite,
p. ex., ao Presidente a adOÇão de tal medida, quando a "lntematlonal Trade
Commlsslon" (lTC) chegue à conclusão, em um clll50 concreto, de que o acréscimo
nas importações de determ1nada mercadoria constitui ao "substantial ca~" de
um sério prejuízo para a indústria nacional. No ano de 1980, os fabricantes amer1cll.nos de automóveis requereram a aplicação de <IUOtas à Importação de automó'
veis japoneses. A ITC, contudo, não considerou 8$ Importações do Japão como a
causa real dos prejuizos da indústria americana, 1>8 quais seriam, antes de m&is
nada, devidos aos desvios da demanda para automóveis de pequeno porte, os qua1.!l
não eram produzidos nos Estllodos Unidoll (cont., Michael WWiam Lochmann, The
JapoMse Voluntarv RestrBínts on Automoblle Ezport8: An A1nIndonment 01 the
Free.TTa.rU PrincipIes of the GATT anil lhe FrtJe Market Princip~s of Unlted
States Antitrust LaW8, Harv. Int. L. J., 27 (1986). pp. 101 e ssJ.
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assim obrigados a não uplicar medidJs nuo-tarifúriJs. U l:lcnos que estejam
preenchidos os requisitos para in vocação de alguma das e:x.ceçôes :11 i
previstas. Segundo o art. XIX. admitem-se medidas excepcionais quando,
em virtude de forte aumento das jmportaç6es, seja cmls~IJu "5-:rio dano"
a um importante ramo industrial do país importador. Em tnis «lSl";' l'Sk'
deverá. contudo, contar com o risco de que o país exportador. de um,l
parte, tome represálias de valor equivalente, de acordo com o art. XlX.
aI. 3. O complicado processo para alteração das concessões tarihírias.
segundo o art. XXVI TI, por sua vez. tampouco. parece riu intercs:'[tn!\:.
em primeiro lugar porque um aumento da carga t,'rif<Íria nfio pode ter
caráter discriminatório - isto é, não pode se dirigir a <lpenas UIll pJis
determinado - e também porque com isso se produz um imediato aumento
do preço do produto no mercado interno, o que pode ser usado como
contra-argumento no processo legislativo correspondente.
Essa hesitação do governo em tomar lTIedidas restritivas unilateralmente, em geral, não significa que não se procure ir ao encontro do"
interesses da indústria nacional. Dependendo do quanto esse fu/)li" 5aihl
impor-se c de quais argumentos ad ferro rem se use internamente, 16 pode
o governo inclinar-se a buscar resolver o problema bilateralmente, negociando com o país exportador uma limitação do volume ck cxpOrl<lC~t~" 1 ~
Desse modo crê o país importador poder evitar uma violaç:io de Slla~
obrigações externas, sem desatender às exigências da indústria nacion21.
Uma tal oferta contratual naturalmente não corrcsponde ao interesse do
país exportador: acordos de autoJimitação às exportações. ao contdlri(1
do que o nome sugere, não são celebrados espontanc<lmente. mas 5im por
temor de medidas piores.
O país importador, com efeito, ameaça o exportador com a proibição pura e simp1cs, ou com uma drástica restrição do seu volume. cas('
não se encontre nenhuma solução satisfatória pelu via negociaI. A preocupaç50 pela manutenção da parcela conquistada do tllercudo interno
do país importador obriga o exportador a ceder ilP1plamente às exigência,
daquele. 18 Desse modo, pode-se dizer que acordos de autolimitação à
exportação representam negócios sinalagmáticos: à prestação positiva do
país exportador (redução do volume de exportações) corresponde uma
16 Assim. por exemplo. a pretensa necessidade, para a indústrb n8.cionnl. de
tomar medidas de racionalização, como a redução de pessoal. )lesse cCJnt~xto. (;
típico que. no caso acima mencionado. a Ford :VIotor Company tenha obti :!u "
particípação do sínd:cato "United Auto Workers" lUA\V I no processo pC'anL'
a ITC para a imposição de quotas a importação de automóveis do Japão (v.
Lochmann, p. 101).
17 Reinhard Quick, E:l'portselbsfbeschraenlmngell
1983. p. 41.

Ilnd

At,'i'.T'· XIX

GATT.

18 Quambusch, p. 173.
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prestação negativa do importador (renúncia à imposição de restrições quantitativas à importação). le
Mesmo que esse paralelismo raramente lSe mencione no acordo escri·
to, 20 ele está presente em todos os casos, sendo eventualmente mencionado
em atos regulamentares. 21 Poder-se-ia perguntar por que um país exportador se mostra disposto a limitar suas exportações, quando ele poderia
exigir de seu parceiro comercial a estrita obsetlvância das normas do GATI,
e correspondentemente a propositura de um processo de consulta na forma
do art. XIX, no qual o país exportador ainda poderia, em contrapartida
a uma possível medida do importador, retirar concessões que lhe houvessem
sido feitas.
A razão para tanto reside nas vantagens financeiras que os próprios
exportadores obtêm a partir do acordo. Como se trata, as mais das vezes,
de produtos para os quais existe uma forte demanda no país importador.
os exportadores conseguem, em virtude da escassez artificialmente causada
pela autolimitação, adequar seu preço ao pl1ço mais elevado, vigente no
mercado do país. Essa diferença de preço, conhecida como "renda de contingente" (kontingentrente), 22 é auferida pela ,indústria exportadora. O fato
19 Ivan Bernier, Lu entente.s cU! rutrtctw,. vokmtaíre
droit international économf4lle, cano Y. Int. L., 1973, p. 62.

II

Z'ezportatfcm sn

20 Assim, p. e%., o acordo entre a CEE e a :t:ndla sobre o comércfo de têxteis
de a!godio (Abl. Nr. L. ~ de 22-2-111'71, p. 2).
21 Em um, 08 E3tad08 Unidos e a Itália ajustaram a l1mitaç&o da.s exportaç6es de calçados ftallanos pare. o mercado amel1cano. O M1n1atro do Comércio
Exter10r da Itâl1a introduziu um processo de con~e junto às respectiv8.lI càmr.ras
de comércio, mencionando em seu comW11cado 4er tal med1da neceuárla para
evitar a lmposfçio de quotas de importação pelÓl1 Estados Unid08 (Con!. Ralph

oman,

The C!4nde,Une Negotiatfon of VoluntllT7/ :Reltrajnt,r Oft Shou trom ltaJlI:
An AuguflI of Fllture Negotfatknl$ un4er the Tra«le Relorm Act. of 1913?, Corno
Int. L. J., 7 (1973), p. 11). No cuo do AAL lIObrt exportaç6es de produtos 8ide-

1'\lrgfeoa entre a CEI!J e 08 Estados Unidoa, essa t1rcun8t&nc!a toi expresaamente
admitida. Após relacionar diversas medidas contr.. a colocaçio de produtos 8lde1'\ÍrIiC08 europeus no mercado &meneano, como 'tarifas anU-dumplng, taxu de
compensaçAo etc., 1n!ormou o Vice-Presidente da Com1&sio da. CEE haTer-se chegado a um acordo pelo qual, "como contraprestaçAcl pela Umitaçio das exportaç6es
euro~1as, lle1"iam retiradas as queixas oferecidas pela lndÚlltJ1a americana, e ..
autoridades daquele pais revogariam u med1d&s
tomada8" (Dec1.sAo n 9 2871/82/
CECA, da ComlssA.o, de 21-10-1982, Abl. n 9 L. 307/11).

J*

22 QuambUBCh, p. 17t; Kent Jonea, poUtical Meonom71 01 Vo!untllT7/ Rutraints
KYKLOS 37 (lg84), p. 89. Em oo~Uêncla do AAL nipO·americ&no
08 preçoe dos carros de p&llIJeio nos Estados Unidol a.umentaram cerc& de USS 4{)O
por unidade, custando lI.O!I conswn1dores maiB de 'OSS 4,3 bilhões por ano. Constatou-se em 1985 que cerca de doia milhões de americanos desejav&m. comprar um
automóvel, nl.o o fazendo pOrque estes ''were priced out of the market" (Lochmann,
p. 112). Os conglomerados amer1clUlOS, de sua parte, registraram. no ano de 1984.
lucros recorde da ordem de U8$ 9,7 bf1bl5e3 (Lochmann, p. 108).

Agr~sntl,
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de que o governo do país importador não queira assumir a responsabilidade pelo aumento dos preços esclarece por que a sua participação nas
negociações, via de regra, é negada, ou por quc tudo, com freqüência, é
mantido em segredo, 2:1
Se as quotas num país exportador são impostas através da concessão
de Iicenças transferíveis, então poderão surgir vantagens adicionais para os
exportadores. Tais licenças são, de acordo com o volume que representam. "cotadas" extra-oficialmente, de modo que empresas que não tenham
nenhuma licença, mas mesmo assim desejam celebrar negócios de exportação, terão de tentar adquiri-las nesse mercado paralelo. Elas pagam o preço

23 Um claro exemplo disso é o AAL ítalo-americano de 1971. Em junho. o
Presidente Nixon enviou à Europa o Embaixador David Kennedy para negociar
com o governo ítaliano uma redução das exportações de calçados italianos para
os Estados Unidos. Em 2 de junho, o Ministro de Comercio Exterior italbno
determinou o levantamento complelO de dados sobre as exportações de c~lçados
para os Estados Unidos nos dois anos anteriores, exigindo. ainda, para exportaçõ:'s
posteriores, apresentação de um "visto" acompanhado das estatísticas 'Oman.
p. 11). O governo americano não negou as negociações. mas qualificou a medida
como urna decisão unilateral do governo italiano. Nada mais se informou sobre
o conteúdo do acordo. A imprensa americana especulava que a Ttálh haveria
restringido o aumento das exportações ao máximo de S': cio Volume exportado
em 1970. Ainda em 6 de julho informava o :Ministro de Comércio Exterior italiano
que os levantamentos destinavam-se a fins puramente estatísticos e que os "vistos"
seriam concedidos normalmente, sem restrições. O Ernbaixaclor Kennedy, por sua
vez. afirmou que a Itália prometera limitar o incremento das importações ao
total de se; !ibidem, p. 15). embora negasse caráter vinculante a tal promessa.
De sua pari!" a embaixada italiana em Washington informava não haver introduzido qualauer limitação às exportações de calçados para os Estados Unidos: os
\'istos seriam apenas parte de um processo estatístico. Dados levantados após
demonstrarem que, depois de uma queda de cerca de 3.~V~ em relação ao volume
exportado em 1970, as importações de calçados italianos para os Estados Unidos
aumentaram cerca de 2,5~ em 1972. ficando o incremento médio nas importações
abaixo da "quota" de 5"~ (ibidem, pp. 16 e s. í. Fatos semelhantes ocorreram com
o mais recente AAL nipo-americano sobre as exportações de carros de pas'>eio
para os Estados Unidos. Em 1° de março de 1985, ao expirar o AAL cie 1981, o
qual. pelos elevados custos causados para os consumidores americanos fora duramente crítÍ('ado, declarou o Presidente Reagan que o seu governo não pediria ao
governo japonês uma prorrogação do acordo. mencionando. na ocasião. o dese.io
de manter jree and Jair trade for fhe benejit of the '1:orld's consumcrs. Representantes da inrlústria americana manifestaram sua profunda decepção com o
aparente retrocesso para o one-way free trade. qualificando a ocasião como a sad
da1/ for Americac O Ministro de Comércio Exterior e Indústria do Japão informa va.
co~tudo, ouatro dias depois. que o seu paIs continuaria a limitar as exportarõ",
de automóveis para os Estados Unidos, levando em considE'ração a.,> parcelas de
mercado dos três grandes conl"lomerados americanos (General Motors. Ford e
Chrysler). A opinião pública foi surpreendida com a notícia inesperada. mas o
e'O'lemo americano. de sua parte, não apresentou qualquer protesto contra a r1prisão
"unilateral" do Japão (conf. James A. Dunn Jr .. Aufomobiles in lnternational
Trade: Regime Change or Persistence? lnternationa! Organization, 41 (19871.
p. 225.
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respectivo. computando-o no preço de exportação. 24 O anterior titular
apropria o ágio. o exportador e seu parceiro importador compensam o
custo com o aumento do preço e os consumidores finais pagam a conta.
Em virtude dessas vantagens, um acordo de autolimitação é. para o
exportador, mais atrativo que restrições unilaterais à importação. Além do
mais, esses acordos são celebrados na esperança de serem apenas passageiros e de inexistir o risco de sua "institucionalização", como no caso das
quotas de importação. Finalmente. as negociações dão ao pais exportador,
ao menos, a possibilidade de participar da fixação do montante das quotas,
assim como outras importantes condições. 26_
O aumento dos preços, porém, não é a única conseqüência de um
acordo de autolimitação no mercado do pa(s importador. Caso se estabe·
leçam. quantidades máximas para um produto que compreenda diferentes
níveis de qualidade, poderão os eKportadorcs maximizar os ganhos, intensificando, a partir de então, a exportação de produtos de qualidade superior, portanto, mais caros. Desse modo, eles podem fazer concorrência a
outros produtores no país importador, que antes não teriam tido tal
receio. 28 Semelhantemente, pode-se acirrar ainda mais a concorrência se
2" Em Form~, Hont Kong e na Coré1a .. ex1lltênc1a de um tal "mercado
de quotas" é, há. tempos, um open 116cret tolerado generosamente pelas autor1dades.
Esses pa1ses lImItaram. por acordos bllaterais. suas exportações de tb:teis para
os Estados Unidos, atribuindo aos produtores natfonais Quotas calculadas na proporçlo da.s exportaç6ea anteriores. A transferência de licenças e ofICialmente per~
m1t1das em H011l Kong, mas nos outros paises é illclta., muito embora seja largamente pratIcada: "Only reeently, for example, quota on category 231 (sweaterB
and cardigans. :tn1t) frem Ta1wan Wll.8 belng ~oted at SI1.30 a dozen. A local
m&nufacturer w:Ith an arder f10m New York, but w1thout a Quota pay the '11,30
and add lt to hill price. So, natural1y, would Ute New York Importer-wholosaler
and the retan out let" (noticIa do New York Jotlrnal of COmmerce. de :U-11-197'1,
clt. em Brian Hindlay, Voluntary Export Relltamu and ~ GATT Mam E,cafJe
ClaUS6, World Ec., 3 (980). p. 318). O "preçO da Quota" nio constitui um custo
Intrlnseco da mercadoria para as autoridades atluaneiras americanas, nlo sendo
dellcontadas do preço final para fins de apuraçio -da base de cálculo para apUeaçIo
da tarifa, a menos que se possa provar exatam$lte o seu valor. Como os exportadores nl<> se encontram em condições de apre$entar qualqueT documento oflelal
referente ao "preço de quota" pago. a tarifa ad valorem é apllclloda tendo por
base o preço fl.na.l (mais alto}, o Que evldentemel:1te significa aumento dos preços
no mercado do pa1ll importador hõfdem, p. 319).
25 Qutck, p. 43.

26 Um exemplo disllo é o AAL ftalo-amer1oano sobre calçados de 19'11. En·
quanto o volume das exportações nos anos de 1971 e 1972 aumentou em apenas
3%, os preços dos calçados ItaI1anos no me~D amer1cano aumentaram. no
mesmo período. cel'()a de 20,3%, em conseqüência de uma &lteraçlo da au&Ud&de
doa sapatos exportados. No ano de 1970, os sapatos populares representavam cerca
de 60% do total de cal~os exportados pela ltáJfa para os Estados Unidos. Jé.
em 19'n. entretanto. 96% das exportaç6eJl eram de modelos r.aros. Com illl!O. 011
Italianos lntrodu2;lram·se no mercado de QUalidade. o (lual, até então. fora doml·
nado exclusivamente pelos fabricantes nacionais. A Indústria americana. em face
disso, passou a pleitear novas medidas protecion1.!ltas (cont. Oman, pp. 18 e s,).
S04
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exportadores de terceiros países, estimulados pelos altos preços pagos no
mercado protegido, decidirem direcionar suas exportações para aquele
país.:!7 Nesse último caso, pode então a indústria originalmente protegida
ser levada a negociar também com os concorrentes deste terceiro país um
acordo de autolimitação. Isso pode levar a um efeito de bola de neve, até
compreender todos os mais significativos concorrentes no exterior.
Do ponto de vista do pé1ís importador. a eficáeia clt: um acordo desse
tipo pode ser posta em jogo por importacões indiretJs. O volume das exportações é controlado no país exportador, o que pode levar aos chamados
transshippmellts, nos quais embora se exporte diretamente para o país
importador apenas o volume mJximo, por negócios atrav~s de países que,
de sua parte, não tenham limitado suas cxportaç6es da mercadoria, ao flnal
se excede a quota estabelecida no acordo. Mesmo que este já contenha
normas para evitar tais sitm~ções, a sua efidcin dcpei1<..lcrú da capacidade
do país exportador de controlar devic1amentc as transdçücs.~' l!;n problema
semelhante pode ocorrer quando o <lcordo tenha por objeto apena, produto, acabados. [m tais cams, em)Jrc,a, multinaciül~Jis estabelecidas no
país exportador podem contornar o acordo enviando 30 mercado importador mais componentes que produtos acabados, fazendo com que suas
~ubsidi5rias ali sediadas montem os produtm. ~!,
Contudo, o maior e TIlJis d\.ll'ndouro problema c"usado pelos acordos
de autolimitação, para o país importador, consist.: em que o isolamento
artificí'J.1 do mercado mundial produz o emperramento da concorr':ncia
entre as empresas do ramo protegido. Sob uma wl situação de inércia concorrencial, podem-se obter aumentos contínuos de preços, na versão m<lis
perniciosa do oligopólio, \íaximizam-se os ganhos, sem que se tomem as
medidas de ajuste necessárias. A exclusão da concorrência estrangeira
:J'j' Em 1982, a CEE e os Estados Unidos ajustaralcl a limitação ela exporlação
de produtos siderúrgicos originários dos países da Comunidad\:. Air:da no ~no de
1983. as expc>rtuções de aço da Austría para os Estados Unidos montavam cerca
de :J6.000 t., aumentando rapidamente para 326.000 t. em 1984 e almcinéo quase
400.000 t. em 1985. Indústrias siderúrgicas americanas apresentaram diversa3
queixas de dumping contra empresas austríacas. ou pedidos de imposição de sobr~
tarifas compensatórias contra a República da Austria. Durante o ::mdamc:nto deó':iPS
processos, os Estados Unidos propuseram-se a retirar as queixas contrD. :l aceli a~ão
pela Aust.ria, de limitar suas exportações de 8,ÇO ao tatai anual de :00.000 1. l\.
proposta foi aceita, e o AAL correspondente firmado em 19-1~-lfl85 !\'. GerhR.rd
Stadler, Exportselbstbescilrünkungsabkommen im ósterreichischen Recht und ihre
Voelkerrechtliche Problematik. OZW 13 (1986), p. 67).
28

Quick, pp. 61 e s.

29 Uma das causas aventadas para o fracasso do AAL entre o Japão e a CCE
sobre as exportações de videocassetes, de fevereiro de 1983. era a oportunidade
que os conglomerados japoneses mantiveram de exportar Icts de vir"\t:oca:;sctes ]J8ra
a. CCE e montá-los 2.li (conf. Brian Hindlay, EC Imports Df VCRs from Japan.'
A costly Precedent, JWTL 20 (1986), p. 183}.
R. Inf, legisl.
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produz então um círculo VICIOSO, fazenda a indústria cada vez mais
dependente do protecionismo. a~
Mas também nos mercados de terceiros países podem-se sentir os
efeitos de um acordo de autolimitação à exportação. Tome-se por exemplo
um país "A" exportando uma mercadoria p.ra os países "B" e "C" por
um determinado preço. Caso seja celebrado um acordo de autolimitação
com "B", aumentarão os preços no seu mercado interno devido à eacassez
artificial do produto. Como, porém, "A" não reduz a sua produção, os
excedentes serão enviados para "C", onde eles ainda poderão ser oferecidos
a um preço inferior ao original, pois o volume aumentou relativamente e a
absorção da "renda de contingente" percebida de "B" permite uma redução dos preços de exportação para "C". 81 Finalmente tem então também
o país "e" uma razão para exigir de "Att que limite suas exportações.
Outra conseqüência dos aumentos de preços assim causados é o incremento das importações de terceiros países, que vaem no elevado preço do mercado interno do país protegido por um acordo de autolimitação um significativo motivo para intensificar suas exportações. Isso, contudo, ameaça a
parcela de mercado conquistada pela indústria do país que limita suas
exportações. A perturbação de mercado daí resultante pode servir, mais
uma vez, de razão para que se estendam os acordos de autolimitação.
Este é mais um motivo para que os acordos desse tipo sejam considerados
uma causa de progressiva cartelização da indústria em nível mundial, e de
acirrado protecionismo. 82

30 Misao Tatsute., Voh.mtary Export RestralJl.ts: Implementation and ImpUcation!, RabelZ 49 (1983), 1'1'. 343 e s. Caracterist1C:o de uma tal 1natituclonallzaçlo

e o comportamento da Indústria siderúrgica. amtr1cana, a qual, embora arJnne
haver reconqU!lltado a oompetittvidade frente aos concorrentes ellt.rB.nlfelros, conUnoou a pleitear a prorrogação dos AAU com o Japão e a CEE.
31 O fato de que terceiros palses receiem fOl'temente tais dentos de exportações. evidenciou-se na reaçlo da cm ao AAL Iilpo~amerlclI,no sobre automóveia
de 1981. Passados poucos dJas da conc1uaAo das. negociações em Wa.shlngton a
cm advert1r1a o Japão a não desviar suas exportaç6es de automóveis para o
Mercado Comum, Invocando pretensão a "tratamtnto igualitário" (assim o eUfemismo de Ruprecht Vondran, Onferlll MarketmD~e/ne Eur~cM Antwort QuI
dle fapaKflc/t.e Exportoflensive?, in Andrae/Beni;ch (ed$.), Wettbewerb.lordnung
UM Wettbewerlnrealitaet, Fenschrflt luer Amo $toelter, Koelln, 1982. p. !6H. It
quase impossivel avalia.r as conseqUênc1as de tais desvios de exportaç6es em mercados oligopoUsticos. caracter1zados por ampla mterdepend~ncla mundial, como ~
o caao da indústria automo'oUfstlca. Depois da celellraçll.o dos AAL8 com os Estados
Unidos e a CEE, esforçou-se o JapAo pe.ra aunientar suas exportações para a
Afrlcll. e o Oriente Próximo (Qufck, p. 64), onde pasIlOU a concorrer com subsidiárias dos conglomerados europeus e americanos estI\belecidos em outros continentes.
Até que ponto nlo teriam tais a.lterações afetado 8lI exportações du filiais brulletras daquelall empresas, por exemplo?
32 Kent Jones, The Politica! Economy 01 Vofuntary Export Re,traints Agre·
emettt", KYKLOS, 37 (l98~).
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o espectro dos participantes num acordo de auto1imitação é tão diverso quantas as formas escolhidas. Esta depende fundamentalmente do quanto
a indústria ou o governo respectivos sejam capazes de encontrar uma solução comum,
Já se mencionou o quanto pode ser difícil para a indústria do pais
exportador obter de seu governo a adoção de medidas protecionistas U1lllaterais. Isso pode levá-la a estabelecer contato COI11 a indüstria do país
exportador, com vistas a buscar uma solução privada. na qual se propõe
aos exportadores que limitem as transações em quantidade, qualidade ou em
valor. 33 Tais acordos chamam-se "acordos de indústria". ::1 Com freqüência
ocorre que as empresas envolvidas receiem que ela seja incompatível com
a legislação antitrustc de um dos p:\hes. o que possivelmente daria ocasião
a um processo administrativo ou judicial. 3" Considerações dessa natureza
podem impedir o fechamento de UI11 acordo nesse nível.
Fracassada uma tentativa de n:solwr o problema do aumento de importações cm nível privado, então buscarão as empresa, do país importador
uma interferência do Poder Público ,iunto às autoridades compeh~ntcs. Ao
respectivo governo abrcse, em primeiro lugar. a pos,ibilidade de solucionar o problema de forma nuo oficial, através de acordos de cavalheiros
com a indústria do país exportador. Caso consiga o governo convencer as
empresas exportadoras a reduzir o volume de tran~m;ôcs destinadas ao seu
país, celebra-se então um assim chamado acordo misto, 3D Dúvidas acerca
da sua legitimidade. do ponto de vista da lcgislaç~o antiLruste, todavia,
explicam por que a indüstria do país exportador, via de regra, mostra-se
recalcitrante em firmar semelhante acordo. principalmente quando no país
importador seja possível que particulares movam um processo fundado cm
violação do direito da concorrência, ou quando um abuso do poder cco-

33 Das 137 restrições comerciais dita.s "grey arca", cerca de 10"; são acordos
entre indústrias. compreendendo, entre outros. produtos sidcrúrgü'os, máquinas
industriais, auromóveis, aparelhos eletrônicos e têxteis (Kosteclü. pp. 442-450).

