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1. Introdução

A Constituição brasileira de 1988 con-
tém magnífico Preâmbulo:

“Nós, representantes do povo bra-
sileiro, reunidos em Assembléia Na-
cional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a as-
segurar o exercício dos direitos sociais
e individuais, a liberdade, a seguran-
ça, o bem-estar, o desenvolvimento, a
igualdade e a justiça como valores
supremos de uma sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceitos, funda-
da na harmonia social e comprome-
tida, na ordem interna e internacio-
nal, com a solução pacífica das con-
trovérsias, promulgamos, sob a prote-
ção de Deus, a seguinte Constituição
da República Federativa do Brasil.”

Analisando o Preâmbulo enquanto ex-
pressão ideológica, percebe-se que extrai sua
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legitimidade da representação dos consti-
tuintes do povo brasileiro. Está aqui uma
claríssima demonstração de fé na democra-
cia, de fé no povo como fonte de todo o po-
der. É este, aliás, o objetivo imediato afirma-
do pelo Preâmbulo e imposto pela História:
a instituição do Estado Democrático.

2. A ideologia democrática
Segundo Fábio Konder Comparato, “é só

a democracia que garante ao máximo a ple-
na satisfação dos legítimos interesses de in-
divíduos, grupos e da própria nação como
um todo”1. A ideologia democrática, na li-
ção de Antônio Carlos Wolkmer, “correspon-
de a um ideal de convicção positiva acerca
da natureza humana, na medida em que de-
lega ao próprio homem a responsabilidade
de reger seu destino”2.

Esse autor traz a lume os princípios fun-
damentais da democracia lecionados por
Reo Christenson:

“a) soberania popular;
b) liberdade humana em sociedade;
c) igualdade humana;
d) o consentimento e o princípio do
contratualismo;
e) o Estado é o depositário de poderes
delegados:  pr incípio  da repre-
sentação;
f) participação do cidadão no gover-
no;
g) ambiente da diversidade e conflito;
e
h) fé democrática nos homens e no
progresso”3.

A fé na democracia estipulada no Pre-
âmbulo é uma resposta ao regime ditatorial
vigente no país durante vinte anos (1964-
1984). É uma demonstração de confiança no
homem, pois só há possibilidade de vida
social, de ordem durável, com a inteira li-
berdade democrática. Convém notar que a
democracia não deve ser entendida apenas
como um sistema de regulação formal da
vida política, mas, sobretudo,

“como imposição de fins ou objetivos
comuns, notadamente no campo da

igualdade econômica e social de indi-
víduos ou grupos. Não é por outra
razão que a questão da eficácia das
normas constitucionais programá-
ticas, ou das normas-objetivo, apre-
senta-se como um dos grandes pro-
blemas atuais do direito público”4.

Nesse sentido que a tarefa mais importante
da ação política será a promoção e a conser-
vação do sentimento democrático, que tem
como um dos seus eixos de sustentação a
tolerância. Como explica Marcelo Perine:

“Com efeito, o que se pode pedir
de todos os cidadãos numa socieda-
de democrática não é a adesão a uma
filosofia ou a um dogma religioso, mas
a convergência deliberada dos esfor-
ços de todos para certos resultados
práticos que podem suportar, subje-
tivamente ,  expl icações  teór icas
diferentes”5.

3. A ideologia do Estado social
Entre os objetivos impostos pelo Preâm-

bulo para serem assegurados pelo Estado
Democrático estão: o exercício dos direitos
sociais e individuais; a liberdade; a segu-
rança; o bem-estar; o desenvolvimento; a
igualdade e a justiça. São esses os valores
supremos a serem garantidos pela Consti-
tuição.

De todos esses valores, em primeiro pla-
no, é colocado o exercício dos direitos sociais
e individuais. É importante notar que, em
relação a esses direitos, em primazia, são
situados os direitos sociais. Com efeito, o
homem do nosso tempo não é um ser abs-
trato, como o imaginou a burguesia na Revo-
lução Francesa. O homem de hoje requer
educação, saúde, trabalho. Está aqui o obje-
tivo supremo, a inspiração normativa do de-
cidido intervencionismo estatal, a fim de que
o poder cumpra seus deveres para com a
sociedade e, assim, seja possível a plena re-
alização dos direitos e liberdades. A pleni-
tude humana somente se concretizará se a
sociedade proporcionar as bases e reais con-
dições de sua efetivação.
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A ideologia constitucional impõe que a
prosperidade coletiva tenha clara primazia
em relação aos direitos de índole individua-
lista. Vemos, assim, que o Estado social alme-
jado pela Constituição brasileira é fruto da
intervenção ideológica do socialismo. Entre-
tanto, o “Estado social” não se confunde
com o “Estado socialista”. A distinção é fei-
ta por Paulo Bonavides:

“Esse contraste que assim estabe-
lecemos nos permite escapar do erro
usual de muitos que confundem o ‘Es-
tado social’ com o ‘Estado socialista’ ,
ou com uma socialização necessaria-
mente esquerdista, da qual venha a
ser o prenúncio, o momento prepara-
tório, a transição iminente. Nada
disso.

O Estado social representa efetiva-
mente uma transformação superestru-
tural por que passou o antigo Estado
liberal. Seus matizes são riquíssimos
e diversos. Mas algo, no ocidente, o
distingue, desde as bases, do Estado
proletário, que o socialismo marxista
pretende implantar: é que ele conser-
va sua adesão à ordem capitalista,
princípio cardial a que não renuncia.

Daí compadecer-se o Estado social
no capitalismo com os mais variados
sistemas de organização política, cujo
programa não importe em modifica-
ções fundamentais de certos postula-
dos econômicos e sociais”6.

Para esse autor, o equívoco pertinente à
distinção entre Estado social e Estado socia-
lista se deve, ainda, ao fato de haver, no seio
da burguesia e do proletariado, uma orien-
tação política que pretende chegar ao socia-
lismo por via democrática, criando previa-
mente as condições propícias a essa transi-
ção política. O Estado social seria, portanto,
um componente nessa transição, “seria meio
caminho andado”, de vez que esse Estado
exige o reconhecimento por parte da bur-
guesia dos direitos do proletariado. E, entre
esses direitos, os mais cobiçados seriam os
direitos políticos, de vez que permitiriam

alcançar o poder e utilizar o Estado em pro-
veito do proletariado, operando tranqüila-
mente a almejada transformação social, que
a burguesia tanto teme. Paulo Bonavides
explica com muita lucidez:

“Quando o Estado, coagido pela
pressão das massas, pelas reivindica-
ções que a impaciência do quarto es-
tado faz ao poder político, confere, no
Estado constitucional ou fora deste,
os direitos do trabalho, da previdên-
cia, da educação, intervém na econo-
mia como distribuidor, dita o salário,
manipula a moeda, regula os preços,
combate o desemprego, protege os en-
fermos, dá ao trabalhador e ao buro-
crata casa própria, controla as profis-
sões, compra a produção, financia as
exportações, concede o crédito, insti-
tui comissões de abastecimento, pro-
vê necessidades individuais, enfren-
ta crises econômicas, coloca na socie-
dade todas as classes na mais estreita
dependência do seu poderio econômi-
co, político e social, em suma, estende
a sua influência a quase todos os do-
mínios que dantes pertenciam, em
grande parte, à área da iniciativa in-
dividual, nesse instante o Estado pode
com justiça receber a denominação de
Estado Social”7.

Para esse autor, o Estado ingressa na
senda da socialização parcial quando a sua
presença no domínio econômico se faz ain-
da mais imediata e ele se põe a concorrer
com a iniciativa privada, nacionalizando e
dirigindo indústrias. E exemplifica:

“Quando o Brasil cria o monopó-
lio estatal do petróleo e funda a Petro-
brás, não toma essa iniciativa doutri-
nariamente em nome de um Estado
social, mas de um Estado socialista,
embora não o confesse”8.

O Estado social que o Preâmbulo procla-
ma deve ser entendido conforme o conceito
elaborado por Paulo Bonavides:

“O Estado Social, por sua própria
natureza, é um Estado intervencionis-
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ta, que requer sempre a presença mili-
tante do poder político nas esferas so-
ciais, onde cresceu a dependência do
indivíduo, pela impossibilidade em
que este se acha, perante fatores
alheios à sua vontade, de prover certas
necessidades existenciais mínimas”9.

O que se busca no Estado social é a pri-
mazia da coletividade em relação ao indiví-
duo. É essa também a tônica do discurso de
Rui Barbosa:

“Já não se vê na sociedade um
mero agregado, uma justaposição de
unidades individuais, acasteladas
cada qual no seu direito intratável,
mas uma entidade naturalmente or-
gânica, em que a esfera do indivíduo
tem por limites inevitáveis, de todos
os lados, a coletividade. O direito vai
cedendo à moral, o indivíduo à asso-
ciação, o egoísmo à solidariedade
humana” 10 .

O Preâmbulo da Constituição brasileira
de 1988 impõe, assim, como primeira meta
a realização da justiça social11. É esse o fe-
nômeno ideológico maior que condiciona to-
das as demais metas traçadas no Preâmbulo.
É, portanto, a partir dessa ideologia que se
pode configurar com clareza a ordem jurí-
dica introduzida e a sua efetiva possibili-
dade de eficácia.

4. A ideologia dos direitos individuais
No Preâmbulo, está também assegurado

o exercício dos direitos individuais. Essa
meta deve ser entendida em conformidade
com a doutrina de Nelson Saldanha:

“A permanência de moldes cons-
titucionais provindos do esquema li-
beral, dentro do Estado dito social,
deve ser considerada em conexão com
a sobrevivência de valores liberais
dentro das sociedades contemporâ-
neas, dominadas sem embargo por vá-
rios traços antiliberais, ou por tendên-
cias socializantes e estatizantes.

Não se trata, convém salientar de
imediato, de uma permanência do li-

beralismo enquanto ‘ismo’, ou seja, re-
gime, ou mesmo doutrina, tal como nos
séculos XVIII e XIX. Trata-se da per-
sistência de valores: do valor liberda-
de, do valor controle-dos-atos-esta-
tais, do valor garantia-de-direitos, do
valor ‘certeza jurídica’”12.

Os direitos individuais são valores obje-
tivos em normas jurídicas que atendem às
aspirações e às necessidades do homem. São
valores fundamentais para a realização do
homem e a convivência das pessoas. A pro-
posta de uma sociedade comunitária, tole-
rante, tem como idéia diretora e vinculante
o credo nos direitos do homem.

5. A ideologia da liberdade
Outro componente ideológico estipulado

no Preâmbulo é a liberdade. Sobre ela, diz
Paulo Bonavides: “Discuti-la, conceituá-la,
aplicá-la, eis o desespero dos constitucio-
nalistas, dos filósofos políticos, dos soció-
logos, de todos os teóricos do direito
público”13 .

A liberdade que o Preâmbulo proclama
como valor supremo não é a liberdade clás-
sica do liberalismo14.

Para se conceituar a liberdade, tem de se
levar em consideração os fatores econômi-
cos, pois esses são indispensáveis à verda-
deira liberdade humana. A liberdade de que
fala o Preâmbulo é a liberdade de luta con-
tra as injustiças sociais e econômicas do
mundo capitalista; é a liberdade – diz
Joaquim Carlos Salgado – “de busca do ho-
mem de sua justa participação na riqueza
social”. 

Não é outra coisa o que diz Cecília Mei-
reles: “Ser livre é ir mais além: é buscar ou-
tro espaço, outras dimensões, é ampliar a
órbita da vida”15.

Nesse enfoque ideológico em que trata-
mos a liberdade, convém transcrever a ma-
gistral lição de Joaquim Carlos Salgado:

“Num terceiro momento, liberda-
de surge não só como idéia que diri-
me o conflito escolha-norma, mas tam-
bém o que possa existir entre o agir
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humano e o determinismo do mundo
natural. Nesse caso, a liberdade é o
domínio da natureza, pelo seu conhe-
cimento e pelo trabalho. Aqui se arti-
culam os valores polares que norteiam
a construção de uma sociedade racio-
nal no mundo contemporâneo: a liber-
dade e o trabalho enquanto valores que
se incorporam como conteúdos dos di-
reitos axiais da pessoa humana, que
atendem à realização do homem nas
duas dimensões, em que, desde Aris-
tóteles, convencionou-se considerá-lo:
zóon logikón – De tal modo essas di-
mensões axiológicas se articulam que
não é possível falar em trabalho (hu-
mano) sem que seja obra criadora,
portanto livre, de um ser racional, do
mesmo modo que não se pode pensar
um ser livre sem o trabalho que de-
senvolve no seu mundo e em si mes-
mo, pois que o homem se faz livre na
história (Hegel): a realidade que o ho-
mem trabalha e muda, enquanto ser
livre, não é, nesse caso, apenas a rea-
lidade natural (stricto sensu), mas a sua
própria realidade humana. É nesse
sentido que a liberdade é o piso
(Hegel) e o teto do direito, e dirige o
destino do Ocidente para a constru-
ção de uma sociedade igualitária e li-
vre, ou seja, em que toda forma de do-
minação se substitua no consenso da
‘Razão que é a todos’”16.

Para esse autor, a liberdade deve ser pen-
sada como forma de vida numa sociedade
racionalmente organizada, “em que se su-
pere a contradição direito-poder, sem o que
toda ação que se dirige a construir uma so-
ciedade justa ou livre será cega, sem nenhu-
ma perspectiva de progresso para melhor”17.

6. A ideologia da segurança
A segurança é também um dos valores-

fins objetivados no Preâmbulo. Com efeito,
no regime democrático, o indivíduo precisa
ter a certeza de segurança objetiva de seus
direitos. A segurança é condição essencial

de toda ordem jurídica. Essa idéia é desen-
volvida por Charles de Visscher:

“Le droit ne trouve son expression objective
et sa sanction que dans l’appui du pouvoir; le
pouvoir reste preáecaire s’il heurte trop ouverte-
ment le droit. Aussi longtemps que la tension
virtuelle qui existe entre eux ne sépasse pas cer-
taines limites, le souci d’un ordre a maintenir
peut retenir l’action politique du povoir dans
l’orbite du droit. La nécessité de l’ordre est ainsi
le point de coincidence où la politique et la justi-
ce peuvent se recontrer et se compléter mutuelle-
ment”18.

É nesse sentido o raciocínio de Recaséns
Siches:

“uma das antinomias do Direito con-
siste precisamente em que este deve
servir a um propósito de certeza e se-
gurança e, ao mesmo tempo, às neces-
sidades suscitadas pela mudança so-
cial e pelos desejos de progresso”19.

É assim extremamente atual a afirmação
de Fábio Konder Comparato:

“Parece óbvio que a segurança,
como resultado a democratização,
só pode ser obtida, nas atuais con-
dições históricas brasileiras, com a
sensível  diminuição das  desi-
gualdades sociais, que o regime
empresarial-militar de 64 acentuou,
desmedidamente” 20 .

7. A ideologia do bem-estar
O bem-estar como valor fixado pelo Pre-

âmbulo só assume vigência com a efetiva-
ção do real exercício da liberdade, da ordem,
da justiça, da segurança e da prosperidade
de todos.

O bem-estar está intimamente ligado ao
valor desenvolvimento do qual trataremos a
seguir.

8. A ideologia do desenvolvimento

O Brasil é atualmente a oitava economia
do mundo. Entretanto, a maior parte da
população brasileira está alijada dos
benefícios do desenvolvimento, pois convém
destacar que o desenvolvimento não se con-
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funde com o mero crescimento econômico,
medido em termos de produto nacional, nem
mesmo o crescimento per capita. E o que real-
mente caracteriza a realidade brasileira é o
subdesenvolvimento em virtude das gritan-
tes desigualdades sociais. É por isso que, ao
mencionar o desenvolvimento, o Preâmbu-
lo da Constituição brasileira indica que a
iniqüidade social só pode ser corrigida com
a instauração do processo desenvolvimen-
tista. O desenvolvimento supõe a melhoria
das condições de vida dos diferentes seg-
mentos da população, buscando-se cada vez
mais a supressão dos desequilíbrios.

Nesse sentido assevera Caio Navarro de
Toledo:

“qualquer ideologia de desenvolvi-
mento nacional deverá representar
concretamente os interesses situacio-
nais (atualmente convergentes) das
diversas classes que compõem a for-
mação social brasileira”21.

Conclui-se assim que a ideologia do de-
senvolvimento impõe por parte do Estado a
realização de políticas ou programas em to-
dos os campos, notadamente no campo de
saúde, de educação, de moradia, de trans-
porte, no campo financeiro, energético, sa-
nitário, industrial, agrícola etc. Ciência e téc-
nica são meios maravilhosos a serviço de
fins humanos.

9. A ideologia da igualdade

Para Joaquim Carlos Salgado,
“o princípio do tratamento igual de
todos perante a lei, em que pese ser
abstrato (proíbe ao rico e ao pobre dor-
mir sob a ponte, segundo Anatole
France), é, por outro lado, uma das
grandes conquistas da cultura jurídi-
ca ocidental. A consciência da injus-
tiça se aguça diante da consciência do
privilégio, do tratamento desigual
dado pela lei a uns e outros, provoca
o desconcerto social”22.

A igualdade a que se refere o Preâmbulo
tem como preocupação fundamental as in-

justiças das desigualdades econômicas. É
esse o teor da análise de Francisco Ayala:

“A igualdade é condição inexcu-
sável da democracia: o princípio da
igualdade perante a lei tem por fun-
damento de sua justiça a hipótese de
uma igualdade material entre os ci-
dadãos. Quando esta não existe, a
mera igualdade formal de trato jurídi-
co se traduz em resultados iníquos.
Sem um certo grau de igualdade ma-
terial, e sobretudo econômica – pois o
econômico é de natureza social, im-
plica relação e não pode ser levado
em conta numa consideração estrita
do indivíduo isolado –, é impossível
que haja liberdade política, é impos-
sível que exista uma democracia au-
têntica”23.

A igualdade exige, na democracia, equi-
líbrio econômico de todas as classes sociais
de forma a assegurar a todos o mínimo
indispensável a uma vida digna. Não será
fora de propósito recordar aqui as palavras
de Rui Barbosa: “A regra da igualdade não
consiste senão em quinhoar desigualmente
os desiguais, na medida em que se
desigualam”24.

10. A ideologia da justiça
A concepção de justiça é formulada com

maestria por Joaquim Carlos Salgado:
“... a justiça como idéia corresponden-
te ao nosso tempo é concebida como
justiça social, em que a distribuição
da riqueza social (espiritual e mate-
rial), produzida pelo trabalho de to-
dos, tem, como critério, o mérito de
cada um, avaliado pelo seu trabalho e
pela natureza ética do seu ser, na me-
dida em que não é apenas instrumento
que se valora pela sua utilidade pro-
dutora (meio), mas pessoa ou fim em
si mesmo (Kant), pela dignidade pró-
pria que possui como ser livre”25.

A justiça a que alude o Preâmbulo deve,
pois, ser interpretada como o valor justiça,
que tem na igualdade de oportunidades, na
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realização dos direitos fundamentais, na
efetivação do bem-estar e da prosperidade
de todas as pessoas suas primeiras mani-
festações.

A justiça assegurada no Preâmbulo não
se refere a minorias ou grupos financeiros,
nem sindicais ou econômicos de qualquer
natureza. É justiça para todo o povo brasi-
leiro, a quem é assegurado o bem-estar e o
desenvolvimento.

“Um clamor por justiça – diz Ar-
tur Ribeiro Neto. Este é o princípio
básico do comportamento e do imagi-
nário político do país. Quanto mais
pobres e menos instruídos forem os
indivíduos, mais intenso é o senti-
mento de injustiça e de indignação
moral, mais intensa é a reivindicação
de uma reparação. A idéia de justiça
da maioria da população brasileira,
contudo, está dissociada da lei e do
direito positivo. Justiça significa ape-
nas menos miséria”26.

11. A ideologia da sociedade fraterna
A despeito das adversidades, um espíri-

to de união deve-se estabelecer entre os ho-
mens. Jacques Maritain prefere falar em com-
panheirismo, porque evoca um conjunto de
relações positivas. Ele explica:

“Evoca a idéia de companheiros
de viagem que fortuitamente se encon-
tram reunidos neste mundo, cami-
nhando pelas estradas da terra – fun-
damentais que sejam suas oposições
– em bom acordo humano, de bom ros-
to e em cordial solidariedade”27.

O fundamento de uma sociedade frater-
na invocada no Preâmbulo encontra suas
bases no cristianismo, sem deixar de estar
inspirada também nas idéias do socialismo
utópico que é todo impregnado do ideal de
justiça e de fraternidade28.

Em verdade, são perfeitamente con-
cil iáveis as idéias social istas com os
princípios cristãos. O cristianismo é em
suas origens um movimento dos humil-
des como o socialismo.

Sociedade fraterna é a que busca o bem-
estar de todos em geral; é a sociedade soli-
dária que almeja a felicidade de todos. Para
a construção da sociedade fraterna, mister
se faz, em primeiro lugar, que o indivíduo
crie uma espécie de justiça interior, institu-
cionalizada, obrigatória, que torne efetiva a
solidariedade, isto é, que procure vencer em
si mesmo o egoísmo e a avareza. É preciso
ter a lembrança permanente de que cada
homem é membro de uma comunidade. Para
se construir a sociedade fraterna, é também
necessária a intervenção do Estado em fa-
vor dos desajustados no agrupamento soci-
al, minorando-lhes a situação de desigual-
dade econômica e, assim, abrindo-lhes a
oportunidade de conquistar a felicidade. Diz
Maritain:

“O que a consciência profana ad-
quiriu, caso não se volte para a barbá-
rie, é a fé na fraternidade humana; o
sentido do dever social da compaixão
pelo homem, na pessoa dos fracos e
dos sofredores; a convicção de que a
obra política, por excelência, é tornar
a própria vida em comum melhor e
mais fraternal, trabalhando ao mes-
mo tempo para fazer da arquitetura
das leis, das instituições e dos costu-
mes dessa vida em comum um lar
para irmãos”29.

No dizer de Albertino G. Moreira: “... cada
indivíduo deve receber da sociedade tudo
quanto seja necessário ao desenvolvimento
de sua personalidade”30.

É preciso estarmos alertas ao modelo de
sociedade que remete o homem à solidão,

“ao isolamento em relação aos outros
homens por um individualismo que
não parou de se exasperar, da idade
dos ‘conquistadores’ à decadência
última das multidões solitárias, pela
extensão das concorrências selvagens
da economia de mercado, o esmaga-
mento dos mais desprovidos pelos
menos escrupulosos, as técnicas de
cobiça cuja expressão mais brutal
acha-se na publicidade e no marketing,
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enxertando necessidades artificiais
como verdadeiras próteses do desejo
egoísta. Esse sistema engendra neces-
sariamente a violência, notadamente
entre os jovens, frustrados de objetos
que se lhes ensina a desejar e de que
os mais favorecidos, os herdeiros da
riqueza ou do saber, apropriam-se
pela especulação ou fraude”  31.

12. A ideologia da sociedade pluralista
Quando no Preâmbulo se fala de socie-

dade pluralista, reafirma-se a fé na ideolo-
gia democrática. É a demonstração de con-
fiança na opinião pública. Impõe-se a ne-
cessidade da formação de partidos políti-
cos sólidos e com densidade ideológica em
que são veiculadas posições e propostas dos
mais variados matizes ideológicos. É a idéia
de convivência amena, da tolerância reli-
giosa, da liberdade intelectual em estudar e
pesquisar quaisquer temas pertinentes à
ciência sem o execrável patrulhamento
ideológico.

O pluralismo é consoante com a multi-
plicação das associações livres, comunitá-
rias, sindicatos e constitui um estímulo e
uma contribuição para o alargamento da
participação política. Norberto Bobbio fala
do pluralismo:

“É uma luta travada em nome da
concepção de uma sociedade articu-
lada em grupos de poder que se situ-
em, ao mesmo tempo, abaixo do Esta-
do e acima dos indivíduos, e, como
tais, constituem uma garantia do in-
divíduo contra o poder excessivo do
Estado, por um lado, e, por outro, uma
garantia do Estado contra a fragmen-
tação individualista”32.

13. A ideologia da sociedade sem
preconceitos

Por sociedade sem preconceitos deve-se
compreender sua abstenção de quaisquer
julgamentos baseados em diferenças de cor,
credo, raça, sexo, idéias a se expressarem

em leis, movimentos de opinião, coerção
política, discriminação no emprego, no sa-
lário, no acesso à educação, à informação, à
saúde... enfim, a plena convivência dos que
têm os mesmos direitos, porém, participan-
do de experiências variadas. Diferentes,
porém iguais na fruição de conquistas de
uma sociedade democrática.

Da sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos resulta a harmonia social.

14. A ideologia da paz na ordem
interna e ordem internacional

Tanto no âmbito interno, dentro do Bra-
sil, como na ordem internacional referente
aos Estados soberanos, as controvérsias se-
rão dirimidas pacificamente. Essa é a deter-
minação do Preâmbulo. Impõe-se, assim, o
diálogo tanto como fonte primordial na so-
lução dos conflitos sociais dentro do Brasil
como para dirimir os confrontos de ordem
internacional. A prudência deverá tempe-
rar todas as reivindicações, pois é no clima
de paz que o direito pode desenvolver-se.

A grande preocupação política expres-
sada nesse ponto do Preâmbulo é a paz. Para
tanto, é necessário o clima de confiança en-
tre o governo e os cidadãos e entre os Esta-
dos soberanos, o que significa e pressupõe
um sentimento de solidariedade.

A ordem internacional encontra sua base
em fins humanos, na realização e luta pela
garantia dos direitos humanos. Os Estados
soberanos têm como missão a realização dos
direitos humanos, e isso explica a necessi-
dade de os Estados terem uma concepção
funcional e moderada dos seus poderes.

É importante notar que, em ambas as or-
dens, exige-se a transformação da realida-
de econômica, sem o que falar em direitos
fundamentais da pessoa humana constituir-
se-á pura retórica.

15. Sob a proteção de Deus

Quando o Preâmbulo faz a invocação da
proteção de Deus, está a demonstrar algo
extraordinário: a importância de Deus. Isso
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torna relativa toda soberania social. Afasta-
se toda tirania absolutista que sacraliza o
poder e pretende fazer de um dirigente um
Deus na terra. A economia, a política, a ciên-
cia e as artes não podem separar-se da fé
que lhes determina seus fins divinos e hu-
manos. A vida, em todas as dimensões, en-
contra em Deus sua unidade. “Ele é a ori-
gem e o fim, o exterior e o interior”. Ade-
mais, mostra fé na transcendência da pes-
soa humana, pois o homem, assediado por
suas cobiças e pelas solicitações exteriores,
é constantemente ameaçado de se dispersar
no múltiplo. A fé é de modo indivisível essa
reintegração de nosso ser fragmentário à
unidade e à liberdade divinas. É com fé em
Deus que se encontra o caminho e a espe-
rança de transformação da sociedade para
melhor. “O homem vive em um mundo em
que ele tem o poder não apenas de transfor-
mar mas de transcender. Quando não sente
a necessidade dessa ultrapassagem, uma
sociedade se desintegra”33. Compreender a
vida em sua totalidade é, em primeiro lugar,
perceber que o mundo não é o jogo de forças
inconscientes e sem objetivos. Não é apenas
experiência exterior dos fatos, mas desco-
berta interior dos sentidos. Não podemos
aceitar uma vida social que desloque o ho-
mem e desintegre a sociedade. Uma fé ligan-
do o homem à sua origem e ao seu fim é que
dá um sentido à sua vida, criando para o
homem uma dimensão transcendental para
o seu ser. “Desde antes da existência dos
mundos e do devir dos mundos, o Ser divi-
no é ele próprio o amor, o amante e o
amado”34.

Constatamos, pois, que o Preâmbulo, em
sua significação profunda, revela uma cla-
ra manifestação axiológica que se nutre das
aspirações da sociedade. Sendo assim, todo
o texto constitucional há que ser interpreta-
do em íntima conexão com as ideologias
perfiladas no Preâmbulo.
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Para Aristóteles, o objetivo da vida seria
a felicidade, cujo caminho dizia encontrar-
se na identificação da qualidade especifica-
mente humana, que diferenciaria o homem
dos outros seres, e a excelência particular
do homem seria a sua capacidade de
raciocínio, a qual lhe permitiria ultrapassar
e governar todas as outras formas de vida.
Presumia o filósofo que a evolução dessa
faculdade traria realização e felicidade.

Conquanto filósofo, o grande pensador
grego não era visionário, por isso não pre-
viu que essa mesma peculiaridade faria o
homem aportar, no século XX, em campos
inimagináveis, que o colocariam no limiar
da sua própria natureza.

Para isso não o prepararam nem os
milhares de anos de sua história, pois, se
algo identifica esses tempos, certamente é a
celeridade dos avanços científicos: considere-
se, por exemplo, que mais de dois mil anos
mediaram entre a passagem dos barcos a
remo e caravelas e o barco a vapor, no
entanto poucas décadas separam o motor
que impulsionava veículos a trinta quilô-
metros por hora do motor que concretizou a
conquista da lua.

Em face da celeridade das descobertas
da ciência e da sua transformação em
tecnologia, estamos nós, viventes deste
século, a braços com conseqüências que não
prevíramos e que nos obrigam à dupla tarefa
de adaptar-nos às novas realidades e de
refletir sobre elas para dar-lhes lugar no
ordenamento elaborado pela razão.

Biodiversidade e Direito

Antônio de Pádua Ribeiro

Antônio de Pádua Ribeiro é Ministro Presi-
dente do Superior Tribunal de Justiça.
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Essa tarefa racional tem-se mostrado
urgente principalmente no campo da biolo-
gia, no qual os avanços mais recentes têm
permitido a manipulação genética, ou seja,
têm tornado possível que se modifique o
material mesmo da vida. Para admitir tal
possibilidade, o homem precisa reelaborar
os seus princípios, a sua visão de mundo a
fim de incluir neles o novo conhecimento.

Dessa forma, entende-se por que certos
conceitos estão hoje se impondo à humani-
dade. Biodiversidade, certamente, é um
deles. Sem querer substituir o especialista,
pode-se tentar explicar “biodiversidade”
como a variedade de formas de vida exis-
tentes no planeta, a qual deve ser analisada
sob vários prismas, considerando a diversi-
dade genética dos ecossistemas.

Aplicando-se um critério etimológico ao
termo, pode-se afirmar que a diversidade dos
organismos vivos é um fator inerente ao
mundo conforme o conhecemos e considerar
natural que haja constantes modificações
nas relações entre os seres, processo cujo
estudo deu a Darwin um lugar na história.
Afinal, a diversificação e a evolução das
espécies é que atraíram a atenção do natu-
ralista e biólogo inglês.

Não é, portanto, novidade a existência
de um mecanismo de alteração dos grupos
animais ou vegetais. É inusitada, porém, a
capacidade humana de alterar não apenas
a constituição de um ser vivo em particular,
mas também o equilíbrio ecológico.

A deliberada transformação do código
genético de plantas, animais ou microorga-
nismos por meio da engenharia genética já
é uma realidade com os produtos transgê-
nicos. O procedimento pretende suprimir
atividades de genes ou transferi-los de uma
espécie para outra. Essa transferência
permite substituir, acrescentar ou retirar um
comando químico ou gene de uma cadeia
genética, para obter um organismo geneti-
camente modificado (OGM) ou transgênico.
Um dos objetivos declarados de tal mudança
é obter produtos mais resistentes e mais
adaptados às necessidades humanas. Outro

exemplo de controle sobre o mecanismo da
vida é a clonagem, isto é, a reprodução de
espécies a partir de células outras que não os
gametas, o que origina espécimes idênticos.

Ainda submetendo a natureza a interesses
de distintas ordens, a raça humana tem pro-
movido destruição e fragmentação de
habitats, introdução de espécies e doenças
exóticas, exploração excessiva de plantas e
animais, contaminação do solo, água e
atmosfera por poluentes, entre outras formas
de ataque à biosfera.

Consoante já foi lembrado, Aristóteles
citava o poder humano de, por meio da
razão, ultrapassar e governar todas as
outras formas de vida, mas, provavelmente,
nunca se pensou que esse domínio pudesse
ameaçar a qualidade e a sobrevivência da
vida em si mesma. Entretanto, tal espectro
paira sobre nós, como alertam tanto a
comunidade científica nacional e interna-
cional, quanto governos e entidades não-
governamentais ambientalistas. A rapidez
com que se sobrepõem as descobertas das
ciências biológicas e o imediatismo da sua
aplicação, conhecida esta como biotecno-
logia, não propiciam o tempo necessário
para a correta avaliação das conseqüências
de tais práticas. Além do mais, interesses
econômicos de grupos financiadores de
algumas dessas pesquisas podem levá-los
a ignorar indícios de periculosidade ou
mesmo a mascará-los.

A grande questão que se impõe é: em face
dos avanços da engenharia genética e da
biotecnologia, qual o comportamento a ser
adotado pelos profissionais das diversas
áreas ao enfrentarem os desafios decorrentes
dessa evolução? Talvez a resposta fosse mais
simples se a própria sociedade já tivesse
traçado suas diretrizes para o assunto, mas
também ela está perplexa.

Como tratar questões extremamente
polêmicas, cuja análise comporta diferentes
perspectivas, sejam elas sociais, psicoló-
gicas, morais, éticas, econômicas ou jurí-
dicas? Por exemplo: o que é ético ou aético
na clonagem, na fecundação in vitro, nos
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transplantes de órgãos, na eutanásia, no
aborto terapêutico? Qual o argumento forte
o suficiente para que se substitua o processo
natural de reprodução por um procedimento
difícil, oneroso e de resultados incertos? Há
autores que vêem como indigna até mesmo
a fecundação in vitro, uma vez que, por meio
dela, não seriam os filhos fruto do amor,
mas, apenas, de um artifício que não digni-
fica a relação que deva gerar a prole. Além
disso, qual o destino que deve ser dado aos
óvulos fecundados que não são escolhidos
para implantação no útero? E a situação das
mulheres nos casos de “barriga de aluguel”?

Como reagir diante da possibilidade de
se transplantarem cérebros, fonte da memó-
ria e da personalidade? A quem deve ser
dado o poder de decisão sobre a vida ou a
morte de outrem, seja um feto ou um doente
incurável? Quais os riscos que são assumi-
dos quando se delega tal poder divino a um
semelhante?

Note-se não ser minha intenção direcio-
nar opiniões; quero levantar problemas que
mostrem a complexidade das decisões que,
na verdade, cabem ao corpo social, após
sérias e longas discussões.

Recentemente, foi notícia o caso de uma
esposa que, após a comprovação da morte
do seu marido, determinou a retirada do seu
sêmen para posterior utilização, tomando a
si a decisão de ter, como efetivamente o fez,
um filho que jamais poderá ter sequer a
esperança de conhecer o pai não por uma
desventura, contudo por expresso desejo da
mãe. Uma situação dessas suscita questiona-
mentos de ordem moral, ética e, por que não
dizê-lo, de ordem jurídica, visto que haverá
um filho herdeiro produto de um ato de
terceiro, que não o próprio pai. Qual deveria
ser o limite para decisões dessa natureza?
Ainda não temos as respostas.

Outra discussão atual envolve questões
referentes à saúde e economia. É, por
exemplo, seguro ingerir alimentos transgê-
nicos? Afirmam alguns que sim; no entanto,
O Estado de S. Paulo publicou, há poucos
dias, que, na Europa e Ásia, há franca

resistência a esse tipo de produto sob os ar-
gumentos da

“segurança qualitativa do alimento,
impactos ambientais, saudabilidade
dos produtos, questões éticas e morais,
concentração de empresas, liberdade de
escolha do consumidor, entre outros”.

São considerações relevantes, que não se
podem ignorar. Os argumentos de ordem
econômica são fortes – o aumento da pro-
dutividade com baixo custo –, mas não
conseguem dar uma resposta satisfatória ao
cientista inglês que divulgou o encolhi-
mento do cérebro de um rato, seguido de
morte, após ter sido alimentado com batata
transgênica. Alegam os defensores da
prática, em seu favor, que a causa mortis do
animal foi a ingestão de um tipo de lecitina
utilizada na ração. Em quem acreditar?

No Brasil, o tema encontra-se em amplo
debate, pois somos ainda carentes de regula-
mentação, e a opinião pública começa a
despertar para o problema. É fonte de grande
preocupação a transferência de genes entre
espécies diferentes, como no caso da soja
transgênica, em que os cientistas tentaram
melhorar a sua qualidade nutricional utili-
zando genes da castanha-do-pará. Pessoas
que nunca haviam comido essa castanha
passaram a apresentar alergia aos seus
componentes ao ingerir a soja modificada.

Daí surge mais um nó jurídico: deve ser
obrigatório informar ao consumidor, no
rótulo de um produto, se ele é ou não de
origem transgênica? Ou deve-se assumir o
risco de, à revelia do consumidor, fazê-lo
ingerir alimentos a cujos componentes é
alérgico ou que são contrários às suas con-
vicções religiosas? Qual a escala de valores
que deve predominar nessas situações?

No mesmo campo, mais uma variável
deve ser considerada: os transgênicos podem
ser patenteados, o que obriga a pagamento
de royalties para lidar com o produto. Surge
aí o interesse comercial de quem investiu
pesadamente em pesquisas e quer, natural-
mente, o retorno e o lucro dos seus investi-
mentos. Desponta aqui um aspecto ético
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importante: quais os limites para a corrida
de patentes do material da vida?

A resposta a isso é urgente, porquanto já
vivenciamos a biopirataria, isto é, o fato de
que cientistas de respeitadas instituições de
pesquisa de países do Hemisfério Norte se
apossam, na Amazônia, de amostras da
flora de propriedades medicinais. São tantos
e tão sorrateiros os expedientes, parte de um
vasto elenco de dissimulações, que os legisla-
dores passaram um mês no Amazonas e
Acre recolhendo informações com as popu-
lações da área sobre os saques.

Faz-se tempo de abrir o espaço para que
essas e outras questões acerca de um assunto
não só novo como também instigante
sejam trazidas a lume. Aos especialistas
na área e à sociedade cabe a responsabi-
lidade de delinear caminhos por onde
possam trilhar os operadores do Direito,
sem esquecer que os questionamentos
levantados hão de ser considerados em
todas as suas facetas, sem perder de vista
o fato de serem o homem e o seu direito à
dignidade valores maiores, que é preciso
preservar.
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1. Introdução

A Constituição é a norma superior do
ordenamento jurídico, obra maior dos repre-
sentantes do poder constituinte, devendo ser
observada por toda a produção normativa
do legislador ordinário. Qualquer violação
da Constituição torna o ato inconstitucional,
não podendo persistir na ordem jurídica.

Todavia, essa afirmação não encerra a
discussão e, ao contrário, deixa latente o
problema da efetividade da Constituição e
dos meios de controle de constituciona-
lidade. Quais os mecanismos de controle
existentes e quais os limites que conhece o
Poder Judiciário na verificação de constitu-
cionalidade envolvem toda uma preocupa-
ção com a separação dos poderes.

Além disso,  torna-se  necessár io
compreender a tarefa hermenêutica de for-
ma a solucionar a tensão existente entre o
princípio de supremacia do legislador na
concretização dos valores constitucionais
e a necessidade de garantir os direitos do
cidadão, fazendo isso de forma que não
se faça o Judiciário tão fraco a ponto de
ser mero assistente da vida política nem
tão forte a ponto de violar as atribuições
dos demais poderes.

A interpretação conforme à Constituição –
Verfassungskonforme Auslegung – no direito
brasileiro

Gerson dos Santos Sicca

Gerson dos Santos Sicca é Advogado. Pro-
fessor de Direito Constitucional da Universi-
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Dentro dessa preocupação, surge a
discussão sobre a interpretação conforme à
Constituição, meio criado para tentar
garantir a relação entre o princípio demo-
crático, caracterizado no Parlamento e nas
normas por ele emanadas, e o princípio da
supremacia da Constituição, garantindo
assim a separação dos poderes.

2. Apresentação do tema
O presente trabalho tem por objetivo

definir 1) quais os fundamentos da Inter-
pretação conforme à Constituição, 2) os
limites da aplicação do princípio, e 3)
realizar uma breve análise de decisões do
Supremo Tribunal Federal no que se refere à
matéria.

Parte-se da lição de autores nacionais e
estrangeiros, procurando-se identificar a
origem e o tratamento dado à questão em
outros países. Busca-se entre os autores
brasileiros, da mesma forma, ensinamentos
que procuram esclarecer o problema.

O tema apresenta dificuldades princi-
palmente no que se refere aos seus limites e
à forma que os Tribunais possuem para
garantir a vinculação da interpretação
considerada constitucional. Esses serão os
principais pontos a serem abordados.

 3. Fundamentos do princípio
O princípio em estudo tem por base a

Constituição como norma superior do
ordenamento, estando toda a atividade
hermenêutica vinculada ao disposto no texto
maior da ordem jurídica. Determina que se
leve em conta a interpretação possível da
norma sob exame de constitucionalidade,
tendo em vista os métodos tradicionais da
hermenêutica jurídica, sendo assim, pois, o
texto da norma o fundamento e o limite do
procedimento hermenêutico.

Esse princípio é decorrência direta da
idéia de supremacia das normas constitu-
cionais sobre as demais normas do ordena-
mento e, segundo a doutrina alemã, da idéia
de unidade da ordem jurídica1, sendo a Lei

Fundamental o elemento primacial do
sistema jurídico, estabelecendo normas que
delineiam os valores básicos a serem
preservados pelo direito vigente. Jorge
Miranda2, por outro lado, entende que a
interpretação conforme à Constituição, que
exige a análise do elemento sistemático para
compreender-se o “contexto da ordem
constitucional”, é uma forma de controle de
constitucionalidade que tem por funda-
mento um princípio de economia do orde-
namento ou de máximo aproveitamento dos
atos jurídicos3.

Luis Roberto Barroso4, todavia, entende
que o princípio se justifica tendo por base a
“independência e a harmonia entre os
poderes”, aspecto que põe em discussão a
problemática em torno dos limites que o
intérprete judicial tem no que tange à análise
da atividade legislativa e ao significado da
chamada separação dos poderes, enquanto
para Karl Larenz5 a “conformidade à
Constituição” é um critério de interpretação,
tendo em vista a exigência de preferência à
interpretação de acordo com os princípios
constitucionais.

A interpretação conforme à Constituição
exige (a) que se tenha uma compreensão
prévia do conteúdo do texto constitucional,
sendo necessária sua interpretação; (b)
tendo essa compreensão prévia, que o
intérprete verifique até que ponto cabe ao
legislador a livre concretização dos valores
constitucionais, expostos por meio de
normas jurídicas; (c) que o julgador conheça
os seus limites, procurando no texto da
norma o sentido compatível com a compre-
ensão verificada da norma constitucional.
Para isso, a Constituição é vista como norma
superior, com plenas possibilidades de
realização das tarefas; (d) que a interpre-
tação conforme à Constituição seja conce-
bida como um mecanismo de controle de
constitucionalidade, devido ao fato de o
julgador declarar em qual sentido a norma
é constitucional, excluindo as demais
possibilidades de interpretação.
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Assim, afirma García de Enterría que:
“Este principio es una consecuencia

derivada del carácter normativo de la
Constitución y de su rango supremo y está
reconocido en los sistemas que hacen de
esse carácter un postulado básico. Así, en
Estados Unidos, todas las leyes y los actos
de Administración han de interpretarse
‘in harmony with the Constitution’; en
Alemania el mismo principio impone ‘die
verfassungskonforme Auslegung von
Gesetzen’, la interpretación de las leyes
conforme la Constitución “(p. 95)6.

Como se vê, o método tem origem na
jurisprudência da Suprema Corte Ameri-
cana, fruto da tradição de controle jurisdi-
cional existente nos EUA, e nas decisões da
Corte Constitucional da Alemanha (Bundes-
verfassungsgericht)7, Tribunal que historica-
mente tem procurado critérios garantidores
de um eficaz controle da atividade executiva
e legislativa, ante o fato da necessidade de
respeitar os valores fundamentais da
Constituição da Alemanha. Segundo Paulo
Bonavides8, o Tribunal alemão delimitou a
interpretação conforme à Constituição em
uma decisão de 11 de junho de 1958,
tomando como base o item 3º do art. 20 da
Lei Fundamental de Bonn, que estabelece a
vinculação do Legislativo à ordem consti-
tucional e o Executivo e o Judiciário à lei e
ao direito, definindo ainda como limites o
sentido claro do texto e a finalidade preten-
dida pelo legislador.

A Verfassungskonforme Auslegung justifica-
se como critério de controle material das
normas jurídicas, evidenciando os limites
do Parlamento e, ao mesmo tempo, os limites
do Poder Judiciário no que se refere ao
controle dos demais poderes. Quanto ao
primeiro, há uma necessidade de concreti-
zação dos valores constitucionais, enquanto
para o juiz o princípio da interpretação
conforme à Constituição, sob o aspecto
funcional, é verdadeiro princípio de auto-
limitação judiciária9, estabelecendo os limites
do julgador na tarefa de concretização das
normas constitucionais.

O princípio dá ao juiz a função de
guardião da Constituição. Deve aquele
atentar para o modelo normativo construído
pelo legislador constitucional, não sendo
possível a livre discricionariedade no
momento do julgamento. Está o julgador
submetido a um conjunto de princípios e
regras contido na Constituição, o que mostra
as opções políticas adotadas pelos legisla-
dores que atuaram em nome de um poder
constituinte. Partindo dessa idéia, e da
compreensão de uma harmonia e relação
entre os poderes, e não de uma separação
propriamente dita, o que leva a uma idéia
de afastamento de qualquer controle judicial
como ocorre na França, a Constituição é
norma superior que deve condicionar as
demais normas, devendo pois o Judiciário
fiscalizar essa observância das normas
superiores.

Quanto ao legislador ordinário, encontra
este duas espécies de limites: formais, no que
se refere aos aspectos procedimentais de
elaboração da norma, sendo que, nesse caso,
a lei que respeite os procedimentos previstos
será considerada vigente; o segundo limite é
de ordem substancial, devendo a norma
infraconstitucional respeitar os limites
substanciais impostos pela Constituição,
notadamente positivados como direitos
fundamentais, e que condicionam a validade
da norma jurídica10. Nesse sentido, a
Constituição aparece como uma estrutura
normativa portadora de valores tidos como
básicos para a atividade estatal, valores
expostos por meio de princípios que devem
ser efetivados por toda estrutura de poder
instituída. Para Hesse11,

“el marco de la interpretación conforme
las normas constitucionales no son sola-
mente ‘normas-parámetro’ (Prüfungs-
normen) sino también ‘normas de conte-
nido’” (Sachnormen) en la determinaci-
ón del contenido de las leyes ordinarias”.

 Já Larenz12 vê na verfassungskonforme Ausle-
gung um “princípio ético-jurídico” que
ressalta a importância de “princípios e
decisões valorativas que encontraram
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expressão na parte dos direitos fundamen-
tais da Constituição”, dando como exemplo
a prevalência da dignidade da pessoa
humana, a tutela geral do espaço de liber-
dade pessoal, o princípio da igualdade e a
idéia de Estado de Direito.

A interpretação conforme à Constituição,
como veremos, surge como verdadeiro
mecanismo de controle de constitucionali-
dade, desenvolvido a partir da idéia de
formação de um catálogo-tópico de princípios
de interpretação constitucional13, tendentes a
oferecer ao operador jurídico topoi instru-
mentadores da hermenêutica jurídica,
verdadeiros pontos de apoio que garantem
ao hermeneuta a possibilidade de conjugar
o texto da norma e seu setor normativo, ou
seja, os elementos concretos relevantes para
a resolução do problema14.

A função de controle de constitucionali-
dade da Verfassungskonforme Auslegung
manifesta-se no fato de o julgador realizar
verdadeira análise das possíveis interpre-
tações da norma, o que ele faz recorrendo
aos métodos clássicos de hermenêutica.
Verificando a existência de uma interpre-
tação contrária ao texto da Constituição,
deve o juiz excluí-la, declarando qual a
interpretação tendente a evitar a possível
tensão entre a norma infraconstitucional e
a Lei Fundamental. Esse procedimento de
determinação do sentido da norma conso-
nante com a Constituição tem por objetivo a
sua preservação dentro do ordenamento,
evitando-se assim a anulação da mesma15,
ato extremo decorrente da constatação de
falhas e que gera uma lacuna no ordena-
mento jurídico, ou, nos termos de García de
Enterría16, “esta anulación crea una situación
de mayor inconstitucionalidad”, tendo em vista
ainda o fato da notória lentidão do processo
legislativo. Em síntese, Barroso 17 dá as
características da interpretação conforme à
Constituição:

“1) Trata-se da escolha de uma
interpretação da norma legal que a
mantenha em harmonia com a Cons-
tituição, em meio a outra ou outras

possibilidades interpretativas que o
preceito admita.

2) Tal interpretação busca encon-
trar um sentido possível para a norma,
que não é o que mais evidentemente
resulta da leitura de seu texto.

3) Além da eleição de uma linha
de interpretação, procede-se à exclu-
são expressa de outra ou outras
interpretações possíveis, que condu-
ziriam a resultado contrastante com a
Constituição.

4) Por via de conseqüência, a
interpretação conforme a Constituição
não é mero preceito hermenêutico,
mas, também, um mecanismo de
controle de constitucionalidade pelo
qual se declara ilegítima uma deter-
minada leitura da norma legal”.

Ainda quanto à possibilidade de utilizar-
se da interpretação conforme à Constituição,
Canotilho 18 afirma que somente é possível
quando houver um

“espaço de decisão (espaço de inter-
pretação) aberto a várias propostas
interpretativas, umas em conformi-
dade com a constituição e que devem
ser preferidas, e outras em desconfor-
midade com ela”.

Jorge Miranda, por sua vez, leva a entender
que a interpretação conforme à Constituição
tem por papel fundamental a descoberta de
um sentido da norma em conformidade com
a Constituição, ou, como afirma Barroso19,
“a necessidade de buscar uma interpretação
que não seja a que decorre da leitura mais
óbvia do dispositivo”. Assim, ensina o pro-
fessor da Faculdade de Direito de Lisboa20:

“A interpretação conforme à Cons-
tituição não consiste tanto em esco-
lher, entre vários sentidos possíveis e
normais de qualquer preceito, o que
seja mais conforme à Constituição
quanto em discernir no limite – na
fronteira da inconstitucionalidade –
um sentido que, conquanto não apa-
rente ou não decorrente de outros
elementos de interpretação, é o sentido
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necessário e o que se torna possível por
virtude da força conformadora da Lei
Fundamental”.

Jorge Miranda21 ainda menciona que a
adequação da norma à Constituição pode-
se dar de diversas formas, tanto pela inter-
pretação extensiva ou restritiva como pela
eliminação dos elementos inconstitucionais
da norma, ou ainda pela conversão, enqua-
drando-se o ato sob outro tipo constitucional.

4. Restrições à aplicação do princípio
A interpretação conforme à Constituição

surge como importante postulado decorrente
da própria força normativa da Lei Funda-
mental, afirmando sua capacidade de
conformação de atos sob sua égide, impe-
dindo sua total subserviência às circunstân-
cias histórico-político-sociais. Para a garan-
tia dessa normatividade, torna-se essencial
um órgão capaz de realizar julgamentos
jurídicos sobre a produção normativa que
se realiza no campo dos três poderes. O
princípio dá ao Judiciário, portanto, a
função de preservar os princípios basilares
da Constituição.

Afora o fator acima exposto, a Verfassungs-
konforme Auslegung traz consigo um proble-
ma fundamental no estado moderno: a
questão da limitação do poder pelo poder,
procurando-se evitar abusos e supremacia
de um poder em detrimento dos demais. O
Judiciário, a quem incumbe a função de
verificar a constitucionalidade dos atos, está
submetido à vontade do órgão concebido
para a representação democrática no estado,
ou seja, o Parlamento, devendo o juiz
subordinar-se à lei e principalmente aos
princípios constitucionais. A discussão
surge no momento em que se indaga sobre
até que ponto pode o juiz realizar a tarefa de
concretização dos valores constitucionais,
e em que medida essa tarefa cabe exclusiva-
mente ao órgão legislativo.

Bonavides22 ressalta o lado positivo do
método, que põe em evidência a “preserva-
ção do princípio da separação de poderes”,
e o seu sentido negativo, manifesto no perigo

de sua prática indiscriminada, como vem
ocorrendo na Alemanha, onde o juiz se
utiliza da interpretação conforme à Consti-
tuição para dar à lei significados que lhe
alteram o caráter. Substitui-se assim sentido
normativo da lei pela vontade do julgador,
manifestando expressa violação da tripar-
tição dos poderes.

No tocante aos limites jurídico-funcionais
da interpretação conforme à Constituição,
Konrad Hesse23 trata da relação entre juris-
dição constitucional e legislação e entre juris-
dição constitucional e demais jurisdições.

 No primeiro aspecto, coloca-se o proble-
ma de a quem compete a concretização da
Constituição, fato que evidencia a primazia
do legislador nesta tarefa e a presunção de
constitucionalidade dos seus atos. Quanto
mais o Tribunal corrigir o sentido da norma
mais se aproximará dos limites jurídico-
funcionais (difíceis de determinar o alcan-
ce), o que pode acabar levando à considera-
ção de um sentido diverso dado à lei pelo
legislador, caso em que se manifesta a
invasão de um poder na esfera de outro.

 No tocante à relação entre jurisdição
constitucional e demais jurisdições, coloca-
se a questão de a quem cabe a tarefa judicial
de concretização, ou, em melhores palavras,
de definir qual o órgão competente para
realizar a interpretação que mais se com-
pactua com o texto constitucional.

Na Itália24, a Corte Constitucional
Italiana se utiliza das sentenze interpretative
di rigetto  para declarar uma norma válida,
dando-lhe uma interpretação conforme à
Constituição, sendo que sua eficácia não é
vinculante na sua fundamentação. Isso fez
com que alguns autores concluíssem pela
necessidade de declarar nula a norma em
questão, tendo em vista a impossibilidade
de a Jurisdição Constitucional garantir a
aplicação por meio da interpretação confor-
me à Constituição dada ao caso 25. A Corte
Italiana, embora clara a dificuldade exposta,
tem insistido na tese do afastamento da
inconstitucionalidade quando for possível
a interpretação em harmonia com o texto
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constitucional. Todavia, quando os juízes
ordinários continuam a aplicar a norma com
interpretação incompatível com a Constitui-
ção, no momento em que novamente se pro-
puser a questão perante o Tribunal, este de-
clara a norma inconstitucional, agora com
eficácia erga omnes26.

O problema também tem-se verificado na
Alemanha, país que adota o controle con-
centrado de controle de constitucionalida-
de, assim como a Itália. Naquele país, o pro-
blema da possibilidade ou não da vincula-
ção da motivação da sentença fez com que
se adotasse a tese da nulidade sem redução de
texto.

Na Espanha, a necessidade de garantir
o efeito vinculante das decisões do tribunal
constitucional foi suprida com o artigo 5º
do título preliminar da Ley Orgánica del
Poder Judicial, determinando que

“la interpretación efectuada por el
Tribunal Constitucional vincula la
sucesiva interpretación de los jueces
y tribunales ordinarios”27.

Essa é uma solução satisfatória para o caso,
visto que estabelece a vinculação da própria
fundamentação dada pelo tribunal Consti-
tucional, o que não ocorre, como vimos, em
países como Itália e Alemanha.

No que se refere aos limites impostos ao
julgador pela norma, percebe-se que não é
possível uma interpretação que contrarie
sentido expresso da lei, sendo o texto o ponto
de partida para que se esclareça quais são
as interpretações possíveis e quais devem
ser afastadas por inconstitucionalidade. A
verificação do sentido da norma se dá pelos
métodos tradicionais (gramatical, lógico,
sistemático, teleológico, histórico), sendo o
elemento sistemático, além do gramatical,
de importante valia para se compreender o
sentido da Constituição e a possibilidade
de enquadramento da norma em exame no
projeto normativo superior definido por
aquela.