3.. Quick, p. 45.
35 Dois exemplos disso foram objeto de duas decisões d;:,L:nlas da ComisJ\O
da CEE: a chamada "Decisão Brandeis", relativa a um acordo entre empresas
ocidentais e organizações de comércio exterior do leste europeu sobre o comércio
com alumínio e outros produtos metálicos na Europa (Abl. :\r. L 92, de 30-3-1985 ' ,
e a "Decísão Rolamentos", referente a um acordo entre fabric:mtes franceses e
japoneses sobre exportação de rolamentos para o Mercado Comum (Atl. Nr. L
343 / 19, de 21-12-1974).
36 Um desses casos é o AAL de 1965-1975 entre o governo americano e
empresas européias e japonesas sobre a exportação de produtos síderúr"icos para
os Estados Unidos (conf. Frank Benyon & Jacques Bourgeois, The European
Community-United States Steel Arrangements, CMLR 1984, pp. 305 e ss.).
~~~---_._~~-~.
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nômico possa ser atacado pelos Tribunais ordinários. 87 Diante disso poderá
a indústria do pais importador buscar a intervenção do seu governo
no acordo.
A última fonna de acordo de autolimitação à exportação, o assim
chamado acordo horizontal, pressupõe a participação efetiva dos governos
de ambos os países. A fonna escolhida depende de quanto as partes consi·
derarem adequada a celebração de um acorqo formal de direito internacional público, assim como da confiança recíproca no seu cumprimento.
A avença pode assumir a força de tratado iqtemacional, 88 mas se admitem
também outras modalidades, como uma troca de correspondência entre
órgãos estatais e legados diplomáticos,811 ou' mesmo acertos não "vinculan·
tes", como acordos de cavalheiros. '0
Tanto à luz do GATT, quanto do direito antitruste interno, é possível
o ex.ame em tese da lici tude de um acordo de autolimitação à exportação.
A dogmática jurídica, entretanto, estabelece limites de aplicabilidade para
ambos os ordenamentos, com fundamento ~a qualidade dos agentes, em
função disso e de até que ponto os respecJivos Estados estão envolvidos
no acordo. A problemática da aplicabilida~e de ambos os ordenamentos.
considerados geralmente como mutuamente e~clusivos, não impede, todavia,
a qualificação jurídica abstrata de uma det~rminada medida.
Em outra oportunidade serão estudado$ os acordos de autolimitação,
primeiro à luz do GATT, e, após, à luz do direito da concorrência da
Comunidade Econômica Européia, e ao final esclarecida a problemática
da aplicabilidade das respectivas normas.
37 Asa1m, p. ex., no ca.so "CoDllwners UniOl1 vm. Rogers" um tribunal americano decidiu que um acordo ajustado pelo Pre"dente dOll ElltadOll Unidos com
empresas elltraoielr&s violava a legj&açAo antttru4te americana (cont. Joel DavIdow,
ZartelB, Competitlon Law and the ReiUlatton of International Trade, N. Y. Un.
J. Int. L & PaI. 15 (1982/1983), pp. 369 e mJ. Nó caso do AAL nt])O-UDerJcano de
1981 lSObre automóveis, a indústria japonesa lII$ admitiu limitar &11 e:z:portaçQes
depo!s Q.ue o "Attomey General" Wlliiam. Bm1th' assegurou por escrJto ao Embaixador japonês em Washington que a particlpaçlio do governo japOnês no acordo
excluía. completamente a apl1caçAo da legis]açAb antltruste a.m.er1cana (vide 11.8
cartas publicadas em Lochmann, pp. 106 e SII., DOtas 64 e 65).
38 P. ex" Tratado entre a Comunidade EebnÔDl1ca Européia e a Repllbl1ca
de BlU1i'ladesh, publicado como anexo do Regulamento Nr. 363/81 <Abl. 1981, Nr. L
43/1).
'
!li Asslm. p. ex,. o acordo entre o Mlnlstétlo de Comércio e Ind11stria do
C&nadi e o Adido Comercial da República PopUlar da Polônia sobre o comm:lo
de ~xte1B para o ano de 1971 (cit. em Bernfer t pp. &8 e as'>.

'lO A88lm, p. ex, o .. Acordo de Tóquio" entre o JapAo e a CEE. sobre Ilm1taçõcs ls exportaç6es japonesas de pequenOl! ~, motocicletas. relógios quartzo,
aparelhos HI-Fl. carros de passeio, televisores a !Corei!, dentre outros (Boletim da
CEE 1983/2, p. 10).
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1.

Introdução

Nas últimas décadas, começou a aparecer no direito brdsi1ciro, no
princípio timidamente, depois sempre com maior ousadia, (J 'C;'"'lU contrU~l1
de engineering. Esse contrato, que se poderia traduzir poxa u português
como "contrato de engenharia", se distinguia de outros cOlltr~,tDs em que
se fazia a aplicação dos conhecimentos específicos de engenharia civi I
denominados de contratos de construção, Como o desenvolvimento urbano,
e o crescimento das cidades, procurou-se regular o~ condomínios c ~l~
"incorporações imobiliárias" I e a garantir os adqllin':lll~s de nptl"Ullllcll103
e casas. Esses contratos, antes da legislação específi-:a sobre incurpor~i
ções, obedeciam a regras, aliás muito gerais, do Código Civil relalív<1s ,lO
contrato de empreitada (Cód. Civil, arts. l.2j7 c 1.247), que mío atendiam
às necessidades de nossos tempos. Os condomínios e o contrato de incorporação, referentes a obras de engenharia civil, [01'8 ' 11 regubdcs. milLiciosamente, em lei, não sucedendo o mesmo com a cunstruçC,v de obr~\s
de grande porte, em que se associam não só as construções civis mas.
também, equipamentos elétricos e mecânícos, em qi.;'; a refulalllcntaçJo
atinge apenas a certos aspcctos, Esses contratos de gr,indes obras e equipamentos industriais obedecem, assim. a modelos contratt!"is praticamente
iguais, podendo dizer-se que se estabeleceu uma tipologi<l resultante da,
necessidades comumente aceitas nestes tipos de const r 1Ii'; 0es ,
Para observar melhor a forma com que esses contratos se desenvolveram entre nós, seria necessário mencionar que, nos fins d:, d~cada d,
1960 e na de 1970, manifestou-se, em todo o munJu. uma knJênci~1 :!c'
protecionismo, que se refletiu, no direito brasileiro. esp~cdlllcnle -:ill
matéria de contrato de engineering. Por esse motivo, editou-se o De,:rClO
n. 64.345, de 10 de abril de 1969, que regulou a contrataçEo de elllpreS~L
estrangeiras na prestação de serviços de consultoria t':cnica c cngcnh<lri<l.
U

• Conferência proferida na Universidade Católica Portu~:üesa, 1:0 Ccn'.ro
Regional do Porto, por ocasião do Congresso sobre "Contrato~: Actuali(,,,;;c ~
Evolução". de 27 a 31 de novembro de 19D1.
1 Lei n G 4.591, de 16 de dezembro de 1964,
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determinando (art. t.") que estes contratos, com a Administração Federal.
direta ou indíreta, só poderiam ser realizados se não houvesse empresa
brasileira devidamente constituída para o desempenho desses serviços. A
seu turno, quando possível a contratação de empresa estrangeira, dever-sc·ia
procurar a constituição de consórcios com empresas brasileiras, com a
finalidade de facilitar a transferência de tecnologia (art. 6.°). Para coibir
quaisquer práticas que pudessem diminuir a importância dessas disposições, determinava-se que esses contratos, envolvendo 6rgãos da Admi·
nistração Federal, direta ou indireta, s6 seriam registrados no Banco
Central, desde que houvesse no processo a declaração do Ministro de
Estado, em cuja jurisdição estivesse o órgãq contratante, da conformidade
do contrato com as disposições do Decreto n.O 64.345.
Essas regras restringem-se somente à contratação de empresas estran·
geiras com entidades da Administração Federal, direta ou indireta, não
se aplicando, em princípio, a contratações 'eitas com os Estados. O Decreto n.o 66.7]7, de 15 de junho de 1977, ,eio a complementar o Decreto
n.O 64. 345, em razão do fato de o art. 1." ser bastante vago, quanto ao
seu significado, e por isso determinaram-se quais os serviços de engenharia
que estariam destinados a ser realizados por empresas brasileiras. Estabeleceu-se que neles estariam contidas: u(I) a élaboração de estudo e projetos
de engenharia; (11) a execução, supervisão e controle de instalações de
obras de construção civil; (UI) execução, supervisão e controle de estradas
de rodagem e ferrovias; (IV) execução, sup~rvisão e controle da instalação
e da montagem de unidades industriais".
E possível, porém, sustentar que a resierva de mercado terá deixado
de existir por força das disposições do art. 3.°. § 1.0, III, do Decreto-Lei
n.o 2.300. de 21 de novembro de 1986, segundo as quais: "é vedado
aos agentes públicos admitir, prever, incluir. nos atos de convocação,
cláusulas ou condições que estabeleçam preferências ou distinções em
razão da naturalidade da sede ou do domicilio dos licitantes", salvo a
determinação de que no consórcio de empresas nacionais e estrangeiras a
llderança caberá obrigatoriamente à empresa nacional, art. 26, § 2.°; e
também do art. 25, § 10, que se refere à participação de empresas estran·
geiras, que não funcionam no País, no pertinente à concotrencia inter·
nacional. Ainda quando o Decreto-Lei n.O ~. 300 não tenha revogado, expressamente, as disposições constantes nos Decretos n.~s 64.345. de 10 de
abril de 1969, e 66. 71 7, de 15 de junho (le 1977, porque a eles não se
refere o art, 90 do Decreto-Lei 0.° 2.300, parece serem incompatíveis
as suas regras, de modo que deve prevalecer a posição mais liberal e
igualitária do Decreto-Lei n.O 2.300. 2
2 Essa orientação não foi, entretanto, adolfida pela C01lIUtuiçAo Federal de
1988, que define o que se deve considerar como empresa brullelra., nAo só perfilhando o critério do ]1liar de !lUA consUtulç1o <art. 171, inc. I). como tamWm
o do controle, cUreto ou indireto, por nacionais <art. 171. inc. In. Em sum&, o
tratamento preferencial da. empresa bJ'&llUelxa .parece em várial!l CUspo51çõea do
(CODc:laua)
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As regras do contrato de empreitada coexistem em ~l1guns eontr:1tos
típicos, ou seja, contratos de prestaçi"lo de serviços CL)m éI l)!Jri,2.J;,:ül\ do.:
resultado, regulada pelos Códigos Civil c Comercial. como a comissiio
mercantil, e em outros criados pelos próprios usos ou costumes c01Pereiai~.
O direito brasileiro, pode-se dizer, deu uma conotaçüo especial ao contrato de engineering, que ainda está à margem de uma lq,jolação complessiva, e que se vincula com as grandes comtruções; e estas se relacionam
com as formas específicas de contratar das entidades de direito público.
O contrato de enginccring pode ser encontrado, especi:dl11cnie. no período
em que se construíram as grandcs obras de infra-estrutur~1 Ih) Puís. eomo
as grandes centrais hidrelétricas, as pontes e aeroportos, ou o recLjuip:Jmenta dos portos brasileiros, na década de 70.
Pode-se afirmar sem temer o exagero que todas ,1S ubras pliblieas de
importüncia contratadas pela Administração Federal foram re,i1izaclus por
empresas nacionais c, em alguns casos, em consórcio eum emprCS~lS e,tru11geiras, 3 Alguns Estados 4 dispuseram a respeito dos contratos de engincering a ser com eles realizados, sob a denominação de "contratos admi·
nistrativos", em que se procurou regular, com pormenores, a sua formação
e desenvolvimento.
No plano internacional, furam l11uit<ls "5 instituii;0CS, especialmente a
Organização das I\ações Unidus. que colabol'anllll na formai;ilo de modelos
contratuais a serem utilizados pelos países em desenvolvimento:' e ljue
parecem ter inspirado as cláusubs li tilizad,:s na eoml ru(;:io de obras de
engenharia da Uni50, ou de suas empresas públicas,
Para que se tenha, portanto, uma idéia ainda que sumal"la de~te contrato, será necessário examimlr a sua estrutu ra (1), incluindo nessa análise
o desenvolvimento do contrato de engilleerillg. e depuis, o que ~ muito
importante, o adimplemento das obrigações resultantes desses contratos (rI),
Neste particular, cumpre salientar Ljue podem incidir as recentes disposições a respeito da prote<;ão ao consumidor, tais cuma definidas pela Lei
n. 1:-\.078, de 11 de setembro de 1990 (Código do CunslImidur) , também
nesses contratos em favor de quem encomendou a obra ou o equip:llllento.
U

(Continuaçio)

mencionado art. 171, especialmente no ~ 2°, que estabelece: ":\'a ~1qui:;i('{,o de
bens e serviços, o Poder Público dará tratamemo preferencial, nos t~";no, 'da lei,
à empresa brasileira de capital nacional.·' I.Grifos do autor.;
3 A contratação de obras públicas com a União submetia-se a um processo
prévio, disciplinado pelo Decreto-Lei nO 200, [k 25 de fevereiro de 1967, que
regulamentava também os contratos adm:nis:mth:os em seus ari~, 44 e ~S., (jj,pondo sobre seus requisitos essenciais. Atualm~hte. esta ma~éria esb regulamentada. pelo Decreto-Lei nO 2.300, de 21 de l1ovcmbro de 1986,
4 O Estado de São Paulo disciplinou os eontratos administrativos nos arlo, 4J
e ss. da Lei n9 89, de 27 de dezembro de 1972.
5 As principais cláusulas constantes nesses comratos foram analisadas por
J. A, Boon e R. Goffin. "Les contrats Clé en Main", Paris, 1981, especialn:Cl1te.
pp. 55 e s. com ampla bibliografia. Para um lon'.'ror:!o com formas de contratar
do direito americano, sempre importantes lwssa matéria, ver Gordon-Kurzmann.
"Modem Annotated Fonns oi Agreernent", N, J, 1972, pp. 374 e s.
R. I"f. legisl.
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2.

A estrutura do contrato de "engineering"

Já se mencionou que a estrutura do contrato de engineering tem a
sua base legal no Código Civil quando regUla o contrato de empreitada
(Código Civil, arts. l. 237 a 1.247). Comd na maioria das legislações,
o contrato de empreitada é, entre n6s, tratado com uma certa simplicidade
resultante da circunstância de o Código Civil ter em vista o que normal·
mente acontece nesses contratos. Estabelecidas certas distinções com con·
tratos semelhantes, que são óbvias na atualidade, e delimitada a questão
da transferência dos riscos em matéria de empreitada, quando o empreiteiro
utiliza materiais por ele mesmo adquiridos ou de sua propriedade, os
Códigos Civis não exaram muitas outras regras no particular.
A doutrina sempre estabeleceu a diferença entre o contrato de em·
preitada e os demais que com ele mantenham semelhanças, entendendo
que aquele é típico, de resultado, enquanto que o contrato de prestação de
serviços gera obrigações simplesmente de maios. A compra e venda, por
exemplo, supõe que o objeto já exista, que já tenha sido fabricado ou que
tenha sido adquirido pelo vendedor; o objeto da obrigação do empreiteiro
em face ao dono da obra é de realizar certo serviço, para, através dele,
obter um certo efeito. Assim, enquanto este não se realizar, ou seja
quando não realizada a obra prometida, seja ela de que natureza for, não
se tem como adimplido o contrato de engineering. E, conseqüentemente,
não se transferem os riscos. li
O contrato de engineering pode, assim, realizar-se com pessoas físicas
e jurídicas, e não necessita, nos termos do Código Civil, ser realizado com
forma específíca. Não sucede, porém, o mesmo com contratos de empreitada
realizados com a Administração Pública, que,supõcm um processo específi·
co. regulado pelo Direito Administrativo, que exige forma escrita. Esses
contratos tomaram uma configuração própria; embora tenham o seu fun·
damento no contrato de empreitada, a eles se acresceram as aludidas
disposições administrativas que o regulam, ao mesmo tempo em que se
operou uma ampla padronização nas cláusulas contratuais.
O primeiro aspecto a chamar a atenção - e este ponto já foi ana·
lisado - se denominou "reserva de mercado" para as companhias de
engenharia brasileiras. porquanto essas obras públicas supunham que as
empresas que delas participassem fossem preponderantemente de capital
nacional. podendo, entretanto, associar-se codl outras empresas estrangeiras
sob a forma de consórcio, cabendo, neste caso, a liderança à empresa
nacional. 7 Esses consórcios surgiram, em princípio na prática, e posteriormente foram regulados pela Administraçãoi>ública 8 e pela Lei das Sociedades Anônimas, ~ sendo que nesta última, entre as fonnas de agrupamento
de sociedades destinadas a realizar obras determinadas.
6
7
8
9
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Lei nl' 6.404, de 15 de dezembro de 1976, .arts. 278 e s.
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As empresas consorciadas não configuram um grupo de empresas; uS
consórcios resultam de contratos destinados a multiplicar as forças econômicas ou técnicas das empresas para realizar determinado empreendimento. Esse tipo de contrato, quando realizado com empresas estrangeiras,
permitiu o acesso a tecnologias mais sofisticadas e dele resultou a transferência de knolv how. As empresas de engenharia cresceram muito e ao
cabo de algum tempo se tornaram sociedades com tecnologia e capacidade
de construção, suscetíveis de competirem internacionalmente.

A Administração Pública federal havia regulado os consórcios para
construção das obras públicas, IV determinando os seus requisitos essenciais,
ou seja, exigindo a indicação de quem seria o representante das empresas
consorciadas; a composição do consórcio; o seu objetivo; a responsabilidade de cada uma das consorciadas; e a responsabilidade solidária de todos
os consorciados pelos atos praticados sob o consórcio, em relação à licitação,
e ao eventual contrato. H á, ainda, a obrigação de não alterarem sua composição ou de que não se fará nenhuma modificação no contrato, sem a
anuêm:ia prévia e expressa da União. Deverá, ainda. o contrato de consórcio conter o "compromisso expresso de que o consórcio não se constituiu,
nem se constituirá em pessoa jurídica distinta de seus membros, nem tern
denominação própria ou diferente da de seus associados".
Essas disposições foram ab-rogadas, porquanto o Decreto-Lei n.O 2.300.
de 21 de novembro de 1986. art. 90, revogou as normas dos arts. J 25 a
144 do Decreto-Lei n." 200, de 27 de fevereiro de 1967. artigos esses que
foram objeto de regulamentação pelo Decreto n.O 73. 140. de 9 de novembro de 1973. Se foram ab-rogados os arts. 125 a 144 do Decreto n.O 200.
a que se vincula expressamente o Decreto n.O 73.140, parece que os
artigos constantes neste último foram, por igual, revogados, ainda quando a
derrogação expressa diga respeito, apenas. aos arts. J 25 a 144 do Decretolei n." 200.
A sua vez. o Decreto-lei n." 2.300 determina que certas cláusulas
devem constar obrigatoriamente dos contratos feitos com a União (art. 45),
entre as quais, a título de exemplo: (I) o objeto e seus elementos característicos; (lI), o regime de execução ou a forma de fornecimento; (110 o
preço e as condições de pagamento, e quando for o caso. os critérios de
reajustamento. E, ainda; (VI1) a responsabilidade das partes, penalidades
e valor dos materiais: (VIII) os casos de rescisão, etc., sem prejuízo de
outras cláusulas que possam ser estabelecidas pela simples vontade dos
figurantes, incluindo-se. entre elas, disposições a respeito do contrato de
consórcio.
Um dos aspectos essenciais do contrato de empreitada ~ o fato de a
obra dever ser aceita por quem a encomendou. Ele se configura, pois, como
um contrato bilateral, não só genético, como também funcional. Resulta
10 Decreto n° 73.140, arts. 22 e s.
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do encontro de declarações de vontades concordantes, mas, por igual, dele
nascem obrigações para ambas as partes, para o empreiteiro e para o dono
da obra. A obrigação principal do empreiteiro é, como se mencionou, a de
realizar a obra. E a do dono da obra é de aceitá-la e pagar o preço conven·
cionado. Em geral o preço é pago em dinheiro, mas não obrigatoriamente,
e, por vezes, ele é, também, satisfeito segundo as entregas feitas, entregas
parciais. Nos contratos de grlUldes obras, I:'specialmente em matéria de
construções eletromecânicas ou de máquinas em geral, costumam« utilizar
os contratos turn·key, ou seja, a entrega final e definitiva ocorre com todo
O equipamento em perfeito funcionamento.
Sendo assim, a entrega não se faz por partes, embora possam ser feitos
testes de cada uma delas; mas ela se realiza globalmente, com todos os
equipamentos e obras de engenharia complet8lDCnte acabados e em perfeito
funcionamento. Em todos os modelos contll'atuais, as obrigações típicas
são enriquecidas com a aplicação do princípio da boa-fé, e o contrato de
empreitada não constitui exceção a essa re~a. Não é possível afirmlU',
exatamente, em que consistem os deveres anelos, sem analisar uma situação
concreta. Configuram-se como deveres de consideração para com a outra
parte, de que resulta a cooperação necessária ao correto desenvolvimento
da relação obrigacional. e. difícil enumerá·los, por antecipação, bastando.
contudo, salientar que se expressam sob a forma de indicações, esclarecimentos; atos, em suma, que têm por finalidade impedir que a relação
contratual não se desenvolva, normalmente, e não satisfaça de modo com
preensivo o interesse do credor. 11
.
Alguns sistemas Jurídicos. como sucede no direito brasileiro, não p0ssuem, em sua legislação civil, a cláusula geral da boa·fé. Por isso, a boa·fé
se configura como princípio e é, assim, aplicada, de modo semelhante ao
que sucederia se ela houvesse sido recebida; expressamente. pelo Código
Civil na fonna de uma cláusula geral. O desenvolvimento do contrato de
engineering supõe o cumprimento das obrig.ções assumidas pelas partes.
expressas e implícitas. A obra pode ser construída nas dependências da
propriedade do empreiteiro, na sua empresa, o que normalmente sucede
com a fabricação de equipamentos. e. poSsível, porém, que a obra a
ser feita deva sê·lo em determinado lugar, que pertence a quem encomendou;
neste csso, deve este último, se não se coq,vencionou diversamente, dar
condições, especialmente as de segurança, para que a mesma possa ser
realizada adequadamente. Muitas vezes, o equipamento é fabricado por
partes, devendo-se fazer. na obra. a sua n)ontagem. e. possível que 11
empresa montadora não seja a fabricante das partes, devendo esta última
esclarecer as particularidades do equipamenoo, e dirimir as dúvidas que
possam razoavelmente surgir, para permitir, assim, a sua realizaçio.
11 A reapeito das ooncePÇt'le8 atuais relativas à boa-fé, no direito português
e braId1e1ro. ver .Almeida Costa, Direito da.! ObrjgllÇ6es. COÚllbra, 1991. pp. 86 e s.
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bl.bl1(li1'&fla

citada.
R. 111'. ' ..111.

1....11.

•. 29

11.

115

jld.l.... 1991

Algun, C'l'l)~ (b lilLT'llur'l e~lr"ngeir([ podcm cscbm:ccr "s dificuldades.
Assim, <l opini:io de Lord bher (lJall v. nllJ'ke, 1886) - c o modelo é
tomado do direito inglês. pois foi nele que se desenvolveram, p'lI"ticular
mente, essas questões relativas <10 contrato de ellgineel'illg - é a de que
se foi o dono da obra quem forneceu o plano de construç8o de uma
múquina a obrigaç8o do empreiteiro é simplesmente realizá-Ia segundo (I
que I hc foi oferecidu. 1:' Sm:ede, assim. decerto, na maioria das hipóteses.
Todavia, se o plano for complexo, c o empreiteiro um especialista, n80 se
pode afastar que a ele caiba o dever de informar o dono da obra de algum
aspecto, que. talvez, lhe tenh<l passado desapercebido. pois os dev.::rcs de
boa-fé süü devere, de couperação, e incidcm em todos m contrntos tendo
uma aplicae:io p~lrticulal' no contrato de empreitada: c, por motivo :lindJ
maior, no contrato de ellgillecrillf,. Entre nós. porém, em se tratando de
obra pública, o contrato faz pane de um processo de licitm;ão. e o concorrenk que vcnClT o cerlame, nüo poderia. depois, altná-lü seja em clue
medida for. Ele é elemento da OfGWl pública de euntral<lç<1o. ê daí a sua
categoria de contrato de adesão. Todavia. nem SGmpre s5ü previsívá;
certas situaç0cs no curso da obra, de modo qUê algumas clúusulas, il viqa
desses acontecimentos. podem ser alteradas ou eompkmentadas. 1:1

Tal seja o caso. podcm ocorrer divcrsos contratos de cmprcitada, relativos a uma única obra; por exemplo: a construção de Ulll aeroporto. uma
hidrelétrica ou equipamentos para trens. com diversas pessoas, vinculudas
ou não a um contrJto-basc. Ouando (Odos eles se I igum a um único
contrato, é (Omum apor-se a cláusula de solidariedade de todos os intcrve·
nicnks. Se n<1o houver esta cláusula. e se houver um dano. a solidariedade
pode ocorrer. mas será uma hipótese de I'l:sponsabilidnde extraCüTltr~ltUJl.
L' resultará d<l C011l.:aus<lciío do dano. 1-1
Pode o empreiteiro wbeontratar outras empresas par. I f<lzerem park
da obr<l, objeto da empreitada. É comum o contrato de subempreitada, podendo, entretanto, as partl:s do contrato de cmpreit:ld<l excluir. express,lmente, as subcontratações. Seria possível n.:ulizar, isoladamente. esses
contratos de empreitada. \1as. em geral. a administração públic[l põe em
licitação <l totalidade da obr<l. de modo a que as empresas, para realizú-la.
usam mu itas vezes a figl1l'i1 du consórcio. e suhcontratmn, <linda. certa~
pmte~ da obra_
t2

Ver, a respeito. Hudson. "Building and Engineel'ing

1976. pp. 282

p

Contracl~··.

Lo]]doa,

~.

t3 Nos contratos administrativos. o Poder Público pode alterá-los de modo
unilateral. "quando houver (Decreto-Lei n" 2.300. art. 55. I, a I modificação do
projeto ou das especificações para melhor adequação tc'cnica dos seus objetivos.
111) quando nece~sária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto. nos limites permitidos n€,~,tf'
decreto-lei:'
14

Código Civil Brasileiro. art. 1.518. e parágrafo único.
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o contrato de engineering é um negÓCio jurídico complexo, porquanto,
de regra, são feitos diversos contratos, parciais, seja com finalidade prepa·
ratória, seja executiva, que constituem, no seu todo, o aludido neg6cio
jurídico. UI O seu conteúdo pode abrigar, assim, contratos de empreitada
parciais. de planejamento da obra, de realização de certas parta ou equi·
pamentos, contratos de serviços. contratos de transporte, contratos de super·
visão, sendo a sua totalidade o "contrato de engineering". Configura·se,
como um contrato atípico, que se desprendco do modelo de empreitada. e
que, conforme a complexidade da obra, poderia ter como partes diversos
figurantes, e não apenas um empreiteiro e o: dono da obra, como sucedia,
em regra, no modelo de empreitada previsto no Código Civil. Por esse
motivo, não é possível descrever o desenvolvimento desse contrato em todas
as suas formas; de um modo geral, ele supõe a existência de um projeto,
realizado por empresas competentes para is&o, projeto esse que depois é
executado pelos empreiteiros.
Um dos papéis principais no desenvolviqrento das obras de certa magnitude é exercido pelo seu fiscal. le Os seus poderes são variliveis, mas não
raro aproximam-se do certilier, que, no direito inglês, tem faculdades quase
judiciais. Considera·se que o fiscal da obra tenha poderes de arbitragem
em certos casos, sendo a sua decisão irrecorríYel. Procura-se, nessa concep·
ção vitoriana de contrato, impedir discuS5Õe$ e problemas que atrasariam
o normal desenvolvimento dos trabalhos. Se, por um lado, e por meio dela.
seria possível atingir esse objetivo, por outro. essa competência exclusiva
poderia findar na criação de situações anOmalas. sem solução jurídica
aceitável.
O fiscal ou os fiscais da obra t8m fun~o relevante, porquanto além
da fiscalização técnica dos serviços de engenharia, siío eles que cientificam
o correto desenvolvimento da obra, de que resulta o pagamento do que
houver sido realizado, Na maioria dos conttatos, o recebimento da obra
é precedido de uma declaração do fiscal da obra, para isso competente,
de que a mesma se encontra totalmente acabada e que foram obedecida!
as exigências contratuais relativas aos aspectos técnicos. Nesse ponto, pode
ele determinar alterações no que foi feito, ~pedindo assim seja a obra
aceita. Não é difícil compreender a importância do ato por ele praticado;
e em se tratando de uma declaração técnica não deveria deter o fiscal
nenhuma parcela de discricionariedade. Todavia. nem sempre há unanimIdade a respeito dos critérios técnicos utilizados, tendo-se em vista a eventual
16 Todavia, em Ie tratando de obra pllblq da Un11o, o autor do projeto
da obra nIo poderá partJclpar da. l1citaçAo ou de sua execuçlo CDecreto-Lei n'
2.100, art. 8', II>.
16 O Decreto-Lei n 9 2.300, em seu art. 57. ~l&t1vamente ãa obru da UnlAo,
detenn1n& que: "a e:z:ecuçlo do contrato deverA 'fIe1' IUlOmpanhada e flacal1z&da
por um repreentante da. Adm1nlstra.çio espec1alQl.ente desIgnado", No parigrafo
'ãn1co, determina... a sua competência obrlp.ndo"O a. anotar em regiltro próprio
todas aa ocorrênc1U relac101ladaa com a eJl:ecuçto da obra.
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complexidade da obra. Levando na devida conta uma certa liberdade que,
normalmente, possui o empreiteiro, não é possível prever, com antecipação,
todos os detalhes técnicos que serão resolvidos, para que a obra venha n
concluir-se em sua totalidade, especialmente quando as obrigações do
empreiteiro são enriquecidas com deveres secundários resultantes da boa-fé.

o fiscal da obra pode ser um terceiro, indicado pelo empreiteiro e
pelo dono da obra, assemelhando-se, assim, quanto à sua indicação, a um
juiz arbitral, embora esta não seja, obviamente, a sua função. Se ele for
dotado de independência, indicado por ambas as partes, aproxima-se, por
igual, a um trustee; neste caso, as suas decisões teriam. decerto, mnior
importância. e seriam, com mais facilidade, obedecidas. No geral, porém,
o fiscal da obra é indicado pelo contratante mais forte, não se devendo
esquecer que os "contratos de engineering" são, no geral, contratos de
adesão
Acresce que o direito brasileiro tem dificuldade em admitir poderes
tão extensos e insuscetíveis de controle, como os que, por vezes, são atri·
buídos ao fiscal da obra; por isso, tem-se afirmado que, entre nós, se
estabeleceu um "Estado Judicial", quase em forma pura, sendo difícil, senão
impossível. impedir a verificação em juízo da conformidade dos atos praticados pelo empreiteiro com o projeto de engenharia, qualquer que seja
a competência do fiscal da obra. Ainda quando se tivesse estabelecido que
as dúvidas a respeito do ato do fiscal da obra especialmente a sua recus:J
em assinar o "certificado de conclusão da obra", deveriam ser submetidos
a juízo arbitral, cumpre ponderar que a cláusula de arbitragem sobre litígio
futuro, e portanto ainda não existente ao tempo da assinatura do contrato
de engineering, não obriga as parte, 17
3.

O adimplemento do contrato de "engineering"

Estabelecidos esses aspectos gerais que definem a estrutura do contrato de engineering e o desenvolvimento desse mesmo contrato, o processo de suas relações obrigacionais em direção ao adimplemento, deve-se
passar à análise do cumprimento desse negócio jurídico c da responsabilidade pelo seu eventual inadimplemento. O aspecto capi tal dessa fase da
17 CPC, art. 1.074, III. A obrigação de submeter o litil"io a juIzo arbitral
somente existiria se a cláusula fosse estabelecida após a existêncía do conflito.
Essa disposição enfraquece a arbitragem no direito brasileiro, e. por isso. ela
não é, praticamente, utilizada (ver a respeito, Clóvis do Couto e Silva, "L'Arbitrage
en Droit Bresílien", in: Journées de la Société de Législation Comparée", Annéc
1986, pp. 594 e s.). O Decreto-Lei n 9 2.300, no seu art. 45, parágrafo único. exarfl
fi, regra, no referente à União, de que: "no contrato com pessoas fisicas ou jurídicas
domiciliadas no estrangeiro deverá constar, necessariamente. a cln.usula que declare
o foro competente o Distrito Federal, vedada a instituiçáo de juízo arbitral."
Apesar da demora judicíal muito grande na resolução das questões. ainda assim,
o que é paradoxal, há uma profunda animosidade contra a arbitragem de parte
dos legisladores, ao ponto de a Lei n" 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código
do Consumidor, haver determinado que são nulas de pleno direito (art. 51) as
cláusulas contratuais que (IV) determinem a utilização compulsória da arbitragem.
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relação obrigacional começa pela aceitação ou recusa do dono da obra.
De modo igual ao que sucede com os demais b6digos, o art. 1.242 de nosso
Código Civil regula o recebimento da obra, iÜetennínando que: "Concluída
a obra de a<Xlrdo com o ajuste, ou o costum~ do lugar, o dono é obrigado
a recebê-Ia. Poderá, porém, enjeitá-la, se (> empreiteiro se afastou das
instruções recebidas e dos planos dados ou das regras técnicas em trabalhos
de tal natureza".
Verifica-se, assim, e não poderia ser diferente, que, estando ela ronforme com o convencionado, o dono da obra; tem a obrigação de aceitá-la.
Por vezes, determina-se no contrato a forma que deve ler o ato jurídico,
de recebimento, em verdade, ato devido, e, por isso, dele não podem resultar
senão os efeitos peculiares à entrega da obra:,l8 o início do prazo de garan·
tia, seja pelas obras de engenharia civil, seja pelos equipamentos fornecidos;
e a transferência dos riscos ao dono da obra. Tal seja o tipo de obra de
engenharia, é comum submetê-la previamente li testes, como sucede em geral,
quando o objeto da obra é a entrega de equipamentos. Se o contrato for
do tipo tum-key, feitas e acabadas totalmente' a obra e o equipamento, con·
forme o caso, são elas submetidas a testes. Não é possível descrever todas
as espécies de verificações a que se deverão' submeter, pois dependem do
tipo de equipamento. Se se tratar de testes com máquinas que transportam cargas, é costume fazê-los com o equipamento funcionando "em
vazio" ou "carregado". A sua duração depeoderá das regras técnicas espe·
cíficas. ou do que for determinado no contraio. No silêncio do contrato. o
período de testes dependerá do tempo nec~ssário para que se verifique
se o funcionamento é normal. Não fica este prazo ao arbítrio da verificação
do fiscal da obra, o que é absurdo, e configuraria condição potestativa pura,
que anularia o ato jurídico nos termos do art. 115 do Código Civil, pois não
há lugar para que se configure esse poder como direito formativo.
Podem existir conflitos entre as disposições contratuais e a realidade:
imagine-se um contrato que possua a cláusu4 de o equipamento ou a obra
de engenharia somente se considerarem entregues com todos os seus componentes em perfeito funcionamento. }; pOssível que esse contrato seja
executado por partes. sendo cada uma delas: independente. e suscetível de
ser colocada, separadamente, em funcionamento. Estipulado, pois, que os
equipamentos somente entrarão em operação com todas as suas fases acabadas, pode o dono da obra, por sua conveóiência, determinar que certas
partes do conjunto entrem em funcionamento imediatamente. Se isto ocorrer,
tomar-se-á ineficaz a cláusula de as garantia$ pelos equipamentos somente
terem seu prazo iniciado após a conclusão de toda a obra. A rolocação em
funcionamento comercial significa aceitação da obra; não pode, assim, o
dono da obra pretender que a obra não foi entregue, porquanto, segundo
o contrato. isto somente ocorreria com todo$ os equipamentos em funcionamento, e não apenas alguns deles. Nessa hipótese. terá havido aceitação
18

o

I

Decreto-Lei n 9 2.300. em seu art. 63, I, a e b,regula o recebimento

provilórlo e definitivo de obras e serviços.
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parcial das obras. ou seja, serào considerados aceitos os equipamentos que
entraram em funcionamento. 10

Ao inda quando se tenha disposto, no contrato, uma forma específica
para aceitação, como usualmente costuma ser, entre nós, a assinatura do
"termo final de recebimento da obra", ainda assim essa cláusula não pode
impedir que as garantias dos equipamentos já em funcionamento esteja
a operar e que se tenha tramfcrido o risco a eles referente. A colocação
em funcionamento com finalidades lucrativas duradouras é um fato concludente que altera a eventual cláusula em sentido contrário inserta no
contrato; de outro modo. ter-se-ia uma disposição contratual contrária ao
princípio da boa-fé, e, que. apesar disso, produziria os seus efeitos normais. Essa mlução não seria admissível, e, por isso, sempre se torna mais
importante a eficácia dos deveres de boa-fé, inclusive na forma proibitiva.
Seria, pois. uma hipótese de aceitação parcial tácita. ainda quando os
termos do contrato não tivessem sido. formalmente, alterados.
Um dos aspectos mais importuntes é o da natureza do ato de recebimento da obra, que muitas vezes se corporifica no "certificado de conclusão da obra" ou no "termo final de rec..:bimento", expressões equivalentes. Não se pode pretender que a prática desses atos possa ser recusada
pelo fiscal da obra ou pelo dono. conforme se tenha estipulado no contrato, Cuida-se. na verdade. de ato declaratório que apenas comprova. em
definitivo, a conclusão da obra, Detém. assim, a natureza de "ato devido";
nào há liberdade em praticá-lo, Ao conseqüência': a de que essa declaração.
simples decorrência do pensamento cognitivo. pode ser exigida em juízo. ~o
19 No direito francês. por força da Lei n° 78-12, de 4 cte janeiro de 1978.
que alterou o art. 1792-6 do Código Civil, segundo o qual "la recêption est l'acte
du maltre de l'ouvrage qui déclare aecepter ]'ouvrage avec ou sans reserves";
há discussão a respeito da possibilidade da recepção tacíta. admitindo. porém. a
jurisprudência essa possibilidade (Cass. Civ.. pm 8 de julho de 1986: e em 20 de
janeiro de 1987).
20 A exata qualificação da aceitaçao depende de saber s~ do cumprimento
do contrato de empreitada resulta a tnmsterêncir da prO]Jriedad~ no caso de o
empreiteiro haver-se obrigado a dar o material. ou somente a tnmsferência da
posse dos materiais que lhe foram entregues. na empreitada simplesmente no
lavor, Nos sistemas que fazem a distinção apenas entre ato juridico e fato juridico.
como sucede no direito francês, a categoria do ato de aceitação. por parte do
dono da obra, sera de ato juridico unilateral. Entretanto, Benlard Boubli (La
Responsabilité et I'Assurance des Arehiteetes, Entrepreneurs et Autres Construeteurs.
Paris, 1979, nO 210, p. 128\ considera que, sendo a aceitação uma obrigação do
dono da obra, mais se assemelha a um fat.o jurídico do que 3. um ato jurídico
(a respeito da discussão. no direito francês. ver Jean Bigot, La Réjorme de'
l'Assuranee Construction, Paris. 1980, pp. 136 c s.: Jean Bigot et. Anne d'Hautevillc,
Responsabilité et Assuranee Construetion, Paris. 1988, pp. 82 e s,). Há autores
que distinguem entre obrigação e obrigatoriedade, e salientam que a aceitação
é cumprimento de obrigação em seu verdadeiro sentido. não se tratando de adimplemento de "um dever em beneficio próprio" ou simples obrigatoriedade, o que
poderia qualificar a aceitação como negócio juridico, ao inv~s de ato materiaL
sua verdadeira nature7.l1. ; a respeito da teoria dos negócios juridicos. ver Pontp~
de Miranda, Tratadu de Direito Pr1z:ado. l. 3. \ 249. pp, 3 c s .. passim. R.io, 195{1
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A eventual recusa em realizá·la acarreta a mora do dono da obra, com
todas as conseqüências que dela decorrem.
Uma das questões que pode aflorar se relaciona com uma certa libero
dade de execução que possui o empreiteiro. Se houver possibilidade de
realizar«: por mais de uma forma a obra, teria ele, em princípio, a opção.
Essa faculdade deve, entretanto, exercer-se conforme a boa·fé, ou seja,
levando em consideração o interesse do doQO da obra, máxime se a via
pretendida não onerar significativamente a posição do empreiteiro.
A obrigação principal do dono da obra é a de aceitá-la e de pagar
o preço, que o Código Civil denomina de salário, 21 pelo menos quando
se trata de empreitada de lavor, ou seja, aquela em que o empreiteiro
entra somente com a mão-de-obra. Nesse pEirticular, tudo dependerá do
que foi convencionado. Pode, também. suceder que não se tenha e!tipulado
o preço no contrato de empreitada. O Código Civil Brasileiro não regulou
essas hipóteses. No contrato de engineering é essencial o acordo sobre o
preço, pois é um contrato formal, em razão das exigências do direito admi·
nistrativo, especialmente do Decreto-Lei n.O ;2.300, diversamente do con·
trato de empreitada, seu modelo-básico, que' não depende de forma específica. Contudo, o Código Civil, no caso deste último contrato, determina
que seja pago o preço da empreitada. embora não tenha disposto como
se arbitra o seu montante. Deve·se obedecer: aos valores de mercado, levando em consideração as situações análogas. Em se tratando de obras
consideráveis, que duram por dilatado espaçO de tempo, é costume fazerse o pagamento com financiamentos obtidos' de entidades nacionais e internacionais especializadas. As suas modalidades são importantes, mas esca·
pam à finalidade desse ensaio.

I! oportuno mencionar que nos contratos se estabelecem, em regra,
cláusulas relativas ao acréscimo dos valores dos materiais e da mão-deobra, ou dos tributos, no desenvolvimento do contrato de engineering,
que dão motivo a que se corrijam os preços. Entre nós. em que se manifesta uma alta taxa de inflação, e ao mesmo tempo, de modo até paradoxal, um alto grau de iliquidez, pode suceder que os pagamentos em favor
do empreiteiro não sejam feitos nas épocas contratadas, e, sim, posteriormente. A demora determina a perda do pod~r de compra da moeda. Em
alguns casos, esses percalços podem determin.r o atraso final da obra em
alguns anos, o que acarreta enorme prejuízo econÔmico para o emprej·
teiro, em razão da mencionada inflação.
Esses fatos têm ensejado muitas discussões. porquanto a Administração Pública. em regra, não corrige a moeda, fora das hipóteses estabel~·
cidas no contrato. No geral. nesses contratos de adesão, o poder público
não insere a cláusula de correção monetária pu de indexação por motivo
de demora a ele imputável em realizar os p~gamentos. Em alguns casos,
21 C6d1a:o Chll Brasileiro. art. 1,2tO.
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de grandes obras, a perda do poder de compl'J da moda em razão dos
sucessivos atrasos pode representar um valor de grande porte, suscetível
de pôr em dificuldades financeiras as empreiteiras. Por isso, começa a
desenhar-se na doutrina uma posição favorável à aplicação da correção
monetária em razão da demora. ou de outro indexndor, (Orno sucede com
a Taxa Referencial (TR) c a Tax<I de Referência Diári<l (TRD), que
tomam como base a taxa média de juros. ~~
Há autores que consideram a corre<;ü--.) monetária. atualmente a Taxa
Referencial, como indenização a ser prcstuda pela demora do dono da
obra em fazer os pagamentos que a ele competem. A equação financeira, prevista no contrato, em suma, o cálculo de utualização do preço
da obra, não se refere a essa hipótese. pois supõe o desenvolvimento normal do contrato, com o pagamento n8S épocas previst8s. Desde que esse~
pagamentos não sejam feitos nos prazos comtantes do contrato conforme
a fórmula estabelecida. e tenha havido prejuízo em razão da demoru,
essa situação deve ser atendida pelo dono da obra. especialmente peJa
Administração Pública, independentementC' da ação judicial. 2:~
A obrigação principal do empreiteiro é entregar ~I obra no modo e
no prazo convencionados. cumprindo. pur igual. os deveres anexos ou
secundários decorrentes do príncípio da bou-fé. Se isto não ocorrer. çonfigura-se a demora do empreiteiro. c pode exercer o dono da obra o direi·
to de resolução, como sucede com os demais contratos bilaterais. 24 Nas
obras de engenharia, principalmente nas contruções ou edificações. desde
çedo no direito inglês começou-se a aplicar o princípio de que se já houves~e sido construída uma grand;,; parte da obra o aludido direito de
resolução não poderia ser exercido. Ê o que se denomina de substantial
performance. ~~ Essa mesma solução irradiou-se. mais tarde. por outros
direitos, como. pJr exemplo, pelo direito a1cmiio ~,; c também pelo direito
brasileiro. ~õ Constitui uma cJara decorrênci a do princípio da boa-fé; contudo. cabe ao dono da obra o direito a C'er indcnizLldo. em razilo de o
22 A respetto da natureza desse indexador. ver K. Canalha Rocha, "A Impropriedadf' da TR e TRD como Indexadores Tributários, TrabalhiMas. Falirr.entares".
in: Rcuista dos Tribunais, v. 667, 1991, pp. 238 e s.
~3
Ver Hei" Lopes Meirelles. "As Con5eqüi'ncias do Atraso de Pagamenlo em
Conlr~([' Actministi'ativo". in: Revista do Direito Administi'atil'o, nO 174. 1988. pp.
12 e s.: Dora de Carvalho (Parecer). "Empreitada. Obra Pública. Equilibrio n~s
Prestações", in: Revista de Direito Público. v. 92. 1989. pp. 277 e s.
~4
Código Civil Brasileiro, art. 1.092 e parágrafo único.
25 Honig v~. Isaacs, 1952. Ver, a respeito. Huctson. Building and E1Igínccrm9
Conlracls, ci! .. pp. 245 e s.
76 No direito germánico, já se decidiu que náo se pode recusar uma prestaçf\O
oferecida, embora não completa. porquanto falta realizar-se uma parte diminuta
da. prestação. Se não se opuser à aceitação nenhum interesse objetivamente fundamentado (OLG. Dresden Seuff A 73. n9 217; OLG Düsseldorf NJW 65. 1763:
in: Larenz, "Lehrbuch des Schuldrechts", L München. 1987, ~ lO, b, p. 132).
27 Apel. Ci\', nU 588012666. 5" CC, do TJRGS. Rel. Des. Ruy Rosado c!e'
Aguiar J1'.: Comcntario de J. Martitlô Costa. Revista Ajuris. v. 50. 1990, pp. 210 e s.
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contrato não haver sido cumprido em sua totalidade. Essa solução que,
no início, se restringia somente às obras de engenharia, tende a genera·
lizar·se, e passa a exigir do juiz uma consideração específica dos interesses das partes. Por esse motivo, relativiza·se em certa medida o radicalis"