Além do texto da norma, está o juiz vin-
culado aos objetivos pretendidos pelo legis-
lador, não sendo possível adequar a norma

a uma finalidade contrária ao propósito evi-
dente daquele28. Por esse motivo, é de grande
relevância o método histórico de interpre-
tação, a fim de que se possa compreender os
fatos que levaram à edição da norma e as
circunstâncias da época. Todavia, note-se
que a vontade do legislador, como afirma
Bonavides29 ao tratar da Corte Alemã, é a
“vontade objetivada na lei”, o que nos remete
a Larenz30, afirmando que a disposição deve
ser interpretada no quadro do seu “sentido
literal possível” e conforme o “contexto
significativo da lei”, buscado tanto no
aspecto semântico quanto na visão sistemá-
tica e teleológica, procurando-se correspon-
der ao máximo às finalidades da regulação
normativa. Assim, entende aquele autor que

“Certamente que estes fins [que
serviram de base à regulação] terão
sido as mais das vezes tidos também
em conta pelo legislador, mas este não
necessita de ter dado conta de todas
as conseqüências em particular daí
decorrentes. É verdade que o intér-
prete, ao partir dos fins estabelecidos
pelo legislador histórico, mas exami-
nando ulteriormente as suas conse-
qüências e ao orientar a eles as dispo-
sições legais particulares, vai já para
além da “vontade do legislador”,
entendida como fato histórico, e das
idéias normativas concretas dos
autores da lei, e entende a lei na sua
racionalidade própria”.

Outra questão pode surgir decorrente da
qualidade da norma a ser interpretada,
como no caso de uma emenda constitucio-
nal, caso em que esta pode inclusive alterar
o sentido da própria Constituição. Para
Mendes31, uma limitação dessa conse-
qüência por meio da interpretação conforme
à Constituição não é possível, embora
mencione decisão do Bundesverfassungsge-
richt em que se declarou constitucional o art.
10, II, 2º Período da Lei Fundamental, tendo
por base a compatibilidade deste dispositivo
com o art. 79, III, da Lei Fundamental, que
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estabelece as chamadas cláusulas pétreas,
adotando determinada interpretação.

A verificação da constitucionalidade de
uma emenda constitucional deve ter por
base o núcleo essencial da Constituição, no
caso brasileiro o art. 60, §4º, da CF. A partir
dessas cláusulas pétreas, é possível a
realização da interpretação conforme à
Constituição de emendas constitucionais,
tendo em vista a impossibilidade de esta
alterar as decisões fundamentais da Cons-
tituição, e por via de conseqüência, a
orientação geral dada ao ordenamento
jurídico. Além disso, tem nesse caso o
Judiciário plena possibilidade de verificação
da constitucionalidade, tendo em vista, no
que se refere aos direitos fundamentais, a
exigência de aplicabilidade imediata daque-
les direitos32. Nesses casos, a tarefa de
concretização do legislador fica mais sujeita
ao controle judicial, tendo em conta, eviden-
temente, o sentido dado pela Constituição
aos direitos fundamentais, manifesto pelo
texto constitucional, e o âmbito de circuns-
tâncias fáticas selecionadas pela norma
como relevantes para a questão normada.O
próprio texto estabelece os limites da tarefa
de concretização, o que se dá, por exemplo,
quando a norma constitucional fala de
regulação “nos termos da lei”, que nada
mais é do que uma disposição expressa de
atribuição da faculdade de concretização
para o legislador.

Afora o caso explícito acima menciona-
do, em muitos princípios não há densidade
suficiente para a verificação judicial,
havendo a necessidade de concretização
pelo legislador para que a norma possa ser
aplicada, o que não ocorre, todavia, com os
direitos fundamentais, que exigem para sua
eficácia a intervenção do Judiciário na
limitação do poder do Estado. Além do mais,
são esses direitos anteriores ao próprio
princípio democrático, tendo validade até
mesmo quando contrários à maioria. Daí
surge, portanto, a própria idéia de cláusulas
não- sujeitas a mudanças.

Deixando a Constituição um espaço
aberto para a concretização do legislador,

deve o juiz se ater à opção por ele adotada,
fato que decorre da primazia do legislador
na concretização constitucional. Larenz33,
referindo-se à possibilidade de concretiza-
ção direta do Poder Judiciário, afirma que

“Só existe, portanto, margem para
a concretização imediata de um prin-
cípio constitucional pelos tribunais
quando, ou uma lacuna da lei não
pode ser colmatada de outro modo
senão por esta via, ou então a própria
lei, em especial mediante o emprego
de conceitos carecidos de preenchi-
mento, como o de ‘bons costumes’,
confere ao juiz uma margem de livre
concretização”.

A interpretação conforme à Constituição
deve ser utilizada no sentido de que se
preserve a intenção normativa da lei e ao
mesmo tempo se mantenha a eficácia das
normas constitucionais. Todavia, os limites
da atividade judicial são imprecisos,
principalmente quando a questão exige o
recurso a princípios constitucionais, de
textura aberta e de maior dificuldade na sua
aplicabilidade. Contudo, deve-se ter em
conta que a Constituição é norma jurídica, e
sua aplicação deve-se dar com tanta ou
maior eficácia que as demais normas do
ordenamento. Também é necessário ter em
mente que a Constituição tem um significado
próprio, conformado pelo sentido dado pelas
normas jurídicas, não se devendo admitir
que seja mero pretexto para que o Judiciário
simplesmente crie direito da forma que mais
lhe convier.

5. A interpretação conforme à
Constituição no direito brasileiro

Como nos informa Gilmar Ferreira
Mendes34, a interpretação conforme à
Constituição há muito é utilizada no con-
trole incidental de normas, em que a decisão
vincula apenas as partes do processo.
Entretanto, a sua aplicação também é
possível no controle abstrato, o que tem sido
feito pelo Supremo Tribunal Federal, como
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já se pode observar na Representação
nº  948-SE 35, apresentada contra a Assem-
bléia Legislativa do Estado de Sergipe, em
que se indagava sobre a constitucionalidade
de dispositivo constitucional que concedia
subsídio mensal vitalício ao Governador
que tivesse permanecido no cargo por mais
da metade do mandato. Em seu voto, o
Ministro Moreira Alves evidencia a aplica-
ção da interpretação conforme à Constituição
no caso em questão:

“Esta interpretação – que afasta a
incidência do dispositivo constitucio-
nal em causa em favor de quem não
tenha exercido, em caráter permanente,
o cargo de governador por tempo
superior à metade do respectivo man-
dato – ajusta-se o texto impugnado
com o preceito federal que lhe serviu
de modelo”.

A interpretação conforme à Constituição
foi esboçada claramente pela jurispru-
dência brasileira na Representação de
Inconstitucionalidade nº 1.417-7, publicada
no DJU em 15-4-88, tendo sido relator o
Ministro Moreira Alves36. Neste acórdão,
realizou-se profunda revisão do tema em
cima de autores europeus, procurando-se
delinear a aplicação do princípio no orde-
namento pátrio. Tratava o caso de argüição
de inconstitucionalidade proposta pela
Procuradoria da República, do § 3º do art.
65 da Lei Orgânica da Magistratura Nacio-
nal (LOMAN), introduzido pela Lei Com-
plementar 54 de 1986, na qual se apresentou
pedido alternativo de interpretação confor-
me à Constituição37. Sustentava o Ministério
Público Federal que o sistema de controle
brasileiro apresentava uma vantagem sobre
os sistemas europeus, tendo em vista que
no Brasil

 “acumularam-se na Alta Corte a com-
petência final do sistema de controle
das leis e, desde o início, com o recurso
extraordinário, também o poder de
interpretação definitiva da lei federal”38.

Seguindo, afirmou o eminente representante
da Procuradoria da República que

“Desse modo, depositou-se nas
mãos do Tribunal a possibilidade de
coibir não apenas a eficácia do texto
legal abstratamente incompatível com
a Lei Maior, mas também a aplicação
desconforme à Constituição da lei que,
interpretada diversamente, com ela se
harmonizaria”39.

Via o parecer a possibilidade de, por
meio da representação de interpretação, ser
possível a solução do problema relativo ao
efeito vinculante da interpretação conforme
à Constituição adotada para o texto em
questão. Nesse sentido, prossegue a mani-
festação do Ministério Público Federal:

“Com efeito. A formulação, no
mesmo processo, do pedido alternativo
de declaração de inconstitucionalidade
ou interpretação normativa permite
que a decisão do tribunal alcance, em
qualquer hipótese, efeitos vinculantes
erga omnes: seja ela no sentido de
inconstitucionalidade do texto legal
questionado, seja a da sua constitucio-
nalidade, porque dada à lei interpre-
tação conforme à Constituição”40.

Assim, o parecer do Ministério Público
foi no sentido de que se julgasse improce-
dente a representação por inconstituciona-
lidade e se declarasse, com eficácia geral, a
interpretação proposta como de acordo com
a Constituição. Note-se que a interpretação
conforme à Constituição defendida feria a
clara intenção do legislador, partindo o
Ministério Público da importância do
elemento sistemático para garantir a consti-
tucionalidade da norma.

Todavia, não foi essa a orientação que
prevaleceu. O Ministro Moreira Alves, em
seu voto proferido na referida Representação
de Inconstitucionalidade, entendeu estar o
princípio da interpretação conforme à
Constituição situado “no âmbito do controle
da constitucionalidade, e não apenas uma
simples regra de interpretação”41. Ao decla-
rar uma norma inconstitucional, segundo o
Ministro, estava a Corte atuando como
legislador negativo. De forma lapidar, em
seu voto ensina o julgador que
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“O mesmo ocorre quando Corte
dessa natureza, aplicando a interpre-
tação conforme à Constituição, decla-
ra constitucional uma lei com a
interpretação que a compatibiliza com
a Carta Magna, pois, nessa hipótese,
há uma modalidade de inconstitucio-
nalidade parcial (a inconstitucionalidade
parcial sem redução do texto – Teilnichti-
gerKlärung ohne Normtextreduzierung),
o que implica dizer que o tribunal
Constitucional elimina – e atua, por-
tanto, como legislador negativo – as
interpretações por ela admitidas, mas
inconciliáveis com a Constituição”42.

Além do mais, o voto deixou expresso
um dos limites da Verfassungskonforme
Auslegung: a impossibilidade de se contra-
riar a vontade inequívoca do legislador:

“a interpretação fixada como única
admissível pelo tribunal constitucio-
nal não pode contrariar o sentido da
norma, inclusive decorrente de sua
gênese legislativa inequívoca, porque
não pode Corte dessa natureza atuar
como legislador positivo, ou seja, o que
cria norma nova”43.

Rejeitou-se a tese do parecer do Minis-
tério Público, declarando-se então inconsti-
tucional o dispositivo em questão, pelo fato
de a interpretação conforme à Constituição
não se enquadrar na representação de inter-
pretação, em que o objetivo é a determinação
entre várias interpretações possíveis e váli-
das, enquanto naquela o objetivo é o contro-
le de constitucionalidade. Afirma o Minis-
tro, por fim, que o efeito vinculante da inter-
pretação conforme à Constituição existe no
Brasil, tendo em vista a competência que foi
deferida ao STF para interpretar as normas
em tese44.

Esse julgado demonstra a técnica utili-
zada pelo STF, no sentido de que se declare
a constitucionalidade da norma desde que
interpretado em conformidade com a
Constituição.

 Entretanto, essa declaração de constitu-
cionalidade pode gerar problemas, tendo em
vista a subsistência da norma no ordena-

mento e a possibilidade de os juízos ordiná-
rios continuarem aplicando a norma, fato já
identificado, como vimos, em países como a
Alemanha e a Itália. O STF tem resolvido o
problema colocando na parte dispositiva
da decisão a declaração de inconstituciona-
lidade das interpretações incompatíveis
com o texto constitucional. Isso pode-se
ver, por exemplo, na Adin (Medida Limi-
nar) nº 1.194-4-DF45, julgada em 29-3-1996,
requerida pela Confederação Nacional da
Indústria, objetivando a declaração de
inconstitucionalidade de vários artigos do
Estatuto da OAB. Lê-se na ementa, em
relação ao art. 21, parágrafo único, da Lei
nº 8.906/94:

“Liminar deferida, em parte, para
dar interpretação conforme à expres-
são ‘os honorários da sucumbência
são devidos aos advogados dos em-
pregados’, contida no ‘caput’ do arti-
go, no sentido de que é disposição
supletiva da vontade das partes, po-
dendo haver estipulação em contrá-
rio, por ser direito disponível”.

Outra decisão em que o STF aplica cla-
ramente  a  in terpre tação conforme à
Constituição, colocando na parte dispositi-
va a interpretação válida, encontra-se na
ADin nº 234-1/600, tendo como requerente
o Governador do Estado do Rio de Janeiro e
julgada em 15.9.9546. Na ementa, estabele-
ceu o Tribunal que

“O art. 69, ‘caput’, da Constitui-
ção fluminense, ao exigir autoriza-
ção legislativa para a alienação de
ações das sociedades de economia
mista, é constitucional, desde que se
lhe confira interpretação conforme
a qual não poderão ser alienadas,
sem autorização legislativa, as
ações de sociedades de economia
mista que importem, para o Estado,
a perda do controle acionário”.

 Na decisão acima, o relator julga o pedi-
do procedente, “para que se tenha como vá-
lida, apenas, essa interpretação ao disposi-
tivo impugnado”47. Em caso semelhante,
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também proposto pelo Governo do Estado
do Rio de Janeiro48, em que se pretendia ver
declarada a inconstitucionalidade do art.
364 da Constituição daquele Estado, man-
teve o STF a orientação do julgado acima
mencionado, admitindo a hipótese de “in-
terpretação conforme à Federal, no sentido
de ser possível a alienação desde quando
precedida de autorização legislativa, que se
há  de  fazer  por  meio  de  le i  formal
(Constituição Federal, artigos 2º, 84, VI, 37,
IX, 173 e 174)49.

O STF tem visto como semelhantes a in-
terpretação conforme à Constituição e a
inconstitucionalidade parcial sem redução
de texto, não alterando, como afirma Gilmar
Ferreira Mendes50, a formulação da parte
dispositiva da decisão, “continuando a en-
fatizar a improcedência da argüição”. As-
sim, o Tribunal continuou a declarar a nor-
ma constitucional com base em determina-
da interpretação.

Importante é a distinção entre a interpre-
tação conforme à Constituição e a nulidade
sem redução de texto, haja vista a aparente
semelhança entre as duas formas.

Para Gilmar Ferreira Mendes51

“Ainda que não se possa negar
a semelhança dessas categorias e a
proximidade do resultado prático de
sua utilização, é certo que, enquan-
to, na interpretação conforme à
Constituição, tem-se, dogmatica-
mente, a declaração de que uma lei
é constitucional com a interpretação
que lhe é conferida pelo órgão judi-
cial, constata-se, na declaração de
nulidade sem redução de texto, a ex-
pressa exclusão, por inconstitucio-
nalidade, de determinadas hipóteses
de aplicação (Anwendungsfälle) do
programa normativo  sem que produ-
za alteração expressa do texto legal”.

Portanto, enquanto na interpretação
conforme à Constituição a lei mantém suas
hipóteses de aplicação, limitando-se o Tri-
bunal a declarar uma interpretação que im-
peça a utilização da norma de forma incons-

titucional, na declaração de nulidade sem
redução de texto a norma não subsiste sem
que se determine quais as hipóteses em que
ela pode ser aplicada e quais as hipóteses
previstas no seu texto que devem ser ex-
cluídas. Isso, sem dúvida, procura evitar si-
tuações em que a pura e simples anulação
pode gerar uma lacuna no ordenamento que
inviabilize determinadas relações jurídicas
urgentes ou relevantes, e que não podem
simplesmente aguardar a manifestação do
legislador ordinário.

Além disso, utilizou-se o STF da técnica
da inconstitucionalidade sem redução de
texto para a concessão de liminar, como na
ADin (Liminar) nº 491-3/600-AM, julgada
em 25-10-1991, relator Ministro Moreira Al-
ves, em que se lê o seguinte:

“impõe-se a utilização da técnica de
concessão da liminar ‘para a suspen-
são da eficácia parcial do texto sem a
redução de sua expressão literal’, que,
se feita, abarcaria normas autônomas,
e, portanto, cindíveis, que não são ata-
cadas como inconstitucionais”52.

Na decisão, lê-se o seguinte:
“(...) esta Corte, ao julgar, afinal, a ação
direta de inconstitutcionalidade, pode
utilizando-se da técnica da ‘interpre-
tação conforme à Constituição’- decla-
rar que a norma impugnada só é cons-
titucional se se lhe der a interpretação
que este Tribunal entende compatível
com a Constituição Federal”.

E, mais adiante, afirma que
“No caso, embora a possibilidade

de declaração de inconstitucionalida-
de ‘sem redução de texto’ não resulte
de exclusão de aplicação dele com in-
terpretações admissíveis mas incons-
titucionais, e isso porque ela decorre
da exclusão pleiteada de uma das re-
missões implícitas em expressão
abrangente de outras não atacadas, há
identidade de razão para se adotar téc-
nica semelhante à que decorre da ‘in-
terpretação conforme à Constituição’”

 No caso em questão, não se tratava de
norma que exigia determinada interpreta-
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ção para ser considerada constitucional,
mas necessidade de afastar a aplicação de
um inciso a que a Constituição fazia uma
remissão implícita. Dessa forma, o Acórdão
compreendeu a distinção existente entre a
interpretação conforme à Constituição e a
nulidade sem redução de texto, sustentan-
do, todavia, “identidade de razão” para se
aplicar a técnica daquela ao julgamento.
Contudo, o tr ibunal identificou nesse
caso qual a hipótese que deve ser afas-
tada sua aplicação, tendo em vista sua
inconst i tucionalidade.

Na ADin nº 1370-0-DF, tendo como rela-
tor o Ministro Ilmar Galvão, concedida a li-
minar em 30 de agosto de 1996, também foi
utilizada a técnica da nulidade parcial sem
redução de texto:

“(...) quanto ao §2º do art. 4º, deferir
parcialmente o pedido de liminar, sem
a redução do texto, para suspender a
eficácia de qualquer interpretação do
dispositivo, que não seja a de alcan-
çar apenas o questionamento de to-
dos alunos ou responsáveis, indivi-
dualmente, ou o questionamento
coletivo (...)”.

No julgamento acima, o Tribunal defe-
riu parcialmente a liminar a fim de suspen-
der a eficácia de qualquer interpretação que
não seja a admitida. Observa-se, entretanto,
que a decisão não mostrou quais as hipóte-
ses em que a aplicação da norma deve ser
afastada, limitando-se a dizer qual a inter-
pretação conforme à Constituição. Nesse
sentido, houve clara identificação entre a in-
terpretação conforme à Constituição e a nu-
lidade parcial sem redução de texto.

 Segue, portanto, a identificação da apli-
cação da nulidade sem redução de texto e
da interpretação conforme à Constituição,
gerando dificuldades como a necessidade
de dar à interpretação conforme à Consti-
tuição geradora da declaração de inconsti-
tucionalidade sem redução de texto aquela
decisão proferida pelo STF, pois pode ocor-
rer que os casos de interpretação conforme
à Constituição devam ser submetidos ao Ple-

no dos Tribunais ou ao seu órgão especial
(CF, 97)53. Além disso, essa identificação
entre a Verfassungskonforme Auslegung  e a
nulidade parcial sem redução de texto não
é possível na jurisdição ordinária, haja
vista a inexistência de força vinculante
das decisões54.

6. Considerações finais
A interpretação conforme à Constituição

possibilita que o Tribunal possa garantir a
força normativa da Constituição e o princí-
pio da separação dos poderes. Todavia, sua
utilização apresenta problemas.

No Brasil, a interpretação conforme à
Constituição tem sido considerada um meio
de controle de constitucionalidade, enten-
dimento patente no voto do Ministro Morei-
ra Alves na Representação de Inconstituci-
onalidade nº 1.417-7. Como vimos, na épo-
ca o Ministério Público Federal, em parecer
dado naquela Representação, entendeu a
Verfassungskonforme Auslegung cabível de
ser aplicada na representação de interpre-
tação, hoje instituto que não mais existe.
Dessa forma, o princípio teria verdadeiro
caráter de interpretação, não surgindo como
verdadeiro mecanismo de controle de
constitucionalidade.

A aplicação do princípio pode causar di-
ficuldades, como por exemplo necessidade
de, para sua aplicação, mandar os proces-
sos aos órgãos especiais ou ao Pleno dos
Tribunais, por exemplo. Também foi visto
que o STF procurou superar o problema da
força vinculante das suas decisões colocan-
do na parte dispositiva da decisão a incons-
titucionalidade das interpretações atentató-
rias à Carta Fundamental.

Entendemos ser correta a decisão do STF
de considerar a “interpretação conforme”
um meio de controle de constitucionalida-
de, visto que esta é a única maneira aceitá-
vel em nosso ordenamento de se garantir a
decisão erga omnes de rejeição das interpre-
tações inconstitucionais. Caso fosse o prin-
cípio considerado um modo de interpreta-
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ção (sistemática, no dizer de Engish, op. cit.),
não seria possível a força vinculante das
sentenças do Supremo, visto que, em nosso
sistema, todos os juízes são dotados do po-
der-dever de interpretar o direito e, princi-
palmente, a Constituição. Assim, além de o
STF não possuir mecanismos institucionais
para vincular a interpretação pura e sim-
plesmente, caso eles existissem, estariam
contrariando o próprio espírito do sistema
predominantemente difuso de constitucio-
nalidade do direito brasileiro.

Note-se que à interpretação conforme à
Constituição pode ser vista como meio de
interpretação em países de controle concen-
trado, onde a tarefa de “hermeneuta da
Constituição” é confiada a um só órgão ape-
nas. No Brasil, tem o STF a atribuição de
verificar a constitucionalidade das leis, algo
muito mais grave do que a idéia de interpre-
tação sistemática. Esta, em nosso país, deve
ser feita por todos os juízes, inclusive pelo
Supremo, sem, entretanto, vincular a todas
as jurisdições.

Como se pode ver, as dificuldades são
grandes, decorrência da estrutura mista de
controle. O que pode solucionar o problema
é institucionalizar o entendimento de que
somente o Supremo pode utilizar-se da
Verfassungskonforme Auslegung como meca-
nismo de controle de constitucionalidade55,
em sede abstrata.
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ma de até que ponto pode o juiz realizar essa aná-
lise sem atentar contra o princípio da separação
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clusivamente de la aplicación e interpretación de la
propria constitución”.

-“No tiene sentido” una interpretación confor-
me a la constitución, “si una norma viola la Consti-
tución en cualquier interpretación imaginable”.

-Las normas constitucionales no deben ser in-
terpretadas según la máxima de uqe la ley ordina-
ria tiene que subsistir. Ello supondría una interpre-
tación de la constitución conforme a la ley.

18 Op. Cit. p. 230.
19 Op. Cit. p. 175.
20 Op. Cit. 233.
21 Idem.
22 Op. cit. p. 435.
23 Op. Cit. p. 55.
24 Representação de Inconstitucionalidade n.

1.417-7. Julgada em 9.12.87.
25 Por exemplo, segundo O Min. Moreira Alves,

Luigi Montesano defende a anulação da norma
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26 Representação de Inconstitucionalidade 1.417-
7-DF-TP-J. 9.12.87-rel. Ministro Moreira Alves-DJU
15.4.88.

27 USERA, Raul Canosa. Interpretación Constitu-
cional y formula politica . Centro de estudios Consti-
tucionales, Madrid: 1988. p.207.

28 Nesse sentido se pronuncia O Tribunal Cons-
titucional Alemão (Bundesverfassungsgericht), se-
gundo GILMAR FERREIRA MENDES. Op. cit. p.
224. Ainda BONAVIDES, citando a posição do tri-
bunal Alemão, op. cit. p.434: “Verifica-se, pelo exa-
me de alguns de seus extratos jurisprudenciais, que
o juiz, em presença de uma lei cujo texto e sentido
seja claro e inequívoco, não deve dar-lhe nunca sen-
tido oposto, mediante o emprego do método da
interpretação conforme à Constituição”.

29 Op. Cit. p.436.
30 Op. Cit. p. 401.
31 Jurisdição Constitucional. P. 227.
32 KARL LARENZ (op. cit.p. 413-4) afirma que,

no caso de “lei geral” que restringe o direito funda-
mental, deve-se interpretar a lei de acordo com o
próprio direito fundamental, mantendo a primazia
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as leis gerais e o significado da estatuição valorati-
va do Estado Liberal democrático. Diz ainda que a
Corte Constitucional alemã extrai da interpretação
conforme à Constituição uma conseqüência peculi-
ar no que se refere a “ponderação de bens” entre o
protegido pelo direito fundamental e o bem prote-
gido pela lei restritiva.

33 Op. Cit., p. 412.
34 Jurisdição Constitucional. Op. Cit., p. 268.
35 RTJ 82/51-56, julgada em 27 de outubro

de 1978.
36 “Ementa oficial: representação de Inconstitu-

cionalidade do par. 3º do art. 65 da Lei Orgânica

dos poderes e sem fazer com que a Constituição
seja, na verdade, o que o julgador diz que é. in
Derecho y razón.  3ª ed. Editoria Trotta, Madrid:
1995. Cap.13.

11 in La Interpretación Constitucional. Escritos
de Derecho Constitucional. Centro de Estudios Cons-
titucionales, Madrid: 1983. P. 54.

12 Op. cit. P. 410.
13 A expressão é adotada por CANOTILHO, J.

J. Gomes. Direito Constitucional .5. ed., Almedina,
Coimbra, 1995. P. 226.

14 São esses princípios, segundo CANOTILHO
(op. cit. P. 226): “(1) relevantes para a decisão (=re-
solução) do problema prático (princípio da rele-
vância); (2) metodicamente operativos no campo
do direito constitucional, articulando direito cons-
titucional formal e material, princípios jurídico-fun-
cionais (ex.: princípio da interpretação conforme a
Constituição) e princípios jurídico-materiais (ex.:
princípio da unidade da Constituição, princípio da
efectividade dos direitos fundamentais); (3) cons-
titucionalmente praticáveis, isto é, susceptíveis de
ser esgrimidos na discussão de problemas consti-
tucionais dentro da ‘base de compromisso’ cristali-
zada nas normas constitucionais (princípio da
praticabilidade)”.

15 MENDES, Gilmar Ferreira. A Declaração de
Inconstitucionalidade sem a Pronúncia da Nulida-
de da Lei-“Unvereinbarkitser Klarung”- na Juris-
prudência da Corte Constitucional Federal Alemã,
in Revista de Informação Legislativa a. 30 n. 118 abr-
jun 1993 p.64. O autor afirma que a preocupação
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lidade, ante a falta de total regulamentação de uma
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16 Op. cit., p.96.
17 Op. cit. 175. Além disso, note-se a lição de H.

SIMON, citado por KLAUS STERN (in Derecho del
Estado de la Republica Federal Alemana.) Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid, 1987:

-“Toda interpretación conforme la Constituci-
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ral. Las leyes com un contenido unívoco son o bien
incompatibles com la Constitución; en estos casos
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-La interpretación conforme a la constitución
“no juega ningún papel, si la decisión depende ex-
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da Magistratura Nacional, introduzido pela Lei
Complementar 54/86.

O princípio da interpretação conforme à Cons-
tituição (Verfassungskonforme Auslegung) é princí-
pio que se situa no âmbito do controle de constitu-
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1. Aspectos introdutórios

O presente estudo busca fazer uma aná-
lise da questão da Administração Pública e
democracia, estabelecendo a relação com a
globalização, a influência deletéria do dog-
matismo, bem como novas possibilidades
discursivas em que se adotem os direitos
fundamentais como critério significativo.
Por certo, muito mais do que soluções, são
aventados alguns questionamentos, como
início de uma pesquisa no âmbito do Direi-
to Administrativo.

Na primeira parte, serão abordadas a
crise pela qual passa atualmente o Estado
de Direito e, por via de conseqüência, a Ad-
ministração Pública; a dificuldade de im-
plementar uma racionalidade discursiva
voltada para a efetivação do Estado Social e
o paradigma dogmático prevalecente. No
item seguinte, dentro de uma perspectiva in-
terdisciplinar, passarão a ser questionados
os efeitos da chamada transnacionalização
de mercados e o impasse da Administração
Pública no cumprimento de suas finalida-
des democráticas. Na última parte, buscar-
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se-á localizar os direitos fundamentais, bem
como uma prática dialógica do poder admi-
nistrativo, como instrumentos necessários
para consolidar a democracia, possibilitan-
do uma mudança do elemento discursivo
do Direito Administrativo.

2. Administração Pública e as
promessas da modernidade: a crise do

Estado e o paradigma dogmático
Hodiernamente estamos imersos em ple-

na onda (neo)liberal, e o Estado passa a ser
visto dentro de uma perspectiva da necessi-
dade de circulação de capitais frente a um
mercado globalizado 1. Pode-se dizer haver
uma crise não apenas dos entes estatais,
mas, sobretudo, dos próprios instrumentos
de regulação sociais tradicionais. A Admi-
nistração Pública, assim, está a sofrer os re-
flexos desse contexto histórico, sendo pro-
palado um discurso voltado para uma ade-
quação do Poder Público aos parâmetros de
uma visão dita “pós-moderna”.

Mas, é preciso compreender a grande
contradição existente. O Estado Moderno
(século XVI) assumiu uma feição liberal,
após emergir de um período de absolutis-
mo, sendo, por razões óbvias, predominan-
te o aspecto de limitação da atividade esta-
tal, mostrando-se imperiosa uma necessá-
ria tutela das liberdades individuais. Den-
tro de uma perspectiva econômica,

“o liberalismo que lhe inspira está
baseado sobre o princípio da limita-
ção da intervenção estatal, da liber-
dade do indivíduo e da crença na su-
perioridade da regulação espontânea
(Hayek) da sociedade”2.

Como especifica Morais, podem ser
apontadas como características do Estado
do tipo liberal a separação entre Estado e
sociedade civil mediada pelo Direito; as ga-
rantias das liberdades individuais; surgi-
mento da democracia vinculada ao ideário
da soberania da nação produzido pela Re-
volução Francesa, e o Estado passa a ser
apresentado como Estado Mínimo, possibi-
litando uma maior atuação dos indivíduos3.

No entanto, além desse modelo liberal,
passou a ser exigida do Estado uma feição
social, e os direitos começaram a ser incluí-
dos não apenas para uma atividade limita-
dora do ente estatal, mas direitos para as
“prestações do Estado”, eclodindo o cha-
mado Estado Providência (Welfare State),
pois

“a destruição rápida das solidarieda-
des tradicionais, familiares e territo-
riais, obrigou o Estado a intervir cada
vez mais, desde o último quarto do
século XIX e, sobretudo, desde a Pri-
meira Guerra Mundial, nos campos
econômico e social”4.

Aqui a própria noção de legalidade dei-
xa de ser utilizada simplesmente como or-
dem geral e abstrata, passando a ser conce-
bida como instrumento de ação concreta do
Estado, podendo ser direcionada para aten-
der determinadas peculiaridades5.

A crise atualmente em debate surge exa-
tamente da construção de teses de que esse
modelo de Estado já não consegue absorver
as demandas, cujos mecanismos econômi-
cos não mais funcionam, havendo a neces-
sidade de redimensionar a atuação estatal.
Fala-se, então, na volta de um modelo libe-
ral de Estado, cuja atuação estatal deve ser
reduzida, a fim de possibilitar o “progresso
da sociedade” (de que sociedade?) e a me-
lhor defesa dos “interesses dos cidadãos”
(quais cidadãos?). Parece difícil aceitar acri-
ticamente tais postulados quando se mos-
tra evidente que no Brasil não houve a efeti-
va implementação do chamado welfare state.
Ora, como agora se quer diminuir o Estado
se as ditas promessas da modernidade se-
quer foram cumpridas?

Os administradores públicos devem
pautar a sua autuação de acordo com um
modelo jurídico do tipo liberal ou social?6

Em face dessa evidente crise do fenômeno
jurídico, qual será a função da Administra-
ção Pública?

É importante visualizar que o paradig-
ma dogmático prevalecente, sustentado pelo
sentido comum teórico dos juristas e alimen-
tado pelo habitus, tem-se mostrado incapaz
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de evidenciar o simulacro da modernidade,
desnudando os discursos liberais que pro-
pugnam que a modernidade já está esgota-
da, havendo a necessidade de voltarmos a
uma postura liberal do ente estatal. Como
bem coloca Vieira, esse simulacro significa
que estamos diante de um projeto de moder-
nidade que nunca existiu, não se podendo
falar em pós-modernidade7, pois a industri-
alização sequer foi capaz de instituir e con-
solidar uma ordem legal formalmente igua-
litária, sendo que a construção do Welfare
State sofreu diversos condicionantes e des-
vios, deixando também de haver uma atua-
ção eficaz dos movimentos sociais.

As políticas intervencionistas que ocor-
rem ao longo da história do Brasil muito
mais contribuíram para o favorecimento das
elites e para acentuar um caráter autoritá-
rio, corporativo e excludente do que cum-
prir as promessas da modernidade e do sis-
tema capitalista, como ocorreu na Europa
social democrática, deixando de haver a dis-
tribuição do que se acumulou ao longo da
história, bem como olvidando-se o poder do-
minante de distribuir eqüitativamente os be-
nefícios econômicos, além de estabelecer a
democratização do Estado 8.

Por tal razão, mostra-se preocupante a
advertência feita por Roth a proposta do cha-
mado “direito reflexivo”, como solução para
retirar os Estados da atual crise, importan-
do em criar um modelo de regulação social
neofeudal9.

O fato é que o Poder Público, cada vez
mais, é imobilizado e atrelado a essa estru-
tura liberal-individualista, mas, ao mesmo
tempo, premido pelos novos movimentos
sociais que clamam pela redução das desi-
gualdades e implementação de uma justiça
social, criando novas demandas incapazes
de serem resolvidas pelos paradigmas pre-
valecentes.

O aspecto atinente à crise do Estado, com
efeito, não se trata de uma invenção, mas
corolário do próprio contexto histórico-so-
cial. As instituições estão desacreditadas,
assim como o ente estatal e seus instrumen-
tos de participação10, acrescido da absoluta

falta de competência do Poder Público em
prover a população mais carente com servi-
ços básicos de saúde, moradia, escola, sa-
neamento básico e outros11, enfim, mostra-
se combalido quando o assunto é a imple-
mentação efetiva de direitos sociais assegu-
rados constitucionalmente.

Diante desse quadro desolador é que
surgem os questionamentos dos paradig-
mas dogmáticos, em que  os fenômenos jurí-
dicos, como menciona Campilongo 12, ten-
dem a ser unicamente examinados sob a
perspectiva dos formalismos procedimen-
tais. O Direito Administrativo, em especial
as doutrinas que  estudam a Administração
Pública, já não comporta mais uma análise
desse tipo, pois o dogmatismo tão-somente
tende a agravar a falta de efetividade do
Estado. Estruturado com base em parâme-
tros liberais, o Direito Administrativo pas-
sa a apresentar como características:  ser ins-
trumental, normatizando a sociedade por
meio de condicionantes; ser formal, pois
fundamentado no mito da igualdade de di-
reito dos sujeitos, até porque mostra-se im-
perioso que, formal e racionalmente, garan-
ta o funcionamento do Estado, propalando
verdades e certezas jurídicas; legitima-se por
meio da dominação racional/legal e, final-
mente, é pacificador, utilizando como instru-
mento o Poder de Império, o que acaba por
transformá-lo em um direito repressivo13.

Em geral, os administrativistas ainda ful-
cram suas concepções de Administração
Pública na idéia de um Estado formado por
um povo, território e governo soberano14,
acabando por assim defini-la:

“em sentido formal, é o conjunto de
órgãos instituídos para consecução
dos objetivos do Governo; em sentido
material, é o conjunto das funções ne-
cessárias aos serviços públicos em
geral; em acepção operacional, é o de-
sempenho perene e sistemático, legal
e técnico, dos serviços próprios do
Estado ou por ele assumidos em be-
nefício da coletividade”15.

Como corolário, há a formulação de uma
teoria abstrata da Administração Pública,
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em que acaba sendo privilegiado o enfoque
neoformalista, sendo vista tão-somente
como um conjunto de órgãos públicos
burocratizados.

Ademais, quando os administradores
públicos defrontam-se com normas jurídi-
cas cunhadas na tentativa de implementar
um Estado Social – e a Constituição Federal
é um exemplo em diversos preceitos –, es-
barram em uma cultura excessivamente in-
dividualista e formalista16, até porque pos-
suem uma formação dogmática voltada
muito mais para posturas corretivas do que
distributivas. Desse quadro decorre uma
prática disfuncional e contraditória do pró-
prio Poder Público, mostrando-se até hoje
muito mais eficiente para atender somente
alguns setores minoritários e economica-
mente favorecidos, contribuindo, assim,
para o aumento da grande dívida social das
promessas da modernidade que não foram
cumpridas.

O paradigma normativista-prevalecente,
típico de uma sociedade liberal, é eficaz em
uma sociedade com enormes desníveis cul-
turais, estigmatizada pelos mais diversos
dualismos estruturais? Outrossim, até que
ponto é possível separar o Direito Adminis-
trativo, tido como um sistema fechado, coe-
rente e abstrato, das variadas implicações
sociais, políticas e econômicas inerentes ao
seu funcionamento?

Hodiernamente, parece razoável admi-
tir a necessidade de adequar a cultura jurí-
dica a uma sociedade complexa, inserida
em um Estado Social de Direito, com o obje-
tivo de implementar um Estado Democráti-
co, o que, por certo, exige a substituição de
objetivos jurídicos a serem alcançados: a
certeza jurídica e a proteção da liberdade
negativa cedem lugar para uma postura dos
operadores mais teleológica ou finalista,
“valorizando antes os resultados do que os
meios e contrapondo a liberdade positiva à
negativa”17.

Destarte, faz-se mister ultrapassar o dog-
matismo calcado em categorias jurídicas
abstratas, o que pode ensejar uma estrutu-
ração jurídica não-condicionada a uma es-

trita legalidade, passando a pensar as situa-
ções jurídicas dentro de uma perspectiva
mais concreta, sem um a priori formal, em
que as condutas são orientadas por um sis-
tema promocional18. Com efeito, pode-se
concluir que, em virtude dessa crise pela
qual passa o Estado, em que está obviamente
inserido o Direito Administrativo, o cami-
nho mais frutífero parece ser a estruturação
de um conhecimento voltado para a inter-
disciplinariedade. As teorizações sobre a
Administração Pública necessitam da inser-
ção, em seu campo de conhecimento, de dis-
cussões sociológicas, filosóficas e políticas,
oferecendo mecanismos de comutação dis-
cursiva, de compreensão e enriquecimento19.

Como lembra Warat, a tematização do pa-
pel da dogmática é um espaço aberto, não
havendo trabalhos sistemáticos sobre uma
metadogmática, mas cujo crescimento deve-
ria orientar-se para uma desdogmatização e

“abrir-se para os domínios afins ao
jurídico, desde os quais pode extrair
novos critérios  de significação jurídi-
ca, mais conformes com a dinâmica
social atual, cuja complexidade e al-
terabilidade estão crescendo acelera-
damente.”20

3. Globalização e efeito desagregador:
dissolvendo a soberania estatal

Adotando uma abordagem mais inter-
disciplinar da Administração Pública, den-
tro de uma perspectiva jus-sociológica, é im-
portante melhor caracterizar os impactos da
chamada transnacionalização dos merca-
dos. Não ocorrem por acaso esforços inco-
mensuráveis de países europeus para a uni-
ficação de padrões monetários. Atualmente
as decisões em matéria de moeda, produção
industrial, novas tecnologias, distribuição
dos mercados são tomadas  no âmbito de
organismos internacionais, conglomerados
econômicos, etc. Os efeitos desse fenômeno
são preocupantes. Os entes estatais, a Ad-
ministração Pública, já não conseguem des-
vincular a realização de políticas sociais do
chamado “mercado internacional” ou
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transnacional21. Pode-se dizer que há um
verdadeiro deslocamento das esferas de de-
cisão e que já não mais estão localizadas no
interior dos Estados nacionais, o que acaba
por influenciar não apenas as atividades
administrativas, mas igualmente a produ-
ção legislativa e decisões judiciais.

Como menciona Faria,
“acima de tudo, ao gerar formas de
poder novas, autônomas e desterrito-
rializadas, a transnacionalização dos
mercados debilitou o caráter essencial
da soberania, fundado na presunção
superiorem non recognocens, e pôs em
xeque tanto a centralidade quanto a
exclusividade das estruturas jurídico-
políticas do Estado-nação”22.

O grande desafio apresentado para os
administradores públicos é como harmoni-
zar  o princípio do mercado com as necessá-
rias melhorias sociais, mediante políticas
públicas de distribuição de serviços, rique-
zas, bens, etc23. Vale mencionar que essa si-
tuação tem gerado a formação de uma “he-
gemonia ideológica neoliberal”, procuran-
do criar um consenso significativo segundo
o qual

“aos Estados não restaria alternativa
frente a globalização senão imprimir
políticas econômicas calcadas na es-
tabilização dos preços e do câmbio,
na desregulação dos mercados e na
privatização...”24.

A Administração Pública, para o cum-
primento de suas funções estatais, conta com
os seus poderes administrativos e que são
imprescindíveis, pois sem eles não conse-
guirá “fazer sobrepor-se a vontade da lei à
vontade individual, o interesse público ao
interesse privado”25. No entanto, conforme
adverte Faria, e aqui reside um aspecto im-
portantíssimo, tais poderes foram concebi-
dos para terem uma atuação limitada a um
espaço territorial preciso, cuja imposição
ocorre por meio dos clássicos instrumentos
do monopólio de violência estatal. Como
corolário, há uma diminuição de seu alcan-
ce, havendo uma diminuição do seu uni-

verso de atuação, na medida em que ocorre
a superação das barreiras geográficas pela
expansão da microeletrônica, telecomunica-
ções e transporte26. Como falar, por exem-
plo, no poder normativo para regulamentar
alguns serviços públicos sem considerar a
limitação de despesas com benefícios soci-
ais imposta pela conjuntura econômica in-
ternacional?

A conseqüência é que, a partir do mo-
mento em que não há mais respostas satis-
fatórias da Administração Pública,

“surgem espaços infra-estatais pola-
rizados por formas inoficiais ou não-
oficiais de resolução dos conflitos –
como usos, costumes, diferentes estra-
tégias de mediação, negociação e con-
ciliação, auto-composição de interes-
ses, auto-resolução de divergências,
arbitragens privadas ou mesmo a im-
posição da lei do mais forte...”27.

 A complexidade da situação tem leva-
do a Administração Pública a adotar uma
estratégia de diminuir o campo de atuação
estatal direta, por meio de políticas, ampla-
mente incentivadas por organismos inter-
nacionais(!!), de desregulamentação, desle-
galização e desconstitucionalização 28.

Outro aspecto perverso desse fenômeno
reside na diluição das potencialidades sim-
bólicas do sistema jurídico-administrativo,
de estabelecer coesões sociais, mediante um
imaginário social, de cumprimento das pro-
messas normativas. Parece ter razão Bour-
dieu quando afirma que o discurso neolibe-
ral, instaurando o reino absoluto da flexibi-
lidade, concorre para abolir a solidarieda-
de coletiva29.

Diante desse quadro desolador, cum-
pre questionar: o que fazer? Como imple-
mentar um Estado Social e Democrático
de Direito se para tal desiderato, necessa-
riamente, há de ser estabelecida uma po-
lítica de respeito aos direitos fundamen-
tais, sendo que tal realização só pode ne-
cessariamente passar pelo Poder Público,
combalido em sua efetividade?



Revista de Informação Legislativa40

4. Administração Pública e a ética dos
direitos fundamentais: uma análise

prospectiva do Estado
Inicialmente, no intuito de direcionar

uma atuação do Poder Público para a con-
cretização de uma democracia substancial,
faz-se mister haver uma (re)significação do
paradigma responsável pelo modo como o
administrador público vê o Direito Admi-
nistrativo e a Administração Pública. Faz-
se mister privilegiar uma postura que prime
por uma racionalidade constitucional nesse
ramo da ciência jurídica, em que o texto cons-
titucional passe a ser visto como um espaço
garantidor das relações democráticas entre
o Estado e a sociedade, constituindo-se uma
zona mais ou menos segura de mediação
entre legitimidade e justiça30. À Administra-
ção Pública, como forma de estabelecer uma
proposta de resgate dos direitos fundamen-
tais do cidadão, cabe desvelar o sentido das
normas constitucionais, especialmente
aquelas referentes ao Estado Democrático
de Direito. O texto constitucional deve ser-
vir de referência significativa para a valida-
de, por exemplo, dos atos administrativos,
abandonando-se a posição formal de vali-
dade, buscando-se primar por uma valida-
de substancial31.

O Direito Administrativo, dentro dessa
perspectiva, passa a ser visualizado como
um direito instrumental – não apenas for-
malmente –, ou seja, um instrumento de rea-
lização da Constituição. Infelizmente, a po-
sição do dogmatismo que tem imperado por
parte dos administradores públicos tem ser-
vido como um verdadeiro obstáculo para a
realização dos direitos constitucionais. A
Administração Pública precisa ser melhor
contextualizada no paradigma constitucio-
nal do Estado Democrático de Direito, insti-
tuindo-se não como Administração mera-
mente sancionadora, mas, sobretudo, como
promovedora e transformadora do status quo.

Os objetivos fundamentais da Repúbli-
ca Federativa do Brasil estão expressos na
Carta Federal, entre eles, a construção de
uma sociedade livre, justa e solidária (art.

3º, I). É preciso atentar para a mudança das
relações entre o Estado e a sociedade, de-
vendo o Poder Público passar de autoritá-
rio e agressivo para prestador de serviços32.
Acima do seu conteúdo normativo e legalis-
ta, a ordem constitucional possibilita a con-
cretização de valores éticos, pois a Admi-
nistração Pública deve sentir-se obrigada a
fornecer para os administrados

“todos os benefícios do progresso, co-
locando-se ao serviço de uma socie-
dade mais justa, especialmente para
os mais desfavorecidos”33.

Vale mencionar a preciosa lição de Elias
Diaz, para quem a Constituição é o grande
pacto político-social, de caráter fundamen-
tal e institucional, consubstanciando-se em
um espaço de convergência e zona de
mediação entre legitimidade democrática e
justiça material34. Como menciona Morais,

“o Estado Democrático de Direito car-
rega consigo um caráter transgressor
que implica agregar o feitio incerto da
Democracia ao Direito, impondo um
caráter (re)estruturador à sociedade e
revelando uma contradição funda-
mental com a juridicidade liberal a
partir da reconstrução de seus prima-
dos básicos de certeza e segurança
jurídicas, para adaptá-los a uma or-
denação jurídica voltada para a ga-
rantia/implementação do futuro, e
não para a conservação do passado”35.

Portanto, vê-se a grande importância da
Constituição, apresentando uma forma nor-
mativa, não apenas sob a perspectiva nega-
tivista, mas, sobretudo, como vinculação
positiva para a Administração Pública. O
Texto Magno “define uma resposta para o
passado e uma proposta para o futuro”36.

Como instrumento útil para que a Ad-
ministração Pública venha a produzir uma
nova relação discursiva com a sociedade, o
garantismo (Luigi Ferrajoli) apresenta uma
potencialidade simbólica significativa, pois
possui como elemento central a pessoa, “em
nome de quem o poder deve constituir-se e a
quem deve servir”37, sendo que o sistema
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jurídico passa a constituir-se de finalidades
e valores a serem perseguidos pelo Estado,
isto é, a dignidade humana, a paz, a liber-
dade plena e a igualdade substancial.

Portanto, o garantismo pode ser vislum-
brado38:

“...como técnica de limitación y de disci-
plina de los poderes públicos dirigida a
determinar lo que los mismos no deben y
lo que deben decidir, puede muy bien ser
considerado el rasgo más característicos
(no formal, sino) estrutural y substancial
de la democracia: las garantias, tanto li-
berales como sociales, expresan en efecto
los derechos fundamentales de los cidada-
nos frente a los poderes del estado, los in-
tereses de los débiles respecto a los fuertes,
la tutela de las minorías marginadas o
discrepantes respecto a las mayorías inte-
gradas, las razones de los de abajo respec-
to a las de arriba”.

 Sob uma perspectiva garantista, a ativi-
dade da Administração Pública deve ser
progressiva e não regressiva, quer dizer, não
estaria conforme um Estado Social e Demo-
crático de Direito uma atuação dos poderes
administrativos que simplesmente buscas-
se a formulação significativa das normas
constitucionais no sentido de reduzir o seu
alcance, a fim de conformá-las com normas
infraconstitucionais, tudo no intuito de
manter a chamada coerência do sistema ju-
rídico. De outra banda, para o jusfilósofo,
seria progressiva aquela que, em que pese
fazer crescer a incoerência do ordenamen-
to, é extensiva dos valores constitucionais39.
Como refere Cademartori, as modernas cons-
tituições apresentam como nota caracterís-
tica  a incorporação de princípios ético-po-
líticos, ensejando, assim, valorações ético-
políticas e de justiça das normas  produzi-
das40,  havendo uma mudança também na
aplicação das normas legais pelo adminis-
trador público que igualmente irá lidar com
tal espécie de valores, não sendo suficiente
a adoção de critérios dogmáticos e típicos
do Estado Liberal. Essa atividade passa a
significar a busca de uma legitimidade subs-

tancial, quer dizer, referida a toda uma gama
de conteúdos significados pelas normas
superiores.

Destarte, toda a atuação da Administra-
ção Pública não pode ser fulcrada em uma
concepção normativa fechada em si mesma,
construída por meio de critérios orgânicos,
mas deve ser, como menciona Ferrajoli, he-
teropoiética, isto é, segundo a qual a legiti-
mação política do Direito e do Estado  seja
proveniente “de fuera o desde abajo”, ou
seja, da sociedade, “entendida como suma
heterogénea de personas, de fuerzas y de
clases sociales”41. Aqui reside um aspecto
importante: a construção de um modelo de
controle da validade substancial dos atos
administrativos, típico de um Estado de Di-
reito, deve ser caracterizada pela “funcio-
nalização de todos os poderes do Estado a
serviço da garantia dos direitos fundamen-
tais dos cidadãos”42. No entendimento de
Cademartori,  ao retratar a teoria do
garantismo:

“o estado de direito é caracterizado
politicamente pelo garantismo de Fe-
rajoli como um modelo de ordenamen-
to justificado ou fundamentado por
fins completamente externos, geral-
mente declarados em forma normati-
va por suas Constituições, mas sem-
pre de forma incompleta, e a política
como dimensão axiológica (externa)
do agir social, servindo de critério de
legitimação para a crítica e a mudan-
ça do funcionamento de fato e dos
modelos de direito das instituições
vigentes”.

Essas características de incompletude,
dimensão axiológica e valorização dos di-
reitos fundamentais podem permitir o de-
senvolvimento de condições propícias para

“a formação de novos poderes sociais
capazes de contrapor ao poder priva-
do e particularista do capital, compen-
sando assim a erosão da soberania
dos Estados-nação na nova ordem
econômica internacional”43.
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A Administração Pública, com efeito,
deixa de ser uma instância meramente bu-
rocrática do Estado para constituir-se em
uma instância simbólica da realização da
democracia, privilegiando os espaços
sociais e buscando instituir um processo de
inclusão. Uma concepção democrática do
Estado-Administração passa por uma pré-
compreensão dialógica. Faz-se mister esta-
belecer a idéia de que o exercício dos pode-
res administrativos passa necessariamente
por uma significação normativa, obtida
mediante uma postura de perguntas direcio-
nadas ao texto constitucional. O adminis-
trador público é um desvelador privilegia-
do dos sentidos normativos – o privilégio
decorre de apresentar uma posição tópica
inicial de aplicação da lei –, sendo impor-
tante que exerça um trabalho de diálogo,
dialético e contextualizado, buscando na
própria sociedade a sua legitimação deci-
sória, em que vai haver um comprometimen-
to social com as posturas estatais adotadas.

O caráter ético dos direitos fundamen-
tais, aliado com a dimensão dialógica antes
mencionada, é um elemento importante
para o desenvolvimento de uma solidarie-
dade social. Como menciona Rosanvallon,

 “na sociedade social-estatal, as rela-
ções de solidariedade entre os homens
assumem a forma de uma soma de re-
lações que se manifestam entre os in-
divíduos e o sistema. Salários, preços,
lucros, impostos, cotizações sociais
são percebidos como variáveis econô-
micas isoladas de seu suporte social
real”44.

 O Estado, atualmente, funciona como
uma “caixa preta”, uma gigantesca interfa-
ce, sendo imprescindível que seja aumenta-
da a visibilidade social, tornando o social
mais visível para os cidadãos, dissipando a
neblina que permeia a atuação da Adminis-
tração Pública. A explicitação, a postura
dialógica com a sociedade, por certo, pode
favorecer o aparecimento da legitimidade
social necessária para o Poder Público. É
claro que tal desiderato não se dá sem os

necessários conflitos, mas dentro da idéia
do autor acima referido de que “o ideal de-
mocrático não consiste em negar ou ocultar
os conflitos, a pretexto de improvável ‘con-
senso’, mas em torná-los produtivos e cons-
trutivos”45.

5. Aportes Finais
As questões debatidas ao longo deste es-

tudo, portanto, são importantes para possi-
bilitar a (re)construção da doutrina admi-
nistrativista sobre a Administração Públi-
ca, devendo abandonar-se posturas dogmá-
ticas, passando-se a privilegiar uma com-
preensão mais interdisciplinar, calcada em
uma pré-compreensão significativa de va-
lores democráticos, em que a politicidade
dos direitos fundamentais é extremamente
importante.

É claro que, em razão do atual quadro
descrito ao longo da pesquisa, em especial
do domínio dos mercados econômicos e im-
posição das políticas sociais a serem adota-
das pelos administradores, há um certo ce-
ticismo, mas que não pode ser simbolizado
como impossível. Resultados a curto prazo,
efetivamente, não existirão, sendo imperio-
so cada vez mais reafirmar o trabalho de
construir uma razão emancipatória. Para con-
cretizar os direitos humanos, como mencio-
na Faria, deve ser superada a concepção ju-
ridicista em favor de práticas políticas com-
prometidas: (a) com a reconstrução ética dos
vínculos sociais; (b) com a condição de dig-
nidade humana a ser incorporada no uni-
verso normativo-institucional; (c) com a de-
salienação técnica e (d) com a substituição
dos cidadãos-servos por cidadãos plenos46.

Trata-se, por certo, de um novo horizon-
te de sentido, primando pelo caráter utópi-
co de autonomização dos sujeitos, como for-
ma de privilegiar o alargamento dos espa-
ços públicos e a solidificação da solidarie-
dade social. A Administração Pública deve
assumir uma tarefa de desenvolver proces-
sos de inclusão e não de exclusão dos cida-
dãos na vida democrática. O Poder Público,
diante da política capitalista dos mercados
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financeiros, excludente e desigual, só pode
contar com um aparato de legitimação social,
construído não necessariamente nos espa-
ços estatais, mas, ainda assim, possuindo o
caráter simbólico de público, social, cida-
dão. Essa instância democrática é criada na
própria sociedade, a fim de que os adminis-
trados sintam-se partícipes comprometidos
com os destinos do Estado. Este passa a ser
visto não como um conjunto de órgãos bu-
rocráticos, mas como um espaço de media-
ção ético-político a ser ocupado pelos cida-
dãos, sendo assim (re)funcionalizada a an-
tiga relação Estado-sociedade.

A Administração Pública assume um
grande e importante papel de invocar o “sen-
timento de civilidade”, quer dizer, passa a

“fazer algo mais do que exigir o
império da lei; é para além disso, pro-
mover a extensão da cidadania do
plano político institucional para os
demais planos econômicos, social,
cultural e familiar, mediante o reco-
nhecimento dos direitos dos indiví-
duos de influir nos destinos globais
da coletividade”47.