mo do princípio de que, se não se cumpriu totalmente o convencionado,
nada foi cumprido. Acresce. ainda, que, no direito brasileiro, o exercício
do direito de resolução pode ser acompanhado do pedido de perdas e
danos, não havendo uma alternativa para () credor, de escolher uma ou
outra via. Por outro lado, essa concepção le'Java a que, exercido o direito
de resolução, e extintos os efeitos do contrato. não se devolvia ao deve·
dor faltoso o que dele se havia recebido, e até se lhe exigia ainda mais
a título de indenização.
Em princípio. a responsabilidade civil decorre do descumprimento
do contrato de engineering e é. portanto. re$ponsabilidade contratual. No
caso de vários empreiteiros aparecerem aútonomamente na construção
de uma obra, a responsabilidade pode ser solidária e resultar do fato de
haverem concorrido para a produção do defeito. 2A Há, porém, uma particularidade própria aos contratos de empreitada, e, em conseqüência, do
contrato de engineering e cuja diferença meàhor se verifica quando com·
parado este contrato com o de compra e venda, em que inexiste, evidentemente, faculdade de rejeição da obra. Na empreitada. a obra feita pode
ser recusada, se ela não obedecer ao que foi contratado ou contiver ví·
cio.Recebida, porém. a obra. e verificada posteriormente a existência de
algum defeito suscetível de correção, além ~ redibiçáo por força do exer·
cício da ação redibitória, e o abatimento do,preço (quanti minoria). pode
ainda o dono da obra exigir que sejam feitas as correções necessárias
para que ela se enquadre dentro das condições ajustadas. Essa última
solução não está e",pressamente determinada nas regras que governam o
contrato de empreitada, pois nelas se regulam simplesmente a aceitação
ou recusa, ou ainda a aceitação, com abmimento de preço. quando o
empreiteiro se afastar das instruções recehidllS ou dos planos dados.· A
pretensão ao adimplemento resulta, porém, do art. 1.092 do Código Civil
que exara os princípios gerais a respeito dos, contratos bilaterais. e a redibição e a quanti minoris têm a sua fonte nos arts. 1.101 e segs. do Código CiviL e se referem aos contratos comutativos, na terminologia do Código Civil. entre os quais se inclui o de empreitada. No caso do contrato
de engineering, em que se tenha construídó equipamentos ou máquinu,
além das faculdades anteriormente mencionadas, existe. também, a pretensão à substituição, desde que o simples 40nserto não lhes tenha dado
a segurança de funcionamento do modelo original.
Por ísso é comum inserir no contrato utn prazo de garantia. O Código Civil alude apenas a "obras de engenharia consideráveis", e o prazo
28 Código Civil Brasileiro, art. 1.518.
29 Código CivU Brasileiro. art. 1.243.
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de garantia, 1H;~tc ca~o, é de cmcu allu~,~o períodu L'lll qUl' U empreiteiru
de materiais de construção respondedl pela "solidez e segurança do trabalho. assim em razão dos materiais cumo do solo. exccto se quanto ;1
este, se não o achando firme. prcviniu a tempo o dono da ohra", No~
demais casos aplicam-se os prazo, dus \'lcios redibitórios. 15 dias para
as coisas móveis. ou 6 meses para imávei" ::1 prazos es~c, absolutamcnk
insuficientes. e que a jurisprudência tem prucurado dc al).'um modo ,IUmental', levando em conta a dat<l do iníciu do prazo. ESS<b regras rcferemse a todo o tipo de contrato. cm que h,tia trunsmiss~u de propriedade.
c não apenas ao de empreitada.
Em grande número de cüntnllu~ de r<tbricw;ilu de equipamento:-. liL'
cena porte. costuma-se adotur o prazo de duis <lnm. "C 11[1 l' que essa el~iu~
sula vem. quase sempre. impusl" ao l'mpreiteiru. pelo menos nos contratos de obra pÍlblica. que detém ,I categoria ck cc'nlr;11os d~ ades'-lu.
Já mencionamos que o maior lllím<;;I'U de.: dificuldade~ tem ocorrido em
razão da recusa do recebimcnto dcfi 11 iti\ o da abril. poi, '-' dono d<l obra
aferr<l-se. muitas vezes. ao argumento dc que o recebimcnto é provisáril1 ,
com a finalidade de protrair l) início ua garanti,l para a ocasião de seu
rect'bimento final. ainda quando o equ ipmnell to len!la :- ido colocado. imcdiatamente, em funcionamento comC1'ei ai. (: cI al'll que nJu ~e pode perri·
111<11' essa upiniáo. por ser cunlrúri<l ao princípiL1 dd LW<I-fé,
A obra recebida pode conter dcfcilll'. I:: possível ql1e esscs vlcil'~
relacionem·se com o projelO da obra ou do equipamento. "U,l fabricaçiio.
ou ainda sua execução. Se existir a cLíu5ula de wlidaríedade entrc ,-í~
contratantes. a responsabilidade em sua rdaçJu e"lerna vincular,i a tocll'~.
Caso contnírio. responderá quem houver causado o defeito. com a exclusão dos demais. se estes mio concorreram para ele.
Há uma pal'lint1arid<lde quanto aos danoo que podL'm :-L'r cau"auu:n,l execução e1<1 obra Ou posteriOr11Knle. SClllprl' com maiores ades6c"

tem-se di:;cutido no direito brasileiro <I po,,~ihiliclade de.: aplicilçilo da ck
nominada causal idade <llternativa, ou "eia. (~ll<l11do niíLl ~c ~OL1 heI' quem
causou o dano. m<lS sendo certo que um denlre d1'Íus foi o autor. todll'
os possíveis e<lus<ldores rc~ponJcm solidariamente. A c'lusalidade alternativa é extremamcn1c importante em matê~'ia de.: dano quando ele ror prlí duzido por várias pessoas. sem que se ~aiba quem. dentre elas. provocou
o prejuízo, Esse tipo ele causalidade ap<lrece. por e"l'lllplo. no ~ ~)O. 11,
do Código Civil alemão c tem sido pl'Ogressi\'[unentc adotado em divcrso~
sistemas jurídicos. por via jurisprudencial. ~a fran(,:H têm sido pmferidas
decisões que adotam essa solu(,:ão. embora :;ob a dC[lomi n<\ção i mprápri~l
de "culpa coletiva". Se diversas empresas e,tiverem cl'llstruindo uma ohr:l.
e entre elao niío existir um contrato. c uma Jdas houver causado o datll1,
sem que sc possa identificar quem teri,1 sido (1 seu auto!', responderão
30 Código Civil Bra~il~iro. arl. 1.345.
3 L Código Civil Brasileiro, art. 178. ;;
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todas solidariamente. 12 Essa solução favorece ao dOlKl da obra que teria,
assim. suas garantias acrescidas. no caso ent que venha a sofrer algum
dano. 11 DCCC88mo. porém, que exista uma relação que não seja simplesmente ocasional entre os figurantes e que haja o que se denomina de
uma certa homogeneidade de riscos.
Na atualidade, vigoram no direito br~ileiro as disposições específicas da Lei n.O 8.078. de 11 de setembro d~ 1990 (Código do Consumidor). que. além de muitas outras matérias, rfgula a responsabilidade pelo
fato do produto e pelo risco. A regra fun~ental 6 a de que 81 "o fabricante, o produtor e o construtor. nacional estrangeiro e o importador
respondem independentemente da existência I de culpa pela reparação dos
danos causados ao consumidor, por defeitO$ decorrentes do projeto. fabricação, construção, montagem. fórmulas, manipulação, apresentlçio ou
acondicionamento de seus produtos. bem como por informações insufi·
cientes e inadequadas sobre sua utilização e riscos".

e

A sua vez. o consumidor é definido como sendo toda a pessoa física
ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final. 84 de tal modo que o dono da obra que a adquire sem a intenção
de revendt-la, ou de intermedi4·la, é o oon81Ul1idor, ou seja. o destinat4rio
fina! do processo de aquisição.
Criou-se. por igual, uma responsabilidade solidária dos fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis. pelos vícios de
qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ao consumo a que
se destinam ou lhes diminuam o valor. 11
Para esses casos, que, no Código Civil. aio considerados como vícios
redibitórios, se deu uma outra solução. pois obrigou-se o fornecedor a
saná·los no prazo máximo de trinta dias; não tendo sido o vício sanado
neste prazo. pode o consumidor exigir. alternativamente, a substituição
do produto por outro, perfeito, e da mesma espécie; a rcstitulçio ~
diata da quantia paga, atualizada peta correção monetária, e sem prejuí32 Para o d1relto brulleiro, ver Clóvis do C()uto e Silva. "Pr1nc1pes !"onda.
mentauz de la ReaponsablllU Clv1le", Coura talt ~UlII l'Unlveraitê de Par1ll XII.
1888. pp. '11 e S.; idem "La ReaponsabW.d~ ~t1va y la :ResPODAbi11dad
Acromulatlv.", in: J. HosIet lturraape, Diez-Pie-..o, BuaneW, Penet, do Couto e
aUla, DCl1IO.I, Buenoe ~. 1901, pp. 53 e s.; VUCO della OiWltlna, R~IJ'lH
d4de ctoU do.t Grupoa, Rio de Janeiro, 1991. pp. lU e 8.
3) Lei n' 8.0'18, art. 12.
34 Lei
8.G'18, art. z.
35 Lei n' 8.0'18, art. 18. .A respeito da ~ponaablJldade por produto, no
Direito Comparado, ver Cbr1atlan oanJda (01'8.) "La Raponaabfl1~ da !'abrJcanta et DiItrl.buteurs. Colloque Organ1a6 1ea 10 et U Janvier 1975 par L'UER de
DroU d.ea Affa1res de I'UD1vera1té de Paria, I, lf'aris, 1975". ver, especialmente.
Jacques aheatin. "l'Appl1catlon des lUsles SpkUÍQu.es de ]8 Vente ~ Ia ReaponsabW~ des Pabrieanta et Dtat11buteura de Produltls en Droit PranOlJa", pp. 3 e l!i.
SObre .. orient&ç6ea aturJa na Comunidade BulO• • ~ oe dtTmlll8 ensa10l I!lOb
8 d.Ireç6o de 8alvatorl Pattl, "n Danno da Prodottl", Padova, 1990, notadamente.
Mtchael R. WW, "Responaabllltl per Diffetto "'Infonnulone neU. Comunltà
Europea", pp. 4'1 e s.
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zo de eventuais perdas c
do preço. :!';

dano~;

ou, ainda, o abatimento proporcional

Por fim, cumpre mencionar que nas contratos, em geral, de engineeril1g
há cláusulas que determinam se façam seguros sobre os equipamentos
contra fogo, Há, por igual, em certos casos, seguros obrigatórios, como,
por exemplo, o referente "à responsabilidade civil do construtor de imóveis em zonas urbanas por danos a pessoas ou coisas", ou por "g<lrantia
do cumprimento das obrigações do incorporador ou do construtor de imó·
veis." a7
No pertinente aos contratos administrativos com a União, o Poder
Público pode exigir o seguro para garantia de pessoas e bens fazendo
constar essa eXlgencia no edital de licitação ou convite. 38 Há ainda o
seguro de risco de engenharia, aplicúvel aos contratos de engineering, nos
quais a Superintendência de Seguros Privados estabeleceu entre as Condições Gerais, Especiais e Tarifas de Seguros, a cláusula oitava a respeito
do início e fim da responsabilidade civil, com as seguintes regras: 3~ "a
responsabilidade da seguradora cessará em relação ao conjunto segurado,
na parte dele, logo que termine o prazo de vigência da apólice, ou durante sua vigência, assim que se verifique o primeiro dos seguintes caso:
a) seja retirado do canteiro de obras; b) tenha sido aceito, mesmo que
provisoriamente, por outra entidade que não o segurado; c) sejam colocadas em operação, ainda que provisoriamente, em apoio à execução do
projeto do segurado: d) tendo sido efetuada a transmissão de propriedade; e) de qualquer modo tenha terminado ri responsabilidade do segura·
dor sobre os bens segurados",
Verifica-se, pois, que o seguro de risco de engenharia toma em consideração, para o seu término, o fato, que se tem tornado comum entre
nós, de o dono da obra colocar provisoriamente em funcionamento partes
dos equipamentos, quando isto só deveria ocorrer ao término da obra,
no momento em que todo o complexo estivesse em atividade.
4.

Conclusão

o contrato de empreitada, previsto no Código Civil, possui regras
difusas, insuficientes paw regular o contrato de engineering. Por esse mo36 Art. 18, § 1Q. Esclareça-se que o prazo de 30 dias pode ser reduzido, não
podendo, porém, ser inferior a 7 dias, oU aumentado, até o limite máximo de
180 dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada
em separado por meio de manifestação expressa do consumidor (art. 18, ~ 291.
37 Decreto-Lei nO 73, de 21 de novembro de 1966, art. 10. letras c e e, respectivamente, regulamentado pelo Decreto-Lei n9 61.867, de 7 de dezembro de
1967. Sobre a organização do sistema de seguros, e à semelhança do sistema brasiLeiro e francês, ver Clóvis do Couto e Silva, "O seguro no Brasil e a Situação das
Companhias Seguradoras", in: Revista dos Tribunais, v. 589, 1984, PP. 9 e s.
38 Decreto-Lei n 9 2.300. art. 61, ~ 2°, com a redação dada pelo Decreto-Lei
nO 2.348, de 24 de julho de 1987.
39 CircuLar nO 16, de 14 de abril de 1983.
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tivo. roram editadas disposições legislalivas relativas a certos aspectos do
aludido contrato, espcdalmentc quando um dos participantes fosse uma
pessoa de direito público ou uma empresa do Estado. Os contratos passa·
ram a ter cláusulas com uma uniformidade aFentuada, referentes, no geral,
aos prazos de garantia, à obrigação de segurar a obra, ao cálculo de rea·
justamento dos valores e à forma de aceitação da obra, procurando impedir, neste caso, os efeitos da aceitação tácit8j. A ausência de ações contra
o dono da obra, quase sempre autarquias OU empresas públicas, resulta
das conseqüências danosas advenientes à empresa que fizer uso do exercício do direito de pleitear em juízo, como. por exemplo, a sua exclusão
das demais concorrências a serem realizadas com a entidade com a qual
ela contende. São poucos os grandes conttatantes no Brasil; no geral,
são, além da União e dos Estados, as Autarquias, as Empresas de Economia Mista c as Empresas Públicas, e o afastPmento do sistema de contratação, pelos motivos mais diversos, pode causar um sério prejuízo econômico à empresa. Por isso. não há deci!;ões a respeito da aceitação
tácita. pela colocação dos equipamentos em atividade antes de o conjunto
das obras estar concluído, ou referentes à aplicação do princípio da boa·
fé, notadamente quanto ao adimplemento aos deveres secundários, que
podem vincular o empreiteiro e o dono da abra.
E possível que certos aspectos peculiares à contratação com O Poder
Público venham a desaparecer com o pr<X!esso de privatização que se
inicia. Como quer que seja, é necessário dxigir maior transparência no
contrato de engineering, o que determinaria' fosse ele disciplinado, como
sucedeu no direito alemão, com o "contrato de viagem" (Reisevertrag),4O
para só citar um dos exemplos mais recente~. Na atualidade, manifesta-se
uma tendência para leis especiais reguladoms de determinados contratos
cuja complexidade tem exigido um provim~nto legislativo. No caso não
parece possível inserir o contrato de engintering no Código Civil, tendo
em vista que nele se manifestam aspectos de direito público. Mas, com
toda a certeza, é, ainda, insuficiente a regulamentação neste particular,
do Decreto-Lei n. 2.300, mesmo porque ela se restringe, apenas, 80S
contratos administrativos com a União, nã() abrangendo, em sua totali·
dade, os diferentes aspectos do contrato de: engineering. que pode realizar-se entre particulares.
O

Apesar de 3 desregulamentação ser uma das finalidades urgentes no
direito de todos os países, e ainda quando. não seja em princípio favorável à descodificação. parece certo que, no caso, é imperiosa a edição
de uma lei especial, que consolide as disposições, usualmente, utilizadas
nestes contratos, não deixando de inserir çláusulas gerais que adaptem
a sua aplicação às hipóteses sempre inprevJsíveis mas que vêm necessa·
riamente a ocorrer.
40 BOB, § 661, a e
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Projeto de Código Civii Inviável
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SUMARIO
I. Inlrodw.;âo. ll. Dados históricos. I lI. Direito Comparado. IV. Críticas ao mêrito do Projeto. V. Superveniência de illcon8ti/ I/ (Íon rilirlarll' do Proji'lo_ V I. ('(l';dllsões. VII. Bi/Jlioqmfia.

Il1lroduç'i/O

Alinham-se aqui ligeiras comiJera~ue:' ::,ubre o de:'lino do Projeto de
n,O 118. de 1':l84, no Senado federal. uriginário da Câmara dos Deputados
onde tinha o n. O 6 34-B, de [':l75. ,ohre a imti 1lI ição de UIll novu C'údii'J

Civil,
Começa-sc por dadm, hist6ricos du imcnsu Ll'ubalho l: ingentl:" lutas
de tantos L: tão insígnes juristas pátrio:, pela codificaçi.io que culminou
com a obra monumental de CLOVIS BEVILAOUA, honra ç glória Jl:st«
naçào. I3reve~ referências üs tentativas de dcsmcmbramento l: de 5ubsLiruiçi.io do Código Civil pelos Anteprojetos de 1941, 1963, 1964. 1965,
lY72, 1973, que re:,ultüu no de [975 cm debaLc. Rebat(:-se o argUll1~nLO
de ancianidade do no~so Código com os cxcll1[Jlüs de Códigos famosb"imos do mundo, bcm mais antigos que o IlIl'asilciro c que pcrl1luncccm
vigorantes, adaptados ao~ tempos que currem, scgundü as situações suciais a regerem. Fala-sc nas argüi<;ôes dl: inconstilUcionaIídadc du uprovaçào melancólica do Prujcto, na Câmara dos DepwaJos. upós 10 anos
de tramitação. pelo VaLo apenas das lideranç8s partidürias. Quanto <lO
mérito, há um resumo de ponderáveis críticas sobre II wnteúdo do Projeto. Entra-se no âmago da questão que é a supcrvelli0ncía dc inconstitucionalidade em face Ja Constituição Federal promulgada em 5 de outubro de 1988, fazendo-se uma demonstração resumida dos di spositivos fu!minados com o novo Texto constitucional quc. se aprovados, redundariam
em normas natimortas. Por fim, a constatação da inviabilidade do Projeto,
R. Inf. legísl.
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como se vê das Conclusões, com oferecimento de sugestões para que o
Senado Federal rejeite o Projeto, preserve o atual Código consubstanciado
na Lei n.o 3. 07 L de 1.0 -1-1 9 16, alterado por uma lei simples que lhe
faça as adaptações necessárias ante os novos tempos.
Corno foi di to:
"O nosso celebrado Código Civil, de tão sólidas estruturas,
não implode com o sopro renovador. Oxigena-se. E se revigora,
com a força do poder constituinte que lhe alarga horizontes."
(TAVARES, José de Farias - in O Código Civil e a Nova COMtituição - Ed. Forense - Rio, 1990, p. 152.)

11 -

Dados históricos

Alguns registros dos esforços codificadores podem refrescar a me·
mória e levar a consciência político-jurídica nacional a melhores refle·
xões sobre a tendência ao abuso da legiferação.
Diplomas legais primorosos, frutos de labor imenso dos mais lúcidos
juristas, são postergados, freqüentemente, pelo vezo iconoclasta da inovação inconseqüente. Corno anotou, a propósito dos trabalhos para edi·
ficação do nosso Código Civil atual, o pensador SILVIO MEIRA:

"J:. uma longa e dolorosa hisGÓria a dos projetos de codifi·
cação no Império, todos eles elaborados por homens de altíssi·
mo merecimento, mas, infelizmend:, relegados a segundo plano,
desprezados mesmo."
(in CLOVIS BEVILAQUA - Sua Vida. Sua Obra - Edição
Universidade Federal do Ceará - Fortaleza, 1990, p. 139.)
Sabe-se do ingente esforço de TEIXEIRA DE FREITAS que, após ter
reunido a multifária legislação civil vigente no Brasil da época, ofereceu
ao País a sua famosa CONSOLlDAÇAO. O que despertou entre os estudiosos do Direito positivo a necessidade da elaboração de um Código nacional, nosso, atualizado, e genuinamente brasileiro, levando o governo
a lhe contratar os serviços para tanto, em 1859. Trabalho que despertou a
inveja e o despeito generalizado, a ponto de, sem mais nem menos, ter
em 1872 rescindido o contrato. Frustrando a grande obra, para satisfação
dos invejosos, o rompimento com o nosso x:nais brilhante jurista tenninou
por beneficiar país estrangeiro (como sempre ... ), no caso a Argentina,
que fez do esboço a base do seu Código Civil. desde 1873 em vigor,
até hoje. Tão bem que ninguém ousa substituí-lo. Segue-se a tentativB de
NABUCO DE ARAÚJO, que trabalhou durante o período de 1873 a 1878,
falecendo sem conseguir ultimar o trabalho que tinha em mente. Depois
o Projeto de JOAQUIM FELlCIO DOS SANTOS, rechaçado pela Comissão Revisora composta por Lafaiete Pereira, Ribas, Gonçalves de
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Andrade, Coelho Rodrigues e ferreira Viana. Em 1881 rC!oma-se o assunto
com trabalhos de FELlCIO DOS SANTOS e LAFAIETE. logo em 1883
abandonados. Persistindo Dom Pedro 11 no propósitu dc marcar o seu
reinado com a <.:laboração de um grande Código CiviL tal qual o fizera
NAPOLEÃO no começo daquele s~culo, nomeou em 1899 uma Comissão
encarregada de providenciar um projeto digno do ~cu Império, composta
de: Tosé da Silva Costa, Moreira Pena, Herculano de Aquino e Castro e
Coelho Rodrigues, Com o t') de novembro, abortou o empreendimento.
Na República os cuidados cmneçaram cedo, logo em [890. CUIl1
Campos Salcs como Ivlinistro da Justiça confíando a tarefa a COELHO
RODRIGUES, que não logrou 0xiLO. rcpdido que foi o seu projeto em
1893 pelo próprio Cuverno Pl'üvisúrio tk rlori<1110 Peixoto. Por isso
SILVIO MEIRA diz a respeito do l1wlo?ru dc COELHO RODRIGUES:
"cujo direito Ü remuner<lçãu !"oi-lhe negado. forcando a
judicial" (ibidem, p. 1..J2).

aC~-lu

Presidente da República, Campos Sales. tendo como Ministro da
Tustiça
extraordinário paraibano Epitácio Pessoa. determina em 189g
a retomada do assunto codificação civil. Epítácio, por conhecer bem,
como colega da Faculdade de Direito de Recik o jovem Professor CLOVIS
BEVILAQUA, sabendo do seu talento e da profunda erudição. confia-lhe
a missão de redigir o projeto de tão almejado Código Civil. Com :.t palavra,
novamente, SILVIO MEIRA:

°

"A notícia mé certo ponto surpreendeu algumas jreCl~ culturalo do país, porquantu havia outros jUl'iSeUllsultos, mais velhos,
que se julgavam com maiores credenciais do que o jovem civilista cearense. filho de Viçosa, onde nasn~u a 4 de outubro de
1859. Entre os juristas de maior projeção. candidatos potenciais
li nobre tarefa, se encontravam nomes eminentes, como os de
Lafaictc Rodrigues Pereira. Antonio Coelho Rodrigues (pruvindo, dl' cxperiências anteriores malop:rad<Jsl .: Rui Harbosa.

Mas EpiLácio Pessoa, que conhecia de perto o convidado em
exposição de 10 de novembro daquele ano (1899) explicava 3S
razões por que se fixara no nome do professor nordestino. Clóvis
estava naturalmente indicado - escrevia Epitácio - não apenas
por ser um "dos nossos mais profundos jurisconsultos. eomu
também por ser autor de assinaladas obras de doutrina - .. Direito da Família", "Direito das Obrigações", "Direito das Sucessões", em que desenvolvera quase todo o direito civil"."
(ibidem, p, 146).
Mas, nem com tal recomendação seria pacífica a mlssao de CLOVIS.
Rui Barbosa, malferido na sua justa vaidade de pretendente à honraria,
criticava, a princípio, causticamente, a escolha de Bevilaqua. até então
R. Inf. legisl.
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desconhecido da antiga Corte. Inglêz de Souza não fazia por menos na
diretoria do Instituto dos Advogados Brasileiros. Voltando a SILVIO
MEIRA:
"Pelas datas dos ataques desses dois juristas (março de 1899)
verifica-se logo o espírito preconCebido, a sem-razão de uma
censura prévia, antes de conhecer o de que era capaz o artífice.
:e que, tanto Rui, quanto inglêz er.m candidatos à nobre tarefa.
Viram passar para outras mãos a missão que intimamente desejavam fosse sua." (ibidem, p. 148).
A batalha foi árdua. desde a Comissão. Revisora nomeada pelo Governo para opinar no âmbito do Poder Executivo, e formalmente apresentado ao Congresso Nacional, a começar peJa Câmara dos Deputados, em
17-11-1900. Recrudesce o combate na imprensa e acendem-se os debates
parlamentares. Longa seria a enumeração das marchas e contra-marchas na
Câmara dos Deputados e depois no Senado da República.
Neste passo há que se destacar, pelo tnenos, dois exemplos, dentre
muitos, que denotam o espírito avançado de CLÚVIS BEVILAQUA e a
cegueira do combate que se lhe deu. Transcrevendo·se, para maior
fidelidade:
"Mas certos dispositivos, que, melhor accentuavam a feiçio
liberal do Projeeto, desappareceram ou foram modüicados:'

"r-;a parte geral, art. 6.0, se (azia a declaração de que a
mulher. juridicamente egual ao homem, nas relações civis não
perdia a sua capacidade pelo matrimônio, que, se é a sua dignificação social, não póde ser degradação jurídica," - (CLOVIS
BEVILAQUA - in Código Civil d~ Estados Unidos do BrasilComentários - ed. Histórica - Ed. Rio, 1979, p. 28).
E ainda:
"O reconhecimento dos filhos ilegítimos de qualquer espécie e a investigação de paternidade! com as necessárias cautelas,
eram conquistas da éthica e do altruismo, a que adherlra 8 Commissão revisora. Foi o Congresso que se repelliu, não reparando
que esse direito da hypocrisia, em vez de resguardar 8 paz e a
dignidade da famflia, é um ma] que deteriora os tecidos da céllula
sociaL" (Idem, p. 30.)
Para felicidade nossa, RUI BARBOSA. por fim, reconheceu o grande
mérito jurídico do Projeto CLOVIS BEVILAQUA e emprestou-lhe, como
Senador, na redação final, significativa colaboração (embora duramente
criticada por Carneiro Ribeiro), com a roupa,em literária que ornamentou
o grande diploma legal. Tornou-se, em razão disso, um monumento da
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cultura bra~ileir<l. <Idmiradu em tudü LJ mundo civilizado, o Código Civil
constante da Lei n.' 3.071, de 1."-1-1916.
Claro que o Código, como qualquer diploma kgaL não pode ficar
imune às transformações sociais, nem mumificado, intocável, para sempre,
Tcm quc acompanhar a cvolução da sociedade. E para isso a obra de
CLOVIS BEVILAOUA foi cientificamente eSlruturada de tal forma que
o desenvolvimento das relaç6es jurídicas a qualquer tempo poderá ser
inserido em seu bem posto organismo legislativo, Basta, para exemplificar, o
Estatuto da Mulher Casada - Lei n." 4.121, de 1962. com uma verdadeira
revolução no Direito de Família que não mutilou o Código, antes, pelo
lOlltrário. deu-lhe revit:l!izaçãu aplaudida por todos os cultores do Direito
brasileiro.
Em 1941 surgiu a idéia de Código das Obrigaçoes, tentando desmembrar esta park do Código Civil. Daí o anteproJeto apresentado por Comissão composta dos professores Orosimbo 1\onato. Philadelpho Azevedo c
Hahnemann Guimarães. que não prosperou. Em 1963 o Professor Orlando
Gomes apresenta seu anteprojeto de Código Civil, que após revisão levada
a efeito pelo mesmo Orlando Gomes. além de Orosimbo Nonato e Caio Ma·
rio da Silva Pereira. levada a efeito em 1964, toma nova feição. Ainda em
1963 surge o Anteprojeto de Código das Obrigações, de autoria de Caio
Mario da Silva Pereira e em 1964 o de Sylvio Mareondes e Thcophilo de
Azeredo Santos. O Governo Castello Branco envia ao Congresso dois
projetos em 1965 - um para substituir o Código Civil. que tomou o
n." :3.263. e outro de Código das Obriguções. de n." 3.264, n:tirados
pelo próprio Chefe do Poder Executivo nos unos de 1966 e 1967. respectivamente. em face da forte oposição dos estudiosos. Prevalecendo o enten·
dimento da unificação da matéria, Comissão chefiada por Miguel Reale
c composta de: José Carlos \1on~ira Alves, Agostinho de Arruda Alvim.
Sylvio Marcondes, Eben Vianna Chamoun, Clóvis Couto e Silva e Torquato de Castro oferec:e um A nteproieto de Código Civil. em 1972.
Esse anteprojeto foi revisto pela mesma
tou no Projeto n." 634-B, de 1975.

Comis~ão

em 1973, e resul·

Dez unus depois, no dia 9 de maio de 1984 ;';S5;'; proieto foi declarado aprovado pela Mesa da Câmara dos Deputmlos. em proc:esso de votação de lid;,;ranças partidúri as, votação simbólica. na presença de 34 depulados somente. Um final melancólico para um empreendimento de lal
magnitude, Processo legislativo esse acoimado de inconstitucional, na
época, pela falta do quorum exigido que seria de 240 deputados, segundo
denunc:ia )OS]': PAU LO CAVALCANTI apud Contra a Substituição do
Código Civil - OAB/PE - Cadernos 11," 4,
\1ais 7 anos se passaram e o Senado não deu andamento ao malfadado
projeto que ali tem o n." 1 18, de 1984. Ainda bem, pois em 5 de outubro
R. Inf, legis1.
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de 1988 foi promulgada a nova Constituição Federal que dispõe em sentido
contrário a muitos dos seus dispositivos. desarticulando e desautorizando
irremediavelmente ta] projeto.
UI -

Direito Comparado

Sobre a ancianidade do nosso Código Civil tão alegada pelos que o
querem destruir fala irrespondive1mente o direito positivo de vários povos,
dos mais cultos do mundo contemporâneo. A começar do Code Civile,
orgulho nacional da França em vigor desde 1804 e que ninguém tem a
pretensão de substituir. O BGB alemão, também do século passado. e que
com aquele. serviu como o grande modelo do nosso, está aí, firmemente
vigendo, sobrepairando a todos os vendavais políticos, inclusive devastadl>
ras guerras mundiais, e, por último, a separação e a reunificação da República da Alemanha. O C6digo Civil da Argentina, inspirado no Esboço de
TEIXEIRA DE FREITAS, antecedeu o nosso e já é mais que centenário.
O da Espanha que é o do ano de 1889, com todas as vi cissitudes daquele
grande povo. E, para não alongar, os países latino-americanos, com todos
os percalÇOS da crônica instabilidade política:, conservam os seus ]ongevos
códigos como segurança jurídica dos seus povos. adaptando-os às novas
situações sociais de cada época.
IV -

Críticas ao mérito do Projeto
Toma-se aqui, como expressão síntese das críticas negativas sobre o

conteúdo do Projeto n,O 634-B, de 1975, da Câmara e 118, de 1984. do
Senado, o pronunciamento do jurista
obra citada.

Jost

PAULO CAVALCANTI, na

Deixando-se de lado a argüição de inconStitucionalidade daquela aprovação simb6lica da Câmara dos Deputados, que ultraja a dignidade científica do Código Civil que pretensiosamente visa a ob-rogar. leva-se em
consideração a seriedade doutrinária da exposição de CAVALCANTI por
ser em quase totalidade irretrucáveI. Tome-se-lhe, por empréstimo, algumas,
poucas, dentre as muitas apreciações sobre erros e inconveniências legislativas e jurídicas do Projeto impugnado:

1.0 - a utilização, em larga escala, de normas jurídicas elásticas,
redigidas em branco, por darem aos juízes as tarefas de completá-las, numa
revivescência da Escola de Direito Livre, de há muito sepultada nos escombros do nazismo;

2.° - outro erro de política jurídica está no art. 462 do Projeto, que
deixando de ex.igir a fonna definitiva nos contratos preliminares, pereniz8
a improvização;
3.° -

532

a omissão, no art. 548, da renúncia na doação;
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4.° ~ a exigência, no art. 661. de poderes expressos e especiais para
hipotecus e transaçõcs, renúncias. e que develiam ser exigidos os especiais
para atos de alienação gratuita, enquanto deveriam ser apenas expressos
nas hipotecas;

5.0 _ inexigência. no § 1." do art. b7Ü. de podere~
âuis para atos de renúncia;

expressos e espe-

6." ~ inexigência. no art. 1.874. Lk computaçiío de renlÍncias no
e<ílcl1lo da parte disponível:
7," -~ão

a

justificaciío de

Illlll i\·u~. Ih] :lrl.

1.1'.71. hem como a indefini-

de cautela sociana;

8." -- a não·inclusão de tlornws existentes cm v<.Írios códigos estrangeiros e outras ainda inexistentes no Direito Comparado, mas sugeridas
por ele. CAVALCANTI. a rcspeito de il10nçõcs que dariam caráter mais
atualizado ao diploma projetado;
g.o

~

a falta, no art. 1.102. de ddinição dos efeitos da culpa sobre

a boa-fé e a dúvida diante da hoa-fé e da má-fé.
Levanta, além dos erras de política kgislativa supramencionados,
erros. ainda. de natureza conccitual e de lingi.!agem. dentre os quais se podem
destacar: arts. 47,78,120.693. mqlle 709,1.206, lI. 1.418, 1.808.
1 .828, § 2.". Repita·~e: são apenas al~uns exemplos trazidos à baila para
dcmomtrar :1 improrriedade du pruietl 1 , quest0es doutrinárias e vernaculares.
Isto bem antes da Cumtitui~';IU h:deral de ") <k outubro de 1988.

v-

Supcl"I'cniêllcia de inconstitucionalidade do f1rnje/(1

Com o advento da Comtituição prol11l1l~ada em 5 de outubro de 1988
sobreveio a inviabilização do Projeto n." 634-B. ori~inário da Câmara dos
Deputados atualmente em tramitaçãu no Senado Federal mb o n.o 118,
de 1984.

A 110V,) Carta Magna produziu alterações de muita importância no
c.ampo do direito privado. Tramformaç6es profunda" que modificam o
Direito de Família. das Coisas, das Obrigações, das Sucessões, com preceitos gravemente inovadores. Tanto que. muitas disposições do PROJETO,
se, por displicência dos senadores. passassem. sem mais nem menos, a
ser letra de lei, seriam normas lwtilllorlas. Sem dic,ícia. por contrariarem a
Lei "'1aior ora vigente no país.
Pretende-se. Ileste ligeiro trab,Jlho. fazer um levantamento dos dispositivos projetados considerados inconstitucionais atualmente. por exemplo:
"Ar!. I." - Todo homem
na ordem civil."
R. Inf. le9isl.
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Crítica: repetindo literalmente o Código atual, deixa de contemplar
a menção expressa que a Constituição faz, explicitando a isonomia homem
x mulher:
"ArL 5.° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos
seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obriga.
ções, nos termos desta Constituição."
Transcreve-se :

"A Constituição de 1988 elidiu toda e qualquer dúvida,
eliminando controvérsias a respeito da isonomia expressa e especificamente determinada entre os 5exos." (TAVARES, José de
Farias - idem, p. 7).
PROJETO:
"Art. 4." -

São incapazes, relativamente a certos atos, ou

à maneira de os exercer:
Parágrafo único - A capacidade dos silvícolas será regulada por legislação especial."
Crítica:
Transcreve-se :
"Superando isso, a Constituiçiio, que derroga as regras conflitantes, confere ao índio in persona, a legitimatio ad causam
de que tratam os processualistas!' (TAVARES. José de Faria op.cit.,p.18.)
Diz a Consttuição:
"Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações
são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa dos seus
direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os
atos do processo:'
Razão por que o enunciado do dispositivo do Projeto está capenga.
PROJETO:
"Art. 10.

Far-se·á averbaçào em registro público:

I - das sentenças que decretarem a nulidade ou a anulação do casamento, a separação judicial e o Te$tabelecimento da
sociedade conjugal."
534

R. Inf. legill.

B,a.í1io

a. 29

•. 115

Jul.lut. 1992

Crítica: Olmssao da referência ao divórcio. quc c
tucional (cf. art. 226, § 6.").

ú

instituto consti-

11 - dilS sentenças que .iulgarem i1cgítimos os fílhos concehidos 11,1 cUllstúnci;1 do C3salllcllto. c as que declararem J filiação
legítima.

111 -

I)os atos iudiciai" ~llI l'\traiudi(iai, que declararem
.

ou reconhecerem filiação ilegítima.

Crítica: A rcferéncia it i1cgilill1id,l,k de filho:, e frontalmente inconstitucional:
"Legitimidade e i1cgililnidac!e :'ao discriminações do est3do
de filiaçüll hoje vedadas peremptoriamente peh Constituição (d.
art. 227. ~ 6.°"). (T;\ V!\ RES. rose de Farias - op. cit., p. 44).
PROJETO:
"Art. 10.
1\' Dos atos judiciais
que a dissolverem."

l'ritica: rerc o disfll'stu

Ill' ~ (~.

li"

Oll

cXlnliudiciais de adoção ou

,Irt.

2!.7 da Constituição Federal:

"Os filhm, havidos ou não da relação do casamento, ou
por adoção, terao os mesmos dircítos e qualificações, proibidas
quaisquer designações di,el'iminalóri,ls rc:lativas à filiação;".
Ora. se não mais se há de cogitar de filhos legítimos, ilegítimos, adotivos, mas. de. simplesmente FI LHOS. sc'm ~inal distintivo da origem da
filia<;ão, a averbação está proibida. Note-se que a adoção regulada no Estaluto da Criança c do Adolescente - Lei n," 8.069, de 13 de julho de 1990,
sc~ullllo o seu ano 4~L é irrevogável, portanto, não se pode dissolver.
Projeto: Arb. 1.2J9 u 1.244 -

Trata do uoiucapião.

Critica: Toda a Seção r do (',qJÍtulu 11 do Título
l',t;í prejudicada pcla~ dispo5icl\~' constitucionais que
forma, ele usucapião:

do Livro
instituem novas

Constitui<;ão Federal:
·'Art. 183. Aqude lJUC possuir. como sua, área urbana de
até duzentos c cinqüenta mctros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente c sem oposi<;üo, utilizando-a para sua moradia ou
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de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja
proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
§ 1.° O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos. independentemente
do estado civil.
§ 2." Esse direito não será ~conhecido ao mesmo poISUi.
dor mais de uma vez.
§ 3." usucapião."

Os imóveis públicos não serão adquiridos por

"Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel
rural ou urbano, possua como seu por cinco anos ininterrupt06.
sem oposição, área de terra, em zona rural. não superior a
cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de
sua famf1ia. tendo nela moradia. adquirir-lhe-á a propriedade.
Parágrafo único.
dos por usucapião:'

Os imóveis públicos não serão adquiri-

PROJETO:
"Art. 1.471.

Podem ser objeto de hipoteca:

I - os im6veis e os accssóriOll dos imóveis conjuntamente
com eles,"
A Constituição inscreveu, dentre os direitos fundamentais, a salvaguarda da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.
Constituição Federal:

"Art. 5.° XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em
lei. desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora
para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produ·
tiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;".
Crítica: Se a propriedade é isenta da medida processual coercitiva da
penhora, obviamente não poderá ser hipotecadit. pois a hipoteca pode levar
11 execução forçada. no caso de inadimplência, e na hip6tese de débito
contraído com a finalidade de aplicação naquele tipo de propriedade.
esbarrará na barreira constitucional que diz &er aquela um bem, em tais
circunstâncias, impenhorável. Sob o título de Disponibilidade relativa, vs.se:
"Dívidas de outras espécies podem, entretanto, ser cobradas
judicialmente, através de penhora. Obrigações por culpa aquiliana, ou contratual, de dar, jazer ou não jazer.
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Exceção ún iça do Jébito provcnicntc lk cll1prc~tltl10~ captatório de recursos destinados às operações produtivas, próprias d"
economia rural, esta sim, que não pode ser exigida em penhora.
O que acresce ao elenco dos bens impenhoráveis - art. 649 do
Código de Processo Civil. Se a cobrança judicial não pode recair
~obre imóvel que a Constituição declara imune à penhora, este.
obviamente. não pode ser objeto de garantia real." (TAVARES,
José de Farias - ihidem, p. 115.)

PRUI ETO:
"Art. 1.509. O cd~amcnlu cstabcb:c a cU11ltlllhão plena
de vida, com base na igualdade dos cônjuges. e institui a família
legítima. "
Crítka: Pelos mesmos mutivos alima aponlaJos. em face do § 6." do
art. 227 da Constituição Federal, ~c os filhos não mais serão discriminados
entre legítimos x ilegítimos. não h,i como se falar em família legítima. A
própria Constituição no Capítulo dedicado à FAT\TfLTA, fala no casamento
sem vinculá-lo à legitimidade (cf. art. 226. chegando mesmo no § 3. do
art. 226. a reconhecer a figura da ENTIDADE FA \1ILT AR. fundada
simplesmente na UNIÃO EST Â VEL ENTRE O HOMEM E A MULHER.
Deseabe, assim. a caracterização de legítima. a ser dada à família constituída
pelo casamento. pelo que o PROfETa. com 1<11 preceito, contrmia a
l.ei Maior.
0

PROJETO:
"Art. 1.514. O homem com dezoito ;1I10~ c a mulher COtn
dezesseis podem casar, mas. para o casamento dos menores de
vinte e um anos. é mister a autOl'iZ<lÇ~O de ambos os pais, ou de
seus representantes legais."
Crítica: Mais lilna vez o PROJETO fl're o prinCIpIO constitucional
da imnomia plena e exp1fcit,1 homem :'\ mulher (cf, art. 5,°. J). Vê-se:
"Ora, como a mulher tem u direito de casar logo u1trap<Js~c
os 16 (dezesseis) anos de idade. justo é que o homem também
o tenha, não sendo de eqüidade. pelo menos, que se negue a este,
na faixa etária (16/18) anos o que se concede àquela." (TAVARES, fosé Farias - ibidem. p. 32,)
PROJETO:
"Art, 1.517. Será permitido o casamento de mCn(1r
incapaz: (art. 1.514) para evitar imposiç~IO ou cumprimento dc
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pena criminaI. ou para resguardo da honra da mulher, que não
atingiu a maioridade. Nesses casos, o juiz poderá ordenar a separação de corpos, até que os cônjuges alcancem a idade legal."
Crítica:
Traz-se à colocação:
"Ora, como o agente do crime de tal natureza, é sempre
o homem. sendo vítima a mulher, é fácil concluir-se que em sendo
esse homem menor de 18 anos, não se lhe pode impingir penalidade criminal." (TAVARES, José de Farias - op. cit., p. 41.)
Sobreveio a Constituição que declara:
"Ari. 228. São penalmente inimputáveis os menores de
dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial."
A legislação especial prevista na Lei Maior é o Estatuto da Criança
e do Adolescente - Lei n.O B.069. de 13-7-1990:

"Ari. 104, São penalmente inimputáveis os menores de
dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta lei."
PR01ETO:

"Art. 1.518.

Não podem casar:

I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco
legítimo ou ilegítimo, natural ou civil;

11 -

os afins em linha reta;

1[[ o adotante com quem foi conJuge do adotado e o
adotado com quem foi cônjuge do adotante;

IV - os irmãos legitimas ou ilegítimos, germanos ou não,
e os colaterais legítimos ou ilegítirhos, até o terceiro grau, inclusive;

v -

o adotado com o filho do adotante."

Crítica: A questão da legitimidade x ilegitimidade supra-analisada nõo
mais tem cabimento em face da norma constitucional (cf. art. 227, § 6.°),
proibitiva de designações discriminatórias da filiação. Pois, se não há filhos
legltimos nem ilegftimos. mas, tão-somente filhos, os demais parentes não
têm mais como serem diferenciados. Quanto à relação adotante x adotado,
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pelo mesmo princípio da isonomia filial, pcnlcu a razão de
antes foi exposto.

~er.

Tudo comu

PROJETO:

.. Art. 1.544. Quando a prova da celebração legal do caresultar d~ processo .iudicial. a inscrição ua sentença 110
livro de Registro Civil produzirá, ussim no que toca aos cônjuges,
como no que respeita aos filhos. todos os dei tos civis desde a
data do casamento."

~amcnto

Critica:
Transcreve-se:
"Agora. com a disposição da Constituição constante do
ano 227, § 6.", indiferente é ií ordem jurídica a cundição de filho
legítimo ou não ou mesmo <ldotívo." (TAVARES, José de Farias
op. cit.. p. 38.)
Pelo que, havido ou não d<l rdação do
filho este é irrelevante.

ca~amento,

para o estado

uc

"Art. 1.551. A anulação do lasamento da menDr de
dezesseis anos, ou do menor de dezoito anos, será requerida."
Crítica: Antes .já foi exposta a razão da im;onstitucionalidade do dispositivo projetado em face da isonomia homem x mulher garantida no
art. 5.", inciso r da Carta de 1988. Nenhuma diferenciação pode mais ser
estabelecida, pois o menor de dezoito anos maior de dezesseis, tanto homem
como mulher poderá casar, ou. simplesmente: se li mulher. logo que ultrapassar os 16 anos pode casar. o homem da mesma idade igualmente
poderCt fazé-Io:
PROIETO:
.. A 1'1.

1. 559 -

~ 1," Extingue-se, 1:111 ,eis meses, o direito de anular U
sarnento da menor de dezesseis anos e do menor de dezoito."

Crítica: Pelas mesmas razões acima expostas, o dbpositivo :-'crá
titucional. violador do princípio da isonomia homem x mulher.
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PROJETO:
"Ar!. I. 560 . A anulação do casamento não obsta a legitimidade do filho concebido ou havido antes ou na constância do
casamento,"
Crítica: Como já exposto, é irrelevante o casamento para o estado de
filiação; é constitucionalmente proibida a discriminatória.
PROJETO:
"Art. 1.561 -

...........•..............•.........

t.

Se um dos cônjuges estava de boa-fé ao celebrar o
casamento, os seus efeitos sÓ a ele e aos filhos aproveitarão:'
§

O

Crítica: Já se explicou por que o casamento é irrelevante para os
filhos. Então tal dispositivo é discriminatório. portanto, inconstitucional.
Se ambos os cônjuges estavam de má·fé 80 celebrar
o casamento, os seu efeitos s6 aos filhos aproveitarão. l i
"§ 2. 0

Crítica: A mesma oferecida ao § 1.0
PROJETO:
"Art. 1. 567 . Criando a família legítima, o casamento legitima os filhos comuns, antes dele oascidos ou concebidos:'
Crítica: Novamente a irrelevância do casamento com relação 808 filhos
dá na inconstitucionalidade do dispositivo projetado porque discriminatório, nos termos antes expostos.
PROJETO:
"Art. 1.569. A direção da sociedade conjugal será exercida em colaboração, pelo marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos,"
Crítica: Também prejudicado o dispositivo em face da Constituição Federal, art. 226, § 5.0 , que diz:
"05 direitos e deveres referentes à sociedade conjugal
são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher."
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ne~ap(ln:ccndo <l l'hçfi <I da ~ocied'llk l>(1fl i ug<ll. dcsa]1<1 rL'ce :1 l'( 11:1buraçüo à tal chefia, evidenlemente, e (l co-participação da mulher l'll1
nada se parece com col:JbOl'açâo, rois nao é supleliv.1. flem acessári'l

PROJETO:

"Art. 1 . 572
;\ lllulhL:r, l)uL:rendu.
Parágrafo único
palronímico do marido."

;ISSUll1C

u nümc

Cril ica: Fel'L: a isonomia .Ia estudada cstabcb:ida na Constituiçi.iú,
art. 'i,". I e 226. § '5.", pois não d,j ao homem a mesma oportunidade.

PROJETO:

"Art. 1.57") - Sc qualquer dos COI1.1uges estiver em lugur
remoto ou não sabido, encarcerado por mais de seis meses, ou
interdilado .iudiciulmclltc. o oulro cxcrcerJ d direção da famíli~i.
c<]bcnclo·lhc <l adlllinislwçào do, hen".··
Crítica; De~apureccfldo como desapan:ccu. por forç,] da Constituição