 Com efeito, os caminhos vislumbrados
neste estudo exigem novas linhas de pes-
quisa no Direito Administrativo, pois pas-
sam a inserir nesse ramo da ciência jurídica
alguns postulados não questionados pela
dogmática jurídica tradicional. Questões
políticas, sociológicas e filosóficas são ele-
mentos atualmente indispensáveis para
aqueles que pretendem encontrar novas
possibilidades significativas para a doutri-
na administrativista, sempre com o objetivo
de melhor entender os fenômenos da mo-
dernidade e o futuro da Administração
Pública.
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1. Introdução

Busca este trabalho situar uma dúvida ju-
rídica que tem atormentado estudiosos do
Direito Econômico, qual seja, a diferenciação
entre os crimes de gestão fraudulenta (art. 4º,
caput, da Lei nº 7.492/86) e gestão temerária
(art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86)
em Instituição Financeira, sendo certo que a
quaestio, lamentavelmente, decorre do exces-
so de simplicidade – que acabou por trans-
mudar-se em incompletitude – do art. 4º da
Lei nº 7.492/86, também conhecida como Lei
dos Crimes do Colarinho Branco, in verbis:

“Art. 4º Gerir fraudulentamente
Instituição Financeira:

Pena – Reclusão, de 3 (três) a 12
(doze) anos, e multa.

Parágrafo único – Se a gestão é te-
merária:

Pena – Reclusão, de 2 (dois) a 8
(oito) anos, e multa.”

A Lei, como se observa, foi omissa na ca-
racterização de cada conduta, apesar de sig-
nificativa a diferença entre as penas abstra-
tamente cominadas.

Crimes de gestão fraudulenta e gestão
temerária em Instituição Financeira

Leonardo Henrique Mundim Moraes
Oliveira

Leonardo Henrique Mundim Moraes Oli-
veira é Advogado e Professor de Curso Prepa-
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2. Precedente legislativo

Os termos “gestão fraudulenta” e “ges-
tão temerária” foram primeiramente utiliza-
dos pelo legislador pátrio no art. 3º, inciso
IX, da Lei nº 1.521/51 (Crimes contra a Eco-
nomia Popular), in verbis:

“Art. 3º São também crimes desta
natureza:

(...)
IX – gerir fraudulenta ou temeraria-

mente bancos ou estabelecimentos
bancários, ou de capitalização; socie-
dades de seguros, pecúlios, ou pen-
sões vitalícias; sociedades para em-
préstimos ou financiamento de cons-
truções e de vendas de imóveis a pres-
tações, com ou sem sorteio ou prefe-
rência por meio de pontos ou quotas;
caixas econômicas; caixas Raiffeisen;
caixas mútuas, de beneficência, socor-
ros ou empréstimos; caixas de pecúlio,
pensão e aposentadoria; caixas cons-
trutoras; cooperativas; sociedades de
economia coletiva, levando-as à falên-
cia ou à insolvência, ou não cumprindo
qualquer das cláusulas contratuais com
prejuízo dos interessados” (grifo nosso).

Naquela oportunidade, note-se, foram
definidas as situações em que se caracteri-
zaria a conduta típica, quais sejam, sempre
que não se cumprissem cláusulas contra-
tuais com prejuízo dos interessados, ou
sempre que a gestão anormal implicasse a
falência ou insolvência da sociedade. O cri-
me, pois, era tipicamente de dano concreto,
não bastando para caracterizá-lo a mera
conduta, se não geradora de efetivo prejuízo
ou de efeitos palpáveis no mundo material.

Mas já então não houvera preocupação
em distinguir conceitualmente as condutas:
fosse a gestão fraudulenta ou temerária, a
pena cominada era idêntica. E é essa a ori-
gem remota da atual vexata quaestio, na me-
dida em que o legislador de 1986, malgrado
intencionando a separação das hipóteses tí-
picas – tanto que fixara penas diferidas –,
preferiu não entrar na seara específica dos
dois tipos de gestão virulenta, deixando para

a doutrina um trabalho árduo e quase im-
possível, podendo-se contar nos dedos da
mão o número de obras específicas existen-
tes. Tal opção legislativa, provavelmente,
surgiu da anormal pressa com que se elabo-
rou e se editou aquela Lei, o que foi dura-
mente criticado por Manoel Pedro Pimentel
(1987, p.11).

3. Da importância da intenção do
agente no momento da prática da

conduta típica
Sabido que, entre as maiores conquistas

do direito penal brasileiro, está o princípio
da subjetividade da conduta, do qual de-
correm duas assertivas: a) ninguém pode ser
condenado sem o prévio cometimento cons-
ciente de ato comissivo ou omissivo penal-
mente reprovável; e b) a responsabilidade
deve ser individualizada e depurada para
fins de comparação com o tipo penal.

Muito se discute acerca da natureza da
responsabilidade penal adotada na Lei dos
Crimes do Colarinho Branco – se subjetiva
ou objetiva, ou seja, se dependente da apu-
ração de dolo ou culpa, ou se satisfeita com
a apuração do simples nexo de causalidade.

Entretanto, é opinião comum que o le-
gislador penal pátrio, no tocante à aprecia-
ção da prática criminosa, acata e louva, por
tradição, a teoria finalista sobre a conduta.
Assevera Júlio Fabrini Mirabete:

“... como todo comportamento do ho-
mem tem uma finalidade, a conduta é
uma atividade final humana e não um
comportamento simplesmente causal.
Como ela é um fazer (ou não fazer)
voluntário, implica necessariamente
uma finalidade. Não se concebe von-
tade de nada ou para nada, e sim diri-
gida a um fim. A conduta realiza-se
mediante a manifestação da vontade
dirigida a um fim” (1998, pp. 98/99).

Ora, relativamente aos crimes previstos
no art. 4º da Lei do Colarinho Branco, não
poderia ser diferente: também naqueles ca-
sos far-se-á mister, para a imputação de res-
ponsabilidade e mesmo para a caracteriza-
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ção do tipo, que a intenção do acusado seja
devidamente verificada, dentro dos estrei-
tos limites componentes do dolo direto ou
do dolo eventual, sendo ainda certo que, in-
trinsecamente no Direito Penal brasileiro,
vige o princípio geral de que a modalidade
culposa só é punível em havendo expressa
previsão legal.

Saliente-se que, quando o art. 25 da Lei
nº 7.492/86 aponta responsabilidade penal
sobre os administradores, controladores e
gerentes da Instituição Financeira, natural-
mente o faz sob mera intenção indicativa,
sem o condão de afastar a necessária per-
quirição dos poderes estatutários do acusa-
do para o conhecimento e a perpetração do
ato criminoso - e ainda assim, frise-se, será
condição imprescindível para o decreto con-
denatório a comprovação da efetiva autoria
do crime financeiro.

Aliás, no tocante à responsabilidade pe-
nal objetiva, emitiu interessante opinião o
respeitado doutrinador Damásio E. de Jesus,
in verbis:

“Hoje, com a introdução do prin-
cípio do estado de inocência em nos-
sa Const. Federal, segundo o qual ‘nin-
guém será considerado culpado até o
trânsito em julgado da sentença pe-
nal condenatória’ (art. 5º, LVII), essas
disposições, na parte em que admiti-
am a responsabilidade penal objeti-
va, podem ser consideradas derroga-
das, uma vez que ele é incompatível
com a presunção de dolo ou culpa”
(1995, p. 399).

4. Gestão fraudulenta: aspectos
conceituais e distintivos

A gestão fraudulenta em Instituição Fi-
nanceira pode ser tida como o recurso a qual-
quer tipo de ardil, sutileza ou astúcia hábil
a dissimular o real objetivo de um ato ou
negócio, com o que se busca ludibriar as
autoridades monetárias ou mesmo aqueles
que mantêm relação jurídica com o agente
criminoso (correntistas, poupadores, inves-
tidores, etc.). Paschoal Mantecca, comentan-

do o já referido antecedente legislativo do
art. 4º da Lei nº 7.492/86, qual seja, o inciso
IX do art. 3º da Lei nº 1.521/51, afirma que a
gestão fraudulenta

“caracteriza-se pela ilicitude dos atos
praticados pelos responsáveis pela
gestão empresarial, exteriorizada por
manobras ardilosas e pela prática
consciente de fraudes” (1985, p. 41).

Observe-se, assim, que a gestão fraudu-
lenta traz mais que um excesso de risco. O
tipo exige um dolo específico, ou seja, uma
vontade consciente do agente de praticar ato
que dará aparência de legalidade a negócio
ou situação jurídica que, em sua natureza, é
ilegal. Aqui o conceito de fraude, pois, é mais
abrangente que o do Código Civil brasileiro,
uma vez que ocorre na própria dissimula-
ção de objetivos, no tangenciamento de nor-
mas e na deliberada ludibriação de outrem.

Por isso que a gestão fraudulenta é sem-
pre um crime que serve para ocultar outro
crime, ou um ilícito administrativo. Ressal-
te-se que não se trata de crime-meio, não in-
tegra e nem é absorvido pelo crime final,
como o seria, por exemplo, a lesão corporal
causada à vítima de homicídio.

De fato, em várias ocasiões, o crime de
gestão fraudulenta serve à ocultação de um
empréstimo vedado (art.  17 da Lei nº
7.492/86). Exemplo disso ocorre quando a
Instituição Financeira, mediante operações
triangulares, e utilizando-se de interpostas
pessoas físicas ou jurídicas (“laranjas”),
culmina em transferir dinheiro para um
administrador ou para uma outra empresa
integrante do mesmo grupo econômico. Nes-
se caso, incide, quanto ao empréstimo ilegal
em si, o referido art. 17, mas, quanto ao con-
junto dos atos dissimulatórios – ou seja, as
operações triangulares e os artifícios contá-
beis de orquestração nos empréstimos aos
“laranjas” –, incide o caput do art. 4º da Lei
nº 7.492/86 – crime de gestão fraudulenta.

Vale ressaltar que, nos moldes atuais,  o
crime de gestão fraudulenta é de mera
conduta, em que “a lei não exige qual-
quer resultado naturalístico, contentan-
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do-se com a ação ou omissão do agen-
te” (Mirabete, 1998, p. 130).

Efetivamente, ao contrário do que dispu-
nha o art. 3º, IX, da Lei nº 1.521/51, exige-se
aqui apenas a prática consciente da gestão
ilícita, para o pronto enquadramento. O ob-
jetivo escuso que ensejaria os atos fraudu-
lentos, repita-se, pode ou não vir a ser al-
cançado, sendo bastante o recurso ao man-
to de atos aparentemente normais, mas que
na verdade encobrem, ardilosamente, a bus-
ca de um fim legalmente vedado.

5. Gestão temerária: aspectos
conceituais e distintivos

A gestão temerária, segundo Rodolfo Ti-
gre Maia, parte de um conceito “normativo-
cultural”, presente em outras disposições
penais, como, por exemplo, o art. 219 do Có-
digo Penal (“Raptar mulher honesta...”)
(1996, pp. 59/60). Encerra-se no tipo, pois,
o que se pode chamar conceito subjetivo, que
muito aproveita dos costumes e do senso
comum da sociedade. Apesar da certa dose
de subjetividade, o tipo previsto no parágrafo
único do art. 4º da Lei nº 7.492/86 não fere o
princípio da legalidade, conforme já decidiu
a 2ª Turma do Eg. TRF 5ª Região, quando do
julgamento do HC nº 500.038-CE (Rel. Juiz
José Delgado, DOE 3-2-90).

Comentando o dispositivo análogo con-
tido na Lei dos Crimes contra a Economia
Popular (art. 3º, inc. IX), assenta Paschoal
Mantecca que

“a gestão temerária traduz-se pela
impetuosidade com que são conduzi-
dos os negócios, o que aumenta o ris-
co de que as atividades empresariais
terminem por causar prejuízos a ter-
ceiros, ou por malversar o dinheiro
empregado na sociedade infratora”
(1985, p. 41).

A princípio, consigne-se que o risco é
algo absolutamente normal, e até necessá-
rio dentro de uma gestão ativa de Institui-
ção Financeira. O jogo de mercado e a natu-
reza dos produtos exige desenvoltura e

perspicácia, como numa aposta em que se
pode, legitimamente, ganhar ou perder. O
que deve ser observado, todavia, é que as
Instituições Financeiras, em sua maioria,
não trabalham com dinheiro próprio, mas
com o dinheiro dos correntistas e investido-
res, entregues em fidúcia.

Daí a pertinência e a justificação do tipo
penal em tela. A Instituição Financeira, uma
intermediária, necessita estar submetida a
certos limites de atuação na gestão do patri-
mônio alheio. O risco, assim, é válido e ple-
namente aceitável enquanto subscrito à nor-
malidade de um investimento ou de um pro-
duto mercadológico, devendo-se considerar
a exigência do nível de cautela não sob a
ótica do homem comum (hominus medius), e
sim sob a ótica do próprio mercado
financeiro.

Essa a razão das Resoluções do Conse-
lho Monetário Nacional (CMN) e Circula-
res do Banco Central do Brasil que estabele-
cem princípios e limites ao empenho de pe-
cúnia, como a seletividade de investimen-
tos, a diversificação dos riscos, a multiplici-
dade de clientes e a obrigatoriedade de res-
peito a garantias e requisitos básicos nas
operações de abertura de crédito pré-apro-
vado e nos financiamentos. Referidos pos-
tulados zelam por um fator de cautela im-
posto após estudos abstratos acerca do ní-
vel mínimo de segurança, necessário, em
tese, à perenidade e à credibilidade das Ins-
tituições Financeiras nacionais e, conse-
qüentemente, de todo o Sistema Financeiro
Nacional.

Isso significa que não se pode punir por
gestão temerária, por exemplo, os adminis-
tradores de um banco que sofrera perdas ir-
reversíveis por causa de um investimento
de alto risco, desde que a intenção fosse ape-
nas angariar lucros na operação, e não tri-
pudiar com o dinheiro alheio. A situação se
inverte, todavia, caso fique comprovada a
inobservância aos requisitos básicos supra-
referidos, hipótese na qual se aceitara, im-
plícita e temerariamente, que o fracasso da
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empreitada levasse à dangerosa situação de
insolvência.

Finalmente, o crime de gestão temerária
também é de mera conduta, podendo ou não
vir a se concretizar o efetivo prejuízo,
bastando, para o enquadramento penal, a
efetiva manutenção da Instituição Finan-
ceira em “corda circense”, o que sobrema-
neira repugna à relevantíssima solidez
sistêmica. Importante destacar que, na
gestão temerária, o agente não tenciona
ocultar ou alcançar tangencialmente um
negócio ilícito – apenas atua com notável
exagero e inaceitável impetuosidade em
situações que seriam inicialmente corriquei-
ras (aplicações, abatimento de dívidas,
resgate de investimentos, etc.).

Como exemplos práticos comuns de
gestão temerária, tem-se a realização de
empréstimos sem as garantias de praxe do
mercado, o perdão extremoso e inusitado de
encargos de empréstimos, o financiamento
de campanha política com recursos da
Instituição Financeira e, até mesmo, o trato
contumaz com empresas sem qualquer
confiança no mercado, o que reafirma a
diferenciação básica entre a gestão fraudu-
lenta e a gestão temerária: naquela se pratica
atos ardilosos e bem orquestrados para a
efetivação oculta de negócio naturalmente
ilegal, enquanto  nesta se submete a riscos
excessivos e irresponsáveis o patrimônio
dos correntistas e investidores, que outrora
confiaram nos freios de ousadia da Insti-
tuição Financeira.

6. Conclusão

Os crimes de gestão fraudulenta e gestão
temerária em Instituição Financeira encerram
conceitos efetivamente distintos, fulcrados
principalmente no animus do agente – a
busca de encobrir ou alcançar negócio ilícito,
para o primeiro tipo penal, e a situação de
aventurança com o dinheiro dos correntistas
e investidores, para o segundo.

Latu sensu, a questão da reprovabilidade
da gestão virulenta em Instituições Finan-
ceiras é sustentada na contrariedade direta
às proibições ou limitações fixadas em Leis,
Resoluções do Conselho Monetário Nacio-
nal e Circulares do Banco Central, especial-
mente em face da credibilidade de que o
mercado financeiro necessita para cumprir
o seu papel no incremento e aprimoramento
da sociedade de produção e consumo, o que,
em última análise, é essencial para a
concretização do sonho de desenvolvimento
industrial e tecnológico de um país.

Bibliografia

JESUS, Damásio E. de. Direito Penal - Parte Geral.
19 .  ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 1995.

MAIA, Rodolfo Tigre. Dos crimes contra o Sistema
Financeiro Nacional. São Paulo: Malheiros, 1996.

MANTECCA, Paschoal. Crimes contra a economia
popular e sua repressão. São Paulo:  Saraiva, 1985.

MIRABETE, Júlio Fabrini. Manual de Direito Penal –
Parte Geral. 13.  ed. São Paulo: Atlas, 1998.

PIMENTEL, Manoel Pedro. Crimes contra o Sistema
Financeiro Nacional. São Paulo: Revista dos Tri-
bunais, 1987.



Brasília a. 36 n. 143 jul./set. 1999 53

1. Introdução

Com o advento do Código de Defesa do
Consumidor (Lei 8.078/90), foi assegurado
ao consumidor como direito básico a
facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova
a seu favor, no processo civil, quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as
regras ordinárias de experiências (art. 6º, VII,
do CDC).

A Lei 8.078/90 incorporou ao sistema
jurídico brasileiro um avanço ao direito,
adequando normas a situações que clama-
vam por uma tutela jurídica.

O trabalho desenvolvido procura de-
monstrar a importância do inquérito civil

A inversão do ônus da prova na ação civil
pública proposta pelo Ministério Público
em defesa dos consumidores

Plínio Lacerda Martins
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público como instrumento de colheita de
provas, demonstrando a verossimilhança
do fato reclamado em juízo, por meio do
ajuizamento da ação civil pública.

Abordaremos neste trabalho a respon-
sabilidade civil do fornecedor no Código de
Defesa do Consumidor; a legitimação do MP
para a propositura da ação civil pública
envolvendo relação de consumo coletiva; os
direitos do consumidor como direito de
terceira geração; o ônus da prova no processo
civil, o momento da inversão no CDC,
quando o Ministério Público propõe ACP e
o inquérito civil público como início de prova
e constatação da verossimilhança.

2. O Ministério Público e a relação de
consumo

O desafio do presente trabalho consiste
em demonstrar que o Ministério Público, ao
propor ação civil pública com base nos autos
do inquérito civil público envolvendo
conflito na relação de consumo coletiva,
possui direito à inversão do ônus da prova,
considerando a verossimilhança da alega-
ção consubstanciada nos fatos e provas
constantes no inquérito civil.

É cediço que o Ministério Público ao
propor ação civil pública o faz, em sua
maioria das vezes, acompanhado do instru-
mento de convicção e reunião de provas
denominado inquérito civil público. Resta
saber se a ação apresentada em juízo
acompanhada do inquérito civil público irá
proporcionar a inversão do ônus da prova
para o autor.

O art. 6º, VII, da Lei 8.078/90 estabelece
que o juiz poderá inverter o ônus da prova
quando o consumidor for hipossuficiente ou
quando reconhecer a verossimilhança do
direito invocado.

Prescreve o art. 6º, VII, do codex citado:
“Art. 6º – São direitos básicos do

consumidor:
- omissis
VIII – a facilitação da defesa de seus

direitos, inclusive com a inversão do
ônus da prova, a seu favor, no processo

civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for
ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiências;”

Resta saber qual o momento próprio para
a inversão do ônus da prova na ação civil
pública.

Arrimado a este fato, constata-se que a
responsabilidade dos fornecedores no CDC
é objetiva.

Daí a abordagem preferida, que acredito
com os riscos de incidir em equívocos,
habilitar a afirmação de que o Ministério
Público possui o direito à inversão do ônus
da prova a partir da inicial, quando
proposta ação civil pública com base nos
autos do inquérito civil público envolvendo
conflito nas relações de consumo.

3. Da responsabilidade civil no Código
de Defesa do Consumidor

É notório que, no âmbito da relação de
consumo, vigora a responsabilidade civil
objetiva, prevista expressamente no Código
de Defesa do Consumidor, envolvendo o
fornecimento de produtos/serviços.

 Na forma que dispõe a norma consume-
rista, o fornecedor é responsável pelo fato
(art. 12/14 do CDC) e pelo vício do produto
ou serviço (art. 18/20 do CDC), envolvendo
um acidente de consumo por defeito ou
mesmo por vício de qualidade/quantidade.
Destarte, o fornecedor responde pelos danos
causados aos consumidores de forma
objetiva, excluindo a lei os casos de atri-
buição de responsabilidade subjetiva (tais
como a do profissional liberal, art. 14, § 4º;
das sociedades coligadas, art. 28, § 4º...).

Como conseqüência da adoção da res-
ponsabilidade civil objetiva do fornecedor
decorre o dever de indenizar ou a obrigação
destinada pela lei do consumidor, assegu-
rada na hipótese de obrigação de fazer a
tutela específica, na forma do art. 84 do CDC.

Registre-se que, em matéria de respon-
sabilidade civil por dano provocado ao
consumidor numa relação de consumo, o
fornecedor responde, independentemente
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da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por
defeitos ou vícios decorrentes do produto/
serviço, sendo necessária a prova do dano e
do nexo causal, fatos esses solidificados nos
autos do inquérito civil público, acostado
aos autos da ação civil pública proposta
pelo Ministério Público.

4. Do Ministério Público como
legitimado à propositura da ação civil

pública em defesa do consumidor

A Constituição Federal estabelece, no art.
129, III, que são funções institucionais do
Ministério Público a promoção do inquérito
civil público e a ação civil pública, para a
proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos
e coletivos.

Prescreve o art. 82 do CDC que o Minis-
tério Público possui legitimidade para a
propositura da ação civil pública em defesa
dos interesses e direitos dos consumidores
a título coletivo. A legitimação do Ministério
Público para o ajuizamento da ação civil
pública é considerada pela doutrina como
legitimação concorrente e disjuntiva, con-
forme os ensinamentos de Nelson Nery1.

Luiz Renato Topan afirma que ao Mi-
nistério Público foi outorgada essa “repre-
sentatividade”, qual seja, a legitimação
extraordinária para buscar a tutela neces-
sária à efetiva proteção dos direitos do
consumidor, contando para tanto com
instrumentos adequados, pré-processuais –
inquérito civil – e judiciais – ação civil
pública2.

5. Do direito do consumidor como
direito de terceira geração

Marshall, na sua obra clássica “Cidada-
nia, Classe Social e Status”, afirma que a
cidadania seria composta dos direitos civis
(direito de liberdade, de igualdade, de
propriedade, de segurança, direito à vida) e
direitos políticos (participação política e

eleitoral), direitos de primeira geração, e dos
direitos sociais (direito ao trabalho, saúde,
educação), direitos da segunda geração, e,
finalmente, na segunda metade do nosso
século, surgiram os chamados direitos de
terceira geração.

O magistério de Ruiz Miguel (em sua
obra jurídica “La justicia de la guerra y de
la paz, Cuadernos de filosofía del dere-
cho...”) vem incluir, nos direitos de terceira
geração, os direitos à paz, os do consumidor,
à qualidade de vida, à liberdade de informação,
destacando como direitos da terceira geração
os direitos em que o sujeito é deslocado do
indivíduo para os grupos sociais (família,
povo, nação, humanidade).

Sendo o direito do consumidor um
direito de terceira geração, não se justifica
ainda o tratamento análogo aos direitos das
gerações passadas.

É cediço que o Código de Processo Civil
possui normas para solucionar conflitos de
natureza individual, vale dizer, não con-
templa as hipóteses de solução de conflitos
de interesses/direitos coletivos.

O Código de Defesa do Consumidor,
reconhecendo a insuficiência dessa tutela,
criou mecanismos processuais para a defesa
dos interesses metaindividuais.

 Ada Pellegrini Grinover, citando Bar-
bosa Moreira, menciona os esforços pela
transformação do processo individualista,
cunhado para acudir a conflitos de interes-
ses individuais, num processo social,
adequado à sociedade contemporânea,
sendo que, de um lado, o processo desperta
para a necessidade de assegurar a tutela
jurisdicional a conflitos de interesses que,
por sua dimensão metaindividual, mal se
acomodam no quadro dos esquemas pro-
cessuais clássicos; de outro lado, busca
imprimir ao próprio tratamento dos conflitos
interindividuais feição mais consentânea
com certas exigências básicas do Estado
social de direito, facilitando o acesso à
justiça, de modo a tornar operativo o
princípio no plano substancial3.
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Nesse enfoque, restou demonstrado que
o CPC foi planejado para a composição de
conflitos de direitos individuais e não
coletivos, razão da necessidade de adapta-
ção às normas de tutela coletiva, tais como a
inversão do ônus da prova.

6. Do ônus da prova no processo civil
A regra processual impõe ao autor o ônus

de provar os fatos constitutivos de seu
direito (art. 333, I, do CPC).

O art. 332 do CPC estabelece:
“Art. 332 – Todos os meios legais,

bem como os moralmente legítimos,
ainda que não especificados neste
Código, são hábeis para provar a
verdade dos fatos, em que se funda a
ação ou a defesa.”

O Código do Consumidor estabelece, no
art. 6º, VIII, a possibilidade da inversão do
ônus da prova para a facilitação da defesa
dos direitos do consumidor, desde que
verificada a verossimilhança do fato alegado
ou a hipossuficiência do consumidor.

Resta saber qual o momento próprio para
a inversão do ônus da prova, proposta pelo
consumidor numa ação individual ou
mesmo coletiva envolvendo uma relação de
consumo.

7. Inversão do ônus da prova –
momento processual4

O Professor da UERJ Carlos Roberto
Barbosa Moreira, em palestra proferida no
Encontro do Consumidor na EMERJ, pro-
movido pelo BRASILCON, afirmou que
existem três correntes a respeito do momento
próprio para a inversão do ônus da prova.

A primeira corrente é sustentada inclu-
sive pelo jurista Candido Rangel Dinamarco,
que admite a inversão do ônus da prova por
ocasião da sentença, fundamentando que
se trata de regras de julgamento, competindo
ao juiz inverter o ônus da prova após o
término da instrução e por ocasião em que o
juiz for proferir a sentença.

Tal entendimento é também o da jurista
Ada Pellegrini Grinover, que ensina que o

momento processual para a inversão do
ônus da prova é quando o juiz sentencia,
fundamentando tratar-se de regras de juízo5.

No mesmo sentido é o posicionamento
de Cecília Matos6, citando a obra de Leo
Rosemberg7, ao afirmar que, analisando as
provas do processo, aplicará o julgador as
presunções e regras de experiência, em que
poderá presumir a verossimilhança da
existência de um direito alegado não
provado.

Essa corrente recebe resistência do
festejado doutrinador José Carlos Barbosa
Moreira, inadmitindo que o momento
processual próprio para o juiz proceder à
inversão do ônus da prova seja por ocasião
da sentença8.

Também é contrário ao momento da
inversão do ônus da prova por ocasião da
sentença o doutrinador Carlos Roberto
Barbosa Moreira, tecendo críticas a essa
corrente em razão da ofensa ao princípio
constitucional da ampla defesa9.

A segunda corrente mencionada pelo
Professor Carlos Roberto é a corrente que
admite a inversão do ônus da prova por
ocasião da inicial, sendo que essa corrente é
contestada por este e não possui aceitabili-
dade na doutrina, talvez por ausência de
elementos a justificar a inversão.

A última corrente admite a inversão do
ônus da prova por ocasião da instrução,
ocasião em que o juiz fixará os pontos
controvertidos para o deferimento da prova.
Assegura o jurista Carlos Roberto que esse
momento é ideal para a inversão do ônus
da prova, haja vista que já foi instaurado o
contraditório e que o juiz já possui elemen-
tos suficientes para o reconhecimento da
hipossuficiência do consumidor ou mesmo
da verossimilhança.

 Prescreve o art. 331, § 2º, do CPC:
“Art. 331 – Se não se verificar

qualquer das hipóteses previstas nas
seções precedentes e a causa versar
sobre direitos disponíveis, o juiz
designará audiência de conciliação,
a realizar-se no prazo máximo de 30
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(trinta) dias, à qual deverão compa-
recer as partes ou seus procuradores,
habilitados a transigir.

§ 1º – omissis
§ 2º – Se, por qualquer motivo, não

for obtida a conciliação, o juiz fixará
os pontos controvertidos, decidirá as
questões processuais pendentes e
determinará as provas a serem produ-
zidas, designando audiência de
instrução e julgamento, se necessário.”

Antonio Gidi, em artigo publicado na
Revista Direito do Consumidor, entende que
o momento propício para a inversão do ônus
da prova é por ocasião do despacho
saneador10.