(arts. 5." 1 e 226, § 5.°) <l chcfiu da famíli.1. u di,pusitivo >cria contnírio iJ
f-e,Y ,\luxima,

PROJETO:

.. Art. 1,582 - A mulher condcnada na ação de separacão .iudiciJI perde o direilo de tNll' o nome do lll<lrido,"
Crilicu: [~tc arligo projct<ldo c ~eLlS purjgrufú~ ddxur:io ue exístil' púr
não ter cabimento o parágrafo único 00 urt. 1. '}72 (tamhém do Projeto),
em face ela iSOnOllliJ homem x mulher jj cstudmla.

PROJ 1:1'0:

"Art. 1.584 - Nilo se dccretarú o divórcio se aínda ni.io
hüu ver sentença definitiva de separaci.io judicial. Dl1 se esta não
tiver decidido sobre a partilha dos bens.
Art. 1,585 - A conversão em dívúrcio d<l separaç:io dos
cônjuges, existente M mais de lrês anos, contada da data da
decisão ou da que concedeu a medida cautelar correspondente,
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será decretada por sentença, da qual não se fará referência à
causa que a determinou."
Diz a Constituição:
"Art. 226 D

°

§ 6.
casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.
após prévia separação judicial por mais de um ano nos casos ex·
pressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de
dois anos."
-

Crítica: Por se conflitarem os dois textos, o Maior revogaria o infraconstitucional que seria, assim, natimorto.

PROJETO:
"Art. 1. 597 - O parentesco é legítimo ou ilegítimo. segundo procede, ou não, de casamento; natural ou civil, conforme
resulte de consagüinidade, ou de adoção."
Crítica: Sobre a questão legitimidade x ilegitimidade e ainda a adoção, os reparos anteriores são aplicáveis ao artigo projetado em análise,
que é, pelos mesmos motivos, inconstitucional.

PROJETO:
"Art. 1.601 - A adoção restrita somente estabelece parentesco civil entre o adotante e o adotado."
Critica: Fulmína o preceito o § 6.° do art. 227 da Constituição Federal, como já foi amplamente estudado. Ora, se não pode haver qualquer
distinção entre os filhos, mesmo adotivos. razão alguma haveria de se
admitir norma como a projetada, visceralmente contrária à Constituição.
PROJETO 1.658.

Arts. 1.602 a 1.617,1.621 a 1.635 e 1.636 usque

Crítica: Por tratarem da filiação legítiIna. da legitimação, dos filhos
ilegítimos, da adoção e do pátrio poder consideram-se irremediavelmente
prejudicados em conjunto, pelas razões da isonomia filial que a Carta
Magna estabelece no art. 227, § 6.°, segundo argumentos reiterados até
aqui. Só ar está um motivo de proclamar·se inviável o Projeto do preten·
dido novo Código Civil.
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PROJFTO:

"Ar!. 1. 721 ~ F\~'llIl'll1-'c
administração dos pais;

~IS~illl

clt)

lI~lIrrlltll

ClllllU

da

I - Os bens adquiridos pelo filho ilegítimo, ante~ do rI,.'·
conhecimento .. '
Crítica: Vê-se a impossibilidade de distinguir-se filhos legítimos e
ilegítimos, as apreciações anteriores que se aplicam il hipótese.
PROJETO:

"Art. 1.760 -

As

Podem escusar-se da 111t.:la:

lllulhere~

casadas,"

Crítica: O privilégio feminino de escusar-se da lUtcla tornou-se incabível em face da isonomia homem.\" nlulhl:'f. por força da ConstituiçiiL)
Federal. 'In. 5.", 1, como já se viu.
PROJETO:

"Ar!. 1.787 -

Ces~a

a condiçi:Jo de tutelado:

I~

,

,

.

II - Caindo o menur sob o pátrio poder. no easo ele legitimação. reconhecimento ou adoção."
Crítica: lá foi visto que a legitimuçiio n<1O tem mais cabimento
face á proibiç<.lo constitucional de designações discriminatórias de filhos
de quaisquer condições. Desaparecendo essa figura desaparece a validade
constitucional do inciso ora analisado.
~o l:ampo do Direito das Sucessões a isonomia filial proclamada na
Constituição. ar!. 227, ~ 6.°. como vi~to. determina u ineficáciu de vári<ls
normas do Projl.:to:

PROJETO:

Ar1. 1.858 - llSq[/(;' 1.862: regulando relações sucessórias
com filhos adotivos.
Crítica: As mesmas considerações já dispendidas a respeito da isonomia filial (cf. art. 227. § 6.°), que faz desaparecer a diferenciação c
proíbe qualquer referência discriminatória.
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Note-se que as críticas ficaram limitadas a apenas alguns dos dispositivos do Projeto de Código Civil que se revelam inviáveis em decorrência da nova Constituição brasileira.

VI -

Conclusões

°

1 Projeto n.O 634·B, originário da Câmara dos Deputadoa e
que se encontra no Senado Federal sob n.O 118, de 1984, em processo
legislativo, tornou-se absolutamente inviável,pela superveniência da Constituição Federal de 1988 que, ao dispor sobre o direito privado de modo
contrário, em muitas hipóteses, 110 PROJETO, proíbe a norma infraCODJtitucionlll de le8e lerenda.
2 - Os senadores da República não podem aprovar o PROJETO
tlll qual foi posto pela Câmara dos Deputtldos, em face dos vícios de
inconstitucionalidade, que são insanáveis.

3 -

Emendar o Projeto para adequLtlo à nova Constituição seria

uma tarefa despropositada, já pelo volume: do trabalho numa casa legislativa assoberbada com gravíssimos e urgentíssimos problemas nacionais,
já pela impertinência estéril, de nenhuma vàntagem científica e sem conveniência social.
... - A solução plausível é a rejeição pura e simples do PROJETO,
remetendo-o ao arquivo.

S - Em seu lugar, sugere-se a elaboração de um simples projeto
de lei, tão-somente, alterando o texto do atual Código Civil, Lei n." 3 . 071,
de 1.°-1-1916 - adaptando-o à nova ordem. constitucional, preservandose o monumento legislativo que orgulha o Brasil.
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A Admissibilidade do Recurso Especial
\[rCU:L A"CEUl !1·\lUiOS D". :)11 '"A

Professor de Processo Civil nu Cenero de
Ensino Unificado de Brasília ~ CEDB e do
Curso de Pós-Graduação do ICAT. AEUDF.
Assessor de Ministro no Superior Tribunal
de Jwtiça

A nova ordem constitucional, inaugurada em outubro de 1988. introduziu no cenário processual um novo recurso, denominando-o de recurso
especial (CF, art. 105, 111).

°

Bem examinado, novo remédio impugnativo se afigura como modulação do recurso extraordinário, permanecendo este recurso extremo com
o nome tradicional e restrito à temática constitucional.
A natureza extraordinária do recurso especial tem sido reiteradamente acentuada pelos juristas e magistrados que dele cuidam, 1 norncadament .. . .. O recurso especial, em suma, nada mais é do que o recurso extraordinário antes julgado pelo Supremo Tribunal Federal, com exclusão do seu bojo
da matéria constitucional". ANTôNIO DE PÁDUA RIBEIRO, "Do recurso especial
para o Superior Tribunal de Justiça", in Recursos no Superior Tribunal de Justiça,
São Paulo, saraiva, 1991, p. 49.

"Trata-se de modalidade de recurso extraordinário lato sensu...... SALVIa
DE FIGUEIREDO TEIXEIRA. in O Recurso Especial e o Superior Tribunal de
Justiça, op. cit., p. 69.
"Ambos os recursos, extraordinário e especial, integram a classe dos recursos
extraordinários. , ." SERGIO BERMUDES, in O procedimento dos recursos ex/raordinário e especial no juízo recorrido. op. cit., p. 197.
"Mas o recurso especial restaurou a antiga estrutura do recurso extraordinário,
embora esse com aquele rótulo e com órgão julgador diferente:' ALCIDES DE
MENDONÇA LIMA, in Recurso extraordinário e especial, op. Git., p. 142.
Ao lado do recurso extraordinário, existe hoje o recurso especial. ambos
com a função de tutelar a autoridade e a unidade do direito federal." PAULO
ROBERTO SARAIVA DA COSTA LEITE, in Recurso especial: admissibilidade e
procedimento", op. cit., p. 191.
R. Int. legisl.

Brasília

a. 29

n. 11 S

jul./set. 1992

S4S

te o Ministro ATHOS GUSMÃO CARNEIRO que, tanto em sede doutri·
nária, quanto nos votos que profere no Superior Tribunal de Justiça,
tem sublinhado que "o recurso especial extraordinário é." 2
Na dicção do processualista:
"Como idéia básica, está a de que o recurso especial é
um recurso extraordinário, e, assiM, lhe são aplicáveis, via de
regra, as construções doutrinárias e jurisprudenciais sobre a natureza, finalidade e admissibilidade do recurso extraordinário.'"
Posta em evidência a sua natureza e~pcional, não seria exagero
afirmar-se que o seu manejo não colima, imediatamente, a Justiça para
a parte nO caso concreto. 4. Esse desiderato deve ser alcançado no exer·
cício do duplo grau de jurisdição, nas instâncias ordinárias. 6
;, ..... modalidade que é do recurso eztraorlllnárJo... " Resp. 1.619-RJ, DJU
18-12-89 - ..... bllJxa dos autos ~ ~para a. apreciação tundamentada doa
pressupostos especlficoa de &dm1s8Jbllidade do re4urso especi&1, QUE EXTRAORDINÁRIO ~" - grifou-se, Resp. 2.576-RJ, DJU 150-6-90. E consignando en.tamente
essa expressA0, dentre JnUmeros, os Recursos ~pecla1s: 444-RJ, nJU 15-10-90;
l.882-RJ, DJU 26-3-90; l.982-SP, DJU 2-4:-90; 2.34:3, DJU 6-8-90; 2.814:-MT, DJU
6-8-90 e 4.21~8P, DJU 22-10-90.

'

3 "Ano~ sobre o Recurso EspecIal", in Recursos no Superior Tribunal de
Justiça, SP, 8a:raiva. 1991, p. 109.

4 CANDIDO RANGEL DINAMARcO, fiel at> pensamento eaposado em obra
lapidar (A ~n.strumentalidade do proceuo, Ed. ~vista dOll TribunaJs, BP, 2' ect.
1987), inllW'lrtl-&e com veemência contra a. ~ndil"'en.ça ét1co-deontológka do recurso extraordJná.rio - e, qora, do recuno especial -, &Cfntuando, forte em
KAZUO WATANABE, que "todo eae contexto 4e garantias está eJ ])OIto pela
Constitu1çlo como penhor da franquia do ace.vo d Jrutiça, que representa o
anseio mais elevado de todo o sistema procell8~l, dos leUS criadores, dos leU!
operadores e sobretudo dos consumidores do serviÇo JuriadiclonaJ. Acesso 1 JWJtiça
é, na palavra de agudo pensador pátrio, acU30 4 ordem 1urfdica 1U3ta, ou seja,
abertura de caminhos para obter lIOluç6es jus~ pua contlltoa e ellmlnaç4.0 de
estados de inBatiS!açAo - justas porque con1or.mes com os padr6es étnicos e
soclaJs da Naçio. NAo haveria por que destacar um instituto proceasual como
o recurso extraordinário, e isolá-lo desse contexto. A idéIa de Que ele tem 1IÓ a
mJasAo de pre5ervar o ordenamento Jurid1co federal const1tu1, afinal, reflexo de
uma premiasa de maJor espectro que é a da supqata ind1ferença ética do sistema.
processual. Quando paaaamos a pensar no proc~ como Instrumento ético a
serviçO da Justiça e paciflcaçAo, e nio apenaa meio técnico de atuação da lei,
chegamos à negação daquele con11namento técnico juridico do recurso extraordJnário" "Superior TrlbUDal de Justiça e acesao à Ol'dem JurldJca justa", in lücurS08
no SuperWr Tn"bunal de Justiça - 8P, saraiva, 1991, pp. 250/251. O argumento
é, a toda as luzes, lrrespondível.
5 "A inatAncia ordiné.ria se ezaure com a úItJma dec1sAo expedida pelo Tribunal no 8egundo Grau de JurisdiçAo, instância em que se discute e se examina
a C&UB8 em toda plenitude. O Supremo Tribunal Federal e o SUperior TribUDal
de JUBtiça, segundo a ordem juridico-1nstitucionsU vigente, nto sAo Tribunais de
Terceira InstAncla, mu Tribuna1B Especiais, sob • perspectiva ora tratada, destinados a exercer o controle da constituciooalldade e da legBlldade do julgado
proferido na InstAncia inferior" - .Resp. 1.598 - CE, ReI. Ministro TORRIlAO
BRAZ, DJU 27-4:-90.
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Os objetivos primordiab do novel instituto são, antes, a garantia da
integridade do direito fcdcr,J1 c J harmonia da jurisprudência nacional,
servindo o direito da parte, prctcllsamente violado pela decisão recorrida,
como instrumento hábil a acessar a extraordinária illstància.
Com inteira propriedade, e lastro em doutrina de ponta, assevera o
Ministro CLÁUDIO SANTOS:
"A primeira dessas finalidades é, portanto, a defesa do direito objetivo e a unificação da Jurisprudência, como ensina
Piero Calamandrei, em ~ua cckbérrima obra A cassação civil. É
a correta aplicação da lei nas decisões judiciais, com a qual se
bmca a segurança jurídica e a igualdade dos cidad30s diante
da lei, assim como a defesa da supremacia do órgão legislativo,
consoante a visão do mestre italiano. A função decorrente desse
objetivo define o caráter político do recurso e sua 11m ureza constitucional, de acordo com as observações de Enrique Vescovi.
e essa mesma função é chamada de função Ilomofilácica - (110l110filaquia em italiano), palavra derivada dos vocábulos gregos
nomos e phylasso, que significam n::spectiv3lnente, lei e guarda,
em vernáculo." ,;
Feita essa colocação inicial, impende analisar. quanto à
de do recurso. se há alteração substancial ou discrepância
relação ao recurso extraordinário, do qual deriva e de cuja
dica ainda participa. Ao fim e ao cabo sr.:; constata que, em

admissibilidade monta em
natureza juríverdade, não.

Para efeitos didáticos, é conveniente abordar o assunto tendo em mira
as duas oportunidades processuais em que ele ocorre: o juízo de admissibilidade, efetuado no Tribunal de origem pelo seu presidenLc (ou a pessoa
designada no Regimento Interno), e o exame do cabimento, efetuado pelo
Ministro relator e pela Turma Julgadora do Superior Tribunal de Justiça.
À semelhança do que ocorria (e ainda ocorre) com o recurso extraor·
dinúrio, o recurso especial é interposto perante o Presidente do Tribunal
a quo, onde se exerce o juízo de admissibilidade do apelo raro (Lei n.
8.038, de 28 maio de 1990, art. 26).
U

Consiste tal exume na verificação do preenchimento dos reqUIsitos
necessários para se ascender ao patamar excepcional. Daí decorre que, em
princípio, deveria cingir-se à constatação da ocorrência dos pressupostos
genáicos dos recursos (sucumbência, interesse, tempestividade, adequação, preparo e regularidade procedimental), além de indicação das hipó6 FRANCISCO CLAUDIO DE ALMEIDA SANTOS. "Recurso especial - visão
gerar', in Recursos no Superior Tribunal de Justiça, SP, Saraiva, 1991, p. 194.
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teses constitucionais específicas de cabimento do recurso {ofensa direta ou
indireta da norma federal ef ou dissídio jurisprudencial).
Esta a opinião de BARBOSA MOREIRA. que, ainda escrevendo sob
a 6tica da ordem constitucional precedente, preleciona:
"Não compete ao Presidente examinar o mérito do recurso
extraordinário, nem lhe é lícito indeferi-lo por entender que o
recorrente não tem razão: estaria,
fazê-lo. usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal. Toca-lhe, porém, apre·
ciar todos os aspectos de admissibilidade do recurso ... " 7

'0

Em idêntico sentido SERGIO BERMUDES (com apoio em MATOS
PEIXOTO, JOS]! AFONSO DA SILVA e ENRICO TULLIO LIEBMAN)
incisivamente sustenta:
"Permitir que o Presidente do Tribunal a quo aprecie a legitimidade dos pressupostos de prmri.mento do recurso é condescender com a usurpação da competência do Supremo (Jeia-se, hoje.
do Superior Tribunal de Justiça) pela justiça de segundo grau.
A lei toma o Presidente competente apenas para admitir o recurso. Incumbe-lhe, pois, tão-somente, emitir julgamento acerca
da admissibilidade do apelo, sob pena de completa desnaturação
da função do extraordinário." 8
Merece, ainda, registro a autorizada opinição de JOS]! AFONSO DA

SI LVA que, em obra clássica sobre o recurso extraordinário, após analisar minudentemente a questão, colacionando julgados do Excelso Pretório e as respeitáveis considerações de ALCIDES DE MENDONÇA LIMA

e LOPES DA COSTA. pontifica:
"Podemos, assim, concluir que a competência do juízo a quo
do Recurso Extraordinário deve limitar-se, legitimamente, à verificação daquilo que chamamos de "oondições de admissibilidade"
do julgamento do mérito do recurso, ou seja: a) das condições
de admissibilidade do recurso (cabimento, legitimação. interesse); b) dos pressupostos procedimentais do recurso (capacidade
de parte, competência do órgão a ql;le é dirigido, tempestividade,
formalidade, fundamentação, juz postulandO; c) das condições
de procedibilidade do recurso, naquilo que essas condições já se
demonstram na pr6pria interposição do remédio." E conclui: "Se
7 Comentários ao Código de

ProceIlW Civil,

vtl1. V, 5'" ed.• RJ, Forense, 1985,

nO 327, p. li97.
8 Comentário,

Tr1buna1ll, 1975,
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Código de Proceuo Clml, 'Vol. VilI, SP, !:d. RevlBta dOIS

:H5, p. 280.
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todos esses pressupostos foram satisfeitos. não pode o juízo a
quo negar-lhe seguimento. "

~,

Todavia, na realidade forense assim não ocorre, No juízo de admisse tangencia (quando n50 se invade efetivamente) o mérito da
decisão recorrida, exercendo-se quase que um novo julgamento da causa,
"m face da impugnaçi:io apresentada pelo recorrente (conforme a grita dt::
expressiva parcela da classe dos advogados).
~ibilidade

Quando da realizaçi:io do I Encontro dos Presidentes dos Tribunais
de Tmtiça. patrocinado pelo Superior Tribunal de Justiça. em sua sede,
em outubro de 1990, essa delicada (c controvertida) questão veio à baila,
de modo explícito, suscitada pela V07. do representante do Tribunal de
Tustiça de Minas Gerais. Desembargador TOSf FERNANDES FILHO. 10
ao conferencista, TVTinistro ATHOS CARNEIRO. !\aquela oportunidade
foi acentuado pelo eminente expositor que o exame acurado. profundo.
exaustivo, pleno de fundamentação - em suma. no limiar do enfrentamenta do próprio mérito - era o procedimento correto, cuja adoção pelos demais participantes do evento. expressamente se "aconselhava".
O fundamento para tal recomendação reside no fato de que no JUIZO
de admissibilidade se realiza (ou devia se realizar) uma análise axiológica
do cabimento do recurso. para a qual é imprescindível um exame abrangente c bem fundamentado. tendo em mira que a adequação do apelo se
acha qualificada por um plus de índole constitucional: o enquadramento
nas hipóteses do inciso IH do art, 105 da Carta Política.
Aill,tificativa acode a razões lógicas. ma, cumpre agregar-lhe. ainda,
uma outra. de caráter pragmático, antes preconizada para a admissão do
recurso e'<. traordinário. conso3nte se vê da seguinte passagem da decisão
do Presidente do Tribunal de Alçada da Bahia. EUVALDO LVS. de
21-12-4 '3, confí rmado por unanimidade pelo Supremo, ReI. Ministro BARROS BARRETO - Df 8-8-44. verbis:
"A finalidade desse diploma legal está, também. em remediar o grande inconveniente. até bem pouco verificado de ficar
o Supremo Tribunal Federal sobrecarregado de trabalho judicial
decorrente do mister de julgar se o caso concreto era ou não
"caso de recurso extraordinário", falando. eloqüentemente. a tal
respeito. as estatísticas constantes de relatório do Exce1cntíssimo

9 Do Recurso Extraordinário no Direito Processual Brasileiro, SP, Ed. Revista
dos Tribllnnis. 1963, nO 153. pp. 367,368.
10

Encon Iro de Presidentes de Tribunais -

Anais, Brasília, Superior Tribunal

de Justiça, 1990, p. 65.
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Sr. Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, que documentam notável desproporção entre a quantidade de recursos
que não foram providos "por não ser caso" e a dos que "conhecidos", o egrégio ad quem apreciou o mérito da respectiva demanda."l!
Sincronizado com tal orientação, JOÃO' DEL NERO, enquanto VicePresidente do Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo. em tese
apresentada no IV Encontro de Tribunais de Alçada, realizado em Curitiba, em novembro de 1975, conclui:
"I - O Presidente ou Vice-Presidente, ao deferir ou indeferir o recurso, portanto, age em tennos de absoluta independência funcional. não de representação do Tribunal, e pre5ta relevante subsidio, nessa apreciação prévia. minorando o notório
excesso de serviço, existente no STF.
II - Esse "julgamento prévio" do Presidente somente verifica se a alegação de violação da lei é "mais ou menos provável"; apenas facilita a "cognição plena" por parte do STF, que
chegará à certeza (moral) sobre aquela." 12
O vetusto argumento permanece válida e extremamente útil no que
conceme ao recurso especial, na medida em que se constata que o juízo
de admissibilidade profundo inibe a interposição do agravo de instrumen·
to, cabível da decisão denegatória (art. 28. lei n.O B. 038/90). consistindo em eficiente filtro processual, permanecendo limitado o acesso à extraordinária instância aos casos mais significativos, quer quanto à controvérsia doutrinária efou jurisprudencial neles suscitada, quer quanto à relevância da temática para o direito federal.
Não fora isso, em breve tempo, inevitavelmente se atingiria o estran·
gulamento do Superior Tribunal de Justiça, mercê do acendrado número
de processos submetidos ao seu exame, oriundos de todos os Tribunais
do País, nos mesmos moldes do ocorrido com o recurso extraordinário
perante o Supremo Tribunal Federal - de triste memória. Quanto ao
ponto. afigura.se oportuno o registro do pensamento do Ministro SÁLVIO
DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, que vem sUlStentando a tese de que, sob
pena de repetição do mesmo fenômeno asfbtiBnte, vivenciado sob o pálio
da ordem jurídica precedente, mister se faz uma corajosa reforma constitucional, restringindo-se prioritariamente os casos de cabimento do ape-

11 Apud JOS:1: DA

sn.vA

PACHECO, In op. dt., pp. 864/365.

12 "O Despac.ho motivado de admIMAo do :&ecurllO Extraordinário", Revt3ta
do! TrfbUn4u, voI. 501, p. 13.
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lo especial à hipótese de ocorrência de dissídio interpretativo entre Tri·
bunais, prevista na alínea c do inciso 111 do artigo 105 da Constituição
da República, 13 A idéia se nos afigura de inteira procedência, porquanto
o prestígio e a predominância dus decisões locais, daí decorrentes, culminaria por abreviar o iler procedimental das demandas. alcançando-se a almejada celeridade na entrega da prestaçfto jurisdicional. De outra parte,
em se desafogando os serviços do Superior Tribulwl de Justiça, otimizarse-ia o estudo de cada caso. intl:nsificanJo o carMer de tribunal federal,
pacificador e uniformizador da jurisprudência. H
Em face desta moldura. tolera-se a invasão do mento da impugnação
recursal como mecanismo de preservoçâo c controle do fluxo dos feitos
que devem (ou podem) ingressar na instância extraordinária.
MOURA ROCHA com precisão já anotou que,
além dos requisitos extrínsecos do recurso cabe ao
Presidente do Tribunal de Justiça apreciar os requisitos intrínsecos. No exercício de suas atribuições. o Presidente do Tribunal de Tustiça cumpre verdadeira transferência de competencia,
iurisdictio delegada (or legis), ao apreciar apontados requisitos
intrínsecos." 15
Ao que tudo indica, o atual procedimento constitui tendência a se
solidificar em futuro próximo, com o compreensível beneplácito do Superior Tribunal de Justiça, prefigurado durante o I Encontro de Presidentes

13 Meditando mais sobre o tema, o eminente jurista tem cambiado seu pensamento para uma posição menos ortodoxa, no sentido de que. pelo menos algumas
questões, de significativa importância jurídica e evidente repercussão junto à
sociedade, deveriam ascender ao exame do Superior Tribunal de Justiça, no que
pertine à ofensa ao direito federal (art. lOS, UI, alinea a da Carta Política),
evoluindo da posição inicial em que somente as hipóteses da alinea c do permissivo constitucional deveriam merecer a atenção do Superior Tribunal de Justiça.
14 NELSON LUIZ PINTO, antecipando sugestão que formulará. em sede de
tese de doutoramento, colima desafogar a instância excepcional através de profunda alteração no sistema de repartição de competência legislativa entre a
União e os Estados-Membros, nos moldes do modelo vigorante nos EEUU. A lucidez
da proposta e o inegável talento de seu aut{)r aumentam a ansiedade que o
conhecimento integral da tese provoca.

IS "Sobre a admissão do recurso extraordinario pelo juízo a quo", Rerisla
Forense, vaI. 267, p, 39Q,
16 Dentre vários julgados, confiram-se:
"Processo Civil. Recurso Especial. Juízo de admissibilidadE', 1. No sistema
recursal brasHeiro o efetivo controle da admissibilidade do recurso especial no
(Continua)
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de Tribunais de Justiça e visivelmente pladtado em reiteradas decisões
daquela Corte. lG

De outra parte, o exame do cabimento do recurso especial ocorre, no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, como primeira etapo no julgamento do recurso, antes do desate do mérito t na orla do art. 257 do Regimento Interno daquela Corte, ossim vazado:
"Art. 257 - No julgamento do recurso especial, verificarse-á, preliminarmente, se o recurso é cabível. Decidida a preli·
minar pela negativa, a Turma não conhecerá do recurso; se pela
ofirmativa. julgará a causa, aplicando o direito à espécie."
Tal análise envolve duas ordens de co:nsideraçOOs. Por primeiro, os
aspectos processuais do cabimento do recurso (adequação. tempestividade,
reguloridade procedimental, interesse e legitimação - dispensado o preparo, a teor do art. 112 - RISTJ). Ao depois. a adequação às hipóteses
de cabimento do apelo, de índole constitucional, a saber, os alíneas a a c
do inciso 111 do art. 105 da Carta Politica
Neste quadro, examina-se, pela alínea a, se a decisão contraria frontalmente tratado ou lei federal, ou nega-lhe vigência.
A ofensa frontal, direta ou simplesmente vulneração da norma fede-.
ral, seriam expressões suficientes para a explicitação da hipótese. Nio
obstante. o legislador constituinte optou por preservar a equívoca expressão "negar vigência", alvo de inúmeras críticas ao tempo em que presidia o cabimento do recurso extraordinário.
Em rápido bosquejo doutrinário, no que pertine à negativa de vigência. encontra-se a respeitável voz de BARBOSA MOREIRA, para que o
dispositivo "já desenha a hipótese de procedência" e não de cabimento
(Comentário ao C6digo de Processo Civil, vol. V, RJ. Forense, 1985, n.O
319, p. 562). abandonado a "neutralidade axiol6gica" das demais hip6teses. De todo procedente a crítica, esse te~, por si s6, está a merecer
um estudo de maior fôlego. 17
PEDRO LESSA, em obra que resiste ao tempo pela solidez dos conceitos nela expendidos, pontifica que ocorre a situação em "qualquer modo
(eo.tlD_çIo)

Tribunal de origem é obrigatório, nAo se JU8ttffcando pronunciamentos meramente
formlW, deficientemente fundamentados. 2. .. ," (Resp. 1. 332-RJ, ReJ. MIDJstro
BALVIO DE FIOUEIREDO, DJU 11-2-90), "RecU1'tJO especial (CP'/88, art. 105-m).

Despacho de admissAo, ou de inadm1ulo. lt o rec01'8O el!IpeciaJ recurso excepcional,
Ao seme1hançs. do recurso extraordfnárl.o. AI:J BdmJt1-Jo, ou tnadmftf-Jo, na. origem,
~mpete ao Presidente do Tribunal examinar 08 fJeus pressupostos conatttuclonals.
em despacho motivado," (Resp, 1. 259-RJ', ReI. )ljnl&tro NILSON NAVES, DJU
13-11-09),
17 Retornando ao tema, o Mestre nlo se furta li. tecer áclda critica li. praxe
d.eaenvoJv1ds. no Supremo Tribunal Federal - e acompanhada peJa SUperior Tribunal de Justiça -, no sentido de IKIJD.ente conhece?' do recurso quando con!l(OODtlDa)

552

R.••f. ......

8rodlio

o. 29

n. 115

j ...IMt. 1992

como se verifique a não-aplicação da lei federal", citando, como exemplo, casos em que: "a justiça local declare previilll1ente inaplicável
a lei federal que pretende aplicar; tácita, sileneiosamenk, sem preliminarmente justificar o seu procedimento, deixe de aplicá-la; interprete a lei
por meios de tais paralogismos, ou de tais sofísmas que a faça negar
título, privilégio, isenção ou direito em geral que a lei confere".18

°

JOSE GUILHERME VILLELA não discrepa do entendimento quando acentua que a expressão tem o sentido de negar aplicação à lei, ou
seja, deixar de reconhecer eficácia à norma federal no caso concreto. 19
SÉRGIO BERMUDES, em escólio ao Código de Processo Civil, observa que vigência "é qualidade da norma jmídica, que toma possível a sua
incidência", sendo aspectos da incidência: o espacial (onde incide), o pessoal (sobre quem incide) e
temporal (quando incide). A propósito, cita
monografia de PAULO Ct:,ZAR ARAGAO, da qual transcreve o seguinte
trecho:

°

"Toda decisão que ameace ou negue a eficácia do preceito
jurídico, a possibilidade de concretização de sua incidência (de
seu enforcement judicial), desaplicando-o, ou aplicando-o inde·
vidamente, representará atentado à cidadela da própria VIGÉN·
CfA da norma jurídica, c justificará, como em boa hora o enten-

(Continuação)

gurada a hipótese de seu prot'imento, desem'olvendo raciocínio lógico-jurídico
irrefutável, nos seguintes termos, verbis: "Para que o recorrente tenha razão, e
por conseguinte o recurso mereça provimento (juízo de mérito), já se assinalou,
é preciso que exista realmente a contrariedade; para que o órgão ad quem possa
legitimamente averiguar essa existência. e portanto o recurso mereça conhecimento
(juizo de admissibilidade), ê suficiente que a contrariedade seja alegada, Todo
recurso especial em que o recorrente alegue que o acórdão recorrido contrariou
tratado ou lei federal é, por esse aspecto, admissivel: e. se não lhe faltar outro
requisito de admissibilidade, dele deve conhecer o Superior Tribunal de JlLstica
para, em seguida, examinar-lhe o mêrito, provendo-o ou desprovendo-o conforme
entenda, respectivamente, que o acórdão recorrido na verdade contrariou ou não
o tratado ou a lei federa!", ("Juízo de admissibilidade e Juizo de mérito no
julgamento do recurso especial". in Recursos no Superior Tribunal de Jlls f ica,
SP, Saraiva. 1991, p. 166). Essa opinião, conquanto respeitabilí~sima I e, cientificamente, exata}, con,'ioante o que vimos de assinalar, não encontra ~ menor
ressonância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tanto mais ouanto
representa ampliar ad intinttum, a admissão do apelo extremo, congestionando
os trabalhos daquela Corte,
18 Do Poder Judiciário, RJ, Livraria Francisco Alves, 1915, p. 111.
J 9 "Recurso Extraordinário", Revista de Injormação Legislativa do
nO 89, p. 243,
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deu o Supremo Tribunal Federal, a acolhida ao recurso extraordinário fundado em negativa de vig§ncia." ~
ALFREDO BUZAID. trazendo à colação O pensamento de MATOS
PEIXOTO ("recusa de aplicação da lei por 'julgá-la caduca, revogada ou
inconstitucional") e de CARLOS MAXIM1UANO ("não é necessária a
negação explfcita de um dispositivo. basta a negação impllcita isto é, que
procedam ou decidam como se ela não existisse, deixem de aplicar") sublinha que:
"O conceito de vigência abrange o direito federal em três
planos: a) o da existência; b) o da validade; c) o da eficácia.
Negar vigência é, pois, deixar de aplicá.lo ao caso concreto. o
que pode dar-se ou pela afirmação de sua inexistência, ou de
sua invalidade, ou de sua eficácia em relação à lide!' 11
Em idêntico sentido ROGJ:.RIO LAURIA TUCCI, para quem negar
vigência equivale a negar aplicação. que ocorre quando se dá ao texto
legal "interpretação incompatível com o seu enunciado, conferindo-lhe.
expressamente, uma inteligência repugnante ao seu conteúdo". ou por
"deixar de aplicá-lo, por tê·lo como inexistente ou revogado", ou ainda,
"omitiNe na consideração de sua existência, simplesmente ignorando-o". b
Deflui desse rápido passeio pela doutrina que a expressão "negar vi·
gência" não pode ser interpretada literalmente, sob pena de esvaziar o
sentido da norma. Em aresto multicitado, ALJOMAR BALEEIRO sinte·
tiza com propriedade. verbis:
"Por vezes sustentei que não aplicar o dispositivo indicado
ou aplicar o não indicado, assim como dar o que a lei nega ou
negar o que ela dá - equivale a denegar a vigência de tal lei.
E ainda continuo convencido disso, pois nenhum Juiz recusa vi·
gência à lei, salvo caso excepcionalíssimo de Direito IntratemporaI ou de loucura furiosa." 211
Ressalte-se, ainda, que a expressão tratado, empregada no texto em
exame, é redundante e expletiva, pois tem a mesma natureza da lei. E
leis federais são as fontes formais do direito federal (inclusive decreto e
regulamento. segundo ROGeRIO LAURIA TUCCI), nelas não se incluindo as fontes secundárias (costume, princípiOs de direito. analogia, juris20 <f A cláusule. negar vigência de Tratado ou Lei P'ederal na sistemática do
RectU'SO Extre.ordlnárJo". apud seRGIO BERMUDES, in Comentários ao Código
de Pf'oc~w CtvU, voI. VII. 2" 00.. 8P. Ed. Rev1&tla dos Tribunata, 1»77, p. 2'71.
21 "Nova conceituaçAo do Recurso Extraordbl.ár1o na ComtituiçAo do Bru1l",
Revista da Faculdade de Direito do Paraná, vol. 11, pp. 5l./66.
22 Curso de Direito Processual, SP, BU!hB.tsky, 1976, pp. 302/3O'l.
23 RE nO 66.152. RTJ 64/676.
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prudência e doutrina) nem as atinentes ao Distrito Federal e aos Territórios.
Quanto à alínea b do autorizativo constitucional, o exame do cabimento transita pelo sistema de partilha de competência legislativa. inscul·
pida na Constituição da República. Daí por que não parece ser a sede do
recurso especial adequada para o seu exame. uma vez que. com toda certeza, passará pelo confronto com a5 norma5 constitucionais de competência, cujo sítio conveniente ~cria o recurso extraordinúrio.:!l
Finalmente, pela alínea c do inciso III do art. 105 da !vlagna Carta,
o Ministro Relator e a Turma examinam o cabimento do apelo raro mercê
da existência de dissídio ,iurisprudencial, que somente se verifica com de·
cisões oriundas de Tribunais diferentes.:!3 tendo em mira que, no âmbito
do próprio Tribunal existe via específica para pacificar a discrepância (incidente de uniformização da jurisprudência, CPC, arts. 476/479).
Ocorre a divergência jurisprudencial quando. em relação à mesma
base fática (circunstâncias factuais peculiares da causa), outro tribunal
propõe solução jurídica diversa.
Ao denegar seguimento a recurso especial, o Juiz JOAQUl\l ALVES, em, Vice·Presidente do Tribunal de Alçada de Minas Gerais, com
precisão e elegância de estilo, assinalou:
"Para que haja dissídio pretoriano atestado, exige-se, antes
de tudo, que o suporte fático dos casos confrontados seja idêntico. Do fato nasce o direito (ex facto oritur jus), uma teve diferença do fato determina grande diversidade do direito (modica
facti difterentia, magnam inclueit ,iuris dil'crsitatcm). a menor diversidade do fato modifica o direito (qualibet millima facti varietas jus reformat) , a diversidndc da razão induz diversidade de
direito (diversitas ratione diversitatem juris indueit." ~I,

24 "Todavia, esta hipótese de recurso especial igualmente configura um contencioso constitucional, pois a contradição entre lei federal e lei local som"ntp
poderá ser dirimida à luz da partilha cOhstitucional de competências ]egislR'.i\"'I:'
entre a União e os Estados," ATHOS GUS:\1AO C AR!\'EIRO , "Anotacões sohre
o recurso especial", in Recursos no Superior TrilJIL71 aI de Justiça, SP, Saraiva,
1991, p. 120.

25 Na linha da construção pretoriana do Supremo Tribunal Fl'deral íSúmula
369). o Superior Tribunal de Justiça editou o Verbete n9 13. de sua jurisprudência
predominante, com o seguinte enunciado: "A divergência entre julgados do mesmo
Tribunal não enseja recurso especial".
2Ei A decisão foi confirmada com o despro\'imento do agravo de instrt1m~ntü
contra ela dedUzido (Ag. n 9 8.814-MG. ReI. Ministro SALVIO DE FIGUEIREDO.
DJU 16-5-91).
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A importância da similitude dos casos oonfrontados 21 é de tal ordem
que o parágrafo único do art. 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça exige, além da comprovação (por certidão, cópia autêntica ou citação do repositório oficial ou autorizado), que se proceda à. confrontação analítica da divergência, deduzida através da
"transcrição dos trechos que configurem o dissídio, mencionadas
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. "
Destarte, a simples transcrição de ementas de arestos não é idônea
à comprovação da divergência 28, sendo de rigor a referida confrontação. 2e
Em síntese, a admissibilidade do recurso especial passa por dois filtros (equivalentes quanto ao conteúdo e méoodo de análise), antes do eofrentamento do mérito. No primeiro, a que chamamos ;u[zo de admissibilidade, efetuado pelo Presidente do Tribunal a quo, no qual se procede
a um fundamentado exame axiol6gico de seu cabimento, com tolerada (e
incentivada pelo Superior Tribunal de Justiça) tangência do mérito. 10 E
no segundo, denominado exame do cabimento efetuado pelo Ministro Relator e pela turma julgadora, no qual se verifica (além dos pressupostos
genéricos) a adequação do apelo às hip6teselS descritas no Texto constituo
cional (CF, art. 105, IH, a, b e c, pressuposto específico do cabimento.
27 "Recurso EspeciB.I. Dissídio jurisprudencial. I - Não se verifica o dlYeMo
de Jurisprudência quando lneX1Bte slmll1tude ou identidade entre 011 cuos confrontados. Art. 255. parágrafo 11nlco, do Regimento Interno do Superior TribUnal
de Justiça.. Súmula n9 291 do Supremo T11bunal Federal. II - RecU1'!O nlo
conhecJdo. Declsio unânime" (Resp. 4.l'5-SP, ReI. NinDtro FONTES DI: ALENCAR
DJU

~-3-91).

28 "A alegAncia de dlsBenslio de Jur1spro~cla noo é prtllJtante quando o
recorrente traz plU'8 confronto simplesmente ementa.s de acárdlo.s." (Reap. 6.53'l-SP,
Rel. Ministro FONTES DE ALENCAR, DJU 11-3-91),
29 Dentre inúmeros, confiram-se: "ReCU1'110 Especial. HiJJÓtese da aUne.. c
(art. lOõ-m) _ No caso da tnterpretaçAo divergente, compete Aquele que recorre
demonstrar de modo BIlB.UtiCO o dissídio, tal a et1i~ncla já. da antIga Súmula n9
291/S'I'P (art. 322, do Reg, BTF). Art. 255. paráçafo ún1co, do Regimento
do BTJ. Recurso Especial não conher.ido". <msp. n9 4. 445-SP, ReI. Ministro
NILSON NAVES, DJU 1~-10-90). " ... II - A mE$'&. juntada de acórdlo tido como
paradigma nAo desonera o recorrente de efetulV a demomtraçt\o analítica da
divergência Jurlaprudenc.lal".
ALENCAR, DJU 11-3-91).

(Resp. n9 6.702-8f. ReI. Ministro

FONTES DE

30 "P1'oceBBUal Civil - Recurso Especial - Exame de admlsslbU1dade - AcraYO
Rea:lmenta.l - I - VlWdo é o despacho do Presidente do Tribunal de origem.
mesmo quando haja, perfunctoriamente, se man11estado &Obre o mérito do próprio
rec\lrllO ellpeciB.1, fato que nAo exclui deste Buperlor Tribunal de Justiça-, tanto
o reexame dos preuupostos de admbsibUidade quanto o do apelo extremo. li Agravo RegImental Improvido" (Agravo Regimental no Agravo de Irurtrumento
n 9 U09-SP. ReI. MinUitro WALDEMAR ZVEITElR, DJU 17-12-90>'
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Noções introdutárias

1.1. As ações, considcrando a pretel1;,uo de din::ito material formulada pelo autor - o objeto da lide - , podem ser de c~'nhecimento (declaratórias, condenatórias e constitutivas). de execLH,:iío ou cautelar, dando
lugar, respectivamente, aos processos de conhecimento, de execução c cautelar. Sâo estas as três formas fundamentais de tutela.
As sentenças de conhecimento, quanto aos ~cus efeitos. levando-se
em conta" a natureza do provimento pretendido pelo autor". süo cl assificadas em sentenças meramente declaratórias, condenatórias (ou de prestação) e constitutivas. correspondendo ús açõcs declarútórias, condenatórias
e constitutivas. A pretensão do autor posta em juízo é que- il'Ú determinar
a natureza do provimento jurisdicional. f: por este motivo que se costuma
dizer que a petição inicial é o projeto da sentença. O Código de Processo
Civil proíbe o juiz de conceder <la autor senknça de natlllcza diversa da
pedida (arts. 128 c 460).
1 . 1 . 1 . Peta sentença declaratória, o juiz declara a certeza da existência ou inexistência de determinada relação .iurídica: ou a autenticidade
* Trabalho apresentado ao final do Curso de Especiali7ação em Processo.
mantido pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia.
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ou falsidade de certo documento. Razão por que se afirma que com a simples declaração da certeza se esgota a tutel~ jurisdicional. Atendido foi o
pedido do autor. E, assim, satisfeita está a sua pretensão: tomar indiscutível a existência ou inexistência da relação jurídica, tal como decidido
na sentença. Por exemplo, A pede que se declare a existência de um seu
crédito em relação a B. A sentença que declarar que, realmente, B deve
a A, satisfaz a pretensão deste, e, conseqüentemente, esgotada está a fun
ção jurisdicional. Não há mais o que se discutir.
9

São, ainda, exemplos de sentença declaratória, as proferidas no processo de usucapião e na ação de investigação de paternidade.

A sentença declaratória valerá tão-só, segundo a doutrina dominante.
como preceito. Razão do art. 290 do CPC de 1939:
"Na ação declaratória, a sentença que passar em julgado
valerá como preceito. mas a execução do que houver sido decla·
rado somente poderá promover-se em virtude de sentença condenatória."
Conseqüentemente, o vencedor, no exemplo acima dado, terá que
propor uma nova ação - uma ação condettlatória - para fazer valer o
seu crédito. Com esta nova ação pretende ele um provimento jurisdicional satisfativo.

o entendimento geral é que as sentenças declaratórias são insuscetíveis de execução.
1. 1. 2. Nas sentenças condenat6rias, além da declaração de certeza
da existência da relação jurídica (função declaratória), há um plus, que
consiste em atribuir ao vencedor o direito à execução contra o vencido.
Este é condenado à prestação de uma obrigação - de dar, fazer ou não
fazer. Há a imposição de uma obrigação. O réu é condenado a prestar
algo, daí a sentença condenatória ser também chamada de sentença de
prestação.

A sentença condenatória contém - afirma-se - uma sanção (função
sancionadora). O Juiz aplica a sanção para o caso de o vencido deixar de
cumprir a prestação a que foi condenado. Não se limita, portanto, a declarar a certeza da existência da relação jurfdica. Assim se diz que a seno
tença condenatória - também conhecida como sentença de tutela imperfeita ou incompleta - confere ao vencedor um título executivo, habilitando-o
a propor contra o vencido uma ação de execução. A sentença condenatória prepara a execução, gera um título que possibilita a propositura da
ação de execução.
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o ideal seria que todas as senten~a, se auto-e.\ccutassem, dispensando o processo de execuçiio forçada, Cl 'mo. 1'. g., a Ll~'ao de despejo
e a ação de depósito, dentre outras.
Essas ações cujas sentenças se U111o-c\eculam são denominadas de
ações executivas lato SCIlSU, ou ações com predominante fon,'a executiva
(I'vl0ACYR AivIARAL). Com elas. como ensina PONTES DE \llRANDA.
"queHe o ato do juiz, fazendo. n,\o o que dc\'ia seI' feito pelo ,iuiz como juÍ:.
sim o que a parte deveria tel' feito", (Tratado das i1",ocs. ed. RT. 1970,
Tomo I, p. 211).
Há ainda, segundo alguns autores, a5 sentenças mandamentais ~ as
ações de mandamento foram criadas por KUTTNER e admitidas por
GOLDSCHMIDT - em que o juiz. ao im<s de condenar, ordena, impõe
um determinado comportamento. São exemplos de ações n18ndamentais:
a açiio de mandado de segurança; [j a~ão de manutenção de posse; a ação
cautelar etc. O não-cumprimento ela sentcllca mandamental constitui crime
de desobediência ~ C.P., art. 330 (OViDlO BATISTA. Teoria Geral do
Processo Civil, Letras Jurídicas Ed. Ltda., RS. 1983. p. 272).

1.1.3. As sent~nças constitutivas CriJlll, modificam ou extinguem
uma determinada relação jurídica. Tais sentenças ,dém de conterem uma
declaração - uma certificação do direíro - críall1 uma nova situação.
Têm efeito, portamo, constitutivo. Siiü exemplos: a sentcnça que dissolve
a sociedade conjugal; a quc re;:einclc o cüntl'.lto: a que anula o casamento;
a que anula o ato jmídico por incapacid::Jc rdativa do age[ltc: a que
determina a interdição etc. Este tipo de scnlença ~ por si só ~ satisfaz
o vencedor. Não há o que executar, pois ocorre o exaurimento da prestação jurisdicional. As inscrições. averbações etc. no Registro Público (Registro Civil ou Registro Imobiliário) não constituem execução. Temos,
segundo aguns doutrinadores, uma execução imprópria ou uma mera atividade administrativa, visando elur publicidade à sentença. São simples mos
comp\cmentares que não QUO lugar il instalil'<IÇilO de novo processo.
2. O título executivo
Para buscar a atuação do direito ntrav':s da execução uma vez
que o direito não se consuma no plano da certificação ~ é imprescindível
que o credor, com a inicial, :iprCsellte um titulo executivo, judicial ou
extrajudicial. Nulla execlltÍu sinc titulo. Sem til ulo niio há execução.
O título executivo - causa da execu~ão - enCL'l'ra a presunção da
certeza do direito. Há uma .. razoéÍvel probabilidade da exi~tência cio crédito", No caso de título judicial, essa certeza é <Jbsoluta. pois o direito
já foi certificado por sentença, não se admitindo mais discussão. A certificação precede a atuaçiio. Já com u título extrajudicial, a certeza é relativa, pois a própria existência ou inexistência da relação jurídica pode
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ser discutida numa ação incidente - a ação de embargos à execução.
E. verdade que na execução de título judicial, também pode o devedor
opor embargos, mas, neste caso, a sua eficácia é limitada, uma vez que
hão de ser respeitadas as questões cobertas pela coisa julgada, como 8
existência da relação jurídica já certificada pela sentença proferida no
processo de conhecimento.

O título executivo é pressuposto processual necessário, específico, da
execução. Deve, obrigatoriamente. instruir a iniciaI do processo de execução.
Reza o art. 583 do CPC. que "toda execução tem por base um tftulo
executivo ... ".