8. Ônus da prova no Código de Defesa
do Consumidor

José Geraldo Brito Filomeno assevera que
talvez a grande novidade, isto sim, seja o
direito previsto no inc. VIII do mencionado
art. 6º do Código de Defesa do Consumidor,
quando fala da inversão do ônus da prova,
a seu favor, mas apenas no processo civil
quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação do consumidor, ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordiná-
rias de experiência11.

Cecília Matos, em sua dissertação de
mestrado apresentada à Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo, afirma
que a prova destina-se a formar a convicção
do julgador, que pode estabelecer com objeto
do conhecimento uma relação de certeza ou
de dúvida. Conceituando como risco sobre
a parte por não apresentar a prova que lhe
favoreça, as normas de distribuição do ônus
da prova são regras de julgamento utiliza-
das para afastar a dúvida, afirma Cecília;
sendo que, nesse enfoque, o CDC, prevê a
facilitação da defesa do consumidor por
meio da inversão do ônus da prova, ade-
quando-se o processo à universalidade da
jurisdição, já que o modelo tradicional
mostrou-se inadequado às sociedades de
massa12.

9. Do princípio da inversão do ônus da
prova do Código de Defesa do

Consumidor na ação civil pública
proposta pelo Ministério Público

É cediço que a inversão do ônus da prova
consagrada como garantia fundamental do
consumidor (art.6º , VIII, do CDC) é, na
realidade, um princípio processual, no qual
possui imediata aplicação a Lei de Ação
Civil Pública. Prescreve o dispositivo
previsto no art. 21 da LACP, acrescentado
pelo art. 117 do CDC:

“Art. 21 – Aplicam-se à defesa dos
direitos e interesses difusos, coletivos
e individuais, no que for cabível, os
dispositivos do Título III da Lei que
instituiu o Código de Defesa do Con-
sumidor.”

Respeitando as correntes doutrinárias a
respeito do momento processual da inversão
do ônus da prova, necessário tecer consi-
derações do momento processual para a
inversão do ônus da prova na ação civil
pública, quando a ação é proposta pelo
Ministério Público em defesa dos interesses
e direitos dos consumidores, com base no
inquérito civil público.

É verdadeira a premissa que o Ministério
Público quando propõe ação civil pública, é
considerado como parte qualificada, sendo
portanto imparcial, em busca do interesse
social coletivo e, por que não dizer, também
em alguns casos, a favor do próprio interesse
público. Pois bem, nesse sentido não se
justifica atribuir a inversão do ônus da
prova nos moldes tradicionais do processo
civil, destinada a solução de conflitos
individuais. Conforme foi mencionado, o
direito do consumidor é um direito de
terceira geração, sendo necessário o reco-
nhecimento pelo juiz desse avanço proces-
sual a favor da tutela dos direitos dos
consumidores, haja vista que a Constituição
Federal garante o direito de acesso à Justiça
dos consumidores.

O direito de acesso à Justiça, arrimado
ao fato da facilitação da defesa dos consu-
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midores, não tem sentido se o instrumento
processual utilizado não for adequado e
eficaz, consistindo em dificuldade de acesso
à Justiça.

Ada Pellegrini acentua que a idéia de
acesso à Justiça não mais se limita ao mero
acesso aos tribunais, não se trata apenas de
possibilitar o acesso à Justiça enquanto
instituição estatal, e sim de viabilizar o
acesso à ordem jurídica justa13.

Se o inquérito civil já possui provas
suficientes do dano causado aos consumi-
dores pelo fornecedor, laudos periciais,
documentos, certidões, etc., por que não
inverter o ônus da prova a partir da inicial
da ação civil pública proposta pelo Parquet?

A tese sustentada é que a inversão do
ônus da prova é um direito básico do
consumidor e, sempre que for comprovada
a hipossuficiência ou verossimilhança da
alegação do consumidor, o juiz deverá
inverter o ônus da prova. Dessa forma, não
fica a critério do juiz inverter o ônus da
prova; somente ao verificar os requisitos da
verossimilhança e hipossuficiência do
consumidor deve inverter a prova, pois a
inversão do ônus não opera como regras ope
judicis e sim regras ope legis.

Nesse sentido, o doutrinador Antonio
Gidi afirma que o juiz não possui “o poder
discricionário de inverter ou não o ônus da
prova em favor do consumidor”, lecionando
que, “com efeito, não diz a lei que fica a
‘critério do Juiz’ inverter o ônus da prova. O
que fica a critério do Juiz (rectius, a partir do
seu livre convencimento motivado) é a tarefa
de aferir, no caso concreto levado à sua
presença, se o consumidor é hipossuficiente
e se a sua versão dos fatos é verossímil”;
concluindo que o papel do magistrado é
meramente de aferir a presença dos requi-
sitos impostos pelo CDC14.

A bem da verdade, é lícito ao juiz não
somente inverter o ônus da prova, com base
no inquérito civil público, em razão da ve-
rossimilhança, mas inclusive proceder a
antecipação da tutela nos moldes do dispo-

sitivo previsto no art. 273 do CPC, desde que
preenchidos os requisitos legais exigidos no
dispositivo citado.

10. Da verossimilhança
Antonio Gidi afirma que verossímil é o

que é semelhante à verdade, o que tem
aparência de verdade, o que não repugna a
verdade, enfim, o provável. Sustenta ainda
Antonio Gidi que é possível fazer uma
aproximação entre a verossimilhança das
alegações do consumidor e o fumus boni
juris do processo cautelar, no qual, seria
por assim dizer, uma espécie de fumus
boni facti15.

O art. 6º, VIII, do CDC estabelece que o
juiz poderá inverter o ônus da prova no
processo civil quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação.

Também o art. 273 do ordenamento
processual civil menciona a respeito da
relevância da verossimilhança para o
deferimento da tutela antecipada, prescre-
vendo o dispositivo legal in verbis:

“O juiz poderá, a requerimento da
parte, antecipar, total ou parcialmente,
os efeitos da tutela pretendida no
pedido inicial, desde que, existindo
prova inequívoca, se convença da
verossimilhança da alegação e...”

Registra-se que a verossimilhança possui
papel relevante para a inversão do ônus da
prova, bem como para a tutela antecipada,
desde que preenchidos os demais requisitos
da lei processual (fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação, abuso
de direito de defesa, etc.).

É necessário, ainda, consignar que a
decisão de inversão do ônus da prova em
razão da probalidade do fato alegado pelo
consumidor não implica dizer que o juiz irá
proceder um julgamento prévio sobre o
mérito decidindo a causa a favor do consu-
midor. Estará apenas o juiz facilitando a
defesa dos direitos do consumidor, com base
nas provas apresentadas no inquérito civil
público, admitindo prova em contrário.
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11. Do inquérito civil público como
início de prova e constatação da

verossimilhança

11.1. Do conceito de inquérito civil público

Luiz Renato Topan, em artigo publicado
no Livro de Estudo Jurídicos, afirma que o
inquérito civil público é um instrumento de
colheita e análise de elementos tendentes a
formar a convicção de seu órgão de execução
para a propositura da ação civil pública,
citando a doutrinadora Ada Pellegrini
Grinover, que prefere denominar o inquérito
como procedimento administrativo prelimi-
nar, configurando de fundamental impor-
tância para garantir-lhe eficácia uma efetiva
investigação16.

11.2. O inquérito civil público – comprovação
do dano e nexo causal – verossimilhança –

início de prova material

A Lei da Ação Civil Pública (7.347/85)
estabelece, no art. 8º, § 1º, que o Ministério
Público poderá instaurar, sob sua presi-
dência, inquérito civil, ou requisitar, de
qualquer organismo público ou particular,
certidões, informações, exames ou perícias,
no prazo que assinalar, o qual não poderá
ser inferior a 10 (dez) dias úteis, sendo
função institucional consagrada no texto
constitucional a promoção do inquérito civil
público pelo Ministério Público, ex vi do
art. 129, III, da CF.

Desnecessário mencionar que os elemen-
tos de provas colhidos nos autos do inqué-
rito civil público têm caráter material,
conferindo a presunção de veracidade (iuris
tantum).

A doutrina consagra que o Ministério
Público é reconhecido como parte qualifi-
cada e, portanto, imparcial, sendo que a
prova colhida pelo Ministério Público nos
autos do inquérito civil público é desprovida
de interesse outro que não seja o interesse
público.

É interessante destacar que o inquérito
civil público deverá comprovar o dano
praticado aos consumidores em nível

coletivo, bem como o nexo causal, sendo
certo que a responsabilidade civil é objetiva,
arrimado ao fato de que as provas colhidas
não necessitam, em regra, de renovação em
juízo, a semelhança do que ocorre no
inquérito policial na esfera do processo
penal, em que as provas materiais não são
repetidas (ACD, laudo pericial, etc.).

No caso do inquérito civil público,
sustentamos que, na ação civil pública
proposta, acompanhada desse instrumento,
deverá o juiz, a partir da inicial, proceder à
inversão do ônus da prova na forma do
art. 6º, VIII, do CDC em razão da verossimi-
lhança demonstrada nos autos do inquérito
civil, que, na maioria das vezes, já comporta
provas técnicas, com laudos periciais
idôneos, etc.

12. Conclusão

Facilitação da defesa implica celeridade
da prestação jurisdicional. Já não mais faz
sentido a máxima “a Justiça tarda mais não
falha”. Se a Justiça tarda numa providência
a título coletivo, envolvendo uma relação de
consumo, esta já falhou!

Não se justifica mais o retardo da pres-
tação jurisdicional ao argumento do cumpri-
mento do rito ordinário para as ações indi-
viduais nem a inversão do ônus da prova
após o contraditório ou mesmo por ocasião
da sentença como sendo regras de juízo ou
mesmo de experiência. É necessário reco-
nhecer o direito do consumidor como direito
de terceira geração, direito moderno, que
acrescentou inúmeras transformações no
ordenamento jurídico material e processual.

Temos asseverado que o inquérito civil
público possui elementos de provas que têm
caráter material de presunção de veracidade
e que é despiciendo a renovação dessas
provas em juízo, à semelhança do que
ocorre no inquérito penal: tais como laudos
periciais, exames, certidões e periciais
colhidas no inquérito civil, haja vista que
foram efetivadas por órgão público de
idoneidade.
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Note-se que o direito do consumidor é
um direito de terceira geração, não podendo
ser restringido com base em normas instru-
mentais de composição de conflitos indivi-
duais e não metaindividuais, sendo certo
que o art. 90 do CDC estabelece

“Aplicam-se às ações previstas
neste Título as normas do Código de
Processo Civil e da Lei nº 7.347, de 24
de junho de 1985, inclusive no que
respeita ao inquérito civil, naquilo que
não contrariar suas disposições.”

Tendo em vista que o CDC, no art. 6º,
VIII, prevê como direito básico do consumi-
dor o direito à inversão do ônus da prova
no processo quando a alegação for verossí-
mil, facilitando assim a defesa dos direitos
dos consumidores e que essa inversão, ao
nosso juízo, é ope legis e não ope judicis, não
se justifica a não inversão do ônus da prova
quando comprovada a verossimilhança ou
mesmo a hipossuficiência.

Como vimos, o inquérito civil público se
destina à colheita de provas, tais como
documentos, certidões, exames e laudos
periciais, contendo elementos necessários
da prova do dano e do nexo causal, compro-
vando a alegação verossímil do fato ajui-
zado. Ora, se a ação civil pública proposta
pelo Ministério Público tem por fundamento
o inquérito civil público e este já contém
essas provas, por que não inverter o ônus
da prova a partir da inicial da ação proposta?

Acrescente-se ainda o fato de que a res-
ponsabilidade civil do fornecedor é objetiva,
na forma da lei consumerista, consolidando
em mais um argumento para a inversão do
ônus da prova, além do fato do inquérito
civil acompanhar a ação civil pública.

Desnecessário mencionar que a inversão
do ônus da prova, em razão da probalidade
do fato alegado, não implica dizer que o juiz
irá proceder um julgamento prévio sobre o
mérito, decidindo a causa a favor do consu-
midor, consistindo apenas na facilitação da
defesa dos direitos deste, com base nas
provas apresentadas no inquérito civil
público e na responsabilidade objetiva do
fornecedor, admitindo prova em contrário.

Em verdade, no magistério de José dos
Santos Carvalho Filho, a ação civil pública
admitiu dois tipos de tutela: a tutela
repressiva e a tutela preventiva, ou seja: a
ação civil pública pode ter por objeto a
condenação de dinheiro (indenizatória) ou
a cominação a que se abstenha de fazer
alguma coisa (obrigação de fazer), sendo que
neste último é assegurada pelo CDC inclu-
sive a execução específica na forma do art.84
do codex citado17.

Em face do exposto, considerando que o
juiz poderá inverter o ônus da prova quando
comprovada a verossimilhança e que o
inquérito civil público possui provas
suficientes para a comprovação do fato
verossímil; recomenda-se, para aprovação,
a seguinte ementa:

- O reconhecimento da inversão do ônus
da prova a partir da inicial, em favor da parte
autora no processo civil, por ocasião do
ajuizamento da ação civil pública proposta
pelo Parquet com base no inquérito civil
público, admitindo assim a verossimilhança
da alegação com base nas provas apresen-
tadas no inquérito, envolvendo um conflito
coletivo de consumo.
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1. Direitos do consumidor e direitos da
personalidade

Os direitos do consumidor, procurando-
se abarcar com essa expressão a totalidade
dos direitos conferidos aos consumidores
pela legislação específica (Lei 8.078/90), re-
presentam, em parte, uma concretização de
direitos da personalidade. Essa é a tese fun-
damental que estará a nortear a presente
investigação. Ver-se-á, sobretudo, que a in-
terligação desses ramos jurídicos não é mera
questão teórica, mas que possui reflexos prá-
ticos, já reconhecidos, de grande valia. As-
sim, esta investigação, com proposta preci-
sa, estabelece-se no sentido de delimitar o
tema, verificando a relação existente entre
os direitos do consumidor e os direitos da
personalidade, assim como de enunciar os
traços de uma Política Nacional de Relações
de Consumo, a partir dos princípios erigi-
dos pelo CDC.

Assim, está-se diante de temática extre-
mamente delicada – e a primeira mostra dis-
so é a própria discussão entre publicistas e
privatistas acerca da natureza dos direitos
do consumidor –, sendo que insta debater-
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se o tema cunhando-se seus limites teóricos
e práticos.

Nesse sentido, o que se deve trazer à bai-
la são os conceitos que lastreiam as pressu-
posições a partir das quais se estabelecem
os fundamentos dessa tese. De princípio,
portanto, definir parece constituir ativida-
de basilar na pesquisa do tema. Para isso,
serão analisados ambos os extremos da re-
lação que se pretende firmar entre direitos
da personalidade, de um lado, e direitos do
consumidor, do outro lado. Feitos esses re-
paros, partir-se-á para a discussão da espi-
nha dorsal deste escrito.

Em um extremo da relação se encontram
os direitos da personalidade, que se assu-
mem como sendo os direitos da pessoa con-
siderada em si mesma e, portanto, anterio-
res ao Estado. Nessa concepção acerca dos
direitos da personalidade radica-se um es-
sencialismo que permite identificar esses di-
reitos como anteriores até ao Estado. Mais
de perto ainda, pode-se afirmar com toda
segurança que os direitos da personalidade
são os direitos fundamentais vistos sob a
ótica do direito privado1. Os direitos da per-
sonalidade qualificam-se a partir de carac-
teres bem definidos, tratando-se de direitos
inatos, absolutos, extrapatrimoniais, in-
transmissíveis, imprescritíveis, impenhorá-
veis, vitalícios, necessários e oponíveis erga
omnes2. Podem esses direitos intrínsecos à
pessoa humana ser divididos em físicos (cor-
po, partes do corpo, membros, separados ou
não, imagem, efígie…), psíquicos (liberda-
de, intimidade, sigilo…) e morais (identida-
de, honra, intelecto…)3.

Em outro extremo da relação encontram-
se os direitos do consumidor, que são, ao
reverso, os direitos atribuídos a uma cate-
goria jurídica, a dos consumidores, como se
desume da própria definição legal de con-
sumidor,4 estereotipada para fins jurídicos,
com traços delimitados de forma artificial, e
não natural. É a posição da pessoa (física
ou jurídica) numa relação social (de consu-
mo) que a define como consumidora de pro-
duto ou serviço. Essa concepção deriva, por-

tanto, não de um essencialismo, mas sim de
uma necessidade de disciplina de um setor
de relações, avassalado pelas dimensões
quantitativas ditadas pelo capitalismo e
pelo advento de avanços modernos na tec-
nologia, na produção, na informação, na
circulação de bens, na publicidade e nas
comunicações.

2. Os direitos da personalidade nos
direitos do consumidor

Feitas essas considerações conceituais,
que delimitam e informam, definindo pre-
missas e estabelecendo conexões temáticas,
deve-se dizer que os direitos do consumi-
dor albergam, em sua textura, direitos da
personalidade. São, mais propriamente, em
parte, e não em sua totalidade, concretiza-
ção de direitos da personalidade5. Prova
disso é a extensa previsão legal existente,
que garante ao consumidor a salvaguarda
dos valores que o cercam na situação de con-
sumo, todos protegidos legalmente (direito
à vida, à saúde, à higidez física, à honra…)
e devidamente instrumentalizados (ação de
reparação por danos materiais e morais,
ações coletivas para proteção de direitos
difusos, procedimentos administrativos…).

Envolvem, portanto, os direitos do con-
sumidor, valores transcendentes,6 de modo
que a regulamentação da matéria se estabe-
lece no sentido da concretização de direitos
constitucionalmente salvaguardados7. Es-
ses valores mereceram o cuidado do legisla-
dor infraconstitucional quando da formu-
lação da arquitetura dos direitos do
consumidor.

É curioso notar a freqüência de expres-
sões vitais, como saúde, segurança…,8 pre-
sentes no bojo da Lei 8.078/90 (“saúde e
segurança dos produtos” – art. 8º; “perigo à
saúde e segurança” – art. 9º; “periculosida-
de à saúde ou segurança” – art. 10º; “não
oferece a segurança”, § 1º, art. 12; entre ou-
tras assemelhadas). Mas, não é sem menos
que essas expressões circulam com facili-
dade no interior de artigos, incisos e alíneas,
ou ainda encabeçando títulos e capítulos da
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Lei. Isso porque se trata de âmbito em que a
pessoa pode sofrer atentados de inúmeras
naturezas a direitos de personalidade, uma
vez inserida em relação de consumo.

O caráter invasivo das técnicas de co-
municação, informação, produção e circu-
lação de bens, publicidade… é que tem mo-
tivado com maior intensidade lesões a di-
reitos da personalidade, sobretudo no âm-
bito das relações de consumo. Em face da
multiplicidade de formas de contato consu-
merista, entre consumidor  e fornecedor/
prestador, uma série de lesões podem dar
ensejo à invasão do terreno dos direitos per-
sonalíssimos (cobrança vexatória; acusação
injusta de roubo ou furto; disparo indevido
de alarme de segurança em estabelecimento
comercial; inclusão de nome no SCPC; aten-
dimento discriminatório; erros em diagnós-
ticos médicos; operação estética mal-suce-
dida; falsa informação laboratorial sobre a
condição físico-imunológica de paciente;
desgaste em vôo turístico; batráquios e ma-
teriais repugnantes em bebidas ou comidas,
entre outras hipóteses)9.

Uma das flagrantes hipóteses de prote-
ção da personalidade, fragilizada nas rela-
ções de consumo, é a da reparação civil por
danos morais, legalmente acolhida, no âm-
bito dos direitos do consumidor10. Efetiva-
mente, a intimidade da relação existente
entre os direitos da personalidade e a res-
ponsabilidade civil por danos de natureza
moral é tamanha que se pode dizer que a
responsabilização contribui como meio para
a efetivação dos referidos direitos, não
obstante nem toda lesão a direito da perso-
nalidade possa acarretar necessariamente
dano moral11. De qualquer forma, o êxito da
temática moral nessa área se deve exatamen-
te ao fato de que, uma vez envolvidas as
partes em uma relação de consumo, pode-
se facilmente acarretar uma lesão a direito
humano intrínseco, ou seja, a um dos prote-
gidos direitos da personalidade. Nesse caso,
impõe-se a restitutio in integrum do lesado.

O instrumental de que dispõe o consu-
midor nesse âmbito é exatamente a ação ci-

vil de reparação de danos morais por afeta-
ção da intimidade ou da reputação (arts. 76,
159, 1.056, 1.518/ 1.532 C.Civil; art. 5º CF
88; inc. VI, art. 6º CDC), cumulável ou não
com a reparação por danos materiais (lu-
cros cessantes e danos emergentes), que ins-
trumentaliza, na relação processual, o di-
reito material previsto pelo legislador12.
Mostra dessa disposição protetiva na legis-
lação é o constante da Lei 8.078/90, em seu
art. 6º, inc. VI (“São direitos básicos do con-
sumidor: a efetiva prevenção e reparação de
danos patrimoniais e morais, individuais,
coletivos e difusos”).

Trata-se de aparato processual que efeti-
va o dever de reparar, quando da afetação
da moralidade. Aliás, no atual contexto his-
tórico-social, a moralidade tem-se mostra-
do objeto frágil e, portanto, amplamente sus-
cetível a sofrer danos, e isso em função de
relações contratuais e extracontratuais, de
modo que toda e qualquer conduta contra
ius, afora as hipóteses de abuso de direito,
caso fortuito, força maior e fato da vítima,
enseja o direito à reparação civil por lesão a
atributos da personalidade. Em caso de pro-
cedência da ação, analisada a questão pru-
dencialmente pelo juiz, deve-se aquilatar a
extensão da reparação de conformidade com
a repercussão do fato, com o patrimônio do
lesante e com a adequada averiguação da
pessoa do lesado e de seu estatuto profissi-
onal, terreno em que o arbitramento livre, ao
talante do juiz, deve-se pautar pela majora-
ção proposital, forma de desestímulo de con-
dutas similares13.

3. A política do consumo: política de
defesa de direitos da personalidade

Nesse sentido é que a defesa do consu-
midor importa na criação de mecanismos
administrativos, judiciais, associativos, re-
gulamentares… no sentido da formação de
uma cultura do consumo14. Essa cultura do
consumo não se realiza sem a forte presen-
ça de uma política nacional de consumo, ou
de relações de consumo, capaz de envolver
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empresários, governo e consumidores num
único movimento ritmado de conscientização15.

Assim, afirma-se aqui que a Política Na-
cional de Relações de Consumo, que vem
exposta e discriminada nos arts. 4º e 5º da
Lei 8.078/90, recebendo um capítulo espe-
cífico (cap. II) para o tratamento da matéria,
inserido que está dentro do Título I (“Dos
Direitos do Consumidor”), está sobretudo
voltada para o atendimento das necessida-
des dos consumidores, para o respeito à sua
dignidade, saúde e segurança, para a trans-
parência e harmonia das relações de consu-
mo, para a proteção dos interesses econô-
micos dos consumidores e melhoria de sua
qualidade de vida (art. 4º)16. Em poucas pa-
lavras, é uma política essencialmente calca-
da na necessidade de formação de uma ide-
ologia de respeito a direitos da personali-
dade. Porém, o simples fato de voltar-se para
a proteção de alguns valores intrínsecos não
significa que esteja maculada pelo intento
obsessivo de torná-los tão inatingíveis que
inviabilize sua realização prática. Prova
disso é que essa política nacional se verte
no sentido da realização de medidas de for-
talecimento não do pólo consumerista, mas
da “relação de consumo”, ou seja, do eixo
do consumo, com seus pólos equilibrados,
com sua estrutura, com suas práticas, com
suas necessidades econômicas, etc.

Assim, pode-se dizer, a Política Nacio-
nal de Relações de Consumo institui a prin-
cipiologia que haverá de reger o ramo, im-
primindo-a para que seja cumprida pelo con-
sumidor em face do Estado (arts. 4, inc. II;
82, inc. IV; 106, inc. II e 107), pelo consumi-
dor em face da empresa (arts. 26, 27 e 49),
pela empresa em face do consumidor (arts.
12 a 25; 29 a 41; 42; 51  a 54 e 61 a 80), pela
empresa em face do Estado (arts. 55, 56, 57,
58, 59 e 61 a 80), pelo Estado em face da
empresa (art. 4, incs. III, IV, V, VII e VIII) e
pelo Estado em face do consumidor (arts. 4
e 5; 105 e 106; 43 e 44)17.

Assim, sistematicamente, a ideologia de
uma política nacional de consumo envolve:

a) uma política nacional de desenvolvimento;

b) uma política nacional de proteção do
consumidor;

c) uma política nacional de incentivo ao
respeito dos direitos fundamentais;

d) uma política nacional de cultura (em-
presarial e consumerista) do consumo;

e) uma política nacional de estudos, in-
formação e divulgação de dados do setor;

f) uma política nacional de fiscalização
e efetivação de direitos neste setor18.

E a execução dessa(s) política(s) somen-
te se viabiliza pela atuação concreta dos po-
deres públicos (Judiciário, Legislativo e Exe-
cutivo, inclusive do Ministério Público), das
empresas, dos sindicatos, associações, enti-
dades de classe, dos consumidores, em con-
junto, ou seja, na articulação de medidas e
instrumentos de atuação que viabilizem sua
integral implementação 19.

4. Conclusões
Tratou-se de afirmar e discutir a tese de

que os direitos do consumidor envolvem al-
guns direitos da personalidade, sobretudo
o direito à vida, à higidez física, à honra, à
intimidade… cercando-os de efetiva prote-
ção jurídica, material e processual, no âm-
bito das relações de consumo. Destacou-se
sobremaneira o fato de que a personalidade
é objeto de proteção na legislação dedicada
à proteção do consumidor e à regulamenta-
ção das relações de consumo, e isso de vári-
as formas, por variados mecanismos, den-
tro das órbitas federal, estadual, municipal,
com atribuições distintas e concorrentes dis-
tribuídas entre os poderes públicos. Acen-
tuou-se, no entanto, o importante papel le-
vado a cabo pela ação civil de reparação por
danos morais nas relações de consumo, e
isso com o fito de se demonstrar uma apli-
cação prática da presença de direitos da
personalidade nos direitos do consumidor.

Nesse passo, e a partir do desenvolvi-
mento das idéias deste texto, pode-se afir-
mar que se trata de vislumbrar na “Política
Nacional de Relações de Consumo” uma
Política Nacional de Direitos da Personali-
dade nas relações de consumo, uma vez que
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os direitos fundamentais que ganham gua-
rida na Constituição Federal de 1988 se en-
contram efetivados em diversas dimensões,
com inúmeros desfechos, traços próprios,
matizes específicos que os singularizam,
seja diante de categorias, seja para fins de-
terminados, seja em relações específicas.
Nesse sentido que se imprimiu à matéria,
relevando-se alguns aspectos do temário, é
que uma Política Nacional de Relações de
Consumo pode representar uma Política
Nacional de Incentivo ao respeito dos Di-
reitos Fundamentais vertida para o âmbito
das relações de consumo.

Notas
1 Essa posição, de extrema importância para a

compreensão dos direitos em tela, é defendida por
Carlos Alberto Bittar, Os direitos da personalidade, 2.
ed. 1995. p. 22-23.

2 Ibid. p. 11.
3 Ibid. p. 17.
4 Lei 8.078/90, art. 2º: Consumidor é toda pes-

soa física ou jurídica que adquire ou utiliza produ-
to ou serviço como destinatário final; § único: Equi-
para-se a consumidor a coletividade de pessoas,
ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas
relações de consumo.

5 Essa preocupação quanto à topografia dos
direitos da personalidade sempre foi recorrente en-
tre os especialistas do assunto. Prova disso é o que
afirma De Cupis: “Ao passo que a intervenção do
legislador de direito privado tem sido bastante só-
bria, são numerosas as normas penais que perse-
guem infrações cometidas contra bens aptos a ser
reconhecidos como objeto de direitos da personali-
dade. Basta recordar as normas que infligem penas
por homicídio, lesões pessoais, delitos contra a li-
berdade individual, a honra, a inviolabilidade dos
segredos, e outras” (Os direitos da personalidade ,
1961, p. 34). Se encontram esparsas por todo o
ordenamento jurídico nacional as disposições que
versam sobre direitos da personalidade, como faz
notar Carlos Alberto Bittar ao elencar a legislação
que contém disposições a este respeito (C.Civil; Dec.
24559/ 34; 8489/ 92; Lei 5.988/ 74, entre outras).
Assim ocorre com direitos morais do autor, consi-
derados direitos da personalidade, porém encarta-
dos e protegidos por legislação específica (Lei
9.610/ 98), com o direito ao sigilo, encartado e pro-
tegido por legislação específica… Uma exemplifi-
cação de tratamento cauteloso do legislador frente
a uma lesão de direitos da personalidade estaria na

inibição da clonagem humana. Nessa perspectiva,
consulte-se sobre a matéria Eduardo C. B. Bittar,
Clonagem: fenômeno e disciplina jurídica, in Reper-
tório IOB de Jurisprudência, 2ª quinzena de junho de
1998, 12, 1998, texto 3/ 14482.

6 A expressão é de Carlos Alberto Bittar, na se-
guinte reflexão: “São todos valores transcendentes,
seja da personalidade humana, como definimos em
nosso livro Os direitos da personalidade (como os da
dignidade pessoal, da higidez física e mental), seja
da vida em sociedade (como os da harmonização
de interesses, da melhoria das condições de vida),
que cabe aos fornecedores de bens e de serviços,
como aos demais componentes da coletividade,
respeitar, seja, por fim, do mundo negocial na defe-
sa dos direitos assegurados no plano da teoria da
concorrência desleal (que analisamos em nosso li-
vro Teoria e prática da concorrência desleal)” (Bittar,
Direitos do consumidor, 3. ed. 1991, p. 27).

7 CF 88, art. 5º, inc. VI: “é assegurado o direito
de resposta, proporcional ao agravo, além da inde-
nização por dano material, moral ou à imagem”,
concretizado no Código de Defesa do Consumidor
pelo art. 6º, VI;  CF 88, art. 5º, inc. X: “são inviolá-
veis a intimidade, a vida privada, a honra e a ima-
gem das pessoas, assegurado o direito a indeniza-
ção pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação”, concretizado no Código de Defesa do
Consumidor pelo art. 6º, VI; CF 88, art. 5º, inc. XIV:
“é assegurado a todos o acesso à informação e res-
guardado o sigilo da fonte, quando necessário ao
exercício profissional”, concretizado no Código de
Defesa do Consumidor pelo art. 6º, inc. III; CF 88,
art. 5º, inc. XXXV: “a lei não excluirá da apreciação
do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito”,
concretizado no Código de Defesa do Consumidor
pelo art. 6º, inc. VII; CF 88, art. 5º, inc. XXXII: “o
Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do
consumidor”, concretizado no Código de Defesa
do Consumidor pelo art. 6º, incs. VIII e X, entre
outros.

8 A respeito de segurança e saúde no CDC, vide
Prado, Segurança e saúde, in Revista de Direito do
Consumidor, 10, abril/junho, 1994, p 183-195.

9 De fato: “Desse modo, desde simples compra
em supermercado, ou em loja, a realização de via-
gens, de negócios ou de lazer; desde a fruição de
serviços públicos, a internação e a manutenção em
hospitais; desde a integração a consórcios, ou a
planos de saúde, a efetivação de operações eletrô-
nicas em bancos e entidades financeiras, enfim, em
extenso universo fático, podem eclodir danos de
natureza moral” (Bittar, Defesa do consumidor:
reparação de danos morais em relações de consu-
mo, in Revista do Advogado : Dano Moral, AASP,
São Paulo, 1996, p. 25). Consulte-se em matéria
jurisprudencial, RJTJESP, 171/91.

10 “Ora, decorridos alguns poucos anos de vi-
gência do Estatuto do Consumidor – em que há,
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aliás, verdadeira declaração de princípios (art. 4º) e
sufragação de vários direitos da personalidade (art.
6º) – pode-se constatar a expressiva conscientiza-
ção da sociedade em torno das idéias expostas e,
de outra parte, o considerável caudal jurispruden-
cial formado em seu derredor, a demonstrar a per-
feita absorção, no mundo jurídico, da tese da repa-
rabilidade de danos morais” (Bittar, Defesa do con-
sumidor: reparação de danos morais em relações
de consumo, in Revista do Advogado: Dano Moral,
AASP,  São Paulo, 1996, p. 25).

11 A esse respeito o importante esclarecimento:
“Frise-se, no entanto, que nem todo atentado a di-
reitos da personalidade em geral é apto a gerar
dano de cunho moral, porque se pode esgotar em
aspectos físicos ou materiais do contexto corres-
pondente, ou, simplesmente, produzir seus efeitos,
no âmbito patrimonial, em função da classificação
adotada, que, em Clóvis Bevilácqua, encontra res-
sonância” (Bittar, Reparação civil por danos morais, 3.
ed. 1999, p. 61).

12 É o que afirma Carlos Alberto Bittar ao tratar
do sistema de responsabilidade civil colocado a
serviço do consumidor: “Nesse sentido, proclama-
ram-se os direitos fundamentais do consumidor –
em que, ao lado de alguns de caráter patrimonial,
avultam os direitos da personalidade –, instituin-
do-se, sob o prisma processual, esquemas adequa-
dos à satisfação de interesses lesados” (Bittar (co-
ordenador), Responsabilidade civil por danos a consu-
midores, São Paulo, Saraiva, 1992, p. 2).

13 Cf. Bittar, Reparação civil por danos morais, 3.
ed. 1999, p. 110-250.

14 Concordando com essa postura, pode-se as-
sinalar a posição de José Geraldo Brito Filomeno,
para quem a Política Nacional de Relações de Con-
sumo representa uma filosofia da ação: “Trata ainda
o Código de uma Política Nacional de Relações de
Consumo, justificando nossa assertiva já feita no
pórtico do presente tópico no sentido de que se
trata em última análise de uma “filosofia da ação”,
exatamente porque não se trata tão-somente do
consumidor, se não da almejada harmonia das so-
breditas “relações de consumo” ” (Código Brasileiro
de Defesa do Consumidor, 5ª edição, 1998, p. 17).

15 “São todos valores transcendentes, seja da
personalidade humana, como definimos em nosso
livro Os direitos da personalidade (como os da dig-
nidade pessoal, da higidez física e mental), seja da
vida em sociedade (como os da harmonização de
interesses, da melhoria das condições de vida), que
cabe aos fornecedores de bens e de serviços, como
aos demais componentes da coletividade, respei-
tar, seja, por fim, do mundo negocial na defesa dos
direitos assegurados no plano da teoria da concor-
rência desleal (que analisamos em nosso livro Teo-
ria e prática da concorrência desleal)” (Bittar, Direitos
do consumidor, 3.  ed. 1991, p. 27).

16 É essa, precisamente, em toda a sua extensão
e proposta, a dicção do art. 4º “A Política Nacional
de Relações de Consumo tem por objetivo o atendi-
mento das necessidades dos consumidores, o res-
peito a sua dignidade, saúde e segurança, a prote-
ção de seus interesses econômicos, a melhoria de
sua qualidade de vida, bem como a transparência
(termo corrigido pelo art. 7º da Lei 9.008/95) e har-
monia das relações de consumo, atendidos os se-
guintes princípios: I. “reconhecimento da vulnera-
bilidade do consumidor no mercado de consumo”;
II. “ação governamental no sentido de proteger efe-
tivamente o consumidor: a) por iniciativa do con-
sumidor; b) por incentivos à criação e desenvolvi-
mento de associações representativas; c) pela pre-
sença do Estado no mercado de consumo; d) pela
garantia dos produtos e serviços com padrões ade-
quados de qualidade, segurança, durabilidade e
desempenho”; III. “harmonização dos interesses dos
participantes das relações de consumo e compati-
bilização da proteção do consumidor com a neces-
sidade de desenvolvimento econômico e tecnológi-
co, de modo a viabilizar os princípios nos quais se
funda a ordem econômica (art. 170, da Constitui-
ção Federal), sempre com base na boa-fé e equilí-
brio nas relações entre consumidores e fornecedo-
res”; IV. “educação e informação de fornecedores e
consumidores, quanto a seus direitos e deveres, com
vistas à melhoria do mercado de consumo”; V. “in-
centivo à criação pelos fornecedores de meios efici-
entes de controle de qualidade e segurança de pro-
dutos e serviços, assim como de mecanismos alter-
nativos de solução de conflitos de consumo”; VI.
“coibição e repressão eficientes de todos os abusos
praticados no mercado de consumo, inclusive a
concorrência desleal e utilização de inventos e cria-
ções industriais das marcas e nomes comerciais e
signos distintivos, que possam causar prejuízos aos
consumidores”; VII. “racionalização e melhoria dos
serviços públicos”; VIII. “estudo constante das
modificações do mercado de consumo”.

17 Não se trata, portanto, de proteger o consu-
midor, ou de beneficiar uma parte da cadeia con-
sumerista: “Quando se fala em Política Nacional
de Relações de Consumo, por conseguinte, o que se
busca é a propalada harmonia que deve regê-las a
todo momento, falando o Código examinado em
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (arts.
104 e 105)…” (Código Brasileiro de Defesa do Consu-
midor, 5. ed. 1998, p. 45).

18 “A partir das diretrizes retro-assinaladas, fi-
xadas para a política do setor, o Código enuncia
como princípios fundamentais do sistema nacional
de defesa do consumidor os seguintes (art. 4º) :  o
do reconhecimento da vulnerabilidade do consu-
midor; o da proteção governamental; o da compa-
tibilização dos interesses dos consumidores e das
empresas; o da informação e o da educação de
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fornecedores e de consumidores; o do incentivo ao
controle de qualidade dos produtos e o da institui-
ção de mecanismos alternativos de solução de con-
flitos; o da coibição e da repressão de abusos no
mercado de consumo e no âmbito da concorrência
desleal; o da racionalização e da melhoria dos ser-
viços públicos; o do estudo constante das modifi-
cações do mercado de consumo” (Bittar, Direitos
do consumidor: código de defesa do consumidor, 3. ed.
1991, p. 29).

19 Nesse sentido, o complemento ao art. 4º  é
exatamente o art. 5º “Para a execução da Política
Nacional das Relações de Consumo, optará o Po-
der Público com os seguintes instrumentos, entre
outros”: I. “manutenção de assistência jurídica,
integral e gratuita para o consumidor carente”; II.
“instituição de Promotorias de justiça de Defesa
do Consumidor, no âmbito do Ministério Público”;
III. “criação de delegacias especializadas no aten-
dimento de consumidores vítimas de infrações pe-
nais de consumo”; IV. “criação de Juizados Espe-
ciais de Pequenas Causas e Varas Especializadas
para a solução de litígios de consumo”; V. “conces-
são de estímulos à criação e desenvolvimento das
Associações de Defesa do Consumidor.”
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1. Intróito

A Constituição Federal, no seu art. 5º,
inc. XXXV, elencou como direito fundamen-
tal o acesso ao Poder Judiciário, não poden-
do nem a lei impedir a apreciação de amea-
ça ou lesão de direito do particular, sendo
que o conceito de acesso à justiça vem so-
frendo transformação diária1 no intuito de
espelhar os anseios de uma sociedade, que
clama por um desfecho rápido e eficaz das
suas contendas jurídicas. Em especial, quan-
do esses direitos são cobrados do próprio
Estado, que, como arrecadador de tributos,
vem demonstrando, no curso dos anos, um
grande apetite fiscal, não se importando com
as formalidades legais de algumas exações,
baixando-as sob o manto da necessidade de
um aumento de arrecadação, mesmo que tal
imposição agrida a Lei Fundamental.

A tutela judicial efetiva, sem dilações
indevidas, é colocada à disposição para os
que possuem um juízo de probabilidade, em
que a verossimilhança se afigura de plano
como inequívoca.

O tempo deixou de ser o verdugo do de-
tentor do bom direito, em virtude de existi-
rem ferramentas processuais modernas, que
encurtam o caminho da “via crucis” da nor-
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mal sobrecarregada tramitação de uma ação
judicial.

Em realidade, o direito a uma prestação
jurisdicional célere e adequada aos anseios
de quem procura a proteção do Poder Judi-
ciário passou a ser a grande solução para
os “sofridos” litigantes contra o Estado.

E esse fenômeno não se restringe só ao
solo nacional, podendo-se averbar as pala-
vras de Mauro Cappelleti e Bryant Garth2,
como exemplo robusto:

“En realidad, el derecho a un ac-
ceso efectivo se reconoce cada vez más
como un derecho de importancia pri-
mordial entre los nuevos derechos in-
dividuales y sociales, ya que la pose-
sión de derechos carece de sentido si
no existen mecanismos para su apli-
cación efectiva. El accesso efectivo a
la justicia se puede considerar, enton-
ces, como el requisito más básico – el
‘derecho humano’, más fundamental
– en un sistema legal igualitário mo-
derno, que pretenda garantizar y no
solamente proclamar los derechos de
todos.”

Pois bem, o legislador brasileiro atento à
evolução dos tempos, e em submissão ao art.
5º, XXXV, da CF, baixou a Lei nº 8.952, de
13/12/94, que reformou alguns dos artigos
do CPC, em especial o art. 273, que, de for-
ma clara e objetiva, permite que o julgador,
a requerimento da parte, antecipe total ou
parcialmente os efeitos da tutela pretendi-
da no pedido contido na exordial, desde que
exista prova inequívoca da verossimilhan-
ça da alegação.

Sobre a antecipação de tutela pelo Juízo
singular, temos grandes estudos de ilustres
e renomados mestres, sendo despiciendo ao
enfoque que pretendemos imprimir no con-
texto sub examem debruçarmos na valiosa
doutrina sobre a antecipação de tutela, a que
alude o art. 273 do CPC.
Para objetivar o presente estudo, focaremos
os casos em que a parte se vê desprovida,
após o julgamento do mérito da quaestio, da
antecipação de tutela na primeira instân-

cia, mesmo possuindo prova inequívoca da
verossimilhança do alegado. Exemplo cla-
ro do que acabamos de afirmar são os casos
em que a parte optou pela ação ordinária
para discutir determinado direito material
tributário, ingressando incidentalmente
com competente medida cautelar para obter
o direito a uma determinada compensação
de tributos, e o Juiz, após deferir a liminar,
julga improcedente a medida cautelar e pro-
cedente em parte a ação ordinária, limitan-
do o montante a ser compensado em 30%,
em consonância com as Leis nos 9.032/95 e
9.129/95, que introduziram nova redação
ao art. 89 da Lei nos 8.212/91.

Ou, em outra hipótese, determinado Juiz
defere a antecipação de tutela requerida na
ação principal e, a posteriori, com a mudan-
ça ou substituição de magistrado, outro jul-
ga improcedente a ação, revogando a tutela
anteriormente deferida. Essas e outras ques-
tões são intrigantes e serão debatidas nos
tópicos seguintes, pois a parte que teve o
agasalho do Judiciário não pode ficar ao
talante da sua própria sorte, padecendo pe-
rante as “garras” do fisco.

Nessa moldura, surge a necessidade do
deferimento da tutela recursal, pois a parte
não possui oxigenação para aguardar o es-
gotamento de toda a tramitação processual.

2. Da legitimidade da tutela recursal
Como visto no tópico inaugural, a parte

que possuía antecipação de tutela ou limi-
nar em medida cautelar, sendo revogada a
posteriori em decorrência dos exemplos já
discorridos, mesmo sendo detentora de um
direito legitimamente reconhecido pelas
Cortes Revisoras, não é justo que seja com-
pelida a aguardar o tempo de processamen-
to e julgamento de um recurso.

Por outro flanco, também não se afigura
como correto negar a prestação jurisdicio-
nal na primeira instância para pleitos em
que se discute direito material norteado de
um cristalino juízo de plausibilidade.

As reflexões sub oculis são desenvolvidas
para enaltecer e demonstrar o cabimento da
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antecipação de tutela prevista no art. 273
do CPC no âmbito do processamento dos
processos tributários em segundo grau de
jurisdição, sendo certo que, não só nos ca-
sos narrados inerentes à competência recur-
sal, ou derivada (agravo de instrumento,
apelação, etc.), como também nos processos
de competência originária das Cortes (ação
rescisória, mandado de segurança, etc.), é
lícito o deferimento da antecipação de tute-
la.

Esse salutar princípio vem de encontro
ao atual anseio da nova ordem processual,
que gira na órbita de uma cognição sumária
e eficaz, com a efetividade da jurisdição.

O ilustre professor paulista Roberto Ar-
melin, aplaudindo a inovação ocorrida no
CPC, cita passagem expressiva do ilustre
Teori Alberto Zavascki3, para quem:

“... O dever imposto ao indivíduo
de submeter-se obrigatoriamente à ju-
risdição estatal não pode representar
um castigo. Pelo contrário: deve ter
como contrapartida necessária o de-
ver do Estado de garantir a utilidade
da sentença, a aptidão dela de garan-
tir, em caso de vitória, a efetiva e práti-
ca concretização da tutela.”

E, mais a frente, completa4:
“O direito fundamental à efetivi-

dade do processo – que denomina,
também, genericamente, direito de
acesso à justiça ou direito à ordem ju-
rídica justa – compreende, em suma,
não apenas o direito de provocar a
atuação do Estado, mas também e
principalmente em obter, em prazo
adequado, uma decisão justa e com
potencial de atuar eficazmente no pla-
no dos fatos.”

In casu, o art. 273 do CPC permite a ante-
cipação de tutela, sendo que o art. 527, II, do
mesmo estatuto processual confere ao tri-
bunal a faculdade de atribuir efeito suspen-
sivo ativo ao recurso de agravo de instru-
mento.

A doutrina5 e a jurisprudência dominan-
te entendem que o inc. II do art. 527 do CPC

não possui o condão de abranger todas as
hipóteses em que a parte demonstra o risco
de dano de difícil reparação, levando a con-
cluir, portanto, que o art. 558 do CPC permi-
te que o Relator atribua efeito suspensivo a
decisão a quo.

Todavia, se a aludida decisão recorrida
for negativa, não teria efeito algum tal reco-
mendação, visto que não há como se sus-
pender o que já é suspenso desde a sua raiz.
Ou, trocando em miúdos, da decisão que
indefere determinada recomposição tribu-
tária, não há que se suspender tais efeitos.
Apenas para se evitar prejuízos graves e de
difícil reparação para o contribuinte, visto
que a repetição de indébito é um caminho
árduo, é que a nova ordem processual per-
mite o chamado efeito suspensivo ativo, no
qual o relator possui a faculdade de anteci-
par a tutela recursal pretendida pela parte.

3. Do entendimento doutrinário
Assim, a doutrina e a jurisprudência já

pacificaram o entendimento de que a tutela
antecipada pode também ser perseguida em
sede recursal, caso não tenha sido deferida
em primeiro grau de jurisdição, desde que
atendidos os requisitos do art. 273 do Códi-
go de Processo Civil.

O eminente Desembargador Federal Car-
reira alvim6, expoente do Direito Processual
Civil pátrio, disserta com rara sensibilida-
de e clareza acerca da possibilidade, ou
mesmo da necessidade, de obtenção da tu-
tela antecipatória na seara recursal, verbis:

“Como o recurso é um direito sub-
jetivo público processual, através do
qual se objetiva um novo julgamento
do que prolatou a decisão recorrida, a
doutrina acolhe sem alarde a anteci-
pação da tutela também no tribunal.

(...)
Se a sentença é de procedência da

demanda, com recurso de efeito mera-
mente devolutivo, pode o réu, na ape-
lação, postular do relator que suspen-
da o cumprimento da decisão (art. 588,
parágrafo único), até o julgamento do
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recurso pelo tribunal. Isso fundado num
juízo de ‘probabilidade’, contra a  ‘certe-
za’ afirmada na sentença recorrida. Por
que não poderia o autor, se vencedor da
causa, e havendo recurso de efeito suspen-
sivo, ter o direito análogo de tornar exe-
qüível, desde logo, a sentença? Em tal hi-
pótese, a ‘probabilidade’ viria em reforço
da certeza.

(...)
O que não se pode afastar de todo é a

possibilidade, em tese, de a parte vitorio-
sa em primeiro grau buscar, no segundo
grau, o gozo imediato do direito reconhe-
cido na sentença, num processo que tinha
tudo para que a tutela fosse antecipada
mas não foi.” (g.n.)

No mesmo sentido leciona o sempre bri-
lhante Luiz Fux, em sua obra “Tutela de Se-
gurança e Tutela de Evidência (Fundamen-
tos da Tutela Antecipada)”, para quem a tu-
tela antecipada “pode ser requerida ao órgão
superior, caso o ofício jurisdicional de primeiro
grau não mais permita ao juiz intervir no pro-
cesso. Afinal, as expressões ‘juiz’ e ‘final julga-
mento’ também pertinem ao tribunal”7.

Não é justo que a parte, detentora de um
direito legitimamente reconhecido, seja com-
pelida a aguardar o tempo de processamen-
to e julgamento de um recurso, já que, se-
gundo adverte o mestre Luiz Guilherme
Marinoni, o Poder Judiciário “tem o grave
compromisso de atender ao direito consti-
tucional de todo cidadão a uma resposta
jurisdicional tempestiva”8.

Por fim, ressalta Teori Albino Zavascki,
com muita propriedade, em laborioso estu-
do denominado “Antecipação de Tutela e
Colisão de Direitos Fundamentais”9:

“Se a única maneira de afastar o
perigo de dano ao direito é a sua sa-
tisfação antecipada, a solução que o
novo sistema oferece é o pedido de an-
tecipação, que, igualmente, será diri-
gido ao tribunal e será apreciado pelo
órgão competente para o julgamento
do recurso, ou pelo relator, conforme
dispuser o regimento interno. A con-

cessão da medida dependerá do aten-
dimento das exigências do art. 237: ris-
co iminente de perecimento ou dano
ao direito, prova inequívoca e veros-
similhança da alegação.”

As exigências do art. 273 do CPC deve-
rão se afigurar cristalinas, visto que o re-
querimento da antecipação dos efeitos da
tutela está respaldado em juízo da probabi-
lidade (análise da verossimilhança do di-
reito).

 Por fim, Roberto Armelin, arremata10:
“Em face de tudo aqui exposto,

acreditamos que o instituto da anteci-
pação de tutela tem cabimento em se-
gundo grau de jurisdição, seja no pro-
cessamento do agravo de instrumen-
to, seja de apelação, seja de ação resci-
sória, desde que presentes os requisi-
tos legais exigidos pelo art. 273 do
CPC.”

Como visto, a doutrina citada ratifica a
legalidade do deferimento da tutela recursal.

4. Conclusão
A tutela recursal tributária se afigura

como plenamente cabível não só pelo plano
processual, como, e sobretudo, pelo fato de
o contribuinte sofrer sobrecarga tributária
insuportável, não sendo satisfativo o defe-
rimento em sumaria cognitio do pleito; sendo
certo que a acessibilidade ao Poder Judiciá-
rio a que alude o art. 5, XXXV, da CF, é aque-
la que se resume em uma plena e eficaz tute-
la, sem dilações indevidas.

O entendimento acima citado mereceu
não só consagração na doutrina e jurispru-
dência pátria, como serviu para inspirar a
Convenção Européia dos Direitos do Ho-
mem, que dispõe, no seu art. 6º, que: “qual-
quer pessoa tem direito a que sua causa seja
examinada, eqüitativa e publicamente, num
prazo razoável por um Tribunal indepen-
dente e imparcial (...).”

Dessa forma, a eficácia da tutela juris-
dicional não se compadece com um mero
direito de acesso aos Tribunais, ou a ga-
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rantia da igualdade entre as partes e im-
parcialidade na decisão, pois essa demo-
ra se traduz, afinal, numa mera declara-
ção de princípios, sem conseqüências de
fato no nível da esfera jurídica do parti-
cular ou da situação desprotegida. Tem-
se, portanto, que a tutela jurisdicional em
tempo útil significa que a sentença que
vier a ser proferida possa efetivamente
servir às pretensões de quem a requerer.

Notas
1 Cf. Mauro Cappelleti e Bryant Garth, “El acce-

so a la justicia, la tendencia en el movimento mundial
para hacer efectivos los derechos”, ed. Fondo de
Cultura Económica, México, 1ª ed., 1996, pág. 11.

2 Ob. cit., pág. 12/13.
3 “Antecipação da tutela e colisão de direitos

fundamentais”, in  Rev. do Advogado, 1995, São
Paulo, Associação dos Advogados de São Paulo,
nº 46, pág. 29.

4 Cf. Antecipação , cit., pág. 29.
5 Roberto Armelim, “Notas Sobre a Antecipa-

ção de Tutela em Segundo Grau de Jurisdição”, in
“Aspectos Polêmicos da Antecipação de Tutela”,
coordenado por Teresa Arruda Alvim Wambier,
ed. RT, 1997, pág. 445.

6 In  “Tutela Antecipada na Reforma Proces-
sual”, Ed. Destaque, pp. 58 e 60.

7 Ed. Saraiva, p. 355.
8 In  “Tutela Antecipatória, Julgamento An-

tecipado e Execução Imediata da Sentença. Ed.
RT, p. 181.

9 Revista do Advogado, nº 46, p. 33.
10 Art. cit. ant., pág. 454.
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No escopo de examinar-se a possibili-
dade ou não de reedição da medida provi-
sória, tema dos mais caros a aguçar as me-
ditações dos juristas, merecem atenção es-
pecial dois pontos. O primeiro deles se si-
tua em eventual óbice no art. 67 da CF, ao
dispor que a matéria constante de projeto
de lei rejeitado somente poderá ser alvo de
nova proposição, na mesma sessão legisla-
tiva1, mediante proposta da maioria abso-
luta dos membros de qualquer das casas do
Congresso Nacional.

Na doutrina proliferam controvérsias.
Raul Machado Horta2 vislumbra não existir
óbice sob a ótica do art. 67 da Lei Máxima,
cuja vedação se dirige unicamente aos pro-
jetos de lei rejeitados. Contudo, afirma que
dois fundamentos desaconselham a reno-
vação da medida provisória quando expres-
samente recusada, ora por projetar a apa-
rência de conflito político entre o Presidente
da República e o Parlamento, ora em virtu-
de de a própria Constituição haver ofertado
a solução a ser adotada, impondo ao Con-
gresso Nacional a obrigação de disciplinar
as relações jurídicas decorrentes das medi-
das não convertidas em lei. Quanto ao trans-
curso do trintídio sem deliberação congres-
sual conclusiva, pende pela admissibilida-
de da reapresentação contanto que o Legis-
lativo, em juízo de prelibação, conclua pelo
atendimento dos pressupostos constitucio-
nais de relevância e urgência.

Reedição de medida provisória (visão
comparativa das jurisprudências da Corte
Constitucional italiana e do STF)

Edilson Pereira Nobre Júnior

Edilson Pereira Nobre Júnior é Juiz Federal,
Professor do Curso de Direito da UFRN e
da ESMARN e  Mestre pela UFPE.
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A esse pensamento não fora infenso
Saulo Ramos3, que, a par de suster a impos-
sibilidade de incidência do art. 67 da Lei
Maior, somente concebe a reedição median-
te duas condições: a) não tenha ocorrido a
rejeição expressa da medida anterior; b) ain-
da subsistam as razões justificadoras de sua
emanação (relevância e urgência).

Sem aludir se a espécie se encaixa ou não
no art. 67 da CF, Manoel Gonçalves Ferreira
Filho4, Alexandre de Moraes5 e Caio Tácito6

afirmam ser possível a reedição apenas
quando não houver pronunciamento nega-
tivo do Congresso. O último autor, inclusi-
ve, chega a dizer ser da própria essência do
instituto analisado, que se funda na neces-
sidade e urgência do provimento, a pilastra
de sustentação da sua renovação, sendo in-
cabível que se interprete como recusa a inér-
cia parlamentar, ainda que intencional.
Ajunta, ainda, o mencionado autor a possi-
bilidade de, na rejeição expressa, vir a lume
nova medida, desde que disciplinando as-
sunto de maneira distinta daquela rejeitada.

Esse pensamento mereceu acolhida no
Poder Legislativo por meio do Parecer 01/
89, da lavra do então Deputado Federal
Nelson Jobim.