LIEBMAN, com sua autoridade de grande processualista. preleciona
que:

"O título executório, "além ãe ser necessário. é também
suficiente para conseguir o credor, a seu benefício, a execução:
nada mais lhe toca a arirmar nem provar, particularmente a existência do direito à prestação..... (Embargos do Executado. Saraiva,
2.- ed., 1968, p. 118, trad. de ,. Guimarães Menegale).
Inexistindo o título, há carência de açãP (carência de ação, no dizer
de CALMON DE PASSOS, "é revivescêncill teimosa da concepção civi·
lista da ação"), conforme explica CÂ:t\DIDO DINAMARCO: se "o juiz
verifica a falta de titulo executório. a deci~ão que der será meramente
terminativa do processo de execução forçada, por reconhecer que o exeqüente é carecedor de ação". (Execução Civil, ed. RT, 1973. p. 137).

e

o título executivo. pois, que autoriza o processo de execução processo independente. A ação de execução é abstrata e autÔnoma. não
dependendo do direito material tomado certo no título. Isto fica a cri·
tério da política legislativa, pois nada impede que o legislador disponha
que a execução seja uma fase - um procedimento - do processo de
conhecimento condenatório. como aliás entendia GABRIEL DE REZENDE
FILHO (Curso de Direito Processual Civil, Saraiva. 1960. 5.- ed., voI.
lU, p. 169).
Não cabe aqui discutir se o título executivo constitui uma prova legal
do crédto - um documento, como ensina CARNELUTTI, comparando-o
ao bilhete que o passageiro da estrada de fel1'o apresenta. antes da viagem,
ao cobrador. para ter acesso ao trem; ou é um ato jurídico, no entender
de LIEBMAN, "dotado de eficácia constitUtiva".
Correta, no meu entender. a lição de FREDERICO MARQUES:
"O título executivo é a prestação com os seus elementos
formais. ou seja, aquilo que a lei descreve como sendo título
560
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executivo. l\ão há, pois. que discutir se o título é ato jurídico ou
documento: ele é ~ilo jurídico e documento a um só tempo,
visto que a sua função executiva provém da tipicidade, ou enquadramento da prestação no tipo legal" (;'vlallual de Direito
Processual Civit Saraiva, 1976, 4.° voI. p. 16).
Com a clareza de sempre, explica AMiLCAR DE CASTRO:
"Para que ordene a execução, portanto, basta ao juiz a
aparência de título executivo substancial, devendo encontrá-la
no documento apresentado. E :lqui deve salientar-se que a apresentação do título formal faz-se no limiar da execução, nâo como
prova do direito que se intenta realizar, mas como simples aparência do direito de execução, pois no caráter de prova do direito
do exeqüente o título vai ser examinado por ocasião de se
homologar a penhma, ou de se julgarem os embargos do executado." (Comentúrios ao Código de Processo Civil, ed. RT,
2.~ eu., vol. VIII, p. 47),
Para possuir, toduvia, força executiva, é imprescindível que o título
seja líquido, certo c exigível (art. 586, do CPC; -'A execução para cobrança
de crédito, fundar-se·á sempre em título líquido, certo e exigível"),

Líquido, isto é, o valor (o quantum) deve ser determinado ou o objeto
da obrigação individuado. Certo. a obrigaçao deve existir, indiscutivelmente rali), Exigível - "incondicionado" - ou seja, a obrigação não está
sujeita a termo ou condição (quando); já pode, portanto, ser exigida.
Sobreleva notar que CÂNDIDO DINAMARCO, com a proficiência de
sempre, observou que "a exigibilidade é cstranhu ao conceito e à configuração do título executório", esclarecendo que "a exigibilidade do bem
devido em nada concorre para identificar o direito que vai à execução,
nem, de forma alguma, para estabelecer contornos do processo executório;
ela diz apenas que é chegado o momento da satisfação concreta da lei, sem
que haja qualquer impedimento legal" (Fxecução Civil. op. cit., p. 182).
E HUMBERTO THEODORO JúNIOR fez ver que os requisitos do
título devem ser verificados, Ilão quando da farmação do título, mas sim
no momento em que se dá início ao processo de execução (Processo de
Execução, Ed. Universitária, SP, 1978, 4." ed., p. 145).

3 -

A sentença declaratória como título executivo

Como vimos, considerando a natureza da pretensão posta em juízo
pelo autor, as sentenças podem ser meramente declaratórias, também chaR. Inf. legisl.
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madas de simples apreciação ou declaratórias stricto sensu; constitutivas e
condenat6rias.
Entendem os doutrinadores que só as sentenças condenatórias são
exeqüíveis.
Ao propor uma ação declaratória, visa O autor a obter uma sentença
que declare o direito, tornando indiscutível a existência ou inexistência
de determinada relação jurídica; ou ainda a autenticidade ou falsidade
de um documento. Não podem ser objeto desta ação os meros fatos,
mesmo o fato jurídico - a declaratória nlo é justificação - a única
exceção é quanto à autenticidade ou falsidade do documento; nem as
simples questões de direito.
O objetivo, pois, da ação declaratória 4'é obter a declaração oficial
de certeza, que somente a sentença judicial pOde fornecer, e que se reforça
pela eficácia da coisa julgada, que também só existe nas sentenças" (CELSO
AGRICOLA BARBI, Comentários ao C6digo de Processo Civil, l.a ed.
Forense, voI. I, tomo I, p. 72). Exemplo: Tício pede que se declare a
existência de seu crédito em relação a Tibúrcio; ou pede a declaração
de inconstitucionalidade de determinado tributo, que lhe está sendo
exigido.
Vale ressaltar, en passant, que pode existir interesse de agir sem que
exista incerteza ou dúvida quanto à existência ou inexistência da relação
jurídica. Por exemplo, sei que não devo a Caio, mas este propala que lhe
sou devedor, o que me está prejudicando. Proponho, assim, uma ação
declaratória a fim de que seja certificada a inexistência de qualquer relação jurídica entre mim e Caio.
A finalidade, conseqüentemente, da ação declaratória - não o objeto,
pois este seria a mera declaração da existência ou inexistência da relação
jurídica ou a autenticidade ou falsidade de documento - é, como acentuou
BUZAID, "alcançar sempre uma certeza jurídica" (A Ação Declarat6ria
no Direito Brasileiro, p. lS2). Como explica GABRIEL REZENDE FILHO,
"o direito, antes incerto e duvidoso, adquire uma demonstração inequívoca
de sua certeza" (Curso de Direito Processual Civil, vol. 1I1, p. 34).
Desfaz a sentença declaratória, portanto, as dúvidas e cria uma certeza jurídica, ao tomar certo e indiscutível o direito. E esta declaração de
certeza tem a força de coisa julgada, não 'podendo ser mais objeto de
discussão. O conflito que existia entre as partes quanto à existência ou
inexistência da relação jurídica desaparece. Preleciona OVlmO BATISTA
DA SILVA:
"A declaração sentencial é indiscutível e qualquer declara·
ração ou acordo que, porventura, se fizesse contrariando a decla562
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ração sentencial seriam nulos e totalmente inoperantes. desde
que nenhum juiz poderia uprcciá.los, ou levá-los em consideração
em qualquer processo futuro. A coisa julgada de primeira instância o impediria," (Teoria Geral do Processo, p. 260.)
A execução. como assinalado, busca a atuação do direito, que ja se
encontra certificado. Deste modo, por não haver mais dúvida quanto à certeza do direito, tem início a execução com a prática de atos de agressão ao
patrimônio do subumbentc.
Salienta UEBMAN que:
a missão do título execut6rio é, na verdade, a de liberar
o processo de execução das incertezas e do gr.wame de uma atividade cognitiva" (Embargos do Executado, p. 129).

o credor não necessita mais provar a existência do seu direito à prestação. "0 processo de execução", explica CÂKDIDO DH\AMARCO, "não
ê predisposto para a discussão do mérito, ele se contenta com o título exe·
cutório" (l:'xeclIçuo Civil, p. 95).

°

A sentença declaratória torna certo
direito, espancando qualquer
dúvida. I':ão admite mais controvérsias. O direito está certificado. Logicamente. nada impede que tenha eficácia como título executivo.

o que a execução busca é a atuação do direito a partir de uma certifi·
cação que a precede. Com a sentença declaratória, esta certificação já se
deu. O direito foi declarado e determinado, Falta somente a atuação para
efetivar a obrigação de dar, fazer ou não fazer alguma coisa, isto é, falta
provimento jurisdicional satisfativo, que o vencedor obterá mediante a
propositura do processo de execução.

°

No entanto, ensinam os estudiosos do processo civil, só a sentença condenat6ria pode ser executada por conter a sanção. O juiz, nesta classe de
sentença, declara o direito (função declaratória) e aplica a sanção (função
sancionadora). Através dela, obtém-se o "accertamento della attuabilità
dc1la sanzionc", (CARNELUTTI, apud FREDERICO MARQUES, Instituições de Direito Processual Civil, v. 2, p. 53). A sentença declaratória,
por s6 conter a declaração de certeza do direito. é insuscetível de servir
de título executivo,
Deste modo. saindo-se vencedor, na ação declaratória, o autor que
tiver interesse em fazer atuar o direito, por não lhe bastar mais apenas a
declaração, terá de ingressar com nova ação - a condenatória - a fim
de obter tüo-somente a sanção. "O que marca a condenatória precipuamente
é a sanção" (ARRUDA ALVI:V1, in Revista de Processo, voI. 2, p. 58).
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E a finalidade será exclusivamente esta, uma vez que o que foi decidido,
na ação declaratória. está coberto pela colsa julgada. A existência do
direito certificado pela sentença declaratória é indiscutível.
Note-se, porém, que o título extrajudicial. apesar de se entender, como
A. C. COSTA E SILVA. que nele está inserida, "formalmente, uma
condenação" (Da Jurisdição Executiva, fi. 127), na verdade, nenhuma
sanção tem. No entanto possui força ex:ecutiva. Contudo a sentença declaratória, mesmo tendo a certeza oficial, vale memos do que um título formado
por particulares. O que não deixa de ser estranhável.
BUZAID, ao estudar a finalidade da ação declaratória, observou:
"A certeza jurídica é um bem. Ela tem a sua fonte na ação
declaratória. Não pode ser conseguida fora do processo. Nem
o reconhecimento da parte contrâria, por escrito público, ou
particular. lhe equivale, ou lhe empresta a autoridade de coisa
julgada, que decorre da sentença declaratória." (A Ação Declaratória e o Direito Brasileiro, p. t 52.)

o juiz não age discricionariamente quando impõe a sanção. Aplica
prevista em lei. Logo, na sentença declarat6ria implicitamente há sanção
DO caso de haver inadimplemento.

8.

Ademais, pode-se considerar que a satlção se encontra latente no
ordenamento jurídico. Tanto a sentença declaratória como a condenatória
declaram a vontade da lei, que deve ser cumprida.
Para FURNO, segundo nos revela GERALDO ULHOA CINTRA,
"toda e qualquer providência dos órgãos jurisdicionais. que,
imponha obrigatoriamente a observância de um preceito positivo,
quer para prevenir, quer para reparar a violação, aplica uma
forma de sanção. Assim, também a certeza jurídica oriunda da
mera declaratória é sanção, aliás a quinta-essência da sanção"
(A Ação Declaratória - Estudo sobre a ação meramente decla.
ratória, p. 93).
Admite ele, em sua obra condanna (re\'e1ação também de ULHOA
CINTRA), que a sentença declaratória é título executivo.
No magistério de OVImo BATISTA:
"A juiz nada mais faz, no momento em que condena, do
que declarar o demandado incluído na previsão legal como responsável pela conduta sancionada.
juiz, em última instância, não

°
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pode ordenar nada além daquilo que n lei já ordenava." (Sentença e Coisa Julgada, p, 44.)
Dispõe o art. 159 do Código Civil:
"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica
obrigado a reparar o dano." (Grifei.)
Tomemos o seguinte exemplo: Tício sofreu danos patrimoniais em
razão de Tibúrcio. conduzindo um veículo em alta velocidade, ter abalroado o seu automóvel. Ingressa, cntllo, ele, em juízo, com uma ação deda·
ratória para que o Juiz declare que Tibúrcio agiu culposamente e por isto
está obrigado a lhe indenizar. O Juiz profere uma sentença meramente
declaratória da responsabilidade de Tibúrcio.
i\ão estará o vencido obrigado, de acordo com o art, 159 do Código
Civil. a reparar o dano? Há necessidade de o sucumbente propor uma
nova ação condenatória para obter a sanção, a condenação?
Atentemos. ainda, para o que dispõe o art. 76 do CPC:
"A sentença, que julgar procedente a ação, declarará, conforme o caso, o direito do evicto, ou a responsabilidade por
perdas e danos, valendo como título executivo." (Grifei.)
O anteprojeto do Prof. BUZAID, no art. 85, referia-se a reconhecerá
e não declarará.
"A sentença, que julgar procedente a ação, reconhecerá,
conforme o caso, o direito do evicto, ou a responsabilidade por
perdas e danos, valendo como título executivo." (Grifei.)
Claro está, portanto, que o legislador admitiu a sentença, nessa
hipótese, como título executivo.
Comentando esse artigo, ARRUDA ALVJM dá uma interpretação que,
data venia. fere o que ali está disposto.
"Entretanto, conquanto possa ser usada a expressão decla-

rará, dado que, de tal declaração emerge especificamente título
executivo, preferível seria falar-se em reconhecerá, pois, na reali·
dade, de condenação se trata." (Código de Processo Civil, Comentado, v. lU, p. 329.)
Comunga deste entendimento CELSO AGRICOLA BARBI (Comentário ao Código de Processo Civil, v. l, Tomo lI, p. 358).
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Mas, há de se convir, no anteprojeto, c:onstava reconhecerd e o legislador modificou para declarará.
Observe-se, por outro lado. que não pode haver condenação do evicto
ou do responsável, se o denunciante ainda não foi desfalcado do seu patri.
mônio. 56 ap6s o pagamento, poderá ele efetivar o direito de regresso.
E que dizer da condenação para o futuro, em que o direito não é
exigível de logo? Se ainda não houve o inadimplemento, não pode haver
sanção.

Na lição de CHIOVENDA:
"Nem sempre, porém. a sentença de condenação se condi·
ciona a uma violação, e ainda menos a uma violação atual. do
direito; isso acontece, como dissemos, somente em regra. Casos
há em que se pode agir por uma prestação ainda não devida, e
que só será devida depois da condenação, pelo que não há ne·
nhuma violação do direito no momento da sentença." (Instituição de Direito Processual Civil. 1.0 voL, p. 191.)
Distingue o processualista italiano a condenação para o futuro da
sentença declaratória. dizendo que aquela "é uma verdadeira condenação", porque tem por objetivo a exeqüibilidade quando do vencimento".
E explica que:
"seria grave que o réu ficasse sujeito à execução, quando é
possível surgirem, após a sentença declaratória. novas exceções
a seu favor, e ser-lhe-ia forçoso fazê..las valer, então, sob a incômoda forma de embargos à execuçãd' (ap. cit., p. 223).
Mas, nas sentenças condenatórias, o vencido pode adimplir. ou seja,
cumprir voluntariamente o que lhe for imposto. E, mesmo assim. a execução forçada pode ser proposta. Caberá ao executado, através dos embar~
gos, argüir a extinção da obrigação.
CANDIDO DINAMARCO, com agudelZ8 doutrina:
"nem o mais idôneo dos títulos executórios, que é a sentença con·
denatória civil, seria capaz de fazer essa prova, isto é, de demonstrar que o direito material existe no momento do início da execução. Ele pode muito bem ter sido extinto ou modificado após
a formação do título executório, seja por adimplemento, novação.
compensação, transação. prescrição (CPC, art. 1.010, n. o lI)"
(Execução Civil. p. 127).
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título executivo judicial ou extrajudicial - dá apenas uma
possibilidade da existência do direito. A "apresentação do título formal
faz-se no límiar da execução, não como prova do direito que se intenta
realizar, mas como simples aparência do direito à execução ... ". (AM1LCAR
DE CASTRO, Comentários ao Código de Processo Civil, vaI. VIII, p. 47).

CARNELUTTI entende ser a sentença de condenação para o futuro
"di mero accertamento" (apud MENDONÇA LIMA, Comentários ao Código de Processo Civil, vaI. VI, tomo I, p. 295). E o processualista brasileiro
concorda, cm parte, ao afirmar que a sentença no caso está fora da classe
"genuinamente condenatória".
Além desses casos, temos a sentença homologatória, que é mera
chancela do acordo de vontade dos interessados, não contendo sanção.
E é título executivo.
O anteprojeto de modificação do Código de Processo Civil, em boa
hora. incluiu, no elenco dos títulos executivos judiciais, "a sentença declaratória transitada em julgado, quando tenha ocorrido a violação do direito
(art. 4.°, parágrafo único)" (art. 584, inc. VI.)
Na exposição de motivos. a Comissão que o elaborou
parte o Prof. CALMO1\' DE PASSOS - explícou:

dela fez

"Quanto à execução. deu-se a natureza de título executivo
à sentença declaratória. quando se cuide de certificação de direito
que, em cognição plena, ensejaria condenação (art. 4.°, parágrafo
ünico). Em verdade, a ação condenatória que se exigisse seria
apenas para apurar o quantum debeatur, matéria típica do processo de liquidação. Assim, com a sentença declaratória. na~
condições apontadas, se ajuizará ação de liquidação e não con·
denatória, como desnecessária e inadequadamente se tem exigido."
(Diário Oficial, 24- t 2-85, p. 18953.)
A sentença declaratória. contudo, poderá ser liquida, evitando, assim,
o ajuizamento da ação de liquidação.
Há sentenças declaratórias ~ é bom frisar - que, com a simples
decl aração da existência ou inexistência da relação jurídica, exaurem a
pretensão do autor. não se tendo. pois.
que executar. não havendo
necessidade de nenhum ato material posterior. São exemplos: a sentença
proferida na ação de consignação, declarando extinta a obrigação; a seno
tença que declara a existência da propriedade usucapida; a declaratória de
inconstitucionalidade; a que rescinde um contrato; a declaratória negativa.
E os exemplos dados por COSTA MANSO:

°

"Sou portador de um título de crédito não vencido. Quero
descontá-lo, porqUl: necessito já de dinheiro. Encontro, porém,
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.sérios obstáculos, porque o devedor propalou na praça, ou
declarou, mediante protesto judicial, que o título é falso, ou que
a dívida já foi paga. Não posso intentar ação de cobrança, para
demonstrar o meu direito, mas a lei me assegura a faculdade de
descontar o título. de transformá·lo imediatamente em dinheiro.
Impor·me paralelamente o sacrifício de aguardar o vencimento da
dívida, para s6 então agir, será tomar ilusória a garantia, será
diminuir a extensão do meu direito. A ação meramente declaratória, entretanto, me acudirá, pois, por meio dela. afasto a dúvida
suscitada, torno límpido o direito, e evito o dano que estive
ameaçado de sofrer. Outro exemplo: quero efetuar um empréstimo, mas encontro o meu crédito abalado, porque alguém me
diz meu credor por avultada soma, ou me acusa de impontual,
em relação a certo débito, Como sair pacificamente dessa situação embaraçosa sem o auxilio do juiz? E como pedir o auxílio do
juiz. sem o uso da ação meramente declaratória, pois nenhum
direito exigível tenho no momento? Dir-se·á que posso recorrer
à ação de perdas e danos; mas, se o réu estiver de boa-fé, convicto
de que é realmente meu credor? Se for insolvente, não podendo
assim indenizar-me? Ainda uma hipótese. Certa mulher, que
viveu na companhia de um homelD;, jacta-se, depois de rompidas
as relações, de ser casada legitimamente com ele. Esse indivíduo
vê-se colocado numa situação angustiosa. Pode pretender casar
e encontrará justa repulsa nas famílias em conseqüência do seu
suposto estado. Desejará alienar um imóvel. e lhe exigirão a
outorga da pretendida mulher. Dal)do-se-lhe, porém, a faculdade
de pedir a declaração do seu estado civil, mostrará ele a sentença
do juiz, e a sua situação jurídica se tomará definida." (Apud
PEDRO BATISTA MARTINS - ' Comentários ao Código de
Processo Civil, voI. I, p. 31).
Essas sentenças que realizam a pretensão do autor, esgotando a função
jurisdicional, na verdade. como lembra OVrOIO BATISTA, têm um plus
- e não um minus - em relação às sentenças condenatórias, pois estas
últimas exigem para que haja a satisfação da pretensão da parte mais uma
atividade - a executória. Explica o mestre gaúcho:
"Inversamente do que se tem dito e escrito para explicar
o plus da sentença condenatória, em relação à declaratória, o
fenômeno processual que merece estudo e explicação 6 justamente
a peculiaridade contrária, expressa neste minus a que nos referimos e que faz a condenatória mais fraca do que uma ação de
despejo; que a faz, como sugere LIEBMAN, ter como conteúdo
(1) urna ação autônoma subseqüente." (Sentença e Coisa Julgada,
p. 57.)
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Conclusão

Após esta sucinta análisc, verifíca~sc quc, sem sombra de dúvida, a
sentença declaratória tem todos os requisitos para servir como título executivo, pois, declarado e determinado o diróto, nada obsta que, náo estando exaurida a pretensão do autor, seja executada.
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Poder Judiciário e Segurança Jurídica
ANTÔ:-;IO SOUZA PRUDENTE
Jui'l Federal, Titular ela Sexta Vara da Seçãu
Judiciária do Distrito Federal. Ex-Procurador da República. Professor Titular de P!'Ocesso Civil da Associação de EnSlllO Unific~ldt
do Distrito Felkral ._. AEUDF

SUMARIO
1. Introdução. 2. Poder Judiciário c seus Agentes Públicos. J. Funcclo do Jui::: na Administracão da Justica.
4. Crenca no'Judiciário. 5. Cri8e do Jlidiciário e slla~
dimensõeS. 6. Missão hisLórica do Judiciário. 7. Pode>"
Judiciário e garantia de direitos. S. "Avocatória" e repúdio da Carta de Canela. 9. Independência do Judiciário. 10. Garantia do "due process of law" pelo Judiciário.
11. Direito de petiçáo perante o Judiciário. 12. Conceito
moderno de Jurisdiçáo. 13. Coisa Julgada e seguranca
juridica. 14. Lição de Vou Iheri 11g e nossa conclusâo.

1. No Estado Democrático de Dirciw. ,1 atividade jurisdicional a~sume
proeminência. apresentando-se como garantia maior dos cidadãos a "existência de órgãos jurisdicionais dotado:> dc illdcpc'ldência c imparcialidade,
com cupacidade de fato ç de direito. para ~olucionar <.:onflitos de interc.:sses
intcrindividuais e. especialmente. os quc ,e manifestem cntrc as pessoas e ()
Estado". 1
A atividade de resolver <.:ünflitos ~' decidir e01Hr(JverSla~ ~ UIll do:'
fins primários do Estado moderno. pois us indivíduos. a qUClll .i,í llJO se
permite fazer justiça pelas próprias mkio:o. imcstirmn-se. 11<1 ordc111 .íurídica.
do direito de ação e de exigir do Estado o dever eoncl<:to da Turisdiç50.
O direito público-subjetivo de a(Jlo, que idcntificou os estudos de
ENRICO TéLlO LIEB.\1AN e que aparece. Ilas li..;oes de EDLARDO
• Aula Magna aos Bacharelandos em D:reilo - Turma "ProL :-'1i~Clel R(·alp"
da Associação de Ensino Unificado do Diótrito Federa:. cm 1:?-:-9~, na "~rl('
da Ordem dos Advogados do Brasil - Distrito Federal.
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JUAN COUTURE, como a espeCle mais expressiva do amplo direito de
petição aos poderes públicos. apresentou-se, historicamente, desde a Carta
Magna de ]2]5, como exercício de líberdade dos homens livres.
2. O Poder Judiciário, no Estado moderno, não se adstringe, tão-s6, ao
conjunto de autoridades, que se investem no poder de julgar, aos órgãos do
Poder Público, a que se comete a atribuição de administrar a justiça, a
uma corporação de juízes, com a missão precípua de aplicar as leis e
declarar direitos, vigiando a execução dessas leis, para a reparação das
relações jurídicas, que se tenham violado, mas, integram, também, o Poder
Judiciário, em sentido lato, os representantes do Ministério Público e os
membros legítimos da Advocacia, por serem indispensáveis à administração
da Justiça, incumbindo-lhes a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais, individuais, difusos ou coletivos.
O advogado, o defensor ou o Promotor Público, se apresentam perante
o jurisdicionado, como os primeiros juízes das causas, que lhes são entregues, para soluções de justiça.
3. Na função do Juiz, traçado pelo Ministro JOS~ NERI DA SILVEIRA,
do Colendo Supremo Tribunal Federal, em palestra proferida na Escola
Superior da Magistratura de Pernambuco, em 6-12·91, deverão perfilar·se
advogados e defensores públicos guiados por estes dizeres:
"O Direito, para servir à sociedade, não pode ficar na pura
abstração, mas deve existir no cooviver humano, ser companheiro da vida, assistindo e protegendo, promovendo O convívio
harmônico e a segurança nas relações sociais. O Juiz, desse modo,
há de estar atento aos fatos, ao tempo em que vive, não lhe
bastando o conhecimento da técnica de Direito, para que se resolvam adequadamente os conflitos e se avance, de maneira segura
e equilibrada, em direção ao que deve ser. Válido é, no particular, afirmar-se que, em prindpio, o que se procura, no processo,
é a vida, nas suas múltiplas manifestações. E o juiz tem que
penetrar na parte noturna do ser, nas suas manifestações de rebel·
dia, na sua variada manifestação: no crime, na fraude civil, no
desamor, no 6dio. Em princípio, em cada processo, há problemas
humanos, e não apenas problemas de técnica jurídica. Não é
possível, destarte, admitir-se que ao juiz caiba, predominantemente, a tarefa de especulação abstrata ou a simples exegese do
direito constituído. Se não lhe é possfvel a criação livre do direito,
para o caso concreto, partindo o juiz. nas decisões, ou de meras
ideologias ou concepções pessoais sobre a sociedade ou o homem,
ou curvando-se ao império das emoções no subjetivismo de seus
julgamentos, não lhe compete, também, perder.se em puras diva·
gações doutrinárias alheias às realidades da vida. Desse modo,
o conhecimento do mundo, de par com uma profunda seriedade
moral, a presença do humano e do social, à luz de seu tempo,
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o amor ao saber .e Ú VCI',i~llk, a inl'ic\ihilidade n:1 ddc-u do valor
da Justiça, n<.io podelH l'~l"r ::tl'CIl.":~ da vida d'.) juil., Cumrrclhe, pois. pelo c~tudo c a rerJc<io. teccr ~tlas construções. a
partir da descoberta de c!Cl1ll:nto~ C\iôkntes na intimidade do
ordenamento jurídico. com b<.l:ic nos quais c I1contru, dentro do
possível c enquanto cubívd, ;J r:'~ldente soluçüo ús tnlllsformações sociais ne:ccssárias c, por VéZC-,. indiscutiv.:ll1l.elllC, dcO'cjadas.
],\isso está uma das mais oignil'icaliv~;o atividad.:-s dl\s juízes na
busca do bem comUlH, quc n~o :·e compn:cnJc, lle:n se pode
realizar, sem Justiça," ~
Este perfil de magistratura ki de íní:ur!'OrahC em ~odos ::quelcs que.
de alguma forma legítima, atuam na m!minisl raçüo da I ustic;a,

Já não se conccbe o luiz. como um Pi\Jmetcu acorrentado ao cipoal
de 1e'ls e códigos, que, por aí, proYl\crilm, 7C'1(0 o espectro 3nley'Isto por
M00!TESOLIEC, como a boea que pronullcia as palaVl'f 1:; d:IS Lis. sem
poder moderar-lhes a forç3 é o rigor. ou, aim1a. como aquele ser imaginadG
por ELlt:ZER ROSA, frio, triste e só, ~;em nenhum poder criador,
qual novo e estranho Adüu. v<lganc1u fora do t:U":ll, .em cuja porta está
um anjo armado. que o impcue ele: pur ela elll ':il' e v.:r SU:IS h,.::1e7.as. havendo
de escolher a Barrubás e igno:-ur a Cristo, porque f; lllultic1üo assim LJ
quer, sem nada poder fazer COlHra a VOillZlC 1,., ~illlhúlic;l do povo. refletida
na lei positiva, que cxprime a vontade Wleli\a l' o scnlimcnto n:lcional. a
que temos de obedccer.
0!a Aclministrm;ào da lusti-;a. já llÜO )C ac!rnitc o advogmlo mcrcador
de interesses, fazendo ue sua profis:;üo U11l meio egolstico de ganhar a
vida. com malabarismo e auclaí:ioSilS in1l:rpn:tacões, "onde: o cinislll,o
triunfa da lógica, a mentira subjuga os f,lto:;, . lO' pro\'as escondem a verdade,
os documentos batem falso, u:; testemunhas perjuram c a sentcnça elo Juiz
é o produto de um estelionato intt:lectu31. obtido através de um processo
conduzido de mú Illente por advogados sem csçrúpulos",3
4. Creio na Justií;a fcita por hOIll,'IlS de súlid;l formaçilo moral, que
se nutrem de um senlimento comê:',1 de l';;ciollalidade. de amor a seu
povo e ao Direito, quc sabem encontr:ll". IllC'11l0 além do texto frio da lei.
os caminhos da Paz,
Creio em um Poder Judi-:i;;rio 4111' edifica, em sua moraliúadc, sabedoria e independência de seus membros, na ,listrihuiçüo da Justiça.
Não creio em um Juc1ií:iúrio m(ll:;ônieo-~ecu1rista, onde a aferição do
merecimento daqueles que o i!llegram pi'c~cindcm dos crit":rios conslilucianais da presteza, do aprimoram enIo c da segurança no exercido da
jurisdição (CF, art. 93, inciso IJ, c), para ?uiar-sc no plano fático, pelos
sentimentos de grupos clilistas, pelas amizades granjcadas a "pratos de
lentilhas", ou petas ineseondíveis Inços do nepotismo, que garantem os
apaniguados e obscurecem os portadorc:i de n:3is méritos,
R. Inf. legisl.

Brasília

a. 29

n, 115

jul./set. 1992

573

5. A crise do Poder Judiciário, de que tanto já se falou e ainda se fala,
no momento, é uma crise ético·estrutural, quc envolve todos os segmentos
do Poder estatal e, com especificidade. aqueles que militam na função de
administrar a Justiça.
Tem razão ADA GRINOVER, quando afirma que
"a crise do Poder Judiciário é, antes de tudo, uma história de
desafios. Importante, para o diagnóstico da crise, é extremar
seus diversos aspectos: crise estrutllral de um dos Poderes do
Estado intervencionista e monopolizador, macrocéfalo e ineficiente;
crise institucional, que surgiu e se agravou no delicado jogo do
equilíbrio entre os Poderes. com a transformação do Judiciário
em mediador de crises políticas e árbitro de confJitos sociais;
crise de mentalidade, pela inadequação do recrutamento e da formação do juiz, para lidar com os novos conflitos, sociais e políticos, que é chamado a dirimir; crise dos mecanismos de controle
do exercício da função jurisdicional: crise dos cânones clássicos
da responsabilidade do Juiz"."
Reconhece, porém, em tempo, a nobre JUrIsta, que o novo Poder
Judiciário não depende s6 da Constituição, nem s6 dos Juízes, mas depende
de todos nós c, sobretudo, dos advogados, inseridos na realidade social,
política, econômica e cultural de nosso país.
Com efeito, a nobre classe dos advogadoli, de há muito, vem, enfrentando a crise de formação ética e profissional de seus novéis militantes,
bem assim dos órgãos de controle cens6rio-dis<:íplinar do exercício da advocacia, os quais deveriam atuar, sempre, em prol do Judiciário, com independência. presteza e alto senso de responsabilidade. para seu prestígio e
dignidade, pennitindo, assim. uma melhor diStribuição da Justiça.
Não se pode olvidar. portanto, que a crise do Judiciário, também,
envolve o Ministério Público e a Advocacia, com raízes no crescente estado
de insolvência do ensino jurídico. no Brasil.
6. O Poder Judiciário, contudo, haverá de superar suas crises, a fim
de assumir, em plenitude, sua missão histórica. de guardião e garantidor
dos direitos da cidadania.
Neste propósito, aCiguram-se-me oportunos, aqui, os comentários de
JOÃO BARBALHO sobre o Poder Judiciário, na primeira Constituição
Republicana do Brasil, nestas letras:
"A magistratura que agora se instala no País, graças ao
regime republicano, não é um instrumento cego ou mero intérprete
na execução dos atos do Poder Legislativo. Antes de aplicar a
lei. cabe-lhe o direito de exame, podendo dar-lhe ou recusar-lhe
sanção, se ela lhe parecer conforme ou contrária à lei orgânica.
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o poder de interpretar as 1cio, c!i,se o honesto c súbiojlliz
americano. envolve necl"sariamcn1L' o direito dc \crifie<lr se clas
são conformes ou não Ú ('onstitllk:'lo. c nestc último C3'O. cahclhe declarar que elas são nu las l' ,em cf ei to. P0r esse engenhoso
mecanismo. consegue-se evitar que o Icgi ,Iador, reservando-se a
faculdade da interpretaçãú. venlw ;l colocar-se n,1 absurda situação
de juiz em sua própria causa o
É a vontade absolulél das ;\,sembléia Legislativas. que se
extinguem, nas sociedades modernas, como se lüío c\tinguido as
doutrinas do arbítrio soberano do Poucr Executivo o

A função do liberalismo. no I'assado. diL um eminente pensador inglês, foi opor um limite ~lU poder \Oio1ento dos reis: o
dever do liberalismo. na época atlul. é opor um limite <:lD poder
ilimitado dos Parlamento, o
Essa missão histórica incumbe. sem dú\'iJao ao Poder ]l1Cliciário, tal como o arquitetam poucos povos conte'mporàneos e se
acha consagrado no rresenlt: decre!i)
Aí estú posta a profullCb di\c:o~íel~lcle e!,' índole que existe:
entre o Poder Judie iúrio. tal como, c ac h~l \'a j nstituído no regime
decaído, e aquele que agoru se inalli'lll'ao c"lc!c1o sobre os mülde~
democráticos do sistema federal. De poder subordinado. qual
era, transforma-se em poder sober: !lO. apto. na c1cvadu esfera de
sua autoridade. para interpor u bell~rica influência de seu crit~riü
decisivo. a fim de manter o equiUii oio. a regularidade e a própria
independência dos outros poderes. a~seglll'ando ,10 111eS1110 tempJ
o livre exercício dos direitos do cir.ladiioo" 0-'
7. Nenhum Estauo moderno poderú ser dcmüc!'Citico se nã0 confiar. de
direito e de fato, ao Poder Judiciário, a gar;mtia dos direitos o
Observa a publícista DAI \i0 DF ABRFL: DALLARL '-Iue

"é por esse motivo que as Constituicões ]clOdcrnas intr0Juzcm no
seu texto uma decluraçiio (!.: direitos e. para que esses direitos
sejam efetivados, incluem. também. rcmédios e~,ccpcion3is. que
são as garantias constitucionais de direitos. ~ ooo) [l,las se ê
através de medidas judiciais, que se pretende gmanlir os direitos,
é evidente que, antes de mais nada o deve ser garantido o pleno
funcionamento elo Poder Tuc1ici<iriü. tanto de sua organizacüo
direta quanto dos organismos inc!ispcmú\'cis à sua atl1açJoo" ,;
8. Nesse contexto, agrava a crise do Juuiciúlio. a tentativa de golpe a
figura do Juiz natural, com a proposta de retomü du avocatória pelo Alto
Pretória, visando-se implodir a inclepenclênci;i dos magistrados brasileiros,
perante a Constituição, que juraram cumprir.
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A visão desse retrocesso histórico mereceu o firme repúdio dos Juízes
Federais, que se reuniram em seu VII Encontro Nacional, no Estado do Rio
Grande do Sul, e escrevemos, por unanimidade. a Carta de Canela, nestes
termos:
"Os Juízes Federais. reunidos no VII Encontro Nacional.
manifestam-se contrários à reedição da AVOCATÓRIA. lembrando que esse instituto processual não se coaduna com o momento
histórico em que vivemos, Várias instituições oficiais, com o
restabelecimento das liberdades democráticas, foram conquistando
o apoio e a confiança da população. sendo que, no caso do
Judiciário. passou ele a ser o último reduto em que o povo deposita suas esperanças.
A Constituição de 1988, absolutamente primorosa quanto
a direitos e garantias fundamentais e coletivos, não comporta.
emenda que. ainda por via transversa, vise a suprir a garantia do
Juiz Natural, aquele a quem, de imediato, é entregue a causa e
está mais próximo do jurisdicionado.
Pelos mesmos motivos, manifestam os Juízes Federais do
Brasil, o seu repúdio ao projeto de lei. que limita a concessão de
medidas cautelares contra atos do poder público, por seu conteú·
do contrário ao exercício da cidadania e seus direitos, como o
livre acesso ao Judiciário, em flagrante inconstitucionalidade.
Os Juízes Federais, preocupados com tais iniciativas, con·
clamam os parlamentares e a sociedade para a repulsa a essas
pretensões, vez que entendem não haver mais espaço político
para tais atentados à nossa vocação democrática, neste momento
em que o projeto é construir uma sociedade justa, democrática e
participativa." 7 (CANELA, RS, 14 a 17 de novembro de 1991).
Esta é a voz de um Judiciário independente, confiante é confiável, na
lúcida compreensão de seu compromisso conlltitucional de servir a Pátria,
com destemor, no exercício diuturno de suas funções.
9. Vem de ser atual, aqui, a advertência de PIMENTA BUENO, nos
idos de 1857, nesta fala:
"Tirai a independência ao Poder Judiciário e vós lhes tirareis sua grandeza, sua força moral, sua dignidade; não tereis mais
magistrados. sim comissários, instrumentos ou escravos de um
outro poder ( ... ) Não é pois no amor, ou no interesse dos Juízes,
que o princípio vital de sua independência deva ser observado
como um dogma. é sim, por amor dos grandes interesses sociais,'"
Noutra passagem de seus respeitáveis emiinamentos, acentua:
"Desde que o poder judicial ti independente, é conseqüente
que as causas tenham seu curso regular e suas decisões definitivas
57'
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sejam respeiLadas, que firmem os direitos e não possam ser postas
de novo em dCtvich:' ,
]0, O Judiciário <l~scgL1l'a os direitos individuais e Loktivos, sociais e
políticos, através da garantía constitucional do dl/e proccss 01 [<IH'.
I\flo há garanLia jurídica fora do devido processo legal, sendo defeso
ao Juiz invenLar o processo. que. no Estado de Direito, povo lhc outorga.
através de seus t'epresentanles. no I)mlamento, eomo in"trumento vinculante
c cogeme de realizaç~lo de direitOs.

°

Com efeito. observa fREDERICO l\lAROUES que "o direito ao
processo s6 se realiza q nando u ESLado poe em movimento :>eu meCill1ismo
jULJiciário, através do devido proces.'J legal. Se fosse legítimo qualquer
proce~so. aquele direito seria fúrmula vã e iníqua, sem sentido e vuzia", "

A \,ü"",a Cuwsti.tu\\ãü huctú\ .Jc 1988, bas~ant~ r:i<.:a cn, sua d~daraçãQ
de direitos. qwmdo a:>segura a lodús - brasileiros c e~lrangeiros residentes
no País - a inviolabilidade dl' d;rc;lo ü vida. iL lihcrdade. il segurança lê
à propriedade, estabelece, dentre l;lilras garanli:ls, as de que "ninguém serCl
obrigado a fazer ou deixar de fazd alguma cl)i~a sen<io em virtuc1-.: de lei"
(art. 5. u , lI); que "a lei nG.o e';'.c1uirá da apreciaçfio do Poder rudiciCl~'io
le~iío ou ameaça a direito (ur1. 5.", XXXV); que "a ki nua prejudicará (l
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e :1 coi,a julgada" (art. 5.°, XXXV!)
c, ainda. que "ninguém sel'Ú priv:ldo da liberdar1e ou de seus bens sem lJ
devido processo legal" (art. 5,". LlV). garantindo, também. exprcs"lmente.
"que não haver{j Juízo ou Tribunal de [xcccúo" (art. 5.", XXXV 111, neste

País.
Para detivm e,sas garanti8s-cireLtos. a no~sa Lei Fundmm;ntal assegura
a todos "o direito de petiçào aos Poderes 1);Jblicos. em defesa de direitos
ou contra ilegalidade ou abuso de poder" (art. 5,". XXXI V. a), instrumentalizando, de logo, em sua ~lULo<lp1icabilida(k protetora (ar!. 5. '. ~ 1.").
os remédios salutar<:s do l1abca<d'olpllS. du !wl)cas-dalcl. dos mJnJJdos de
segurança individuu! e coletivo, do mandado Je injunção, da ação popular.
da ação civil Çlública c das <:H.;lícs colcti\us. Lju",: visam u moJcclllarizaçflo
da tutela jurisdicional, evitando-se u pulverizacão dos licígios,

11. Na lição do rcnommlo EDL,\RI)O COUTURE. es~c direito de petição.
quando é cxcrcido p<:l'antc o Poder Legi:-,i:lLivo, tem perdido hoa parte de
sua efidcia, por força do si stema parlamentar-representativo. e tem ch:bilitada sua importúnci8, perante o nccutivo, em razão de não existir uma
lei regulamentadora. que criasse um dC\'cr correlativo de apreciJção por
parte do poder admini,trador e,cclIli\ LI. Sua 'i~lliric:l.;ão, contudo. peranle'
o Poder JudiciCll'io. tem crescido consideravelmente. no curso do tempo.
Enquanto, perante os outros poderes, cünfigura somente uma relação
entre o particular c a autoridade. ante o Poder Judiciário, o ju~' actiolJis
envolve um terceiro. que se vê. assim, ainda que contra sua vontoJe, vinculado à petição,
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A existência de uma lei regulamentadora, como é a lei processual, de
caráter instrumental e cogente, e o dever jurídico de decidir a controvérsia,
que foi sempre o correlativo de parte do poder público, foram, durante
longo tempo, as notas dominantes do ato jurisdicional. A existência dessa
mesma lei regulamentadora e da sentença judicial, como ato de pronunciamento do poder público, foram, provavelmente, as razões decisivas, para
que a ação civil tivesse, historicamente, uma força muito maior que a
simples petição, perante os poderes legislativo e executivo.
Quando o princípio da divisão de podertls. arquitetado por MONTESQUIEU e já preconizado por ARISTOTELES, na Grécia, começou a desenvolver-se, o direito de petição se desdobra e assume características específicas, perante cada um desses poderes.
No processo moderno, o dever de pronullciamento, por parte do Juiz,
é de tal forma rigoroso, ante o exercício do direito de ação, como espécie
do direito constitucional de petição, que sua. omissão configura causa de
responsabilidade judicial.

12. O conceito de jurisdição, como poder, é insuficiente. porque a
jurisdição há de ser sempre um poder-dever. Com a faculdade de julgar, o
juiz tem dever de fazê-lo, não se eximindo de sentenciar ou despachar.
sob a alegação de lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide,
caber-Ihe-á aplicar as normas legais e não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito (CPC, art. 126).

°

Jurisdição, sem dúvida, é função pública realizada por órgãos competentes do Estado, sob as formas da lei, em virtude da qual, por ato do
Juiz, determina-se o direito das partes, resolvendo seus conflitos e controvérsias de relevância jurídica, mediante decisões com autoridade de coisa
julgada, passível de execução.
13 . O direito de petição, quando se insU'umentaliza perante o judiciário, sob a forma de ação, adquire maiores garantias a seu titular, mediante o instituto da coisa julgada, que, em sua configuração formal e material, nossa lei processual civil define, como sendo a eficácia, que toma
imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário
ou extraordinário (CPC, art. 467).
GOLDSCHMIDT, citando passagem da obra Decadência do Ocidente, de OSVALD SPENGLER, assinala que "se os romanos criaram.

uma estática jurídica, nossa missão consiste em criar uma dinâmica jurídica" e acrescenta, com inegável saber, que ·'a incerteza é consubstanciaI
às relações processuais, posto que a sentença judicial nunca poderá ser
prevista com segurança",10 no que arremata OVIDIO BATISTA, que
"realmente, s6 existe jurisdição enquanto há incerteza para as partes a
respeito do conteúdo da futura sentença, que haverá de dizer qual delas
merece a proteção estatal, por ser titular do interesse protegido pela ordem jurídica, postO em causa. Toda sentença implica juízo e decisão, o
578
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que significa, sempre a possihilidm1c de que o julgudor decida-se por desconhecer c negar a uma das [Jal'lc, o direito que a csta lhe parecia evidente e indiscutível. Perante o processo, não pode haver nada evidente
e indiscutível, uma vez que a pl'e\'isibilidude absolulU e matemiÍtiea do
futuro resultado contido na ~,enlença, eliminaria, por si só, o próprio juJgaml.:nto, que implica, quanto à pessoa do julgador, num decidir-se entre
duas alternativas possíveis". 11
Cem razão. pois, o notável EDUARDO COUTURE. quando afirma
que. cntre a autoridade da coisa julgada e a detiva vigência do direito,
há uma relação de meio e fim. A coisa julgada se cl'llccbe cemo meio dc
dcsfazcr a incerteza do direito e como forma de fuze-Io coativo, nos casos
l.lc resistl:ncia ou omissão de scu cumprimento.
A coisa julgada e sua I.:ventual cocrcibilidude ,ão inerentes ~l jurisdiçüo. O caráter de irrevisibilidadc que dá a autoridude da coisa julgada
:lS deci:::ões judiciais não aparece em nenhum dos outro::: modos de atuação
do poder pllblico.

A maior g~mmlia do Estado democréÍtico de direito reside no instituto da coisa julgada. que se n::serva. tão-somente. ao Judiciúl'io, para
segurun-;a jurídica de todos, no exercício dil cidadania.

O objeto próprio da jurisdiçuo é a coisa .iulgad~l, que se realiza somente através da garantia fundamental do devido processo legal.
:\ idéia de jurisdição. como a de processo, é essencialmente tclcológica, porque ambos só e,islem para lograr um fim, que é assegurar a efetividade do direito. 1~
GUSTAV RADBRUCH obscrvu que "se HUIZIl\GA disse, em seu
excelente livro EIl las wmbras de! maií ar lil. que da necessidade de segurança brow tudo o que se chama direito, pockrnos nos valer desse pensamento, par;) ufirmar que da nccesôidade de segurança jurídica smge tudo
o que se chama direito positivo. ( ... ) 13em comum, justiça e segurança
jurídica exercem condomínio sobre o direito, não a purtir de um<l harmonia Sém tensões, senüo. ,10 contrário. em uma relação de knsão viva". la
14. Jú na primav.:r;] dl' 1782. em c01cbn.~ Cünfcrêncin proferida em
Viena. RLDOLF VON lHERIt\G. assim aprcgoava:

"O direito não é uma purJ teoriu, mas uma força viva.

Por isso a Justiça sustcnt<l nllma das mãos <I balança em
que pesa o direito, e na OUlUI a espada de que sc serve para o
defender.
A espada sem a balança 0 a força brutal. a balança
a espada é <I impotência do direito.
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Uma não pode avançar sem a outra, nem haverá ordem
jurídica perfeita sem que a energia com que a justiça aplica 8
espada seja igual à habilidade com que maneja a balança.
O direito é um trabalho incessante não somente dos poderes públicos, mas ainda de uma nação inteira." 14

A segurança, portanto, de que todos precisamos, há de ser buscada,
no Estado democrático de direito, através do devido processo legal. Só
usaremos o direito da força, para garantir 11 força do Direito, indispensável ao exercício livre e responsável das atividades públicas e das cidadanias.
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Insuscetibilidade de Apreciação Judicial
de Ato Político-Legislativo
JOSÉ NAGEL

Ad\'ogado em Brasília. Assessor de Ministro
do TeU

A casa de Deus, assim como a do Direito, tem muitas moradas e quase tudo é possível.
O resultado disso são os procedimentos e decisões totalmente divorciados da realidade jurídico-social do País.
Exemplo significativo desse fenômeno e entrechoque de realidade foi
a recente sentença, na Justiça Federal de t.a Instância de Brasília, proferida em Ação Popular, cujos efeitos da condenação, nela contidos, alcançaram todos os PARLAMEr\TARES (Senadores e Deputados) que. ao tempo, votaram pela aprovação do PRO fETO DE LEI N.o 3.555/85, transformado na Lei n ,u 7. t 94, de 11 de junho de 1984, de iniciativa do Presidente da República, que autorizava a União a indenizar a CVRD Companhia Vale do Rio Doce, em 4 parcelas anuais. a partir de 1985,
num total de 7.723,260 ORTNs, e previa a permanência dos garimpeiros
de Serra Pelada por um prazo de mais três anos.
A leitura atenta de apenas alguns dispositivos constitucionais, tanto
da Carta anterior como da atual, acaba por desfazer a maioria dos fundamentos produzidos pelo \-IM. Magistrado de 1.0 grau:
"Art. 2.° São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário."
"Art. 5.° ... LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima
para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ( ... ), à moralidade administrativa, ao meio ambiente ( ... )"
"Art. 45, A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo ( ... )"
"Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do
Presidente da República, ( ... ) dispor sobre todas as matérias
de competência da União ( .. ,)"
"Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis por
suas opiniões, palavras e votos."
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Ademais, o remedium popularis foi criado, em essência, para o povo
defender e corrigir desvios na gestão pública (instrumento de defesa dos
interesses da coletividade) e não como mecanismo de condenação de seus
próprios representantes, sob pena de ocorrer como ocorreu no presente
caso, a seguinte situação: POVO ("Qualqutlr cidadão brasileiro") versus
POVO ("Deputados e Senadores", representantes no Congresso Nacional
da própria coletividade),
J

Portanto, o ato de votar projetos de leis ou, como ocorre atualmente,
medidas provis6rias, de iniciativa do Executivo, não constitui e jamais
constituirá ato de gestão, capaz de. por si SÓ, ser responsável por ilega·
lidade ou ilegitimidade e por lesividade, requisitos indispensáveis da ação
popular.
Imaginem, por exemplo, se todo cidadão brasileiro-e1eitor, que é parle legitima para ingressar com ação popular, resolvesse propô-la, também,
contra Senadores e Deputados, toda vez qlle fosse sancionada uma lei
com aparência ou possibilidade de alguma espécie de lesividade ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural. Só isso tornaria praticamente impossível o
exercício pleno das funções parlamentares, ante os constantes e permanentes receios e restrições, além de terem, os referidos parlamentares, de
defender-se em cada uma das milhares de investigações e acusações que
lhes seriam dirigidas.

Votação de um projeto de lei é ato político, excluído de apreciação
;udicial.
Não se pode ter nenhuma dúvida que, O instante culminante do processo legislativo, que é a aprovação de uma medida legislativa, pode até
envolver escolhas, opções, interesses, grupos de pressões, lobbies e manifestações de vontades, mas não deixa nunca de ser o exercício legítimo de
uma apreciação exclusivamente política e uma elaboração em busca da
tutela das exigências supremas da vida democrática.
Logo. todo ato de votação, quer seja ostensivo ou secreto, quer seja
simb6lico ou nominal, em que Senadores e Deputados optam, através de
seus votos, por um dentre os vários valore6 contidos na proposição ou
por uma das vias oferecidas ao Congresso Nacional, é, obviamente, um
ato político, no sentido maior e mais alto de que o fato social a ser disciplinado por lei contém motivações e razões de toda ordem e natureza,
bem como configura a pr6priarepresentação da coletividade.
Deveras, legislar, aprovar o orçamento, etc., segundo GERALDO ATALIBA, (funções do Congresso) são atos de natureza política porque embora editados com respeito aos quadros legais - não dependem de
lei, nem esta pode ser posta como condição para sua prática. Por outro
lado, esses atos são insuscetíveis de revisão, quanto ao mérito, por qual·
quer outro órgão. Em outras palavras, não há corrigenda possível para
tais atos. No máximo, quando o Texto Constitucional o prevê, poderá
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haver negati va de corroboração. nos casos de atos comp lcxos ( ... ), são
atos políticos, que não podem ser suhmetidos a crivo jurídico. :VIas, por
isso mesmo que políticélS, são tais atribuições sujeitas ao controle da opinião pública, à crítica dos meios de imprensa e à fiscalização parlamentar.
Sua avaliação e julgamento entram nas considerações políticas gerais, de
que ineumbcm - dando vida ao tecido complexo das relações políticas
- a opinião pública. os partidos. a imprensa, os sindicatos e outros instrumentos de cnna lização de interesses e opiniões. 1
Significa que esse qunlificéltivo dos votos como atos políticos do Congresso N ncionnl repercute na sua própria exclusão da apreciação judicial.
que se traduz exceção à competência da Justiça (cf. HELY LOPES MEJRELLFS ~ M. SEABRA FACU'.'DES. 3 CAIO TACfTO. 4 RUI BARBO-

SA,

~

J. CRETELLA JÚNIOR." RECJS rERN!\NDES DE OLIVEIRA. ;

Com efeito, a doutrina e a jurisprudência do STF 8 sempre se pauLaram no sentido de que as questões exclusivamente políticas escapam,
em absoluto, ao exame do Poder Judiciúrio:
"Atos polític.:os do Congresso. ou do Executivo, na acepção
em que esse qualificativo traduz exee~ão à competência da Tl1Stiço. considerando-se aqueles, u respeito dos quais a lei confiou
a matéria à discussão prudente do poder e o exercício dele não
lesa direitos constitucionais do indivíduo.""

"O controle judicial limita-se ao exame da legalidade, n50
se imiscuindo com o mérito do ato... As questões exclusivamente políticas também ficam cxc luídas da jurisdição do Poder
rudiciário. Assim determinaram. expressamente, as Constituições
de ] 934 e I g37, e a limitação sobrevivc, ainda que não mais
figure no texto constitucional." I fi
., As Constituições de 1934 (art. 68) e 1937 (art. 94) dis·
puseram expressamente que o Poder Judiciário não poderia conhecer de qucstões exclusivamente políticos. A atual silencia a
respeito. Mas, não obstante isto, a vedação persiste. É que ela
decorrc da índole do regime e de imperativos do seu funcionamento. Aos poderes Legislativo e Executivo, a Constituição de1 ATALIBA. Geraldo. República e Constituição, Ed. RT. 1985. pp 29 30.
2 MEIRELLES, Hcly Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 6" ed. 1973,
pp. 668!670.
3 FAGUNDES. Migu21 Seabra. O Controle dos Atos Administl'aliros pelo
POrier Judiciário. 5 R ed. 1979, nO 74, pp. 153/165.
4, TACITO, Caio. Direito Adm inistrativo, Ed. 1975, pp. 35 SS.
;; BARBOSA. Rui. Comentários à Constituição Federal Brasileira, ícoligidos
e ordenados por HOMERO PIRES, edição de 1933. voL IV, p. 192.
6 JúNIOR, J. Cretella. "Teoria do Ato Político", RT 627 10-14 e "Teoria do
Ato de Governo". ReI). Inf. Leg. n g 95 '73, p. 84.
7 OLIVEIRA. Regis Fernandes de. Ato Administrativo, ed. RT. U178. p. :'Q.
8 STF, Rev. do Supremo, vaI. 32, p, 79.
9 BARBOSA, Rui. Op. cit., p. 192.
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lega atribuições de cunho estritamente político, que, pela sua
natureza específica. são incompatíveis com a intederência do
Poder Judiciário. 11
li

De modo bastante simples, quem melhor estudou e examinou a natureza do ato político terá sido o Prof. J. CRETELLA JÚNIOR, no citado
artigo, 12 que pela objetividade e precisão merece destaque:
"Ato de governo ou ato políticO é toda manifestação de vontade do Poder Público que por sua condição toda especial, esca·
pa à revisão do Poder Judiciário, oonstituinclo esse tipo de ação
não uma exceção ao princípio da ltgalidade, mas a competência
do juiz, o qual não tem possibilidades de fiscalizá-lo, se a isso
(or provocado.

o

problema da definição do ato político tem desafiado a argúcia da doutrina. que não chega ao contexto exato, é evidente,
pela pr6pria flexibilidade inerente ao objeto definido.
Outros fazem a distinção entre a consideração material e formal do ato politico, entendendo, sob o primeiro aspecto. como
políticas, "as decisões do Poder Legislativo, no exercício de atribuições pr6prias, e eventualmente, aI> decisões do Poder Executivo,
sem subordinar-se, regra geral. a lei alguma, ditadas em defesa
da segurança do Estado e da Constituição (cf. BIELSA, "Principias de Derecho Administrativo", 3," ed. 1963, p. 65), compreendendo, sob o segundo aspecto, "os atos legislativos que, em princípio, devem emanar do Congresso e SÓ, eventualmente, do Poder
Executivo."
Em síntese, o ato de votar, ou seja. o dt dizer sim ou não a uma determinada medida legislativa, é a manifestaçio maior da classe política, é,
por assim dizer, inerente a sua própria existência, expressão maior da representação popular e da liberdade de pensamento de um povo. Se o Estado
é o Povo, o Parlamento sua Expressão Nacional, os Parlamentares são a
voz desse Povo.
Assim sendo, os votos dos Deputados e Senadores são atos políticos,
dentro do procellsO de decisão legislativa, subtraindo-se da apreciação do
Poder Judiciário as razões de conveniência e oportunidade que os determinaram, UMa vez que repousam na liberdade e independência. dentro da re·
presentatividade, e prefiguram a comunidade e o compromisso político assumIdo, isentando-os de quaisquer restrições e conseqüências, além da não
sujeição à investigação de tais votos por outro poder.
10 TAcITO, Ca.lo. Op. clt., p. 35.
11 PAOUNDES, Miguel 8ea.bra. O". cit., p. 158.
12 JúNIOR, J. Cretella., "Teoria do Ato de Governo". Re1l. In1- Leg. 95/73.
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Ora, um dos deveres comtitucionais do ParlarncntJr. em relação ao
exercício do mandato. é. cxatamcn1C, o de VOTAR, Il1e~mo que a ld seja
impropriamente um ATO ADMl!\ISTRATlVO, e ainó. a~sim. por esse
desempenho são inviol<Íveis (Cf. mt. 53). Não podendo. por isso mc,mo,
ser condenado por seus valos, dados em projetos, medidas e atos legislativos.
C()i1l'cilo jurídico-poli/ieo das ÍIl1111zidadcs Farlamcntares (illViolal'ilidade:. e irresponsabilidades)

Nos regimes democráticos, chama-se il111ll1idadc lJarla111e11tar J pl'Ote·
çiio jurídicJ e a garantia fUllciunal dadas aos representcll1tes do Povo. para
o exercício dos respectivos mandatos. contra abusos. violências e restrições
por parte de outros Poderes constitucionais. dcntl'O do si stema de freios e
contrapesos. como qlwlifica COO LEY. l~ntre tais órgãos estatais, tornandose, como membros do Poder Legislativo. acobertados pcbs prerrogativas decorrentes da função exercida. justamente. para que os Jtribuições típicas
possam ser descmpenhad,ls sem qualquer tipo de receio (presente ou futuro) ou limitações à liberdade de opiniões. pl:lavras e votu~, sendo destinaüirio imediato do instituto o próprio Parlamento e n30 os seus membros,
meros beneficiários <cf. ALCINO PINTO rALeAmo \:\
1\ os textos constitucionais brasileiros. desde () Im p~ri() até os di2S ele
hoje (1824 ~ arts. 26/28: 1Sg1 ~ arts. 19/20; 19'34 ~ arts. ")1('32; 19")7
- arts. 42/43. embora com restrições; 1946 - arts. 44/46; 1%7 - art.
"14: 1969 ~ art. 32; e 1988 ~ art. 531. o princípio da imunidade parlamentar foi admitido como prerrogativa da cOl'poraçi\o. com o ohjetivQ de
resguardar a liberdade e a independência dos le~i;;]adorcs, não no interesse
individual dos mesmos ou como direito suhietivQ deles. e sim tendo em
vista o interesse público c o livre funcionamento elo Poder LegislJtivo.

Cumpre ressaltar, de,de [(lgO. que n50 se e:·wminará as situações c conscqüt?ncias decorrentes das hipóteses de processamento. apuração e c,eeução
penal pelos CRI:\'lES cometidos por parlamentmcs sem nenhuma ligação
com O exercício do mandato legislativo.
De todJS as opiniões referentes ao instituto da imunidade parlmnentar.
na sua ampla concepçuo. algumas são tão sig:nificJtivas que precisam ser
sempre lembradas e relidas:
PUNIO CASADO: II
"Tempo houve em que ainda se discutia o conceito jurídico
político das imunidades parlamentares; 111JS. hoje em dia. nc,t.:
tcma, tem um cunho de truísmo. chega a ser Ullla parêmia. o conceito de que as imunidades parlamentares não são privil':~io in
compatíveis com o regime livre e democrático. sob que vivemos.
13 FALCAO. Alcino Pinto. Da Imunidade Parlamentar. Ec!. F'orrm:c. 1955
pp. 15'16.
14 CASlIDO. Plinio. A Imunidade Parlamentar do artigo ~f) da Con<Utllir{iil
Federal, Rio. 1952, pp. 3/4.
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e estabelecidos em proveito pessoal do representante, mas são prerrogativas políticas da função ...
São prerrogativas, mas não privilégios, porque privilégios são
concessões feitas a particulares ou em proveito destes, e a desi·
gualdade de tratamento, ns hipótese, visa, não os interesses de
ordem privada, mas o interesse de ordem pública."

IVAIR NOGUEIRA ITAGIBA:

16

"As imunidades parlamenlares não constituem propriamente
privilégio dos membros do Congres$O. São prerrogativas criadas
em bem da Câmara, do Senado, do Parlamento, da Constituição,
da Lei, da ~ação. Os membros do Poder Legislativo só gozam
do privilégio, por serem representantes da Nação, que os escolheu,
a fim de que, em nome dela e por ela, elaborem a vontade estatal."

CARLOS MAXIMILIANO:

18

"A imunidade parlamentar foi estabeledda por motivos políticos, tendo em vista o interesse público, e não o particular; nio
constitui direito subjetivo, e sim objetivo; não é privilégio individual, fizeram-na prerrogativa de uma coletividade independente
e vigilante,"

DARCY AZAMBUJA:

17

"A imunidade parlamentar não é privilégio concedido ao parlamentar pessoalmente; é uma garantia a~gurada ao Poder Legislativo, para que funcione livre de qualquer coação."

RAUL MACHADO HORTA:

18

«As imunidades parlamentares estão universalmente vincula·
das à proteção do Poder Legislativo e ao exercício independente do
mandato representativo."

DJALMA MARINHO:

111

"A imunidade parlamentar é o fato político mais expressivo
no livre desempenho da instituição. Ela se nivela no plano do Di·
reito Parlamentar à liberdade individual no plano do Direito Civil.

--15 ITAGIBA, Ivalr Nogueira. O Pemamento polUtco Univeraal e

11

C01J.Smfd·

ção Brt:Uilefrll, p. 306.

16 MAXIMILIANO, Carlos. Comentárros à Constftu~ao BrMfleirIl. Freftas
Bastos, Rio, 195t., Tal. 2, p. 55.
'1.7 AZAMBUJA. Darcy. "Introdução à Ciência PolfUca". Ed. GlobO, Porto
Alegre, 1979, 8' ed. p. 189 e "Teoria Geral do Estado", 19t.2, p. 178.
18 HORTA, Raul Machado. "Imunidades Pll.1'lamentares" Rev. Fa.c. Dfr.
UFMG, n 9 7. pp. 64-108.
19 MARINHO, n,aIma. Parecer publ1cado no ''.Arq. Conto Consto Ju.st." vol. 3,
n~ 'I. (1979), pp. 183/1S'l.

-----.
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Vma e outra recompõem no Direito Político o processo de decisão como estratégia da democracia constitucional.
Il1violável qucr dizer p~lro. inkgraL in1Ocúvc!, sal vo de qualquer violencia e acima da a~ão da Justiça. Nesse particular, todos
os nossos dicionaristas. dos mais an Li['.os aos mais modernoo. assim
o entendem.

A liberdade de Op111IaO, pala\Tu e voto c apan<igio do nlundato parlamentar. O homem público é um sei il pnrte. E1c recebe
vigilância severa dos seus concidadãos c tem, por isso mesmo, na
linha do seu destino, de apresentar-se, na dieúcia de wa representaçiio, numa superfície firmc c inabahívd. que são armas que utiliza para fiscalizar o Estado c legislar para a '\ação. Nãu se compreende, portanto. quc. haj~1 límitação nesse miskr. sub pena de
perder o congressista a fin<llidade de sua misoJo."
Sabido é que a imunidade parlamentar decompoe-se em duas pn.::rrogativas independentes: a irrcspullsabilidadc legal ou irresponsahilídadc parlamentar. e a inviolabilidade pessoal ou inculumidade pessoal.:;o .A primeira se refere ao exercício das funções. mas a segunda protege os congre:;sistas contra a priSJO ou proce~so que contra eles se intentam.::\ ;\ote-sc que
o mandato é realmente exercido no recí11lü das casas congressuais. ou sc:ja,
nas salas das sessões do grande plemírio c dos pequenos plenários (comissões permanentes ou temporárias e outras), onde a imunidade deve ser assegurada. 2:l
Essa irresponsabilidade parlamentar alcança inclusive os c'{-Deputados c ex-Senadores. desde que as opiniões, palavnls e votos apontados, tenham sido praticados no exercício do respectivo mandato. por ser absoluta.
definitiva e irrenunciável, de acordo com I) '\"JTO~ 10B 1M: ::3 ANDRADE
LlHA FI LHO:::I TOSE ALFREDO DE Ol.1VEIRA B/\RACHO ::.-, e ROSAH RUSSOMANO:
"A imunidade de direito constitucional material enlaça todos
os atm peculiares ü funçüo le~islativa, desde que praticados nu
exercício da mesmJ. Estende-se no tempo. Sem solução de continuidade. Persiste, mesmo quando o mandato finda. Em síntese
- é perpétua.
BROSSARD. Paulo. ··Imunidade Parlamentar", R. In/. Leg. n" 63 8.
FERREIRA. Pinto. Curso de Direilo Constitucional. Ed. Sarain. 1878
yoL 1. p. 280.
JACQUES, Paulino. A Constituição Explicada. Ed. Forense, 1970. p, 57.
23 JOBIM, Danton. "Das Imunidades Parlamentares". RF ~ CXXXI 344.
2~> FILHO. Andradr Lima. Em Defesa das Imunidades Parlamen fares. Recife 1951, pp. 2629.
25 BARACHO. Alfredo de Oliveira. "Imunidades Parlamentares", Rpp. [)1 f
Leg. 68 43.
20

21
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Daí fluem efeitos jurídicos relevantes. O parlamentar tomase intocável a qualquer processo. Apresenta-se inviolável, tanto
na dimensão civil, quanto na penal." 28
De conseguinte, a imunidade parlamentar significa irresponsabilidade
jurídica 27 e cobre o exercício, presente e futulo, do mandato popular, pelo
que Deputados e Senadores, como resultado, são "invioláveis", isto é, são
"irresponsáveis" e, conseqüentemente, "impuníveis", "intocáveis" e 'incon·
denáveis", o que obsta a propositura de qualquer espécie de ação, inclusive
popular, e de condenação civil, penal. administrativa e disciplinar, por
motivo de opiniões, palavras e votos, proferidos no exercício de suas funções parlamentares:
'
"A imunidade material. tamMm chamada inviolabilidade,
consiste na irresponsabilidade civil criminal do Parlamentar. ~
uma garantia que se lhe defere, uma prerrogativa que o protege,
menos a ele, individual e pessoalmente, mas ao pr6prio Poder
que ele integra, para que o Legislativo cumpra e possa cumprir,
sem peias e entraves, o seu relevante papel, hist6rico e constituo
cional. de intérprete fiel, indormido e corajoso das mais justas
aspirações e dos mais lídimos anseio$ e interesses do povo:' 28

e

"Nenhuma ação, civil ou criminal. pode derivar de palavras.
votos ou opiniões exarados no exercício do mandato, em virtude
da irresponsabilidade legal a ele inerente." 29
<tA irresponsabilidade difere da inviolabilidade no que se refere ao domínio, ao efeito. ao fim e à duração. No que diz; reg..
peito ao domínio, ela cobre os at06 da função parlamentar. A
inviolabilidade alcança atos estranhos à função. Quanto ao efeito.
impede toda ação civil ou criminal, 180 passo que a inviolabilida·
de resguarda o deputado da ação criminal ou corre<:ional durante
o mandato:' llO

"Inviolabilidade no caso signifio.a irresponsabilidade, e irresponsabilidade ali não pode ser apenas criminal. Se fosse, a segurança do parlamentar seria somente pela metade, e tal não pode
ter sido o intuito do legislador constituinte. Dizer que o deputado
ou senador é inviolável por suas opiniões (palavras e votos) é o
mesmo que dizer que o deputado ou senador é irresponsável por
26 RUBSOMANO, Rooab. "Imunidades Parlamentares", ~. Inf. Leg. 81/2'4,
245.
2'1 FILHO, Manoel Gonçalves Ferre1ra, Comentário.! à Conó!tUulç4o Br/UfldTa.
Ed. saraiva, 1983, p. 197.
28 VELOSO, zeno. "Imunidades Parlamentares dos Vereadores", Rev. Inl.
Leg. n~ 92/150, p. 151.
29 BROSSARD, PaUlo. OJ). cit., p. 16.
30 BARACHO, Alfredo de Ol1velra. Op. cit., p. U.
]:l.
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suas opllllües (palavras e votosL
mandato nada lhe advír<.Í." ::\
Autonomia

[)(i

que fizer no c\('re\('IO do

dos Poderes Co/!!:,lituciO;;t1is e PrcdicaIl1Cll!(lS de seu.'

Membros
Já se disse que o poder é um c pela di\l.~rsidadc de SLI(lS funções divide-sc em três ramos, que são. na verdade. o, órgaos do apmclho f'0vern<lmental: Legislativo, E'.ecutivo e ludidário. ::"
Desconcentram-se assim os puderes cstalais, que paSS<lrn <J ser exeCULados por órgãos distintos e independentes entre si. Elimina-se. destarte. todo
arbítrio estata!. Quem faz a lei mio a aplicl. Os quc a aplicam nao a fazem. :1~
Em conseqüência, existem regras cons! i l uL:Íl'nais concernenle,
teção c ü independência, no c\'crcício das respectivas funções.

Ú

pro-

No c<Jso do LcgislatiVL). a fim de asseFurar a indepcndênál da corporação e de seus membrus. a Comtituição estabelece <J inviulabilidade
dos mandatos. 34
Tais imunidadcs. COllll' se prucuruu Jc:non~trur, nuo sãu privilégios
do representante nem n:g;.dias especi:tio. qu~ lh~s ~ con-:cdida. ('umtitucIll
uma garantia de funt;üo. a quc silo inerentes. :;:,
Como se viu. e \amli \ <Jmcntc. cssu prcn úg<lti \ a constitui uma c.\-:et;üo
à competência jurisdicional do Podcr Judici{:rio, protet;<lo indispensü\'c! ao
legítimo e livre cxcrcí-:io do mandato populJr. que no diz.:r de FSi'.,j EI0.
"é um axioma do ~:o\'ernü representativo", l:e modo a assegurar a imkpendêncía c harmonia entre os Poderes (CF .. 3rt. 2.").
Outrossim, já ~e disse que o Mandato J.cgislativo nuo é profissão, e
a inviolabilidade do Senador ou Deputado, por seus \'útos, nuo ~ garantia
da liberdudc de pl'IlSamellíU. ~l'nüo garmHi<1 de funcionamento do Poder
Legislativo. :W
O quc o impC,e é o prillcípio da divisüo e autonomia dos podcrc~
(Legislativo - legisla: E.\eClltí \0 ._- adlllil1i~tra e Tudiciário - julga), impedindo a ingeréncicl pertlll'badora de um na üreJ de compctência du outro. A imunid,lde parlamentar. come dizia ALRELlr\O LEAL. :1~ "não é
garantia de direito, no rigor tl:cllil'o da express50; é garantia do poder",
e faz parte do si~tenw de g:lr<lJ1lia, .tO Poder Legislativo recomendado pela
história do Estado de Dirl'itc'. rli~lO que ,em liberdade de pensaIllcntl).
PICANÇO. Mac8rio. "lmumdallf's Pariampn!iUCs", RF 1(9 17
FONSECA. AllnilJa: FrClre da. O poder E.rcC1Uil·o na República 1I!":is!,'eIri1
Ed. 'UNB, 1981, 37, p. ~~O.
33 ATALIBA. Ciel'c,:d" n,'piÍ!;;!t'ü c CC'!/," ir:, (',I~.
:'4
34 ATALIBA, Gcra~do Oi!. cit., pp. 80 81.
35 FO:'\SECA, Annibal Fr"C'lre da. Gp. ri! .. p. 41.
36 LIMA, Ruy Cirne. Parece:-: InYlülabi:idade do Deputa,lo e Senador. RDT'
16(9,. p. 98.
37 LEAL, Amelir.o. Teuna e Prái 1I'1l dll Cm18/i1 UZÇ(!O, pp 707 708.
31
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sem liberdade de emiti-lo (liberdade de palavras, de opinião e de voto), não
há Poder Legislativo que possa representar com fidelidade e coragem os interesses do povo. 3s
Nesse sentido, escreve RUY CIRNE LIMA, no artigo citado:

39

"Por mais censuráveis que sejam as opiniões, palavras e
votos do senador ou deputado, no exercício do mandato legisla~
tivo, a nenhum outro poder é permitido interferir, a fim de
apreciá-lo, julgá-los ou puni-los. A razão é simples. O exercício
da funçâo legislativa não é o exercício de um direito, que tenha.
individual ou coletivamente, como sujeitos os senadores e deputados, senão o exercício da atividade de um órgão estatal."
Leia-se, ainda, sobre as prerrogativas e predicamentos dos magistrados
e dos parlamentares, GERALDO ATALIBA: 40

"O Instituto da inviolabilidade não se constitui em privilégio de determinados cidadãos, mas sim em prerrogativas de de·
terminadas funções. Não são os parlamentares que gozam de prerrogativas desse tipo. Também os órgãos de cúpula do Poder
Executivo e magistrados.
A inviolabilidade se explica pela necessidade institucional
- universalmente reconhecida - de que os parlamentares desempenhem suas funções, com independência e desassombro, sob
pena de não o fazerem corretamente, sem temor de qualquer
conseqüência, como requer o mecanismo constitucional.

Também as instituições exigem - para seu perfeito funcionamento - que os juízes desempenhem suas atribuições sem
qualquer tipo de receio (presente ou futuro), com relação aos
atos que, de ofício, devam praticar.
Os integrantes da magistratura são protegidos até mesmo
contra a própria instituição, o que acontece especialmente no que
diz respeito à sua inamovibilidade.
Os predicamentos da magistratura - à semelhança da in·
violabilidade dos parlamentares - não constituem privilégio de
pessoas, mas prerrogativas de função, estabelecidas tendo em
vista assegurar efetivamente (até as suas últimas conseqüências) a
independência no desempenho do encargo de julgar.
Quer a Constituição que o juiz seja imparcial e não tenha
receio de desagradar, nem preocupação de agradar, mas que
cumpra seu dever.
38 MIRANDA, Pontes de. Comentárías d Constituição de 1967, com a Emenda
1/69", Tomo III, fLs. 5.
39 LIMA, Ruy Cirne. Artigo citado, RDP 16/97, p. 98.
40 ATALlBA, Geraldo. "Inviolabilidade dos Parlamentares", RDP 47/48, p.
75 e Rev.In!. Leg. 63/39, p. 40.
n~
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mesmo quer e espera dos parlamentares.

Por isso CELSO BASTOS sustenta que as prerrogativas dos
magistrados e congressistas são garantias do povo: asseguram-lhe
que esses agentes públicos desempenharão seus misteres e encar·
gos com isenção, independência e desassombro, s6 preocupados
em cumprir suas funções corretamente e curvados unicamente
aos imperativos de suas consciências."
Destarte, a aprovação, por Senadores e Depuatdos, de uma medida
legislativa tanto não afeta, de imediato, direitos subjetivos (de quem quer
que seja) que:
1.0) o respectivo projeto pode ser vewdo pelo Presidente da Repú·

blica (CF., art. 84, V);
2.°) mesmo depois de sancionada, pode ser declarada inconstitucional (Cf., art. 97; 102-1, a e IH, b) e ser suspensa sua execução (CF.,
art. 52, X);
3.°) além disso, como se diz, na prática, tem, ainda, as leis que não são
cumpridas ou não pegam.
Na hipótese, ainda que se considerasse a Lei n.O 7.194/84, como foi
considerado na sentença, como ato administrativo impróprio, na maioria
das vezes, a lesividade, como requisito da ação popular, depende de outros
atos executórios, pois, como diria o Poeta, "As leis não bastam. Os lírios
não nascem da lei". O que significa que, a responsabilidade civil, por ato
legislativo, não pode ser, imputada aOS Senadores e Deputados, mas, se
danoso, impr6prio, imperfeito, ilegal ou inconstitucional, O Poder ludiciário, pelos meios processuais adequados se for o caso, inclusive ação
popular, poderá responsabilizar o Estado legislador (cf. J. CRETELLA
JÚNIOR,41) mas nunca os Legisladores, que não legislam em nome próprio, mas o fazem no legítimo exercício da representação popular.
Nessa condições, a serem corretas todas as considerações e observa·
ções que se procurou assentar em linhas que acima e atrás ficaram, o Judiciário brasileiro, representado, nas circunstâncias presentes, pelo Juízo Federal em questão da Seção Judiciária do Distrito Federal, estaria, em tese,
diante de uma gravíssima ocorrência, tipüicada na Lei n,O 1.079, de 10 de
abril de 1950. que define crime de responsabilidade e regula o respectivo
processo e julgamento;
"Ari. 6.° São crimes de responsabilidade contra
exercício dos poderes legislativo (...)

O

livre

3 - violar as imunidades asseguradas aos membros do
Congresso Nacional.. . . . . . . ."
41 JúNIOR, J. Cretella. "Responsabilidade do Estado por Ato Legislativo".
lU)P 71/60, p. 75.
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Sempre foi assim no Brasil, consoante antigos e novos juristas e estu·
diosos da matéria, unte as lições extraídas das obras e artigos apontados
neste trabalho, e faço votos para que sempre assim seja, especialmente a
partir da nova ordem jurídiccrconstitucional, instaurada no País com a
promulgação da Carta Política de 5-10-88, pedindo vênia, por essas razões,
aos que defendem a extinção de tais prerrogativas, na futura revisão constitucional.
Aliás, ainda agora, o Colendo S1'F. na Sessão Plenária de l.u-2·91,
através de brilhante voto proferido pelo Ministro CELSO MELLO, deixou
~ssente que:
" - O instituto da imunidade parlamentar atua, no contexto nonnalivo delineado por nossa Constituição. como condição e
e garantia de independência do Poder Legislativo. seu real desti·
natário, em face dos outros Poderes do Estado. Estende-se ao
congressista, embora não constitua uma prerrogativa de ordem
subjetiva deste. Trata-se de prerrogativa de caráter institucional,
inerente ao Poder Legislativo, que $Ó é conferida ao parlamentar
ratione muneris, em função do cargo e do mandato que exerce.
h por essa razão que não se reconhece ao congressista, em tema
de imunidade parlamentar. a faooldade de a ela renunciar.
Trata-se de garantia institucional deferida ao Congresso Nacional.
O congressista. isoladamente considerado, não tem, sobre ela.
qualquer poder de disposição.
- O exercício do mandato parlamentar recebeu expressiva
tutela jurídica da ordem normativa formalmente consubstanciade
na Constituição Federal de 1988. Dentre as prerrogativas de ca·
ráter político-institucional que inerem ao Poder Legislativo e aos
que o integram, emerge, com inquestionável relevo jurídico, O
instituto da imunidade parlamentar. que se projeta em duas dimensões: a primeira, de ordem material, a consagrar a inviolabilidade dos membros do Congresso Nacional, por suas opiniões,
palavras e votos (imunidade parlamentar material), e a segunda,
de caráter formal (imunidade parlamentar formal), a gerar. de
um lado, a improcessabilídade dos parlamentares (...) e. de outro,
o estado de relativa incoercibilidade pessoal dos congressistas
(freedom lorm arrest) (... )."
Em conclusão. pode-se dizer que, com todas essas prerrogativas, por
sinal indispensáveis ao bom desempenho do mandato popular, os congres,
sistas já sentem dificuldades no pleno e ideal cumprimento das funções
parlamentares, o que se dirá nas situações ora descritas, em que não forem
assegurados aos Deputados e Senadores, diante da apreciação pelo Judiciário de ações populares. as mencionadas imunidades constitucionais?
Com a palavra o Legislativo.
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Lei Francesa Relativa à Transparênci2
Financeira da Vida Pública
(Lei Orgânica n,o 88-226, de 11-3-88)
TralhH,~lll:

11-' \"

TmduTor rio

o
o

Con~elho

Cum[i:lIciullal (k'clmulI

Presidente d:l Repíl hl iC:1

prulllt1I~::1

Fl\\'\\()L.~

(:u .\\ I

I:

Sen,1(~(J Fedt'l'l~l

úJll~!ill[(.:junal.

:1 ~q!ui Iltc lei:

'1' fn ! {() NU :\III/~()
ni.\posi~·jjcs

Rdl/lil\/s ao PrcsidCIIlC da l\cpzíh!ica
CAP]TLTUJ PR I ~1f~IRO

Dec!uwâi() d,' PUlrill1('mio

i!(l.\

C({wlidw()s

{l

Presidcllte (' do

Presidclltc da Repzíhl im

Art. 1.' I O inci~o 4." du parágrafo 1 do arL. 3." da Lei n."
62-1292. de 6 de novembro de 1962. relativa à eleição do Presidente
da República pelo sufnígio universal. pa;,s:I

<I

(er

li

seguinte redaçüo:

"O Comelho Constitucional vnificar:í u c:omentimelllo do eandicLlío.
devendo e~se. sob pena de nulidade de ,ua c,lmlidatura, entregar-lhe. em
envelope lacrado. declaraç;lo de sua SillWÇ,io patrimoni31 n05 termos do
,In. L, Ü.
1))-1 do (l'digo FleitOl'al. c.: U l'ompromisso de. C.:lSO eleitu.
entregar, at6 um mês. Tllas não antes de dois meses do término de
~el1 mandato, ou no pr<lI.O ue um mês em caso de demissão, nova declaração nos mesmos termos. a ser puhlicada )lO Diário Oficiol da República
Francesa nos oito d ias seguintes il SU3 recepção,"
Diário Oficial de 12-3-88, da Republica Francesa, p. 3.283.
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11 - O inciso 2.° do parágrafo I [I do art. 3." da supracitada Lei
n.O 62-1292, de 6 de novembro de 1962, passa a ter a seguinte redação:
"O Conselho Constitucional assentará e proclamará os resultados da
eleição, sendo esses publicados no Diário Oficial da República Francesa
até vinte e quatro horas depois de sua proclamação e anexada à publicação a declaração de situação patrimonial do candidato proclamado eleito."
CAPITULO li

Financiamento da Campanha pura a Eleição do
Presidente da República
Art. 2. - Completa-se o parágrafo 11 do art. 3. da supracitada Lei
n. 62-1292, de 6 de novembro de 1962, com quatro incisos, com a seguinte
redação:
0

0

O

..Aplicam-se aos candidatos a Presidente da República os arts. L. O .
163-1 a L. O . 163-3 do Código Eleitoral."
"Na aplicação do disposto no art. L.O. 163-1. leia·se "seis meses"
em lugar de "três meses".
"Na aplicação do disposto no primeiro inciso do art. L. O. 163·2,
leia-se "cento e vinte milhões de francos c, para os dois candidatos rema·
nescentes no segundo turno, cento c quarenta milhões de francos", em
lugar de "quinhentos mil francos."
"Nos sessenta dias seguintes à votação que determinou a eleição, o
candidato participante da primeira votação enviará ao Conselho Consti·
tucional prestação das contas de sua campanha, com a documentação comprobatória prevista no primeiro inciso do art. L. O . 179·1 do Código
Eleitoral."
Art. 3.0 - Completa-se com um terceiro inciso O parágrafo 111 do
art 3. 0 da supracitada Lei n.O 62-1292, de 6 de novembro de 1962, com
a seguinte redação:
"Publicar-se-ão as contas de campanha do candidato no Diário Oficial
da República Francesa, até dez dias depois de vencer o praw previsto
no último inciso do parágrafo II deste artigo."
Art. 4.° - I - Na segunda frase do parágrafo V do art. 3. 0 da
supracitada Lei n.O 62-1292, de 6 de novembro de 1962, substituem-se as
palavras "nem da caução, nem das despesas de propaganda" pelas pala.
vras ..da caução".
II - Completa-se o parágrafo V do mesmo artigo com dois incisos
com a seguinte redação:
"Ressarcir-se-á o candidato de quantia equivalente a 5% do teto de
despesas de campanha a ele atribuído, acrescida até o limite de 25%
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desse teto, no CaSO de o candidato (cr ohtido muis de )0.;, dos votos válidos
apurados na primeira votaç;lo, nüo excedendo a q uamia ressarcida o valor
constante da prestação de contas de cUlllpanha entregue pelo candidato."
"Não será ressarcido da parcela fixa prevista no inciso anterior o
candidato que deixar de cumprir u disposto nos dois últimos incisos do
parágrafo 11 deste urtiga."
TíTULO 11

Disposições Relativas aus I'·,Jembros do Parlamento
CAPíTULO PRIMEIRO

Declaração de Patrimônio dos Memhros do Parlamento
Art. 5." Insere-se no Código Eleitoral o art. L.O. 135-1, com a seguinte redação:
"Art. 1.0. 135-1. O Deputado entregará à Mesa da Assembléia
Nacional, nos quinze dias seguintes à sua posse, uma declaração garantida,
pela própria honra, como exata e sincem, de sua situação patrimonial.
particularmente de todos seus bens próprios e, se os houver, daqueles
possuídos em comunidade ou reputados condomínios em aplicação do
art. 1.538 do Código Civil. garantindo a 'v1esa o sigilo da declaração recebida e das eventuais observações do Deputado sobre a evolução de seu
patrimônio,
O Deputado entregará nova declara"ão, nos termos deste artigo, at0
um mês, mas não antes de dois meses do término de seu mandato
ou, em I.:USO de dissolução da Assembléia I\ ucional ou de interntpção de
mandato não decorrente de falecimento, nos quinze dias seguintes ao
afastamento.
A Mesa da Assembléia Nacional expedirá, no ato da entrega, recepisse
da declaração de que trata este artigo.
A Mesa da Assembléia Nacional apreciará u variação da situação
patrimonial do Deputado, à vista de suas declarações e eventuais observações.
Poderá o Presidente da Assembléia Nacional, sempre que o julgar
conveniente. te deverá ele. a cada nova legislatura. elaborar relatório a ser
publicado no Diário Oficial da República Francesa, de que poderão
constar, por iniciativa sua ou dos interessados. observações por eles
formuladas.
Art. 6." Insere-se no Código Eleitoral. após o urt. L.O. 135- 1. o
[Irt. L.O. 135·2. com a seguinte redação:
"Art. L.O. 135-2. As declarações entregues por Deputado nos
termos do art. L.O. 135-1 do Código Eleitoral e us observações por ele
R. rnf. legisl.
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formuladas somente podcrão ser comunicadas mediante requerimento
expresso do declarante ou proposto seu, ou requisição judicial, caso sua
comunicação seja necessária para a solução de litígio ou útil para a
apuração da verdade."
CAPITULO II

Financiamento da Campanha para a Eleição dos Deputados
Art. 7.° Inserem-se, no início do Título II do Livro Primeiro do
Código Eleitoral, os arts. L.O. 163-1 a L.O. 163-3, com a seguinte redação:
"Art. L.O. 163.1. O candidato a Deputado manterá conta de campanha com discriminação, por origem, de todas as receitas c, por natureza,
de todas as despesas efetuadas por ele ou por sua conta nos três meses
que antecedem o pleito.

Art. L.O. 163·2. As despesas de campanha do candidato não excederão o valor de quinhentos mil francos, não computadas aquelas diretamente custeadas pelo Estado.

o teto supracitado scrá reajustado anualmente, em decreto, em função
da previsão da média anual dos preços de consumo familiar, verificada no
relatório econômico e financeiro anexo ao projeto de lei de fmanças.
Art. L.O. 163-3. A doação verbal, recebida por candidato de pessoa
física ou jurídica devidamente identificada, não excederá o valor de vinte
mil francos, se procedente de pessoa juridiC41, excetuadas as doações precedentes de partido ou grupo político.
"Toda e qualquer doação superior a dois mil francos, efetuada em
favor de candidato por ocasião de sua campanha, será paga em cheque.
A 50ma das doações em dinheiro arrecadadas por candidato não exce·
derá 20% do valor total de receitas previsto no art. L.O. 163-1.
A soma das doações arrecadadas por candidato não excederá o teto
de despesas previsto no art. L.O. 163-2.
E vedado às pessoas jurídicas de direita público, cassinos, grêmios e
casas de tavolagem fazer doação a candidatos."
Art. 8.° Insere-se no Código Eleitoral t após o art. L.O. 163-3. o
art. 163-4, com a seguinte redação:
"Art. L.O. 163-4. J:. vedado ao candidato receber, direta ou indiretamente, para qualquer fim, contribuição ou auxilio material procedente de
Estado estrangeiro ou pessoa física ou jurídica de nacionalidade estrangeira,"
596
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Art. 9." Complcta-~e <I prílllc:ir<l alínea do ín(i~ü !." do art. 238 bis
do Código Geral de rmposlos com a seguink frase:

"r dedutível, até,' mesmo limik, n duaçiio prevista no art. L.O. 163-3
do Código E1citul'<:l1 , de~dc que paga cm cheque, efetuada em cadter definitivo c sem contrapartida e regis1raJ[j Clll comprovuntc anexo à conta de
Gllllpanha entregue nu' tcrmos do <in, L,O. ! 7g-1 do Código Eleitoral."
Art. [O - Insere se no Capítulo X do Título 11 do Livro Primeiro
do Código E1citor<l! o ~Il'r. L. O 17q·l. L'(lIl1 a O'cguintc redação:
.. Arl. L. O. 179-1 _.- '\ ,b t ri nl ~l diao ~,'gLli nks il \ otnçâo que dekrminou a ekiçâo, o ccmclidclLü particil';ll1tc da primeira votação enviará à
I'réjccturc (") <I conl:1 de cami',l11hci jXl'\'isln no aft. L.O. 163-1, apre·
sentada por membro da Ordem do, I\;l'ito~ em COllulbi1idadc e Contabihst<ls Crcdcnciauus. ,tl1l':'\,IUUS ('Oi C01ll;lIU\~1111eS ue receitas e btl1ras, propostas e quaisquer dOCUmelllO:' COl1lpl'l'~):ill:rill, d,!' dcspc5ns efetuadas ou
cmpL'nh,lda5 por ek ou l1l~m(b[<Írio sell.

Enviur-se-3o il ~k",l ll,I\~<il1b!éi:1 ~dciL)na1 as contJS de campanha
c<lndicl,ltao pr(lc'!<llll:I.JO' ekiw,. ;llln;l,b ;1 rc~pccliva documentaçao
compl'I.Jh<ltória.
do~

Comunic<lr-~e-<Í
Con~dho

CLlIl\,1 dL' l·;IIl1[':;nl'd. 'ilLll1du I'l)]' eles requisitada, ao
Con'liruci'.l11dl ou ;ltlturid,ldc~ .iudicidis."

An. 11

~

n.í·,c

,10

,li!.

)~)

1..0.

du Código

~.lci[ural

a sq:uil1le

redação:
' ) ] ) \ \ 1 1 i ( ; I " l ' l' di~l'l),ll1 ';,'

":\1'1. 1.. ()

dl )

[ i\TU

Prinwín·,

)'L,~"th;ldo

,I

,lrI.

CapilUIl1 \: do Titulu ri
I O. 17l}·1."

l'.-\I'ITLl
I Jisp()siç'õ(,~
[ic,~

·\I't. 12 ('(1m a seguinte

u

;11'1.

1.. 0.

o

1I1

COJllllllS

12~ dI'

C('ldigll Fkihl)'<!!

rc~tabelccid()_

Icd,:~-;I():

"/\rl. L. O. 12,s ~ f:: inclcgiv..-:! pelo pr,11:O de U111 ~mo aquele que
dei:-.e de entrq:;,l r um;, ,Lls dCiJaraçücs pre vi5l<i' nu :11'1. I. O. 13j-1,

r: inelegível p..-:1L) l'I':lZll de U111 ,!nO ,Iqllek que deixe de entregar suas
Cllllt<ls nos termo':' du :I1'l. 1., O. 179-1."
TITL.:1.0 111
Dispmi('(-'L's T!'ill1silôrias
,\rt. 1')
N:I 1'1',j:-.!m'l ckiç<Íu pl'esidcl1l'i:J!, ao C(lntas de C,lll1panlw
abrangeriío o pcrioJo compreendido entre a data d;1 publicaçi:io desta
o
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lei e a do pleito, em derrogação ao disposta no terceiro inciso do parágrafo li do art. 3.0 da supracitada Lei n. O 62-1292, de 6 de novembro
de 1962.
Art. 14 - O disposto nos arts. 5.", 6," e 12 entrará em vigor, para
os Deputados, a partir da renovação da Assembléia Nacional subseqüente
à publicação desta lei e, para os Senadores, a partir da renovação do
terço a que pertencem.
Esta Lei será executada como lei do Estado.
Paris, 11 de março de 1988. -

FRANÇOIS MITTERRAND.

Pelo Presidente da República:

O Primeiro-Ministro, JACOUES CHIRAC.

O Ministro de Estado, Ministro da Economia. Fazenda e Privatização.
E.DOUARD BALLADUR.
O Chanceler. Ministro da Justiça, ALBIN CHALANDON.

O Ministro do Interior. CHARLES PASOUA.
O Ministro dos Departamentos e Territórios Ultramarinos. BERNARD
PONS.

O Ministro delegado junto ao Ministro da Economia. Fazenda e Privatização. encarregado do orçamento, ALAIN JUPPE..
Trabalhos preparatórios à Lei Or&ânica n.O 88-226.
Assembléia NaciotUll:
Projeto de Lei Orgânica n." 1214,
Relatório do Deputado MAZEAUD. em nome da Comissão das Leis,

n.O 1216.
Discussão em 2, 3 e 4 de fevereiro de 1988.
Aprovação em 4 de fevereiro de 1988.

Senado:
Projeto de Lei Orgânica, aprovado pela Assembléia Nacional em
primeiro turno, n.O 227 (1987-1988}.
Relatório do Senador lACOUES LARCHE, em nome da Comissão das
Leis, n.O 229 (1987-1988).

niscussâo em 11, 16 e 17 de fevereiro de 1988.
Aorovação em 17 de fevereiro de 198$.
59.
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Assembléia l"./cláonal:
Projeto de Lei Orgânico, alterado pelo Senado em primeiro turno,
lI.'

1228.

Relatóriu do D..:putauo
n.O 1239.
Discuosão e

,lp1'Ol'a~Jo

~IAZL\LD, ..:111

nome da Comissão das Leis.

em 2J de f..:\<:rc;1'O de 1988.

.)'enado:
Projeto de Lei Orgânica, ilj)f'(l)'<ulo CO/J1 modificações pela Assembléia
'v'ocional, em segundo fumo. n.'· )).: (l987~1988);
Relatório do Senador /ACOUES L\RCHÉ, em nome da Comissão
das Leis, n.' 234 (1987·1988):
Discussão e apl'Ovaçüo em 21 de fevereiro de 1988.
Conselho Constitucional:

Decisão n." 88-242 DC, de 10 de março de 1988, publicada nu Diário
O jicial em 12 de março de 1985.

I.ci n," 88-227, de 11 de março de 1988, relativa à
transparência financeira ela vida política
A Assembléia Nacional e o Senado aprovaram,
O Presidente da República promulga a seguinte lei:

TiTULO PRIi\1ElRO
Disposições Relativas à Declaraçao de Patrimônio
dos Alcmbros do Govcrcl1o c Titulares
de Certos Cargos Eletivos
A.rt. l.U Todo e qualquer membro do Go"-:rnü entregará ao presidente
da c(Hnissào prevista no art. 3.° d-:~ta lei, nos quinze dias seguintes à sua
nomeação, .declaração de situaç,lo patrimonial feita nos termos do art.
L.O. 135-1 do Código Eleitoral.
Aplica-se a mesma obrigação nos quinz~ diao seguintes a0 afastamento

nau decorrente de falecimento.
Art. 2." Os titulares dos l:argos de presidente de Conselho Regional,
presidente da Assembléia da Córsega, pre;:idel1tc de Assembléia Territorial
Ultramarina, presidente de Conselho Geral. presidente eleito do Poder Executivo de Território Liltl'amarino e prefeito de município de mais de trinta
mil habitantes cnviar:lo ao presidente da comissão pr~vista no ar!. 3. desta
D
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lei, nos quinze dias seguintes à sua posse, declaração de situação patrimonial
feita nos termos do disposto no art. L.O. 135-1 do C6digo Eleitoral.
Aplica·se a mesma obrigação à pessoa sujeita ao disposto no caput
deste artigo, até um mês, mas não antes de dois meses antes do término
normal de suas funções ou, em caso de demissão, exoneração ou dissolução
da Assembléia por ela presidida, nos quinze dias seguintes a seu afastamento.
As declarações previstas serão entregues, em caso de o interessado :ser
parlamentar, na mesa da Assembléia a que pertence, observado o disposto
no art. L.O. 135-1 e L.O. 135·2 do Código Eleitoral.
Se o titular de cargo mencionado no capUi deste artigo for eleito Deputado ou Senador, a última declaração por ele entregue será enviada à Mesa
da Assembléia Nacional ou do Senado.

Se o mandato de Deputado ou Senado;r terminar antes do término
normal das funções referidas no caput deste artígo, enviar-se-á ao presidente
da comissão a última declaração entregue a título dessas funções (U)
Na aplicação deste artigo, considcrar-:)c·á a população verificada no
último censo disponível quando da renovação do Conselho Municipal.

e.

criada uma comissão, composta pelo Vice-Presidente do
Art. 3.°
Conselho de Estado, que a presidirá, o Primeiro Presidente da Corte de
Cassação e o Primeiro Presidente da Corte de Contas, incumbida de receber
as declarações das pessoas mencionadas nos arts. L" e 2.°

A comissão comunicará às autoridades competentes a inobservância por
essas pessoas do disposto nos arts. 1." e 2."
A comissão garantirá o sigilo da declaração recebida e das eventuais
observações do declarante sobre a evolução de seu patrimônio.

As declaraçõcs entregues e as observações fonnuladas somente poderão
ser comunicadas mediante requerimento expresso do declarante ou preposto
seu, ou requisição judicial, caso sua comunicação seja necessária para a
solução de litígio ou útil para a apuração da verdade.
A comissão apreciará a variação da situação patrimonial das pessoas
mencionadas nos arts. ].0 c 2.", à vista de suas declarações e eventuais
observações. A comissão elaborará. sempre que o julgar conveniente, mas
com periodicidade mínima de três anos, relatório a ser publicado nO Diário
Oficial da República Francesa, de que poderão constar, por iniciativa da
comissão ou dos interessados, observações por eles formuladas.
Art. 4." Incorrerão nas penas previstas no art. 368 do Código Penal
aqueles que publicarem ou divulgarem, de qualquer maneira, no todo ou em
parte, com exceção dos relatórios previstos nos arts. L.O. 135-1 do Código
600
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Eleitoral e 3," dc:>ta 1ci, declaraçüu ou ub:>crv"H;ãu prcvi;"la
135-1 do mesmo Código ou 1." e 2. desta lei.

nu~

arts. L.O,

U

~u

Art. 5." [ - Completa-se
com a seguinte redação:

u

art. 1.. 19::; do Código LkiLlJ1'<I1.

L'UI11 1n":I

"Será inelegível. pclo prazo de um Jnu. u pn::sid..:nLe de Cumdhu-(;er:il
que deixar de entregar declaração prevista no art. 2. U da Lei n. U 88-227, Je
II de março de 198~L relativa ~1 transpmência financeira da vida política,"

11 - Completa-se o an. 1..230
com a segui nte redação:

ou

Código LkiLor,11 com o inciso -t,'

"4.
Pelo prazo de um anu, o prefeito que Jcixar de entregar dcc!arJyão prevista no art. 2," da Lei n," 88·227. dL: 11 de marçu de 1988, rL']ati\'d
J transparência financeira da vida política, '.
0

L)

III - Insere-se, após u )," ind~o du 'In, I, )-+0 t!l' Clldigo Lh:iLo1',d.
inciso 3. , com J. seguinte rcdaçüo:

"3."

Pelo prazo de um ano, o pn.::sidenle dú l\ilbdho Regional ou da
Córscga que dci\a1' de cntn.::g:lr lkdaraç;lu IJre\'ista n0 arl. 2.
da Lci n." 88·227, de 11 de março de 1988, relmiva ~l Iransparcncia
fin,lnccira da vida política."
\~"L'1llb1Ci<l da

lV - Serão inelegÍvei~ panl . I _\o~emhkia Territurial de Territórit 1
Ultramarino, pelu prazo de um ..mo. o Presidente da Assembléia Territüri:1I
e o Presidente eleito de Podcr Executivo que deixJrcm de entregar dcclaraç{lu
prcvisti1 no i11'1. 2." desta lei,
ITfU10 FI
I JÍ\j'( '.\ Ínk,\ }'('/(!I 1)'U\ ,:0 j Índ!lciulI!l'1I10

,id.\ ("illl 1)(/II/!lI~' ./"11',1 ,I

!:1cidlO do'\ f)C/ll!íll(/U.\
.\1'1.

l'.· -- - Comp1ct,I--e li ,m.
a ~cgllintl: reda<;~o:

inci~u~. ClJlll

......... , oUlra~ despc~as e1citurô.!i- Li,,:, e"lil:id'I!O~ que lJhli\'ercl11 na prlm.::im vowçiio ao meno~ ')0; dl)~ \'GIl)' \,(jlidl;~ ~C''';ll1 rc~smcid,l~ 1,(1\)
relado em v:tlUI' I'i,L) cDrr~"pu!1den1l' a Il)", du telL' pr~'\'i"lli IlU ,In, I . U
n.') 163-2.

Esse ressarcimento nau excederéÍ

l'

v,1101' elas despesas

C~lIl,ti1ntcc

Li:] cont,1 de campanha do candidato,

Não farão jus ao ressarcimento lk valor fíxo previsto no inciso
anterior o candidato quc lli:ixar de ob;"crvar o dispo~to nos arts. L.O.
179-1 c L. O. 163-2 e o eandidalli elciLu que lki,al' de L'IlLrep: ..l l' .] del'I:1raçüo prevista no art. L. O, 135-],"
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TITULO /lI
Disposições Relativas aos Partidos e Grupos Políticos e ao
seu Financiament()
Art. 7,° - Os partidos e grupos políticos se formam e atuam livremente; possuem personalidade jurídica.
Têm o direito de estar em juízo.
Têm o direito de adquirir bens móveis e lmoveis, a título gratuito ou
oneroso, podendo praticar qualquer ato conforme a sua missão, particularmente, fundar e administrar jornais e instituições de formação, na forma
da lei.

Art. 8.° - E facultado às Mesas da Assembléia Nacional e do Senado
remeter ao Governo proposta conjunta relativa ao valor dos recursos inscritos na lei de finanças do ano, destinados ao custeio dos partidos e grupos
políticos.
Art. 9." - Atribuir·se·ão aos partidos e grupos políticos os auxilias
previstos no artigo anterior, proporcionalmente ao número de parlamentares que declararem à Mesa de sua assembléia. no mês seguinte à abertura
da primeira sessão legislativa de cada ano, estarem filiados aos mesmos.
Na aplicação do art. anteríor, cada parlamentar poderá indicar
somente um partido ou grupo político.
A Mesa da Assembléia Nacional e a Mesa do Senado comunicarão ao
Primeiro-Ministro, até 31 de dezembro de cada ano, a repartição dos
parlamentares entre os diversos partidos e grupos políticos, à vista de
suas declarações de filiação.
Registrar-se-á em relatório Clnexo ao projeto de lei de finanças do
ano o valor dos auxílios atribuídos a cada partido ou grupo político.
Dissolvida e ainda não reunida a Assembléia Nacional, o prazo previsto no caput deste artigo correrá a partir da segunda quinta-feira seguinte
à sua eleição.
Art. lO - Não se aplicarão à gestão dos recursos previstos neste
título as disposições concernentes ao controle financeiro que constam da
Lei de 10 de agosto de 1922, relativa à organi:mção do controle de despesas
empenhadas.
Os partidos e grupos políticos beneficiários não estarão sujeitos à
fiscalização da Corte de Contas. nem se lhes aplicará o disposto no
Decreto de 30 de outubro de 1935, relativo ao controle de associações,
obras e empresas privadas subsidiadas.
Art. 11 - Far-se-á balanço anual das contas, certificado por dois
atuários (U.) do partido ou grupo político beneficiário do disposto no
art. 9.°.
602
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Essas contas, com discrimítla~ij() J:1~ I"~cei ta,. pur urigem c data, c
das despesas, por natureza. serâo entregues, no primeiro trimestre do
ano subseqüente ao do exercício, ~I~ \ksas da i\sscmbléia Nacional c do
Senado, que as publicarão no Diúrio Oficial da República Francesa.
O partido ou grupo político que deixar de observar u disposto neste
artigo perderá, pelo ano suhscqüenk. qualquer díreiLo :10S i1uxílios estatais
previstos neste título.
TITULO 1\1
Disposições Gerais ('

Trl/il~ilól'ias

Art. [2 - Completa-se o oegu11llu i I1ci~o du art. 1.. 106 do Códi~:u
Eleitoral com as seguintes palavras: "hl'm como os que deixarem de observar o disposto no art. L.O. 163-3".
Art. 13 - I - Insere-se. no segundo in~iso do :Irl. L. 28 do Cl)digo Eleitoral. após as pu la\'1'<1s "q ualquer eleitor". as sC~lIimcs paI aVl"as:
"candidato. partido ou grupo político".
II - Revoga-se o art. .32 da Lei n.o 78-17. de 6 de janeiro de 1978,
relativa à informática. arquivos c liberdades.
An. 14 - No fim do último incisu (').") du art. 168 da Lei n."
b6-3.37, de 24 de julho de 1966. relativa ús sociedades comerciais, substituem-se as palavras "o levantamento dos ata0 de patrocínio e mecenato"
pelas seguintes palavras: "o !e,antamentu dos atos nominativos de patrocínio e meeenato e das doações efetuad,lS noo termos do art. L.O. 163-3
do Código Eleitora!."
Art. 15. Insre-se, após o art. 3. da Lei n." 82·471, de 7 de ,lunlkl
e1c Ig82. relativa ao Cunselho Superior dos Fr~1t1c~'se:" do Exterior, arti~0
adicional, com a seguinte redação:
U

"Art. 5," bi~. O Estado custeará o transporte de circulares e cédula)
das legendas c candidatos entre as cabeças (k Zonas Eleitorais e as I\JIc~a~
Reccptora s.
As legendas ou candidatl.JS que ubtivcrem au meno:" S(u dl)s \'utl)~
válidos serão ressarcidos, em valor fixo. d,b deôpcsas com papel e impressflo
das circulares e cédulas.
A aplicaçâo deste artigo ocrá. quandu Llece,,,írio. disciplinada por
decreto emanado do Conselho de Estado."
Art. 16. No segundo inciso do ano \4 da Lei n.0 86-1067, de 30
ue setembro de 1gS6, relativa ü liberdade de comunicaçijo. substituem-se
as palavras .. até a entrada em vigor de lei que assegure a transparência do
financiamento dos movimentos POlíL ieO::' na França" pelas seguintes palavras:
"por um período de quatro anos contados da protnulgaçiio da Lei n.O 88-227,
ue 11 de março de 1988, relativa à trampar0ncia finaceira da vida política."
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Art. 17. Aplicar-se-â o disposto nos arts. LO e 2.° somente às pessoas
nomeadas ou eleitas após a primeira eleição presidencial subseqüente à publicação desta lei.
Art. 18. O Governo entregará às Mesas das duas Assembléias,
decorrido o prazo de dezoito meses da promulgação desta lei, relatório sobre
a implementação das disposições desta lei e da Lei Orgânica n.O 88-226. de
11 de março de 1988, relativa à transparência da vida política.
Debater-se-á publicamente, na primeira sessão ordinária de 1988-1989,
decorrido o pazo de um mês, e até dois meses após a recepção do relatório
supracitado, a aplicação das leis referidas no caput deste artigo.
Art. t 9, Aplica-se aos Territórios Ultramarinos c Coletividade Territorial de Mayotte o disposto nesta lei.
Esta Lei será executada como lei do Estado.
Paris, 11 de março de 1988.
FRANÇOlS MITERRAND
Pelo Presidente da República:
O Primeiro-Ministro, JACQUES CHIRAC
O Ministro de Estado, Minístro da Economia, Fazenda e Privatização,
f:DOUARD BALLADUR
O Chanceler, Ministro da Justiça. ALBIN CHALANDON
O Ministro da Cultura e Comunicação, FRANÇOlS LeOTARD
O Ministro de Negócios Estrangeiros, ]EAN·BERNARD RAIMOND
O Ministro do Interior, CHARLES PASQUA
O Ministro dos Departamentos e Territórios Ultramarinos, BERNARD

PONS

o

Ministro delegado junto ao Ministro da Eoonomia, Fazenda e Privatiza·
ção. encarregado do orçamento, ALAIN JUPP~

O Ministro delegado junto ao Ministro da Cultura e Comunicação,
encarregado da comunicação, ANDRf:. SANTINI
Tradução:
Nd,T: CO) Préfecture: Serviços doprélet, alto funcionário civil, demlsslvel aà
nutum, que representa o Poder Executivo central no Departamento.
(U) Cumpre assinalar que esta lei designa comD "foncUoIl8" o mandato
exercido a nlvel infranacional, acumulavel, em casos determinados em lei, com
mandato parlamentar.
(OU)

604
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Tratado para o Estabelecimento de um
Estatuto das Empresas Binacianais
Brasi leira-Argentinas
FJço ~abL'r Ljuc u CO~CRI"S() \. \CIO\ \1 ~1!,r(·'.,l~!. Ill'" lcTIl](.''' el,)
art. 49, inciw 1 du Consütuiçüo, .: cu. \1:\ li R.U BL \l EV J [)FS, Presidcnte
do Senado Fcdcl'81, promulf!o ü scgu inte
DECRETO LEGISL\TIVU \ . .2b. DI: 1992

Aprova o texto (lo T 1'~ltad,) para [) ESlahc!cl:imclllcJ de l<lll
btnluto das Empresas Bi Ilal: ionai~ Bra,i lei,.ll-. \ l',>':l'1l1 i tW~. cOllcl Llic!>l
em TIL1cnos Aires. em 6 de Julho d,' lQ110.
U CU\JCIUSSO f\o\CIONAL dC,:J'L'l,l:

Art. I." - l~ aprovado o texto d'l Traladu para o l:slabc!cc'imcllicl
de um Estatuto das Empresas rlinaeionais Br:l~i lei r,J-:\ rgcnl in1b. concluí de)
('m Buenos Aires. em 6 de jullll) d,: !l)qu.
Parágrafo único - Suo sujeitu~ it apru\aç:lo do CongrL's~o Nacional
quaisquer atos que possalll reouit,lr ,'m revi'{IU cio presente Tratado. bem
como quaisquer ajustes compJc1l1l'J1larC'" que, 11l1S lermll~ do ar!. 411. ill~i,o
1 da Consliluição Federal. 'ICarl\'!.:1ll enctri.'.u;; \)lI cumpn\111i"\)' \'I'~I\"'l"
ao patrimônio nacional.
Art. 2.
publicaçi'ío.

n
-

Este l)e(1'L'lo

Senaclo federal. 26
m.!\'FV/nES, Presidente.

de

l.q:i~Llli\·ll

111;1 i,"

:V1Ff\;Si\CF\1 "I."

de

,11lr;1

L'I1,

\ i~(ll'

19Q2.

11;1

d,il~:

Sen;ldor

lie'

'1I~1

\/:\l

r.::o

!(J4-. DL 1L) L) 1

ExeeIcntíssimos Senhores Meill h 1'0;; do Congresso i\ acil1nal,
Em conformidade com o disposto nu art. 49, inciso I. da Con~tituil,',~!"
tenho a homa de submetl:1' it elcv;!d" cümiderul,':io de VOSS:!'
Exccl0ncias o texto do "Tratado para o Lswhekcimellto de um htatlll,)
das Empresas Binacionais Brasilciru-Argentinas", concluído elll Buemb
Ai res. em 6 de julho de 1990.
1··cder~J1,

2. Esse instrumento c!ecl,rn: de entclldillll'ntos mantidos no ~llllbil,l
do Tratado de Integração, Cooperação e ])e:;cnvolvimel1to de 29 de IhlR. Inf, legisl.
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vembro de 1988 c, mais especificamente. do Protocolo n." 5 sobre Empresas
Binadonais do Programa de Integração c Cooperação Econômica BrasilArgentina.
3. Não se trata, vale observar. da criação de um novo tipo societário ou de uma figura jurídica binacional, mas sim do estabelecimento,
para as sociedades de capital majoritariamente brasileiro-argentino. de
um regime diferenciado daquele que genericamente se aplica aos investidores estrangeiros no Brasil e na Argentina.

4. De acordo com esse regime, a empresa que venha a ser caracterizada como "binacional" (de acordo com O estatuto previsto no Tratado
em apreço) se beneficiará do mesmo tratamento que se autorga às empresas
de capital nacional do país de sua sede, no tocante à tributação interna
e acesso a créditos, incentivos, subsídios, compras e contratos do setor
público.

S. As empresas binacionais de que se trata poderão ter como objeto
qualquer atividade econômica permitida peta legislação do país de sua
sede. Nesse sentido, ressalva-se as limitações estabelecidas por disposição
constitucional dc cada país.
6. Com o objetivo de facilitar e agilizar o processo de caracterização de uma empresa como "binacional", foi previsto um sistema simplificado de constituição e registro, sem criação de novos órgãos na admi·
nistração pública.
7 . Este Tratado representa fator de dinamização do processo de
integração entre Brasil e Argentina, devendo sua entrada em vigor estimular a mobilidade de capitais privados, bens e serviços, assegurando a
economia de escala requerida pelo futuro mercado comum brasileiroargentino.
Brasília, 15 de março de 1991. -

FERNANDO COLLOR.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DGCLA/DAM/o92/PAI~-400-E62. DE 8
DE MARÇO DE 1991, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO
DAS RELAÇOES EXTERIORES
A Sua Excelência o Senhor
Doutor Fernando Collor
Presidente da República
Senhor Presidente,
Em 6 de julho de 1990, Vossa Excelência e o Presidente Carlos Menem
firmaram o "Tratado para o Estabelecimento de um Estatuto das Empresas
Binacionais Brasileiro-Argentinas".
2 . Esse instrumento decorre de entendimentos mantidos no âmbito
do Tratado de Integração, Cooperação c Desenvolvimento de 29 de novembro de 1988 e, mais especificamente, do Protocolo D.O 5 sobre Empresas
R. Inf. leglsl.
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Binuciollais (]D Progruma de IlllegrilL',lll L' ClllljlL'I'UI.Jiu l'cllllllmiL':\ Ih;l~il
Argentina.
J. Não se tL";lla. vu!c obscrv'lr. da crÜIÇ:JO de UIll 110\10 tipo SOl:iCl~'I
rio ou de uma figura jurídica binaeiollill. 1lla~ sim do c>tabcleeimento. para
as sociedndcs de capital majoritari;II1lentl' bra:;ileiro-argcntino. de um regime diferenciado daquele que gcneric;lnll'ntc se :lpliL'a aLl~ invcslidore~
estrangeiros no Brasil e na Argentina.

4. De acordo (Otn es~e regime. u empresa l.{ue \ ell!la a SL'r ear;lcterizada como "binacional" (de acordo com o estatuto previsto no Tratuuu
em apreço) se beneficiarü do mesmo tratamento que se outorga às empresa,
de capital nacional do país de ~ua sede. no tocantc il tributaç:Jo interna
e acesso a créditos. incentivos. suh"ídills, compras e contrutos do selor
público.
J.
As empn:sas binacionai~ de que ,e traIa podcri.ío ler como objdo
qualquer atividade econômica permitida pela legislação do país de sua
sede. Nesse contexto. ressalvam-se: ,b limitações estabelecidas por disposiçi.ío constitucional de cada país.

6.
Com o propósito de facilitar c dgilil-ar o processo de caracterização de uma empresa como" binacíonal", foi previsto Ul11 sistemJ simplificado de eonstítuiçfto e registrc). sem ni:H';uo de novos órguos n,] ;Idministração pública.

7. Participaram dos trabalho~ de rcda[,:i.ío final do Tralado. sob
orientação do Ministério das Rclaçucs E \Lcliorc~. o Ministério da Economia.
Fazenda e Planejamento. e Procurauoria-C;cru! da Fazenda Nacional. o
Banco Central do Brasil e a ;\sses'liria I~Clinl))nic,] u;] Secretaria-Gcr;11 d:1
Presidência da República.
8. O TrJtado que ora se ~lIhll1~'le :1 :1J1i'uvaçuo do Con~re~so r"\,]eional representa fator de dinJlllizélç;lü do processo de integraçi.ío entre
Brasil e Argentina, devendo sua entrada em vigor estimular a mobilidade
de capitais privados. hem; e scrvi~·os. assegurando a economia de c~l'aLI
requerida pelo futuro mercado comum brasileiro-argentino.
Aproveilo a oportunidade p,lra rcnovar a VOSSJ E\cclCn6u. Senhur
Presidente. a garantia do meu mais profundo respeito.
{I\ATAlJO PAI{A () rSLtI3UIC/;\fl:'i\TO DF UM r:.STATUTO
DAS T:./\;fPRr:.SAS RI N.?' (,10,\'.11 S H/{ A SI LFmO .1RG!:"VTf IV AS

o

Governo da República FcderJtiva du Brasil

O Governo da Repúblicn Argelllin:l.
Considerando:
O processo de integração e cooperaçflo cconômica entre <l RepúbliL'(1
Federativa do Brasil e a República Argentina. iniciado em 1980, com
R. Inf. legisl.
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a assinatura da Ata para a Integração e Cooperação Econômica BrasileiroArgentina e a celebração, cm 28 de novembro de 1988, do Tratado de
Integração, Cooperação e Desenvolvimento que consolida aquele processo;
a aprovação do referido Estatuto por ambos Congressos em 14 de agosto
de 1989 e sua posterior entrada em vigor;
O objetivo prioritário de promover a integração e a complementação
a nível de empresas para assegurar o êxito do referido processo.

Acordam o seguinte Estatuto:
ARTIGO I

Definições
1 . Os Estados Partes estabelecem o Estatuto que regulará as empresas
de caráter binacional, que se constituam de acordo com o mesmo.

Para os efeitos deste Estatuto, entende-se por empresa binacional
- doravante Empresa Binacional- aquela que cumpra
simultaneamente as seguintes condições:
2.

brasilei~argentina

a) que ao menos 80% do capital social e dos votos pertençam a
investidores nacionais da República Federativa do Brasil e da República
Argentina, assegurando-lhes o controle real e efetivo da Empresa Binacional;
b) que a participação do conjunto dos investidores nacionais de cada
um dos dois países seja de, no mínímo. 30% do capital social da empresa; e

c) que o conjunto dos investidores nacionais de cada um dos dois
países tenha direito de eleger. no mínimo, um membro em cada um dos
órgãos de administração e um membro do órf:ão de fiscalização interna da
empresa.

3.

São considerados investidores nacionais:

a) as pessoas físicas domicíliadas
b) as

em qualquer dos dois países;

pessoas jurídicas de direito público de qualquer um dos dois

países;
c) as pessoas jurídicas de direito privado de qualquer um dos dois
países, nas quais a maioria do capital social e dos votos, e o controle
administrativo e tecnológico efetivos sejam, direta ou indiretamente. detidos
pelos investidores indicados nas letras a ou b acima.

4. As pessoas juridícas a que se refere li letra c do parágrafo terceiro
deste artigo, independentemente de que se encontram sediadas na República Federativa do Brasil ou na República Argentina, integrario, para
efeito do disposto na letra b do parágrafo segundo deste artigo, o conjunto
de investidores nacionais do país a que pertencerem seus controladores.
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5. Os aportes de capital do fundu <-k Investimento a que ~e refere
o Protocolo n." 7 do Progr~: ma de In tegraçilo e Cooperaçilo Econômica
entre a Repúbli<..:a Federativa do Brasil e a República Argentina considerarse-ão efetuados por investidúl'cs nacionais, para os fins do cômputo de
participações previstos neste arti&o.

6.
jurídicas
segundo
presente

Os investimentos nas Empresas Binacionais de pessoas físicas ou
que não tenham as l:lraeterísticas mencionadas no p~,r~grnfü
do presente artigo nilo serão considerados, para os efeitos do
Estatuto, como real izados por investidores nacionais.
ARTIGO Ir

Objeto
k' Empresas Binacionuis [Joderilu lI.:r como objeto qualquer atividade
econômica permitida pela lc:gisbçao elo país de sua sede, ressalvadas us
limitações estabelecidas por diopmicão constitucional.
ARTIGO [11
Forma Jurídica

1 . As Empresa~ Binucionais tel'.lo sede, neccssari amente. na República Federativa do Brasil ou l1él Repúblicil Argentina. e revestir.:io uma
das formas jurídicas adtl1itida~ pela legislação do p:lís escolhido para a
sede social, devendo agregar :t suu denomill<1çiío ou raziío social as palavras
"Empresa Binacional Brasileiro-Argentina" ou as iniciais ., EBBA" ou
"ERAB·'.
2. Quando a formu escolhida for a de sociedade anônima, as respectivas uçües serão obrigatoriamente nominativas. não transferíveis por endoso.
") . /'I.s Empresas Binaciorwis com ~c(k em um dos dois países poderão
cstubelccer, no outro, filiais. sucursais ou ~ub~idiárias. obedecendo às respecti vas 1cgi ;;]ações na<.:Íonais quanto <10 objeto. forma e registro.
ARTIGO IV

Aportes
1. Poderão rcnlizar-se os seguintes aportes de capital nu Empresa
Binacionul:
a) aportes em moedu local do país de origem do investimento;
b) aportes em mocda livremente conversíveis;

c) aportes em bens de capital c equipamentos de origem brasileira
c/ou argentina, sem cobertura cambial no país receptor;
d) outros aportes permitidos pela legislação de cadu país: c
e) bens de capital e equipumentos OIigil1<Írios de terceiros países. desde
que internados na República Federativa do Brasil ou na República Argen·
--------- -
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tina até a data da assinatura do presente Estatuto e integralizados ao capital

social até dois anos após sua entrada em vigor. A partir dessa última
data os bens de capital e equipamentos originários de terceiros países
estarão sujeitos ao tratamento tributário vigente na República Federativa
do Brasil e na República Argentina.

2. Verificando o cumprimento dos reqUisitos constitutivos de Empresa Binacional. conforme estabelecido no Artigo VIII do presente Estatuto.
a Autoridade de Aplicação do país da sede emitirá um Certificado Provisório
do qual constará necessariamente o montante de capital social, natureza e
porcentagem dos respectivos aportes.
3. Mediante a apresentação do Certifi~ado Provisório indicado no
parágrafo anterior perante a Autoridade de Aplicação do outro país, se
autorizará automaticamente a transferência dos aportes de capital que estio
verem individualizados no referido certificado.
4. Uma vez integralizado o capital social. a Autoridade de Aplicação
do país da sede emitirá o Certificado Definitivo e comunicará tal ato à
Autoridade de Aplicação do outro país.
5. Para os deitas do disposto na letra c do parágrafo primeiro do
presente artigo, ambos os Governos tomarão as providências necessárias
para que o ingresso dos aportes ali mencionados nos seus respectivos territórios se faça ao amparo dos Acordos Bilaterais sobre Comércio. subscritos
entre a República Federativa do Brasil e a República Argentina no âmbito
da Associação Latino-Americana de Integração (ALADO, de fonna a eximilos de qualquer restrição tarifária ou não-tarifária (seja tributária. administrativa. quantitativa ou outra) nos termos de cada legislação nacional
aplicável em ambos os países. para o ingresso ou saída de tais aportes.
ARTIGO V

Tratamento
1. As Empresas Binacionais terão, no ppís de sua atuação, o mesmo
tratamento estabelecido ou que se venha a csUtbelecer para as empresas de
capital nacional desse país. ainda que a maioria do capital social pertença
aos investidores do outro país, conforme o Artigo I do presente Estatuto.
em matéria de:

a) tributação interna;
b)

acesso ao crédito interno;

c) acesso a incentivos ou vantagens de promoção industrial nacional,
regional ou setorial; e
d) acesso às compras e contratos do setor público.

.10
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2. Os hens C' scrv;çoo prcuuzidos pcl a:-: Emprestls Binacionais gozarüo ue tratatm.:nto prioritJlio. cquiparauo aos das empresas ue capital
nacional, na implementaçiio por ;nnbos Governos de i niciativas bilaterais
desenvolvidas no contexto do procesO'u de integraçao c cooperação
econômica.
3.
O tratamcnto previsto neste artigo alcança as filiais, as sucursais
e as subsidiárias das Empresas Binw.:ionaiO', ohservanJo-se. quando couber,
as disposições do Artigo I 00 pr-.:sento.: !:sumlto.

ARTIGO VI

Transjert'nciu au Exterior
1 . Os investi Jores Je cada lIm dos dois países em lima Empresa
Binaeional estabelecida no outro país lerão direitos. lima vez pagos os
impostos que couberem, de translcrir livremente aos respectivos países de
origem os lucros provenientes de seu investimento. desde que distribuídos
proporcionalmen~c entre os investidores. de acordo com o previsto no
artigo I, parágrafo 2. do prcsen1c Estatuto. e a repatri:lr suas participações
no capital social, observadas. nesta últina hipótese. as disposições legais
aplicúveis em cada país. Igual direito caberá ~jS filiais. sucursJis ou subsi.
diárias das Empresas Binaciona:;; no ll)cante ,j seus I L1cros líquidos.

2. I\lcsmo em caso de dificuldaJcs nos pagamentos e"\ternos. os
Govercnos de ambos países nua imporão restrições aos investidores de Empresas Binacionais para a livre lrémsferéncía llos lucros líquidos que lhes
couberem.
.\RTlGO VII

TrallSferblciu de Pessoal
Os dois Governos tomal"UO as l"ill:didas nccessúrias para facilitar as
transfer0ncias. entre ambos os paísl'''. do pesO'oLl! empregado pelas Empresas
Binacionais. incluindo-se:
a) facilidades para obtcn:;üo J;~ élLll.Jl'izaçiío de permanência temporária ou definitiva; e
b) reconhecimento recíproco de títulos pl'Ofi,sionais.

ARTJCO VJJI

Proccdimc/llos
1. Para os efeitos de obtenção do Cenificado Provisório previsto
no artigo IV do presente EstatulO. os investidores das Empresas Bínacionais
deverão apresentar perante a Autoridade de Aplicação do país-sede a que
se refere o artigo IX, os seguintes documentos:
R. Inf. legisl.
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I - um acordo que estipule as condições em que se constituirão e
operarão as Empresas Binadonais, que inclua obrigatoriamente informa·
ções sobre os seguintes pontos:
a) objetivos e programas de atividade da Empresa Binacional;
b) estrutura do capital social;
c) nome, nacionalidade c domicílio dos sócios;

ti) natureza e valor dos respectivos aportes ao capital da Empresa Bi.
nacional;
e) distribuição de funções e cargos de administração entre os investi·
dores de cada país;
f) regras para a distribuição dos resultados da Empresa Binacional;
8) regras para operações comerciais entre os investidores e sua Em·
presa Binacional;
h) regras de preferência para os casos de venda de ações e aumento
do capital social;
i) regras sobre liquidação da Empresa Binacional; e

11 regras para a solução de controvérsias, incluindo a eleição do foro
para estes efeitos;
11 - cópia do projeto de estatuto social ou do contrato social de
constituição da Empresa Binacional.
2. A Autoridade de Aplicação do país de constituição da Empresa
Binacional emitirá o Certificado Definitivo li que se refere o artigo IV
do presente Estatuto mediante a apresentação pelos interessados, dos seguintes documentos:
a) comprovante de inscrição dos atos constitutivos da empresa no
registro competente;
b) comprovante de integralização do capital social;

c) cópia do estatuto, acordo ou contrato social. ou de documento equi·

valente;
d) declaração juramentada dos diretores ou sócios gerentes, conforme
o caso, na qual conste que a composição do capital social da empresa cumpre
com as regras estabelecidas no artigo I do pJ:lesente Estatuto.

3 . O Certificado Definitivo assegurará o gozo dos benefícios previstos no presente Estatuto.
4. Somente as empresas que cumprlll» com os requisitos e formalidades estabelecidos neste Estatuto poderão u1i1izar a denominação de "Em.
presa Binacional Brasileiro-Argentina", conforme o previsto no parágrafo
[ do artigo III.
612
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5. A transferência de ações ou panlclpaçõcs nas Fmpresas Binacio·
nais exigirá o prévio consentimento da Autoridade de Aplicaç50 do país da
sede, a fim de controlar o cumprimento das condições estabelecidas no
artigo I do presente Estatuto.
ARTIGO IX

Autoridade de Aplicação
1 . A Autoridade de Aplicação do país da sede terá a seu cargo as
funções de certificação da constituição e funcionamento de Empresas Ri·
nacionais, conforme estabelecido no artigo VIII e demais artigos conexos
do presente Estatuto.
2. A Autoridade de Aplicação de cada pais faní constituir e manterá
atualizado um Registro de EmpreO'aO' Binacionais de ambos os países de
consulta pública.
3. A Autoridade de Aplicação, quando comprovadas infrações a este
Estatuto, ou à legislação do respectivo país. cometidas por uma Empresa
RinacionaI, poderá tornar sem efeito a qualificação de binacional de tal
empresa, notificando à Autoridade de Aplicação do outro país. Neste
caso, a empresa perderá o direito de amparar-se nas disposições do presente
Estatuto. a partir do momento em que houver ocorrido a infração, sem
prejuízo de outras sanções 1cgais aplicáveis.
4. A Autoridade de Aplicação de cada pais será designada no prazo
de 30 (trinta) dias da entrada em vigor deste Estatuto, pelos respectivos
Ministros das Relações Exteriores, devendo recai r dita designação em órgão
ou entidade já existente em suas respectivas administruções centrais.

ARTIGO X

Tmplementação do Estatuto de Lmpresas Rinaciol7ais
1. Constitui-se pelo presente Est3tuto um Comitê Binacional Permanente de Implementação e Acompanhamento do Estatuto de Empresas
Binacionais, integrado por dois representantes do setor públíco de cada
Estado Parte - sendo um do \:finistério das Relações Exteriores e outro O;l
Autoridade de Aplicação e por dois representantes do setor privado
de cada um dos dois países. Os representantes do setor privado terão
mandato de dois anos. renovável até duas vezes. Cada memhro terá um
suplente.
2. O Comitê desenvolverá suas atividades em cada um dos países
e reunir-se-á com periodicidade de seis meses ou quando convocado por
uma das Partes.

3. O Comitê tem a seu cargo estimular e supervionar a implementação e a plena vigência e eficácia em ambos países de medidas que faciR. lnf. legisJ.
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litem a formação e o funcionamento de Empresas Binacionais e que garan·
tam o pleno acesso aos benefícios outorgados pelo presente Estatuto.
4. O Comitê atuará ainda corno órgão de consulta dos governos
nacionais no que se refere a toda questão suscitada pela instrumentação e
pela plena aplicação deste Estatuto, tendo sob sua responsabilidade a interpretação do conteúdo e alcance de suas disposições.
5. O Comitê estabelecerá o seu próprio Regulamento de Funciona·
mento no decorrer de sua primeira reunião, que deverá realizar-se, no mais
tardar, nos 60 dias seguintes à entrada em vigor do presente Estatuto.
ARTIGO XI
Entrada em Vigor

O presente Estatuto entrará em vigor na data em que forem trocados
os respectivos instrumentos de ratificação.
ARTIGO XII
Vigência e Denúncia

1.

O presente Estatuto terá duração indefinida.

2. O presente Estatuto poderá ser denunciado por qualquer dos Estados Partes, por via diplomática. A denúncia surtirá efeito um ano após
a data de sua notificação ao outro Estado Parte.
ARTIGO XIII
Disposição Transitória

Os Governos da República Federativa do Brasil e da República Argentina revisarão no prazo de quatro meses, a partir da data da entrada em
vigor do presente Estatuto, a Convenção entre a República Federativa do
Brasil e a República da Argentina destinada a Evitar a Dupla Tributação
e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Imposto sobre a Renda, assinada
em 17 de maio de 1980, para adequá-la ao disposto no presente Estatuto.
Assinado em Buenos Aires, em 6 de julbo de 1990, em duas versões,
nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos igualmente autên.
ricos. - Pela República Federativa do Brasil: Fernando Collor - Pela
República Argentina: Carlos S. Menem.
TRATADO PARA O ESTABELECIMENTO DE UM ESTATUTO
DAS EMPRESAS HINACIONAIS BRASILEIRO-ARGENTINAS
Memorandum sobre a juridicidade de algumas cláusulas do Tratado
em face do art. 171 da Constituição Federal.
614
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A) Questão do domicílio e residencia das pessoas fisicas titrilares de
controle efetivo da., empresas.

o art. 171, I L da CF fala de ., pessoas fí~icas domici lindas e residente,
no País". O art. I, 3. a) do Trawdo fala de "pessoas físicas domicili3dm
em qualquer dos dois países". Daí poder-se-ia pensar. à primeira vista. que
o Tratado estabelece para as empresas binncionais uma condição menos
restritiva do que para as empresas de capital nacional.
O art. 89 do Código Civil aq"!el1lino define como domicílio real da~;
pessoas o lugar onde têm cstabc kcido il sede principal de Slla residênci,r
e de seus negócios.
O art. 31 do Código Civil brasileiro define como domicílio civil da
pessoa naturil] o lugar onde ela e,tabelece a sua residência com ânimu
definitivo. Que o domicílio civil hrilsileiro inc1ui igualmente a idéia dl~
sede de negócios deduz-se das referências a centro de ocupações habituais c
ponto central de negócios dos arts. 32 e 33,
Porti1ndo. o domicílio cil'il no direito brasileiro equivale ao domicílio
real no direito argentino, c ambos incluem o requisito da residência.
Assim, é lícito deduzir que o Tratado, ao exigir apenas o domicílio,
pretende referir-se à noção básica de domicílio cil'il ou real. na qual está
incluída a de residência. Se u tratado quisesse referir-se a outro tipo (I.;
domicilio. como o legal ou fiscal, deveria faze-Io expressamente.
B) Qllestão de se é possivel estender ú empresa binacional o mesmo
tratamento aplicál'el às empresas de capital lIaciOfwl.

uc

A Constituiçuo Federal
1988 define. no alI. 171. I e !l, o que
sejam empresa brasileira e empresa brasileira de capilal nacional. o qu,~
constitui novidilde no Texto Comtitucional brasileiro. A Constituição não ;;c
refere a empresa estrangeira. mas apenas a capital estrangeiro (art. 172).
Isto não significa nem que .IS empres,ls estrangeiras inexistt:m, nem que
estejam impedidas de funcionar no Pab. Tampouco significil que emph."a
estrangeira seja apenas, por exclu~~o. aquela que não é brasileira, 1113S sim
aquc1a constituída de acordo COTll a legislação de outro país. pois toda
empresa tem de constituir-se de ilcordo com alguma legislação.
Donde se conc1ui que a empresa {)ilTaciolla/ brasileiro-argentina, embora não scndo brasileiru, 1<lmbém n50 é estrangcíril, l)ois não é regida
pela legislação de nenhum país estrangei 1'0. mas sim por tratado entre
Estados sobernnos, um dos qUilis o Brasil. Por esta razão, n~o podia a
Constituição discipliná~la. já que Slla disciplina legal resulta de um acordo
de vontades. e não de disposições internas de um ou de olltro país. ()
fato de a ConstitUÍ<;ão brasikirn ,I ela não se rekrir expressamente nüo
significa impedimento u sua criaçao, cuja possibilidade e desejabilidilde \.:stú
- - - - - - - _ ...
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prevista implicitamente no parágrafo único do seu art. 4.°, como uma das
possíveis formas da integração econômica latino-americana que ali se preconiza.

A Constituição anterior tampouco fazia nenhuma referência a empresas
binacionais, e isto não impediu que, por tratado, se estabelecesse a ltaipu
Binacional.
Portanto, ao estabelecer, por mútuo acordo, a disciplina legal das suas
binacionais, podem os Governos do Brasil e da Argentina dar-lhes a forma
que bem entenderem, desde que não infrinjam limitações constitucionais,
o que, no caso, não ocorre, pois o pr6prio Tratado exclui do objeto de tais
empresas as limitações estabelecidas por disposição constitucional: "Art. 11
- Objeto - As empresas Binacionais poderão ter como objeto qualquer
atividade econÔmica permitida pela legislação do país de sua sede, ressalvadas as limitações estabelecidas por disposição constitucional".
Não existe, pois, inconstitucionalidade em prever a extensão, às em·
presas binacionais, do tratamento que, com base em disposição potestativa
da Constituição brasileira (art. 171, § ],0), venha a ser estabelecido por lei
para as empresas de capi tal nacional.
C) Questão de se se deveria incluir entre as exceções às atividades econ6micas que podem ser objeto das empresas binacionais, além das limita·
ções estabelecidas por disposição constituciont'd, também as estabelecidas

em lei.
Na hierarquia das normas legais o Tratado internacional sobrepõe·se
à lei ordinária. Assim, ao aprovar um Tratado, o Legislativo não só revoga,
naquilo que com ele for incompatível, e em relação às situações por ele
reguladas, as leis ordinárias, mas ainda impede que leis posteriores venham
prejudicar os compromissos nele assumidos,
Permitir que lei ordinária estabeleça exceções ao Tratado implica, na
prática, eliminar o interesre em sua ce\ebraçiío. deixando ao liabor das
pressões internas de cada país em favor de um ou outro setor de atividades.
~ necessário ter em conta, a este respeito, que o movimento de integração econômica requer considerável mudança de atitudes em relação li muitos
temas e o abandono de posições estritamente nacionais em benefício do
conjunto dos países abrangidos, ressalvados apenas aqueles interesses supe·
riores resguardados na pr6pria Constituição de cada um.

Além do mais, a proposta de alguma emenda ao Tratado, com este
objetivo, representaria a reabertura das negodaçõe5 entre o 'Bras11 e a
Argentina, o que significaria um recuo à situação anterior, desaconselhável
se se considera que o Congresso argentino já aptovou o Tratado e eventuais
modificações no seu texto exigiriam voltar a submetê-lo à apreciação parlamentar no país vizinho.
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Decisión n. O 46 - Comisión dei Pacto Andino
Régimen Uniforme de la Empresa Multinacional y
Reglamento de Tratamiento Aplicable aI
Capital Subregional

LA COMISIÓN DEL ACLHWO Dl~ C\RTAGE'-JA:
Visto: Los artículos 28, 38 Y ::-;5 dd AcucrJo Jc Cartagena. los artículos 30 e 1) transitaria de Ia Decisián n." 24 de 1a Comisián v Ia Propucsta n." 17-18 i'vIaJ. 1 de la Junta:
Decide:
Aprobar el seguiente:

RI:.GlrvrE~

UNIFORME DE LA E\lPRESA i\1UL TTNACIOi\AL Y
REGLAMENTO DEL TRATAMIE'-JTO APLlCARLE AL CAPITAL
SUBRFCIO\:\I

CAPrTUlO I
f)i~posiciol1cs

GCl1cra!cs

Artículo 1. 0 Para los efectos de la presente Dedsión y de la Decisión n.o 24 de la Comisión. se entiendc como inversionista subregional aI
inversionista nacional de cualquier País-Miembro distinto deI país receptor.
En el caso de las empresa multinacionales cl país de su domicilio principal será considerado como país receptor.
Artículo 2. 0 Los inversionistas suhregionales recibirán el tratamienlo acordado en los Capítulos J I a VIl ( inclusive de Ia presente Deci-_.

_ _ .__
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si6n cuando invierta en empresas multinacionales y se sujetarán a 10 dispuesto cn la Decisi6n n. o 24 de la Comisi6n en los demás casos.
La Comisi6n, a propuesta de la Tunta, reglamentará eI inciso cuarto
deI artículo 30 de la Decisi6n n. O 24 en 10 referente a la facultad de computar los aportes de inversionistas subregionales como de inversionistas
nacionales. Mientras el mencionado reglamento no entre en vigencia no se
aplicará dicho inciso cn 10 que respecta a los aportes de inversionistas
subregionales.
Artículo 3.° - Los inversionistas subregionales deberán obtener autorizaci6n deI organismo nacional competente de su país de origen para invertir en empresas multinacionales o para transferir el capital aI país
receptor. El organismo nacional competente pedrá, si 10 estima conveniente, establecer modalidades específicas de 1'6tomo de utilidades distribui~
das.

Los organismos nacionales competentes no autorizarán reexportaci6n
de capital ni transferencia de utilidades de los inversionistas subregionaIes sino aI territorio de 105 Países Miembros de origen deI capital.
Artículo 4,a - Los organismos nacionales competentes no autorizarán la adquisici6n por inversionistas extranjeros de aeciones, participaciones o derechos de propiedad de inversionistas subregionalell.
La venta de aeciones, participaciones o derechos
subregional a otro inversionista subregional de distinta
ser previamente autorizada por el organismo nacional
receptor. Si se trata de empresas multinacionales, se
dei artículo ]] de la presente DecisiÓn.

de un inversionista
nacionalidad deberá
competente deI país
observará la norma

Artículo 5.° - Los organismos nacionales competentes de que trata
el artículo 6.0 de la Decisi6n fi. a 24 no autorizará transferencias de capital
de propiedad de sus iDversionistas nacionales, destinadas a invertir en
otros Países-Miembros en empresas que produzesn o exploten productos
reservados para programación industrial. mientras la Comisi6n no adopte
los programas respectivos.

Asimismo, los organismos nacionales competentes deI país receptor
no autorizará inversiones de propiedad de inversionistas subregionales eo
empresas que produzcan o exploten productos reservados para programación industrial, mientras la Comisi6n no adapte los programas respectivos.
Artículo 6.a - Los inversionistas subregionales y extranjeros en una
empresa multinacionaI se regirán por todas las disposiciones sobre registro
y controI de Ia inversión, así como a las regIas sobre reexportaci6n de
capital y transferencia de utilidades contenidas en Ia Decisi6n n,o 24, salvo las excepciones contempladas en el presente Régimen.
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CAPÍTULO II
De las Finalidades de fi! El11prc.~tI .\1u!liu,.'ciol7a!

Artículo 7." - Con la instalación y funcionamienlo de la empresa
multinacional, con!empl3da cn cl presente Régimcn, se persigucn. enlre
otr3s, lJs siguíentes finalidadc~<
ui contribuir ai perfcccionarnicnto dei rroccso de intcgración econó~
mica previsto en d ACllcrJo de Cartagena mediante eI lortakeimiento
de los vínculo, entre los Pabes-",,'1iembros;
b) contribuir aI Cllmplimientu dei principio de dcsarrollo equilibrado

y 3rmônico, a la distribuciôn equitaliva de los bcneficios de la intcgración y a la n:ducciôn de las diferencias ele desarrollo c\.islenrcs entre los
Países-Miembros deI Acuerdo de Cartagcna:
c) conlribuir ai fortalecimicnto de la capacídad empresarial subrcgional para el mejor aprovechamicl1tu dei mercado ampliado:

d) canalíz,lf el ahorro subregional hacia los scctores productivos considerados prioritarios y aprovcchar dicnzmcnlc las oportunidades de in\'crsión dcl mercado a111 p liaelo:
c) utilizar los recursos de la Subn:iúóIl en forma adecuada y eficaz;

j) facilit[)r la programación subregional:

gl posibilitar el uso de tecnologías avanzauas cn los diferentes campos en que uesarrol1en sus actividades;
fI) facilitar Ia ejecución de proyeclos ele beneficio subregional cuyo
COSlO, magnítud o compkjiuad tecnológica impidan su rcalización por un
solo País-Miembro:

i I fortalecer la capacium! negociadora ue la SulJrcgión para adqui rir
tcenología exterior;

i}

contribuir

.1 In

generación de fUl'nteô de ocupación en la Subrc-

giôn:
k) facilitar el acceso a los mercados internacionales de capital y a los
organismos intc1"ll3cionales de financiamielllo:

/.1 fort alecer la capaciuad de la Suhregión para compelir cn mercadú,
dI..: terccr05 países.
CAPITULO III

f)e [os ReLjuisilOs de [a Em!1I"cs(I Hu!tillucirll7({[
.lrlicu[o gu - Para los efcetos ucl pres\-ntc R0gimen se entiende por
empresa multinacional la gU(; cumple con los siguientes requisitos:
(I) que los aportes de inversionistas subregiona1cs CI1 cl capital de Ia
cmrn:sa correspondan a los táminos eslab1ccidm cn los articulos 10 \" 11
deI presente Régimen;

R. I"f. legisl.

Brosilia

Q.

29

n. 115

jul./set. 1992

619

b) que la mayoría subregional dei capiml se refleje en la direcci6n
técnica. financiera, administrativa y comercia! de la empresa, a juicio dei
organismo nacional competente dd país dei domicilio principal;
c) que eI domicilio principal de la empresa esté situado en el temtorio de uno de los Países-Micmbros;
d) que tenga aportes de capital de propiedad de inversionistas naeionales de dos o más Países-Miembros;
e) que el objeto social de la empresa sea de interés subregional, se
ajuste a las condiciones y modalidades estabJecidas en los programas que
se seiialan a continuación y se Teríera a los proyectos y productos que
se induyan en ellos:

1 -

programas sectoriales de desarroIlo industrial;

2 -

proyectos de infraestructura, encaminados a resolver problemas
que incidan desfavorablemente en el proceso de integraci6n subregional;

3

programas de racionalizaci6n de la producción de industrias
existentes;

4 -

programas conjuntos de desarrollo agropecuario.

Articulo 9.° - La Comisi6n, a propuesta de la Junta, pedrá declarar la
conveniencia de constituir empresas multinacionales para la ejecuci6n o
desarrollo de proyectos de interés subregional relativos a la producci6n
de bienes o servicios en campos distintos a los indicados en eI literal e
dei artículo anterior.
En estas casos seiialará las condiciones específicas a las que deberán
sujetarse Ias empresas multinacionales, en el campo correspondiente.
Mientras no se determinen las condiciones mencionadas en el párrafo
anterior, la Comisión podrá autorizar, a propuesta de Ia Junta, Ia consti·
tuci6n de empresas muItinacionales en los f8SOS particulares que se 50metan a su consideraci6n.

Artículo 10 - La participaci6n de inversionistas extranjeros en una
empresa multinacional no podrá ser superior ai cuarenta por ciento deI
capital de la empresa.
Corresponderá a cada Gobiemo determinar el máximo de inversi6n
extranjera en el capital de las empresas multinacionales que establezcan
domicilio principal en su territorio y dentro deI límite seiialado en el in·
ciso anterior.
En todos los casos, la mayoría de capital de propriedad de los inver·
sionistas nacionales y subregionales deberá reflejarse eo la direcci6n técnica, administrativa, financiera y comercial de la empresa.
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Artículo 11 - La participaciún d~ L,:; i;l\'~rsionislas I1Hciona1es de
cada País-Miembro en cl capital de una empresa lllultinaeionnl no poJrú
ser inferior aI quincc por ciento de la participaciún wbn:gional lotaI.

En casos especiales la Comisión podrã. a propuesta de la ]unw. csl<lblecer porcentajes mínimos de parlicipación nacional diferentes dei sena·
lado en este artículo.
Artículo 12 Los invcrsionistas de Bolivia y el Ecuador podrán
pagar cl capital corrcspondiente a su pom.:ntaje de parricipación en un
plazo que no podrá exceder de cinco anos de la fecha en que lo hubieren
hecho los invcrsionistas nacionalcs de los Olros Paíscs-\1iembrus.
Articulo 13 Las emprcsus muitiJ,acionu1cs inowlarún ~slableci
mientos de actividad manufacturera o [abril. comercialización LI otra naturaleza en los Países-Miembros cuyos naciona1cs participen cn su capital
social, salvo que las condiciones y la naturaleza de las empresas no lo
justifiquen.
Artículo 14 - EI capital de la
sentado por acciones nominati \ias.

empre~,a

multinacional cslarú repre-

Articulo 15 - Em valor de bs accionc:, sc D. pl'csarú ea lu unidJd
monetaria nacional deI país de! domicilio principal. La invcrsión subrcgional deberá efectuarse o avaluarse en unidades monetarias aceptadas por
el país deI domicilio principal.

CAPíTLLO 1\
De la COl1stituciÚIl de Empresas ;\!lIltillaL'iollalcs
Artículo 16 -- Las empresas muhi naciona!cs ddJcnín consti luirsc cn
la forma de socicdades anónimas y deheriln agregar éI su denominación
o razón social las palabras "empresa multi nacional ".

No obstante, lu Comisión. J propl1csra de la Junta. podrá adaptar normas especiales uniformes para OII'OS tipos de organizacián empresarial.
Artículu 17 - Sólo podrán utilizar la dCllominaciún de "cmpresa
multinacional" las conSlituidas de con[ormidad J lo dispuesto en el presente Régimen.
Artículu 18 El estatuto social de lélS empresas mui rinacionales
deberá ajustarse a Ias disposiciones dei presente Régimen y en todo lo
que no fuere seíi.alado cn él, a las de Ia lcgislación dei puís donde establezc:a su domicilio principal.
Artículo 19 Las empresas mullinaciona1cs se constituirún en c1
Pab-T'vliembro donde establezcan su domici!io principJI y se sujetarán aI
procedimiento previsto en la 1cgis!<H.:ión nacional de dicho país.
-------------
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Para este efeeto, los fundadores o promotores adjuntarán a los ante·
cedentes o requisitos exigidos por la legislación nacional correspondiente.
copia autorizada de la Decisión de la Comisi6n a la que se refieren los
artículos 8.° y 9.° de este Régimen.

Artículo 20 - Una vez recibida la documentaci6n mencionada en el
artículo anterior, la autoridad nacional competente deI país deI domicilio
principal remitirá a la Junta, y a las autoridades competentes de los demás
Países-Miembros, copias autenticadas de los proyectos deI estatuto social,
deI plan de trabajo de la empresa y de los aQtecedentes acompafiados.
Artículo 21 - Si las autoridades competentes de los demás Países-Miembros, cuyos nacionales participen eo e1 capital de la empresa, encon·
lraren que la empresa no se ajusta a las especificaciones deI programa
o a las condiciones a las que se refieren los B(l'1:ículos 8.° y 9.° de este Ré·
gimen, formularán sus observaciones a las autoridades deI país deI domicilio principal, dentro de los sesenta dias siguientes al recibo de los antecedentes de que trata el artículo anterior.
En caso contrario, comunicarrin su conformidad dentro deI mismo
pIazo y remitirán certificados por los que conste que está autorizada la
transferencia de las cuotas de capital que carrespondan a sus nacionales
para constituir la empresa.
Dentro dei mismo pIazo seiialado en elite artículo, Ia Junta podrá
formular observaciones a las autoridades naciDna!cs deI país dei domicilio
principal y planteará el caso a la Comisi6n, si a su juicio se infringen las
modalidades deI programa o las condiciones n las que se refieren los artículos 8.° y 9.° de este Régimen.
Para tales efectos. la Junta recabará la opini6n de los órganos de
administraci6n de los programas si los hubiere.
Articulo 22 - Subsanadas las observaciones o vencido el plazo senalado cn eI artículo anterior sin que ellas se hubieran formulado, las autoridades competentes dei país de] domicilio principal concluirán los trâmites
de constitución de la empresa multinacional, en la forma prevista en su
legislaci6n.
Artículo 23 - Concluidos los trámites de constituci6n de Ia empresa en el país dcl domicilio principal, las autoridades respectivas solicitarán a las autoridades de ]05 demás Pafses-Miembros Ia inscripción dei
contrato social cn los registros nacionales y la publicaci6n en la fonua
establecida en su legislaci6n.

A partir de la fecha de la publicaci6n o de la inscripci6n de la empresa multinacional eo los registros nacionales. de acuerdo a los requisitos exigidos por la legislaci6n nacional respectiva, ésta gozará de la
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capacidad jurídica má~ amplia l'cconocida a las pcrsonas jUl'ídiclS por taks
legislaciones y rccihiní el tralamicnW de c:,',:iel1,ld de del'ccho Il,l~'iomd,

La inscripción de las empresas mul1itw.:ionillcs se sujetarú a la::: dic:posiciones legales generil1cs que rcgulan 1<1 actividad ewnómica en cada
país.
Artículo 24

~

La empresa mulrinacional se regir,í pur !<lo sig:uicntes

normas:
a) su estatuto social;

b) d presente Régimcn cn toclo lo no estahkcido en ~u estatuto so-

cial.

Artículo 25 ~ En aspectos no rcgulm:~ls por cl estatuto suci:l1 de la
empresa o poreI presente Régimell se aplicarún bs siguientes disposiciones:
(I) la legislación dcl pJb d.:! dumiciliu principal. cuando se trate de
materias relacionadas con las normas de! Clpítulo VI I dc e"c Régimcn;

bl en los demús casos la lcgislaciún dvl país donde se c,tab!ezca la
relación jurídica u la de aque! dunde l1C1y"n de ourlir eLx:tus los aetos
jurídicos de Ias empresas multinélí.:ionaJcs. ~egúll lo ..::~tablezcan las normas de derechu illlcrnacionu! pri\aJo <lpliG:blcs.
CAPíTULO \

De la Fiscalizaciôll Lx/ema de lu.\ [;:'ipresas MrtfiÍllaciullalc.'

Artículo 26 ~ Corresponderú a las SL:;J\.:rintendencias de Sociedades
Anónimas, de compafiías u urganismo~ similarcs de lus países donde las
empresas multlnacionales ten,\!:an e~,('lblccimícntos. ejercer su vigilancia y
fisealización, sin perjuicio de 1<1 que ejerLan los or~aIli,l11üs nacionales a
que se refiere cl artículo 6. ue la [)ecisiún 11." 24 ele la Comisión en los
aspectos de su competencia.
U

Articulo 27 ~ CuanJo 1í11 Pab'j\liembro considere quc un,] emprcsa
multinacionul ha infringido las cOll(lic:ones quc se cstablccieron para Sl1
creación, fines u objeto social. denllJlc:arú tal hccho a la Junta. Ia cual
elevará un informe a la ComisiÓn.
COl11probadu lu existcllci,l ele ia illfracciún c1enunci<lda, CLllTesponderá a la COl11isión. sujetúndose ai prüct:elil1li~'llto general de votaeión cstableeido en el artículo 11 de1 Acuerdo de Carlagena, acordar un plazo
para que sea sub sanada o dejar sin dedo b calidad de multinacion31
par<l la empresa respeetivJ,
En este último caso, la empresa perderá cI c1el'ccho de ampal'arsc cn
las disposiciones dei presente Régimcn ~' se sujetará a las contenidas cn la
legislación nacional. en la Deeisión n ," 24 ~ cn cl artículo 2. de la presente Decisión,
U
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CAPITULO VI
Del Tratamiento Especial de las Empresas Multinacionales

Artículo 28 - Los productos de las empresas multinacionales gozarán de las ventajas derivadas deI programa de liberaci6n deI Acuerdo de
eartagena.
Artículo 29 - Los Países-Miembros adaptarán, individual o coleetivamente, las medidas que sean necesarias para facilitar las transferencias de capitaIes destinadas aI funcionamienta de las empresas mu]tina·
cionales y de las cuotas de capital que correspondan a sus nacionales
para constituir la empresa.
Artículo 30 - Las empresas multinaeionales gozaráo de un trata·
miento no menos favorable que el establecido para las empresas naeionales, en materia de preferencia para las adquisiciones de bienes o servicios por el Estado.
Artículo 31 - Los inversionistas de 1,lOa empresa multinacional no
estarán sujetos a la obligaci6n contenida en la Deeisión n ,0 24, de transferir
5US aeciones, participaciones o derechos a inversionistas nacionales deI
país donde opera dicha empresa.
Artículo 32 - Las empresas multinacionales gozarán, en IDateria de
impuestos nacionales internos, deI tratamiento establecido o que se estabIeciera para las empresas más favorecidas cn la actividad económica
que desarrol1e, siempre que cumplan eon los requisitos eexigidos por la
legislaci6n respectiva,
Artículo 33 - Las empresas multinacionales no requerirán de autorizaci6n para reinvestir sus utilidades. En estos casos subsistirá la obligación de registro.
Artículo 34 - Las empresas multinaclonalcs tendrán acceso ai crédito interno y, en general. a] tratamiento financiero estab]ecido o que
se establezca para las empresas nacionales más favorecidas en la actividad econ6mica que desarrol1en, siempre que cumpla con los requisitos
exigidos por la legislaci6n respectiva.
Artículo 35 - Los inversionistas subregionales tendrán derecho, con
la autorizaci6n deI organismo nacional competente, a transferir, aI país
de origen de capital, las utilidades netas comprobadas que provengan de
su inversi6n directa, previa pago de los impuestos correspondientes.
Artículo 36 - Con autorización deI organismo nacional competente,
las empresas multinacionales podrán participar en los sectores de actividad
económica que los Países-Miembros hubierell reservado para las empresas
nacionalcs.
en

En todos los casos, las empresas deberán contar con la participaci6n
capital social de inversionistas deI pais en eI que se solicite la auto-

5U

624

R. Inf. leglsl.

Iho"l'-

o. 29

•. 115

jul.!let. 1992

rizm.:ión mencionadd en este artículo. en
en d artículo 11 de este Régilllen.

Li

pmeentaje

n1lnlmO

previsto

Artículo 37 - Las empresas lllultinw.:ionél1cs gozanín dei tratamiento
eSlablecido en los <Jl'lÍeulm 28 v 29 Jel prcsel1lc Capítulo, en toJos los
Países-Miembros y dei senalado en los artículos ,O a 36 inclusive, sólo en
los Países-\'1iembros cuyos nacionales participen en SlI capital sociaL en
los términos dei artículo 11 del presente Régimen.
CAPíTLiLO VII

Del Domicilio y de /u Admillistruciôn de

lu~'

f:mpl'es(/s :HlIltínaciol1ules

SECCIO'J I

Del

jJo/1liei/ju

i\rtículo 38 - EI domicilio principal de la t.:mprcsa multinacional
estará situado en el País-Miembro en que desarrolle su actividad principal. conforme a los términos del proyecto o programa respectivo, y deberú
indicarsc en SlI estutulü social. LI dumicilio principal sercí la sede dd
Directorio y la Gerencia General.
SECCIO'J II

De lu .'-'umb/eu GCl1cml dc\cciollislus
Arliculo 39 - La Asamb1ca General es el órgano maxlmo de la
empresa y estará integrada por los ~Iccionistas reunidos cn la forma y
condiciones que se est<lbJcccn cn los artícLll~b siguil:ntes.
Artículo 40 - La Asümblea General poLirá recunirse en sesiones ordinarias y cxtraordinarias. de acuerdo eon lo 4 Lle se establezca aI respecto
til tI estatuto.
Articulo 41 L<Js sesiom:s se cclebrarún en cl domicilio principal
de la empresn y la convocatoria se har~i en la forma que determine cI
estatuto.
/11'1 ín/lo -12 Las scsiolle~ cxt raúrui nmias sc dectuarún por con \'0cataria dei Gerente Genewl, de oficio, por Jecisión de la Asamblea o dei
Direclorio o a requerimiemo dc los accionistas que rtpresenten no mcnos
de un diez por eiento deI capi tal social.

Asimismo. podrán convocar a scsiunco extr<lordinarias las personus
scnnladas en cI artículo 48 de este Régimen.

A rlÍCLdo 4'5 - En las sesiones podrán participar los accionistas personalmentc o debidamente representados. de confonniJad a los requisitas
exigidos por las legislaciones naciona1cs deI país en e1 que se extiendan
los poderes respectivos.

Articulo 44 - El quol'llm pilr<l celebrar se~iüncs ordinarias o extraordinarias será de la miLad más uno de las aU.:ioncs pagadas, excepto en
--------
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los casos que se sefialan a continuación, en los cuales eI quorum para
sesionar no podrá ser inferior aI sesenta por ciento de Ias mismas:
a) reforma deI estatuto social;
b) disoluci6n anticipada de la empresa:
c) participaci6n en otra u otras sociedades;
d) emisi6n de obligaciones.

Arltculo 45 - Las decisiones de la Asamblea se adoptarán con el
voto favorable de la mitad más uno de las acciones presentes o represemtadas, eon excepci6n de los casos sefialados en los literales deI artículo
anterior en que se requerirá e1 voto favorable de por lo menos el sesenta
por ciente de las aeciones pagadas,
Artículo 46
las formalidades
Articulo 47
las seiíaladas eo

Las reformas deI estatuto deberán cumplir con todas
exigidas para la constituci6n de la empresa.
- Serão facultades de la Asamblea General, además de
el artículo 44, las siguientes:

-

b)

dictar su reglamento:
examinar ta situaci6n de la empres.;

c)

conocer la memoria y aprobar o rechazar los balances;

a)

d) acordar la distribución de utilidades y establecer los fondos que
se destinarán a reserva;

nombrar y remover a los directores y fijar 8US remuneraciones;
j) las demás que Saen necesarias para la debida aplicación de los
estatutos y la preservaci6n deI interés social.
e)

Artículo 48 - Corresponderá a la Asamblea General de Accionistas
designar a las personas encargadas de fiscalizar ]a administración de ]a
empresa, eo los términos que se establezcan eo los estatutos de la socie·
dado
SECCIÚN ]lI
Del Directorio
Artículo 49 - EI Directorio es el órgano administrador de la empresa.
Artículo 50 - E! número de Dir«:tore9. sus funciones, la fonna de
emitir sus opiniones y el quorum necesario J»Ira su funcionamiento y vatadanes serán los que se establezcan en el estatuto de ]a empresa.
Articulo 51 - La responsabilidad de los Directores se regirá por lo
que se establezca en la ]egislacióD deI país deI domicilio principal.
Articulo 52 - Cuando eo una empresa multinacional exista parti.
cipación de capital estranjere, los accionista$ subregionales y los de ter·
ceras países designarão separadamente a los Diretores que les correspon626
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dan. de :tcuerdo COIl la proporciún quc sc seiiale en el respectivo estatuto.
Em todo caso dcberâ existir por lo menos un Dircctor por cada País·
Micmbro cuyos naeiona1cs participen en eI capital social de la empresa.
Artículo 53 des, entre otras:

Correspondcrán aI Directorio las siguientes faculta-

a) dictar su reglamento y los demás instrumentos neeesarios para la
marcha de la empresa;

v) dcsignar aI Gerente Gcm:ral y a los representantes lcgaks a los
que se refierc e1 artículo 54 de este Régimen;
c)

dirigir la política financiera y comercial de la empresa;

d)

presenlar a la Asamblca 13 memoria y los balances de la empresa;

e) proponer a la Asamblea la disrribución de utilidades y formación
de fondos de reservas u otros;

j) proponer a la AsambIea las reformas aI estatuto;
g) delegar atribuciones en eI Gerente General.

11rliculo 54 - Las empresas rnuItinacionales tendráIl un Gerente General quicn la representará legalmente en el lugar de su domicilio principul. Asimismo, tendrân un representante legal en los demás PaÍses-Miembras en que desarrallen sus actividadcs.
Artículo 55 - Las funciones, dereches y obligaciones dei Gerente
General y de los repn:sentantes lega1es scnín los que se estab!czcan en
cl estatuto de la empresa.

SECCION IV

De la ldemoria y de los Balances
l

Articulo 56 - [1 balance general, cl estado de In cuenta de p~rdida
y ganancias y sus anexos, la memoria deI direetorio y cI informe de la
persona o personas encargadas de fiscalizar las actividades sociales, estarán
a disposición de los accionistas en todas las oficinas de la empresa para
su wnocimicnto y estudio, por 10 menos quim;e días antes de la fecha de
rcunión de la Asamb1ca General que deba wnoccrlos.

Además, eI estatuto de la empresa debcrá contener disposiciones que
aseguren el adecuado conocimiento de los documentos sefialados en este
artículo por los accionistas residentes en Paíscs·l\'1icmbros distintos aI país
deI domicilio principal de la empresa.
Artículo 57 - La empresa multinacional sólo podrá reformar los términos de su objeto social si mantiene las condiciones scfialadas en las
Deciosioncs de la ConlÍsión. a que se reficrcn los artículos 8." y 9.° de este
Régimcn.
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SECCIúN V

Disposiciones Varias
Articulo 58 - En el estatuto deberá se.nalarse e] plazo de duraci6n
de la empresa, salvo en los casos en que sea la propia naturaleza deI
objetivo social ]a que lo determine.
Arltculo 59 - La disolución y la liquidaci6n de ]a empresa se llevarán
a efecto según lo estab1ecido en el entatuto y de aeuerdo con la legislaeión
dei país deI domicilio principal.
Articulo 60 - Los conflictos que se susciten entre los accionistas o
entre éstos y ]a empresa serán resueItos de conformidad a las normas
existentes sobre la materia en ]a 1egislaci6n de! pais dei domicilia principal.
Artículo 61 - En los casos de amplia~ión deI capital, los inversi~
nistas naciona1es de cualquier Pms-Miembro que tuviesen un número de
aeciones inferior aI de los inversionistas naciol)ales de otros países, tendrán
opci6n preferente para suseribir nuevas aeciones hasta alcanzar un número
de aeciones igual aI dei mayor acdonista. En eI estatuto social de la empresa
se dterminará el procedirniento para ejercer este derecho.
CAPITULO V.1l}
De la Participaci6n de la Corporaci6n Andina de Fomento en 103
Empresas Multinacionales
Artículo 62 - Los aportes de la CAF a una empresa multinacional
podrán computarse como de eua]quier País.Miembro, para los erectos de
completar el porcentaje mínimo establecido em el artículo 11 de este Régimen. El aeuerdo correspondiente deI Directorio de esta Instituci6n deberá
ser adaptado con el voto favorab1e deI Director de ]a Serie A dei país o
países respectivos y seiialará ]a fonna en que los inversionistas de estas
últimos padrãn adquirir taIes aportes.
CAPITULO IX

Disposiciones Transitorias
Articulo A) - Antes deI 30 de noviembre de 1972, la Comisi6n, a
propuesta de la Junta, aprobará las normas que regirán la fusi6n de em·
presas para la constitueión y funcionamiento de empresas multinaeionales.
Artículo B) - Antes deI 30 de noviembro de 1972, ]a Comisi6n, a
propuesta de la Junta, aprobará ]as condiciones a las que deberán sujetarse las empresas multinacionales que se establezcan en e1 sector de ser·
vicias, especialmente banca, instituciones financieras, seguros y reaseguros,
turismo, transporte, consultoria y asistencia técnica.
Articulo C) - El presente Régímen estrará en vigor cuando todos
los Paises-Miembros hayan depositado en la Secretaria de la Junta ]os
instrumentos por ]os euales ]0 pongan cn práctica en sus respectivos temtorios, de confarmidad eon 10 dispuesto eo ea último párrafo deI artículo
28 deI Aeuerdo de Cartagena.
62.
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Decisión n.O 169 -Comisián dei Pacto Andino
La COMISION dcl ACUERDO DE CARTAGEI\A;
ViSlOS: Los artículos 28, 38, 86 y 89 deI Acuerdo de Cartagena, las
Dccisiones 24, 45 y 103 y la Propuesta 130 de la Junta.
Considerando: Que es indispensable complementar y fortalecer el
régimen de la empresa multinacional establecido en la Decisión 46 a fin
de promover y estimular la asocinción de Cnpil<lles subregionelas y a1canzar,
entre otros, los scguicntcs objetivos:
a) propendcr aI pcrfcccionamicnto dei proceso y aI logro de los obje·
tivos de la integración sllbrcgional andina;
b) canalizar eI ahorro subregional y facilitar la ejecución de proyectos
de interés compartido;
c) coadyuvar aI fortalccimicnto de la capacidad subregional cn los
órdencs financiero, tecnológico y de competencia en los mercados de
terccros países; y

J) contribuir a la generaciún de f llcntes de ocupación en la Subregión.

Decide:
Artículo 1.° Para los cfectos deI prcsente Régimen se entiende
por empresa multinacional andina la que cumple con las siguientes con·
diciones:
a) que su domicilio principal cslé situado en el territorio de uno de
los Paises-Miembros;

b) que tengan aportes de propiedad de inversionistas nacionales de
dos o más Países-Micmbros qW3 en total sean mayores aI ochenta por cicnto
del capital de la empresa;
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c) que, cuando esté constituida eon aportes de inversionistas de 0010
dos Países·Miembros, la suma de los aportes de los inversionistas de cada
País-Miembro, no podrá ser inferior aI quince por ciento dei capital de la
empresa. Si existieran inversionistas de más de dos Países-Miembros, los
aportes provenientes de por 10 menos dos países cumplirán, cada uno. con
el porcentaje mencionado. En ambos casos, los inversionistas deI país sede
deI domicilio principal representarán el quincel por ciento O más deI capital
de la empresa;

d) que la mayoría subregional deI capital se refleje en la dirección
técnica. administrativa, financiera y comercial de la empresa, a juicio dei
eorrespondiente organismo nacional competente a que se refiere el artículo 6." de la Decisi6n 24.

Artículo 2.° - Durante un plazo de diel afios a partir de 5U constituci6n. las empresas multinacionales andinas que se constituyan en Bolivia
o el Ecuador podrán tener los aportes a que se refiere el literal b deI
artículo anterior en cuantía no inferior ai 60 por ciento de su capital.
EI vencimiento de dicho plazo no podrá exceder eI de quince afios contados
a partir de la fecha de entrada en vigencia de 111 presente Decisi6n. Mientras
pennanezcan ai amparo de esta excepci6n. tales empresas no podrán instalar
sucursaIes en Colombia, Peru y Venezuela e:n los términos y condiciones
de la presente Decisi6n.

Artículo 3." - El capital de la empresa multinacional andina estará
representado por aeciones nominativas y de igual valor que conferirán a
los aecionistas iguales derechos e impondrán iguales obligaciones.
ArtLculo 4." - E1 valor nominal de las aeciones se expresará en la
unidad monetaria nacional deI País-Miembro deI domicílio princip,.l o en
otra unidad cuando así 10 permita la legislaci6n correspondiente. La inversi6n subregional y extranjera deberá efectuarse en moneda libremente
convertible o bienes físicos o tangibles de 10$ enumerados en el literal b
deI punto II deI Anexo I de la Decisi6n 24, avaluarse y registrarse en
moneda libremente convertible, de eonformidQd con lo previsto en la legislación deI País-Miembro deI domicilio principal.
Artículo 5." - Las inversiones subregionales en una empresa multi·
nacional andina serán autorizadas por el organismo nacional competente
deI país receptor COD la sola verificací6n de que las mismas son propiedad
de empresas nacionaies constituídas en un Pais-Miembro, comprobada esta
eondici6n a través de la califieaci6n de inversionista nacional otorgada por
eI organismo competente deI país de origen, BlSí como las de propiedad de
personas naturales eon la sola verificaci6n de su calidad de nacionales
de otro Pafs-Miembro por parte deI organismo nacional competente deI
país receptor. A estos efectos bastará la presentaci6n deI camet, documento
o cédula de identidad en la que conste la condición de nacional deI respectivo País-Miembro.
630
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Articulo 6.° Los Pníses-fVliembros se comprometen a facilitar las
transferencias destinadas aI pago de los aportes que correslxmuan a '.:lUS
invcrsionistas llacionales para conslituir o participar en las empresas muitinacionales andinas y aI funciollamicnlo de dichas empresas, de Carnal'midad con los requisitos cstablccidos en sus respectivas Iegislaciones.
Artículo 7." - La transferencia de <leciones de un inversionista subregional eu una empresa multinacional andina a ottO inversionista subregtonal requcrid de autorización previa deI organismo nacional competente
de! País-Miembro deI domicilio principJl, a fin de preservar las partidpllciones mínimas exigidas cn d literal (' deI artículo 1.°
Para efecto de la transformación prevista en el artículo 10. tI organismo competente deI correspondiente Pais-I\liembro podrá autorizar ta
transferencia de acciones de inversionistas nacionales en la empresa que
se transforma a inversionistas subregionales,

A r!ículo 8. 0 Las empresas multinacionalcs anclinas destinadas a la
proclucción O explotación de productos asignados o reservados dentro de
cualquiera de las modalidades de la programación subregionaI no podrán
constituirsc sino en los Países-l\:liembros beneficiarias de la correspondiente
asignación o reserva, excepto en los casos de convenios de coproducción,
complementación o ensamblaje; pero podrá abrir sucursaks en otros PaísesMiembros distintos deI de su constitución con el propósito de comercializar
los productos asignados o reservados,

CAPITULO JI

De la Constituóón de las Empresas Alultinaciol1ales Andinas
Las empresas multinac:ionales andinas deberán cons·
Articulo 9.
tituirse como sociedades anônimas cem '~u}eci6n al procedimiento prevlsto
en la legislación nacional correspondiente y agregar a su denolllinación
las palabras "Empresa Multinacional Andina" o las iniciales "EMA".
U

-

Só!o podrá utilizar IJ denom inación de .. Empresa ;-v1ultinacional An·
dina" o las iniciales "E!v1A", la constituida o transformada de conformidad
con el presente Régimen,
Artículo 10 Cualguier empresa podrá transformarsc en empresa
multinacional andina con sujeción aI presente Régimen.

A r!fclIlo J I - [1 estatuto social de las empresas multinacionales andinas deberá sujctarse a las disposicioncs deI presente Régimen y en todo
to que no cstuviere senalado en é1. a las de \3 \egís\ací6n de\ pais dond~
establezca Sll domicilio principal.
- - - ---~
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Artículo 12 siguientes normas:

La empresa multinacíonal andina se regirá por las

1 -

su estatuto social;

2 -

el presente Régimen en todo lo que no estuviere establecido en
su estatuto social;

3 -

en aspectos no regulados por el estatuto social o por el presente Régimen, se aplicarán:

a) la legislaci6n deI pais deI domicilio principal; y

deI país donde se establezca la
relaci6n jurídica o la de aquel donde hayan de surtir efectos los
aetos jurídicos de ]a empresa multinacional andina, según lo establezcan las normas de derecho internacional privado aplicables.

b) cuando fuere el caso, la Iegeis1aci6n

Artículo 1J - Las reformas deI estatuto social deberán cumplir coo
todas las formalidades exigidas para la constituci6n de la empresa.
Articulo 14 - los Países-Miembros, por media deI organismo nacional competente y dentro de 105 sesenta dias siguientes a la constituci6n
o transformación, informamán documentadamente 8 la Junta y ésta nevará
un registro de las empresas multinacionales andinas. La Junta a su vez,
dentro de un plazo de treinta dias a partir d~ la fecha de recepción de la
información, Ia !levará a conocimiento de los demás Paises·Miembros.
CAPíTULO 111

Del Domicilio y de la Admin~tradón de las
Empresas Multinacionates Andinas
SECCIÚN 1

Del Domicilio
Artículo 15 - EI domicilio principal de la empresa multinacional andina estará situado en el Pais-Miembro en que se constituYB o tenga lugar
la transformación a que se refiere el articulo 10,
SECClóN 2

De ta Administración

Articulo 16 - La conformación, funcionamiento. atribuciones y responsabilidad de los 6rganos de administraci6n, asi como la disolución Y la
liquidaci6n de la empresa y la soluci6n de los conflictos que surjan eo632
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tre los accionistas o entre éstos y la empresa, se reglran por la legislación
deI País-Miembro deI domicilio principal, sin perjuicio de Ias siguientes
dis posiciones:

1 -

el domicilio principal será sede de Ias sesiones de la Asamblea
o Junta General de Accionistas y deI órgano ejecutivo de la
empresa;

2 -

deberân contcmplarse plazos y preVlSlOnes que aseguren a los
accionistas el ejercicio dd derecho de preferencia y otros que
contemple la legislación respectiva o se hubieren estipulado en
el estatuto social;

:3

dcberâ prCverse por lo menos un Director por cada País-Miembro
CUYos nacíona1es tengan una participación no inferior aI quince
por ciento en c! capital de la empresa.

CAPITULO IV

Del Contra' y de la S[fpen'isián
Artículo 17 - Corresponde aI organismo encargado dei contraI de
las sociedades o campanías deI País-IVliembro donde las empresas multi·
nacionales andina:; estén comtill1idas o tcngan sucursales, ejercer su vigilancia y supervisión sin perjuicío de la que ejerzan los organismos nacionales a que se refiere el artículo 6.° de la Decisión 24 de Ia Comisián
en los aspectos de sll competcncia.
CAP{TULO V

Del Tratamiento Especial a las Empresas Multinacionales Andinas
Artículo 18 - Los llroductos de las C:ffillresas multinaci.anaks andinas
gozarün de Ias ventajas derivadas de! programa de líberación subregional
de conformidad con lo establcciclo cn d mismo.
Articulo 19 - las empresas multinacionales anclinas gozarãn en ma·
teria de impuestos nacionales internos cid mismo tratamiento establecido
o que se estableciere para las empresas nacionales en la actividad econ6mica que desarrollen, sicmpre que cumplan con los requisitos exigidos
por la legislación correspondiente.
Articulo 20 - Lam empresas multinacionaIcs andinas tenclnin acccso
aI crédito interno y, en generaL aI tratamiento financiero estabIccido o que
se estabIcciere para las empresas nacionalcs en la activiclad económica que
desarrollen, siempre que cumplan con los requisitos exigidos por la legislaci6n y política crediticias respectivas.
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Articulo 21 - Las empresas muItinacionales andinas no requerirán
de autorizaci6n para invertir o reinvertir en el país deI domicílio principal.
subsistiendo la obligaci6n deI degistro para e1 caso de las reinversiones.
Cuando las inversiones de las empres8.$ multinacionales andinas se
realicen eo un Pals-Miembro distinto deI paíll deI domicilio principal t requerirán de registro, y de autorizaci6n previa únicamente a eíecto de preservar la aplicaci6n deI artículo 22. En tal caso, las inversiones de las
empresas multinacionales andinas tendrán derecho a transferir en divisas
libremente convertibles la totalidad de sus utilidades netas comprobadas,
previo eI pago de los impuestos correspondientes.

Articulo 22 - eon autorizaci6n dei organismo nacional competente,
dei país receptor, las empresas multinacionwes andinas o sus sucursales
podrán participar en los sectores de actividad econ6mica comprendidos en
el Capítulo IH de la Decisi6n 24.
Articulo 23 - Sin perjuicio de lo previsto eo los artículos 2,21 Y 22.
las empresas multinacionaIes andinas tendrán derecho a instalar sucursales
en los Países-Miembros distintos deI país deI domicilio principal. 5u representaci6n legal, asignación de capital y funcionamiento se sujetarán a lo
dispuesto eo la legislaci6n nacional pertinente deI Pafs-Miembro en que se
instalen.
Artículo 24 - Las sucursales de las empresas muItinacionales andinas tendrán derecho, previa autorización deI organismo nacional competente, a transferir ai domicilio principal, en divisas libremente convertibles.
la totalidad de sus utilidades netas comprobadas, previa el pago de los
impuestos correspondientes.
Articulo 25 - Los inversionistas extranjeros y subregionales cn una
empresa multinacional andina, previa autorización deI organismo nacional
competente, tendrán derecho a transferir aI exterior, en divisas libremente
convertibles, la totalidad de las utilidades netas comprobadas que provengan de su inversi6n directa, previo el paga de los impuestos correspondientes.
Articulo 26 - Con el fin de evitar situaciones de doble tributaci6n,
no se gravará con impuesto a Ia renta o a las remesas:
a) eo el País-Miembro deI domicilio principal de la empresa multina·
cional andina: la parte de los dividendos por eUa distribuida y cor-respondiente a utilidades previamente gravadas en el País-Miembro de
domicilio de la sucursal, así corno la renta proveniente de la redistribuci6n de dicha parte de los dividentes efeetuada por empresas inversionistas e nel mismo país;
b) en los demás Países-Miembros: la renta proveniente de la redistri·
buci6n de dividendos previamente gravad06 que perciban sus empresas
inversionistas de una empresa multinacional andina.
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Para tales efectos se tendrá cn cuenta Li legislación nacional y en
ningún caso gcnerarâ si tuacioncs díscriminatorias para las empresas nacionales colocadas en oituación ~imibr.

Articulo 27 - Los Países·Miembros podrán considerar como nacional
aI personal de origen subregional de las empresas mullinacionales andinas.
para los efeetos de la 8plicación Jc las disposicicmes sobre cupos de trabajadares extranjeros.
Artículo 28 - Para [os cfcctos de la constitución y cl funcionamiento
de las empresas multinacionalcs andinas, los Países-l'vEembros faeilitarán
la movilización e ingreso a sus respectivos terrirorios de los promotores
invcrsionistas y ejecutivos de dichas empresas.

Artículo 29 - los Países-Miembros facilitarãn la contrataeión dentro
ue la Subregión de tecnologia. paLL'ntes y marcas. en que participen empresas multinacionales andina".
CAPiTULO VI
Disposicio/les TilIares

Artículo 30 - COlTesponderá ai organismo nacional competente a que
se reefiere el artículo 6." ele la Deci~ión 24. emilir lao autoriz<lciollc,.; ~
c1emás actos administrativos a que se refiere la presente Decisióll.

Artícl/lo 3" J - Los aportes de la Cl)rporación AncIina de Fomento se
conoiderarán como de inversionistas naciona k5 para cf ectos deI cúlcull1
deI porcenta.ie de la participación 5uhregional prcvi~ta en e1 likral h deI
artículo I.V de estu [)ecisión.
Artículo 32 - En todo lo no previsto en la presente Decisión. los inversionistas subrl.?-gionales y extranícros cn una empresa multinacional
andina se regirún por las diopúoiciunc" de [a Dccisión 24.
C/\PíTULO \'[1

[)isposicioncs TrulIsitorias

Artículo 33 - Hasta tanto la Comioióll defina cl tratamiento general
a las inversiones de la empresa mixta Y [Jara cl solo cfecto deI presente
Régimen. Ias inversiones que ésta r,'alicc o ,.;us filiaIcs o subsidiarias cn
llna empresa multinacional andina se computadn en la misma proporción
nadonal y extranjcra que tcng;m en Sll capital los aportes nacionalcs ~
extranjeros.

Las inversione, de t'na empresa lllultinacional andina que cumplan
eoo la condición scnalada cn cl literal b dei artículo 1.° se computarán como
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de propiedad de inversionistas naciona1es. Las inversiones de la empresas
multinacionales andinas a que se refiere el artículo 2.0 de esta Dedsi6n se
computarán como nacionales y extranjeras en la misma proporci6n que
tengan en su capital los aportes subregionales y extranjeros.
No se considerarán como de inversionistas nacionales las inversiones
sus fUiales o subsidiarias en una
que realice una empresa extranjera
empresa multinacional andina.

°

Articulo 34 - Hasta tanto la Comisi6n, previa propuesta de la Junta,
adopte las nonnas y procedirnientos definiti,os para la soluci6n de las
infracciones a esta Decisi6n, se aplicarán las dísposiciones siguientes:
Cuando se trate de infracciones ai presente Régimen cometidas en
el país dei domicUio principal, eI organismo nacional competente aplicará
las sanciones medidas correspondientes e inclusive podrá dejar sin efecto
la calidad de multinacionaI andina de la empresa, participándolo a la Junta
y a los Países-Miembros donde aqueIla hubiese establecido sucursales.

°

Cunado un País-Miembro distinto aI dei domicilio principal de una
empresa multinacional andina considere que ésta hB infringido las disposiciones deI presente Régimen, denunciará e1 heeho a la Junta. acom·
pafiando las pruebas pertinentes. La Junta ptesentará su opini6n preliminar aI organismo de control y fiscalizaci6n deI País-Miembro deI domicilio
principal y, de no obtener soluci6n dentro dei plazo que lhe sefiale según
la gravedad y urgencia deI caso, ]a Junta emitirá su opini6n definitiva y ]a
comunicará a los organismos nacionales competentes deI país deI domicilio
principal y deI país denunciante. Si dicha opioi6n confirma la existencia
de la infracci6n, el organismo nacional competente aplicará las sanciones
o meedidas correspondientes e inclusive podrá dejar sin efecto la condici6n
de sucursal de una empresa multinacional andina.

En caso de que se haya dejado sin efeeto la calidad de multinacional
andina de la empresa o de 5U sucursal, perderá el derecho de ampararse
en las disposiciones deI presente Régimen y le serán aplicables de manera
irunediata la Decisi6n 24 y las disposiciones legales y medidas de política
econ6miea deI respectivo paIs.
CAPíTULO VIlI

De la Vigenda
Artículo 35 - La presente Decisi6n entrará en vigencia cuando dos
Países-Miembros hayan depositado en la Secrttría de la Junta los Instrumentos por los cuales la pongan eo práetica en sus respectivos territorios.
Para los demás Países-Miembros la fecha de entrada eo vigencia será la
deI depósito de los instrumentos correspondientes.
636

R. Inf. legisl.

Bro.UiG

CI. 29

I. 115

;111./", 1992

Obras Publicadas pela
Subsecretaria de Edições Técnicas

Os lJcdidos a ser!'!/[ a.!cndirios uiJ((1.'és da. EC'T dCl'rr!!o "cr
acrcscidos de 50";, I cin qii"'" ta por Cf~',' o, de ~C?! valor, pera a
cobertura das rc,;prct;va~ d p 5!JCSas pO:,Jais, a,'ompur:haclos de
cheque nominal à Snbsecreta.ria de EdÚ.:(ir" Técnicas do Sf"wdo
Federal ou de vale postal remcUdo à agé'icía APT Senado.
Deixamos de atender perUrlos por rccmbol~o postal em virlllde
de o preço de várias publicaçõr8 desta Subsecretaria estar abaixo
do mínimo exigido pela ECT para rcrnrs"a através do referido
sistema,

Não estão relaclonadm a.~

o,JJUlS

[',"patadas.

Posto de Venda no S~llado Federal: Via nO 2 - el i(Íad~ C:c
Apoio I (fundos do CEGRAF, pelo l'stacionamcnto h di:·('itJ. d('stc'
- Praça dos Três Poderes '-- CEP 70165 Brasíli:l, DF' -,
Telefones: 1061) 311-357n () 311-3579. Fax: (061) 321-7333. Tel2x:

(OGl) 1357.

REVISTA DE I\:FORi':li\Ç:',O LEGISLATIVA. N."" 10. !2. l";/14, 17.
18,46.62.79 a 85, 87 a 114.

Cr$20.000,00
Periódic'o trimestral de pcsqt~i~:l ,iurídica. Lançamento: jan.l
mar. 1964, com ci reu laç.:io ininterruptn.
R. Il'If. Icgisl.

[?;asilia

0.29

1'1.115

jul./set.1992

637

lNDlCE DA REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA N.~ 1 a 100.

Distribuição gratuita aos assinantes da Revista
-

Conteúdo: índice temático dos artigos publicados; índice
onomástico dos autores (colaboradores); sumários.

-

Editado de 10 em 10 números. índices já publicados: 1 alO;

1 a 20; 1 a 30; ] a 40; 1 a
t a 90; 1 a 100.

5();

1 a 60; 1 a 70;1 a 80:

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL QUADRO COMPARATIVO

-

Texto de 1988 comparado às Constituições de 1946 e 1967
e à Emenda Constitucional n." 1, de 1969. índice temático
e tabelas.
erS20.000.00

CONSTITUIÇCES ESTRANGEIRAS. Série, com 6 volumes publicados:
edição de t 987.

Cr$JO.OOO,OO a coleção.

638

-

Volume 1: Alemanha (República Democrática):
Hungria; Polônia; Romênia; Tchecoslováquia.

-

Volume 2: Costa Rica; Nicarágua.

-

Volume 3: Angola; Cabo Verde; Moçambique; São Tomé e
Príncipe.

-

Volume 4: Dinamarca; Finlândjfl; Noruega; Suécia.

-

Volume 5: Áustria; Iugoslávia.

-

Volume 6: Coréia; Filipinas; Suriname.
R.

'"f.

legisl.

Brolmo

O.

29

n. 115

Bulgária:

iul./Mt. 1992

CONSTITUiÇÃO FEDERAL l CO\SITI UI(0ES 151 t\DLAIS. 4 volumes; cdi.;üo de 1984-. com ,up!cmento de 1986.

CrS20 .000,00

CODIGO CIVIL ~ Al'\TEPROILTOS,

I)

\'ulumcs: ediçuo de 1989.

CrS30.000,00
Volume 1: Anteproiclo de Código de Obrigações - Parte
Geral (194 J); Anteprojclo de Lei GeruI de Aplicação das
Normas JurídicHs (1964),

Volume 2: Anteprojeto de Código Civil (1963): Anteprojcto
de Código Civil - revisto (1964),
Volume 3: Anteprojetos dc Cé,Ji;2o de Obrig<lí,:õLO: Negócio
furídico, Obrigaçõc, em geral. Cc\ntrntm c outr05 títulos de
ordem geral (1963); Socícdadeo c c\.ercíc:,) da ati vidade mercantil (1964); Títulos de Créditos (1964).

Volume 4: Projetos do G LlVL'I'Il<J Cnstdlo Branco: Projeto de
Código Civil (1965); Projeto ue Código de Obrigações (1965).
Volume 5: -

Tomo 1: Antcproieto de Código Civil (1972).

Tomo 2: Anteprojeto de Código Civil -~- revisto (1973); índio
cc temático comparativo (vaI ume" 1 a 5),

LEIS ORGÂNICAS DOS J\IUI'';ICfP]()S. "} \l']urnes: 2." edição -

19::17.

CI'51O.000.00

Textos .ltualizadl'~. CUI1S0] idade;::' C .!nutudoo dns Leis Org;1
nicas dos Municípios de tuc1o~ m Estados.
!ndiee tcm<Ítico comparativc.

CONSTITU1ÇOES EST;\DU/\ 1S DF lLJt:9. ') \ lilumcs.
CrS') ')0.000.00
R. Inf. legisl.

Brasília

a. 29

n. 11 S

jul./set. 1992

639

OBR.."S NO PRELO
CONSTITUIÇOES ESTADUAIS DO BRASIL
-

Textos de 24 Estados, promulgados em 1989. fndice temá·

tico comparativo.
REGIMENTOS INTERNOS: SENADO FEDERAL - CAMARA DOS
DEPUTADOS - COMUM (CONGRESSO NACIONAL)
TEXTOS POLlTICOS DA HISTÓRIA DO BRASlL
PROCESSO LEGISLATIVO

DADOS BIOGRÁFICOS DOS PRES1DENTES DO SENADO FEDERAL
- 1826 A 1993
ANAIS DO SENADO FEDERAL
ANAIS DO CONGRESSO
DECRETOS-LEGISLATIVOS
RESOLUÇOES DO SENADO FEDERAL

ASSINATURA DA REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA
(Números 113 a 116 - jan./mar. a out./dez. 1992)

Crtl 00.000,00
O preço esté acrescido de 50% de seu valor para a cobertura das
despesas postais.
Os pedidos d8V8r/lo ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edl~ões Técnicas do senado Federal ou de vale poatal remetido
à agência APT Senado.

Autorizo a remessa dos números 109 a 112 da Revista de Informaç40 Le"is14ttva para o endereço abaixo discrimInado:

Nome:
Endereço:
CEP: ....•........ C1dade .,
Data:

/

,......... UF:

/ ...• AssInatura:

,

.

,

.

Oba.: O lndlce da Revista de Informaç!o legislativa (n 9 s 1 a 100) é de
distribuição gratuita aos assinantes.

640

R. IlIt. Iqill.

Iralilla

a. 29

n. 115

jwI./.... 19'2

REDE DE BIBLIOTECAS DEPOSITÁRIAS DAS
PUBLICAÇÕES DA SUBSECRETARIA DE
EDiÇÕES TÉCNICAS

Biblioteca Nacional
Instituto Nacional do Livro
Senado Federal
Câmara dos Deputados
Tribunal de Contas da União
Presidência da República
Ministérios
Procuradoria-Geral da República
Consultoria-Geral da República
Supremo Tribunal Federal
Superior Tribunal de Justiça
Superior Tribunal Militar
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Superior do Trabalho
Assembléias Legislativas
Tribunais de Justiça
Tribunais de Contas Estaduais
Tribunais Regionais Eleitorais
Tribunais Regionais do Trabalho
Procuradorias-Gerais dos Estados
Ordem dos Advogados do Brasil
(Conselho e Secções ReÇJionais)
Faculdades de Direito
Estas Bibliotecas recebem, regular e g:atuitamente, todas as obras
pela Subsecretaria de Edições Técnicas.

R. Inf. legisl.

Brosíli(l

o. 29

n. l1S

jul./set. 1992

pub~ ícadas

641