Outra corrente se posiciona contra a re-
novação, quer tenha ocorrido manifestação
expressa em contrário do Legislativo, quer
este não tenha apreciado a medida em tem-
po hábil. Equipara a falta de exame parla-
mentar ao não consentimento com a medi-
da. Assim pensam Celso Antônio Bandeira
de Mello7, Clélio Chiesa8 e Eros Grau9, este
último referenciando que o art. 67 é aplicá-
vel tanto à recusa da medida como à sua
não apreciação em tempo hábil.

Telmo Candiota10 nos apresenta quadro
diverso. Parte da consideração de que, no
prazo de 30 dias, três situações podem ser
assumidas pelo Congresso Nacional: a) não
elaboração do projeto de lei de conversão; b)
elaboração do projeto de lei de conversão e
sua não tempestiva transformação em lei; c)
recusa expressa do projeto de lei. Quanto às
duas primeiras posturas, as quais se igua-

lam pelo transcurso do prazo sem delibera-
ção parlamentar, não há dúvidas quanto à
possibilidade de reedição. No particular da
recusa expressa, advoga deve ser analisado
o caso concreto. Oferece-nos o exemplo se-
guinte: se a medida teve como motivação
uma inundação, reputada de proporções
insuficientes pelo Parlamento, nada impe-
dirá a sua renovação se, após trinta dias,
advierem chuvas torrenciais, tornando in-
suportável a situação.

Ivo Dantas11 nos apresenta posição bem
singular.  Procedendo a um cotejo com a sis-
temática do anterior decreto-lei, conclui que,
enquanto neste o texto magno era expresso
em que o silêncio parlamentar favorecia o
Executivo, atualmente opera contrariamen-
te, implicando a perda de eficácia da medi-
da. Em complemento, diz que no silêncio ou
omissão do Parlamento houve um pronun-
ciamento de natureza política.

O Supremo Tribunal Federal, por mais
de uma vez, apreciou a questão. O leading
case ocorreu, em sede de liminar, na ADIN
293-712, ajuizada para impugnar o art. 1º,  e
seu parágrafo único, da Medida Provisória
190, de 31-5-90, substancialmente idêntica
aos arts. 2º e 4º da Medida Provisória 185,
de 4-5-90, integralmente rejeitada pelo Con-
gresso Nacional. A posição fincada majori-
tariamente rematou por apenas fulminar a
reedição de medida provisória rejeitada ex-
plicitamente pelo Legislativo, tratamento
equiparado à hipótese em que o Congresso
Nacional, ao transformar a medida em lei,
altere sensivelmente os seus pontos essen-
ciais, porquanto a expedição de nova medi-
da, ratificando os termos da anterior, tam-
bém enfrentaria,  só que por via oblíqua, a
vontade soberanamente manifestada pelo
legislador  13.

Quanto à caducidade da medida provi-
sória, por sua não apreciação no trintídio
magno, a Excelsa Corte entendeu, na referi-
da oportunidade, que tal não configura mo-
dalidade de rejeição tácita, a  impedir a sua
renovação, malgrado o voto discordante do
Min. Paulo Brossard. Preponderaram, além
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do relator, os pontos de vista expendidos
pelos Ministros Sepúlveda Pertence, Carlos
Mário Velloso e Moreira Alves, ao defende-
rem que a impossibilidade de reencetar me-
dida provisória não apreciada pelo Poder
Legislativo conduziria a erigir a obstrução
como forma de manifestação majoritária do
Parlamento, situação não condizente com a
regra democrática.

Ratificando esse posicionamento, o Su-
premo Tribunal Federal, em decisões poste-
riores, a despeito de asseverar a ilegitimida-
de da reedição de medida provisória expli-
citamente rejeitada pelo Congresso Nacio-
nal, reafirmou não haver qualquer incom-
patibilidade com o Texto Magno na atitude
do Presidente da República em renová- la
quando não sobrevir, no tempo próprio, pro-
nunciamento do Legislativo. Exemplificati-
vo dessa tendência é o aresto da ADIN (Me-
dida Cautelar) 1.610-514, cujo voto do rela-
tor, Min. Sydney Sanches, faz menção a vá-
rios precedentes.

O outro argumento esgrimido contra a
reiteração está direcionado na possível des-
naturação do requisito da urgência, que se
esvairia caso tal prática permaneça por lon-
go espaço de tempo.

Gustavo Zagrebelsky15, examinando o
problema, que por primeiro afetara o consti-
tucionalismo itálico, reconhece que, nas hi-
póteses em que não se vislumbre rejeição ex-
pressa da medida pelas Câmaras, a maioria
dos comentadores se inclinam à admissibi-
lidade da reiteração, motivada pela circuns-
tância de atribuir-se a inação parlamentar à
atitude obstrucionista das minorias, embo-
ra, na sua íntima convicção, tenha a praxe
adotada como ilegítima. O entendimento
permissivo da reedição, à míngua de mani-
festação contrária das casas legislativas,
ganha corpo também com o fato de o art. 15,
letra c, da Lei 400, de 23-8-88, ser expresso
em coibi-la quando houver recusa parla-
mentar do decreto-legge, nada mencionando
quanto à inércia do Poder Legislativo.

Ainda na Itália, as mais recentes obser-
vações do fenômeno induzem verificar, por

meio desse expediente, a obtenção, por
alguns anos até, da disciplina de alguns
setores importantes da vida coletiva, de sorte
que os provimentos provisórios, muitas
vezes, têm produzido a estabilidade norma-
tiva em substituição à lei.

Ante o problema, ponderável preocupa-
ção é exposta por Alfonso Celotto16:

“Tal praxe, conseqüentemente,
lesa de maneira gravíssima o princípio
da certeza do direito, enquanto – alon-
gando de fato a provisoriedade – com-
porta que a maior parte da atividade
jurídica reste disciplinada precaria-
mente, e muitas vezes de maneira não
homogênea, por meses e meses. De tal
modo, o decreto-lei vem a ser profun-
da e radicalmente desnaturado, en-
quanto a reiteração sistemática e in-
sistida – que dá vida a um verdadeiro
e próprio procedimento alternativo de
produção normativa –  faz-lhe perder
a sua intrínseca e natural provisorie-
dade. O decreto-lei repetidamente rei-
terado cria efeitos sempre mais irre-
versíveis, importando na opinião pú-
blica uma confiança sobre a sua estabi-
lidade – como nitidamente emerge de
alguns pronunciamentos jurispru-
denciais – e, sobretudo, não coartando
o Parlamento à conversão em lei, que,
todavia,  permanece sempre livre, mas,
antes, a pronunciar-se sobre o ato e,
depois, especificamente à sanatória
dos efeitos, de qualquer maneira, pro-
duzidos pelos decretos-leis não con-
vertidos: somente a intervenção par-
lamentar pode dar firmeza ao ‘castelo
de papéis’ que veio a se formar
mediante a cadeia dos decretos-leis,
cuja decadência ex tunc produziria
efeitos desastrosos”17.

Linhas adiante, increpa a tal prática o
estigma de que se cuida de fenômeno do ter-
ceiro mundo do direito, mostrando inclusive
que, no Brasil, não constitui somente uma
forma de abuso de poder legislativo, mas
que melhor ressai como um “escândalo”,
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uma “prática cancerosa”, que frauda a Cons-
tituição. Sobre o caso brasileiro, chega ain-
da, em nota de rodapé, a exibir quadro si-
nóptico, relativo aos anos de 1988 a 1996.
Tomando-se, à guisa de ilustração, o ano de
1989, posto que no último trimestre de 1988
não houve qualquer reiteração, nota-se que,
das 103 medidas provisórias expedidas,
somente ocorreram dez renovações, o que
eqüivale a um percentual de 9,7% sobre o
total. Assinalando uma tendência cada vez
mais crescente, tem-se, no ano de 1996, 648
edições de medidas provisórias, com 15 con-
versões em lei, e 609 reiterações. Isso signifi-
ca dizer que, comparadas ao número total
de medidas provisórias, as renovações al-
cançaram o elevado percentual de 93,9%,
representando quase uma lídima apropria-
ção da função de legislar do seu titular ori-
ginário.

Em menor escala, a Itália, malgrado si-
tuar-se no chamado primeiro mundo, não
ficou indene a tais posturas. Vale citar o d.l.
1, de 2 de janeiro de 1992, reiterado vinte
vezes, e o d.l. 455, de 15 de novembro de
1993, renovado 18 vezes. Considerando-se
que, pelo art. 77 da Constituição italiana, o
prazo para conversão em lei dos decreti-le-
gge é de 60 dias, importando dizer que, adap-
tado o exemplo ao Brasil, ter-se-ia a reitera-
ção pelo dobro de vezes.

Não se pode, entretanto, olvidar o rele-
vante papel desempenhado, no particular,
pela Corte Constitucional, o qual vem pas-
sando por notável evolução. Com a Sentenza
302, de 10 de fevereiro de 1988, aquele ór-
gão principiou por tentar por um freio à rei-
teração, reputando inconstitucional, por
violar a competência constitucionalmente
garantida às regiões, a insistente repetição
do art. 12, incisos 1º, 2º e 3º, do decreto-legge
2, de 12 de janeiro de 1988. A deliberação,
porém, não surtira o objetivo desejado,
porquanto a Câmara dos Deputados, ao ins-
tante da audiência pública da Corte Consti-
tucional, já havia modificado radicalmente
o teor do diploma, inclusive o dispositivo
posteriormente tido por anulado. Aproxi-

madamente um ano após, considerou des-
conforme à Constituição a faculdade de se
introduzir, em decreto-legge posterior, a
cláusula de salvaguarda das situações
maturadas sobre a vigência dos decretos
precedentes (Sentenza 544/89).

Posteriormente, notou-se certa perplexi-
dade nas decisões 263/1994, 366/1996 e
328/1995, em que se assinalou que a Corte
parecia haver consentido com as reiterações,
ao negar que a reprodução de disposições,
por parte do Governo, pudesse ser conside-
rada como restrição da vontade das Câma-
ras. O mesmo aconteceu quando, por refle-
xo, afirmou, na Sentenza 84/1996, a possibi-
lidade de o controle sobre eventuais vícios
do decreto-legge ser transferido, em sede ju-
risdicional, aos decretos reprodutivos de
disposições do impugnado.

Mais recentemente, com a Sentenza 360,
de 24 de outubro de 1996, perfilhou uma
posição inequívoca sobre o assunto, afir-
mando que o art. 77 da Constituição põe
uma alternativa límpida, estreme de dúvi-
da, entre a conversão e a perda de eficácia
retroativa do decreto-legge, sem que o Gover-
no tenha a faculdade de invocar prorroga-
ção, ou o Legislativo possa proceder a uma
conversão serôdia, tornando, assim, insu-
perável, o prazo de sessenta dias. Em certo
modo, encontra-se a afirmação de que a re-
produção do decreto-legge

“sem introduzir variações subs-
tanciais lesa a previsão constitucio-
nal sob dois perfis: porque altera a
natureza provisória da decretação de
urgência, procrastinando, de fato, o
termo invariável previsto pela Cons-
tituição para a conversão em lei; por-
que tolhe valor ao caráter ‘extraordi-
nário’ dos requisitos da necessidade
e da urgência”18.

Igualmente, timbrou em asseverar: a) a
insistente reiteração importa em alteração
no equilíbrio posto pela Constituição nas
relações entre Governo e Parlamento, assu-
mindo aquele o papel de legislador a este
conferido; b) também resulta ofendida a cer-
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teza do direito, pois não é possível prever-
se a duração no tempo das normas repro-
duzidas, bem como o êxito final do procedi-
mento de conversão.

Em conclusão, a reiteração, quer em face
de rejeição expressa do decreto-legge, quer
pela sua não conversão em lei em sessenta
dias, não é mais tolerada. Abre-se, apenas e
tão-só, exceção quando o Governo explici-
tar motivos autônomos de necessidade e ur-
gência (autonomi motivi di necessità e urgen-
za) ou conteúdos normativos substancial-
mente diversos (contenuti normativi sostan-
zialmente diversi).

Diferentemente, o Supremo Tribunal Fe-
deral não tem apreciado o fenômeno com a
percuciência merecida. Prova disso se acha
estampada na citada ADIN 1.397-1/DF
(Medida Liminar), voltada a contestar a Lei
9.131/95, resultante da conversão da Medi-
da Provisória 661, de 18-10-94, renovada
várias vezes, recaindo a última na Medida
Provisória 1.159, de 26-10-95. Consta do voto
do relator, Min. Carlos Velloso, a seguinte
passagem:

“A reedição da medida provisória
não rejeitada pelo Congresso Nacio-
nal, ao contrário do alegado, não é
dado configurador da inocorrência
dos requisitos de urgência e relevân-
cia. Ao contrário, a reedição demons-
tra, de certa forma, a necessidade da
medida e a sua urgência”19.

Exige-se apenas, como ficou consigna-
do nas mencionadas ADINs 1.610-5 (Medi-
da Cautelar) e 1.660-SE, haver a reedição
acontecido dentro do prazo de trinta dias
de vigência da medida antecedente.

Com a devida licença, esse pensar, ado-
tado sem referência a qualquer parâmetro
temporal, excetuado o de que a renovação
advenha antes de esgotado o trintídio do
art. 62 da CF, traduz-se num desvirtuamen-
to do instituto, não mais justificável pelo não
denso argumento da obstrução parlamen-
tar. A veiculação normativa, que tinha sua
vocação direcionada para o provisório, pas-
sa a albergar forças para, por longo tempo,

reger determinadas condutas, criando efei-
tos cuja irreversibilidade, para ser obstada,
poderá provocar conseqüências desastro-
sas. O ideal de segurança jurídica, a que não
se encontra alheia a Lex Mater, periclita com
o protraimento às calendas gregas da disci-
plina definitiva da matéria. A urgência per-
de os seus contornos, esvaindo-se por com-
pleto. Isso tudo sem embargo dos enormes
embaraços – quiçá impossibilidade fática –
gerados na ativação do controle judicial de
constitucionalidade20.

Solução mais escorreita apresenta a nova
postura tomada pela jurisprudência italia-
na após maturada exegese. Hão, é claro, de
ser feitas as cabíveis adequações, guarda-
das as diferenças notadas entre ambos os
ordenamentos. Retenha-se, como visto, que
o Constituinte de 1988, em repulsa traumá-
tica à prática institucionalmente imposta aos
malsinados decretos-lei, encurtou o prazo
de conversão para o apertado lapso tempo-
ral de trinta dias. Esqueceu-se que a medida
provisória vicejaria num cenário de abertu-
ra democrática, distinto daquele que inspi-
rara a Constituição de 1969.

Saliente-se, ademais, que a Constituição
italiana, ao contrário da vigente nestas pla-
gas, não contempla, em seu texto, uma defi-
nição de urgência legislativa, remetendo-a
aos regulamentos parlamentares (art. 72, nº
2). O art. 64, §§ 1º a 4º, da nossa Constitui-
ção Federal é preciso em assinalar o ritual
imposto ao procedimento de urgência, dis-
pondo, para a movimentação do Legislati-
vo, o prazo máximo de cem dias, computa-
dos aí um decêndio para apreciação de
emendas. Daí se depreende, em linha de
máxima, que somente haverá urgência, a fim
de possibilitar a expedição de medida pro-
visória, durante período que não extravase
noventa dias, a abarcar, na melhor hipóte-
se, três edições.

Poder-se-á aduzir que, mesmo além de
tal período, ainda caberá falar-se na subsis-
tência da urgência, como, por exemplo, a
existência de crise econômica que perdure
no tempo, ou se agrave por não terem sido
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tomadas certas medidas. Mas, em tal caso,
surgirá necessária, como ressalvado na Sen-
tenza 360, de 24 de outubro de 1996, a expli-
citação de tais circunstâncias. Ora, o exercí-
cio de função legislativa pelo Executivo,
embora admitido no constitucionalismo
hodierno, não deixa de ser excepcional. Com
mais razão, redobra-se a excepcionalidade
quanto às renovações de tal prática e, de
conseguinte, a necessidade de maior con-
trole.

Ainda em compasso com a diretriz as-
sentada pela Corte Constitucional da Itália,
deve-se também deixar a salvo as hipóteses
em que se verifica a renovação da medida
sobre o mesmo assunto, mas com conteúdo
substancialmente diverso.

Em suma, a reiterada e insistente reedi-
ção de medida provisória, sem observância
do limite temporal constitucional demarca-
do à urgência legislativa, desprovida de mo-
tivação e com o mesmo conteúdo, configu-
rará situação de exceção, na qual é admiti-
da a descaracterização, inclusive judicial-
mente, daquele pressuposto de habilitação
da atividade normativa do Poder Executivo.

A Proposta de Emenda Constitucional
472/97, aglutinativa das demais existentes
na Câmara dos Deputados, bem como da
01/95, aprovada esta pelo Senado Federal,
visando conjurar o mau vezo, talvez o pon-
to mais saliente do desvirtuamento da le-
gislação pelo Executivo entre nós, plasmou
§ 3º, a ser acrescido ao art. 62 da CF, dispon-
do que a medida provisória terá um prazo
de validade de 60 dias, prorrogável apenas
por uma vez. Em que pese ao mérito da pro-
posta, resta o lamento de que tal tentativa
seria dispensável se o STF, na condição de
cústode-mor da Constituição, lançasse mão
da via interpretativa para solver o problema.
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sanatoria degli effetti comunque prodotti dai decreti
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Min. Sepúlveda Pertence na ADIN 1.753-2 –  DF
(Pleno, ac. un., DJU de 23-10-98), sede em que foi
indeferido aditamento da peça vestibular e, em con-
seqüência, tida por prejudicada ação direta, em
face de a nova edição ostentar disciplina material-
mente diversa da norma impugnada. Num primei-
ro momento, o Excelso Tribunal reputou prejudi-
cada ação direta movida contra edição anterior de
medida provisória, não obstante a identidade subs-
tancial de ambas (ADIN (QO) 1.078, rel. Min. Néri
da Silveira, DJU de 12-05-95). Tempos após,  pas-
sou-se a conceber que a reedição fosse atacada me-
diante simples aditamento à inicial,  referente à pri-
mitiva medida (ADIN (QO) 1.129, rel. Min. Fran-
cisco Rezek), autorizando-se os relatores, nas hipó-
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declará-la monocraticamente (ADIN (QO) 1.117,
rel. Min. Francisco Rezek). Não se procedendo ao
aditamento (AgRADIN 1.387, rel. Min. Carlos Ve-
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medida, com conteúdo substancialmente diverso,
a solução é o reconhecimento de que a demanda
está prejudicada.
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1. Introdução

Este trabalho tem por objetivo demons-
trar que o assédio sexual faz parte do direi-
to constitucional fundamental a uma vida
livre de violência, introduzido no sistema
constitucional brasileiro pela Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erra-
dicar a Violência contra a Mulher (Conven-
ção de Belém do Pará) ratificada pelo Brasil
em 1995, e que a ausência de sua regula-
mentação caracteriza um estado de incons-
titucionalidade por omissão passível de cor-
reção pelos mecanismos constitucionais da
ação direta de inconstitucionalidade por
omissão e do mandado de injunção.

Queremos demonstrar, primeiramente,
que a figura do assédio sexual não seria pro-
priamente uma inovação legislativa no Bra-
sil, existindo pelo menos desde a ratifica-
ção pelo Brasil da Convenção para Preve-
nir, Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher1, e que, por força do parágrafo se-
gundo do art. 5º da Constituição Federal de
1988 (CF/88), pode ser considerada norma
de natureza constitucional, fazendo parte
dos direitos fundamentais constitucionais,
e que até agora não foi regulamentada por
legislação infraconstitucional.

Assédio sexual: um caso de
inconstitucionalidade por omissão

Mônica de Melo

Mônica de Melo é Procuradora do Estado
do Estado de São Paulo, Mestre e Professora de
direito constitucional da PUC/SP, Coordenado-
ra da ONG Oficina dos Direitos da Mulher e
Diretora do Instituto Brasileiro de Advocacia
Pública (IBAP).

Sumário
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damental a uma vida livre violência. 3. O assé-
dio sexual. 4. A inconstitucionalidade por omis-
são. 5. Conclusão.



Revista de Informação Legislativa86

De forma que, pelo menos, o assédio se-
xual contra a mulher é realidade no Brasil
desde 1995 e a ausência de regulamentação
obsta a devida e adequada proteção para a
vítima do assédio sexual, o que faria incidir
a omissão inconstitucional, novidade intro-
duzida no sistema das inconstitucionalida-
des após a promulgação da CF/88.

Esclarecemos, desde já, que tanto a mu-
lher quanto o homem podem ser vítimas do
assédio sexual por atos cometidos por pes-
soas de outro sexo ou não. E a necessária e
desejável regulamentação deve ser o mais
ampla possível para prever ambas as hipó-
teses. Entretanto, este trabalho terá ênfase
no assédio sexual cometido contra a mulher,
basicamente por duas razões:

a) o assédio sexual constitucionalizado
é o assédio sexual contra a mulher, pois a
Convenção de Belém do Pará trata especifi-
camente da violência praticada contra a mu-
lher; e

b) é fato comprovado que as mulheres
são as maiores vítimas do assédio sexual2.

Portanto, está a mulher no grupo mais
diretamente atingido pelo assédio sexual. E
uma legislação nesse sentido viria a benefi-
ciá-la diretamente bem como toda a socie-
dade, pois o assédio sexual como uma das
formas de violência contra a mulher interfe-
re em inúmeras relações sociais – no traba-
lho, escola, família –, gerando ambientes de
intensa conflituosidade.

De forma que nos propomos a enfrentar
esse tema sob o prisma do Direito Internaci-
onal dos Direitos Humanos e do Direito
Constitucional, estabelecendo as relações
necessárias entre essas duas disciplinas
para que possamos trazer à reflexão o pro-
blema da inconstitucionalidade por omis-
são gerada pela falta de norma regulamen-
tadora do assédio sexual.

A proteção dos direitos humanos dentro
do sistema global (Organização das Nações
Unidas – ONU) e regional (Organização dos
Estados Americanos – OEA) compreende
um sistema geral e um sistema especial de
proteção. A Convenção Interamericana para

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência con-
tra a Mulher insere-se no sistema regional-
especial3.

No âmbito da Organização dos Estados
Americanos (OEA), a mulher é especialmen-
te protegida. A OEA trouxe significativa co-
laboração para a proteção jurídica da mu-
lher com a elaboração da Convenção Intera-
mericana para Prevenir, Punir e Erradicar a
Violência contra a Mulher4.

É de reconhecimento mundial a situa-
ção econômica, social e cultural desigual em
que vivem as mulheres. E quanto mais po-
bre o país pior é a situação da mulher.

O Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) sustentou em seu
Relatório do Desenvolvimento Humano de
1997 que “nenhuma sociedade trata suas mu-
lheres tão bem quanto seus homens”. O PNUD
criou dois índices para medir as diferenças
por gênero: o Índice de Desenvolvimento
por Gênero (IDG), que leva em conta as dife-
renças de esperança de vida, alfabetização,
matrícula na escola e renda entre homens e
mulheres, e o Índice de Poder por Gênero
(IPG), que mede o grau de participação das
mulheres na força de trabalho, nos cargos
de chefia, na política e em profissões
técnicas5.

No ranking do IDG, em geral, os países
com melhor Índice de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH) reproduzem bons indicadores
também para as mulheres, embora haja ex-
ceções: a Irlanda, por exemplo, cai doze po-
sições do ranking do IDH para o do IDG. É o
Canadá que acumula os títulos de campeão
de desenvolvimento humano e por gênero.

Entre os noventa e quatro países classi-
ficados pela ONU, a Mauritânia é aquele
em que as mulheres têm menos poder: ape-
nas 0,7% das vagas no Parlamento e 7,7%
dos cargos executivos. É o 127º colocado
num ranking que classifica 146 países de
acordo com o desenvolvimento humano por
gênero.

O Brasil ocupa no IDH o 60º lugar. Já
quando se trata do IDG, o país despenca
oito posições6.
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É em virtude desses e de outros dados
que se justifica plenamente a adoção de pro-
teção internacional particularizada para a
mulher, que assume com nitidez o perfil de
grupo vulnerável na sociedade.

No âmbito dos direitos humanos não é
diferente, e a Convenção sobre a Elimina-
ção de todas as Formas de Discriminação
contra a Mulher foi, entre as Convenções da
ONU, a que mais recebeu reservas por parte
dos países que a ratificaram7.

Não é por outra razão que em Viena, em
1993, por ocasião da Conferência Mundial
sobre Direitos Humanos, o movimento de
mulheres levou a bandeira de luta: “os di-
reitos da mulher também são direitos hu-
manos”, ficando consignado na Declaração
e Programa de Ação de Viena (item 18) que:

“Os direitos humanos das mulhe-
res e das meninas são inalienáveis e
constituem parte integral e indivisí-
vel dos direitos humanos universais”.

Foi essa a primeira vez que se reconhe-
ceu, em um foro internacional, que os direi-
tos da mulher são direitos humanos8.

Também por essa razão é que se renova,
agora, essa reflexão por ocasião do qüinqua-
gésimo aniversário da Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos (1948).

Enfim, a violência praticada contra a mu-
lher é um dado inquestionável da realidade
mundial e a Convenção Interamericana
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência
contra a Mulher (Convenção) reconhece ex-
pressamente em sua parte preambular que
a violência em que vivem muitas mulheres
das Américas, sem distinção de raça, reli-
gião, idade ou qualquer outra condição, é
uma situação generalizada.

E o direito da mulher a uma vida livre de
violência no âmbito público e privado (art.
3º da Convenção) inclui o igual direito de
não ser assediada sexualmente, garantin-
do-lhe o direito de estar legalmente
protegida.

O Brasil, enquanto não normatizar in-
fraconstitucionalmente o assédio sexual,
conferindo-lhe a necessária efetividade, es-

tará em mora. Estará em mora no cenário
internacional, no qual assumiu a obrigação
internacional de incluir, em sua legislação
interna, normas necessárias para prevenir,
punir e erradicar a violência contra a mu-
lher (art. 2º, “b”, c/c art. 7º, “c”, da Conven-
ção). Estará em mora no que tange às suas
obrigações internas, pois as normas cons-
tantes de tratado geram direitos na órbita
nacional e no caso específico, por tratar-se
de norma com status constitucional, a sua
não-efetividade por ausência de norma in-
fraconstitucional reguladora gera a incons-
titucionalidade por omissão (§ 2º do art. 103,
c/c inciso LXXI do art. 5º e § 2º do art. 5º
todos da CF/88).

2. Direito constitucional fundamental a
uma vida livre de violência

A Convenção foi aprovada pela Assem-
bléia Geral da Organização dos Estados
Americanos em 9 de junho de 1994 e ratifi-
cada pelo Brasil em 27 de novembro de 1995.
E, ao lado da Convenção sobre a Elimina-
ção de todas as formas de Discriminação
contra a Mulher (ONU-1979) e da Declara-
ção de Pequim (1995), tem a mulher como
preocupação central, como foco principal de
proteção, pois constatou-se, ao longo do tem-
po, a insuficiência da fórmula da “igualda-
de entre todos” presente nos documentos
gerais iniciais, desde a Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos (ONU 1948), e
repetida na Declaração Americana dos Di-
reitos e Deveres do Homem (OEA - 1948).

Antes mesmo da Convenção de Belém
do Pará, a preocupação específica com a vi-
olência contra a mulher mereceu uma De-
claração sobre a Eliminação da Violência
contra a Mulher adotada pela Assembléia
Geral da ONU em 20 de dezembro de 1993
(A/RES/48/104). Nessa Declaração, a As-
sembléia Geral reconheceu que a violência
contra a mulher era uma manifestação da
histórica desigualdade de relações de po-
der entre mulheres e homens, nas quais as
mulheres eram especialmente vulneráveis.
E que a violência contra a mulher era um
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obstáculo para o implemento da igualdade,
desenvolvimento e paz, considerando o as-
sédio sexual como violência contra a mu-
lher ocorrida no âmbito público, no âmbito
do trabalho, em instituições educacionais e
em quaisquer outros lugares9.

A Declaração exemplifica algumas con-
dutas que podem ser compreendidas como
violência contra a mulher, referindo-se ex-
pressamente à mutilação genital da mulher
e outras práticas tradicionais prejudiciais à
mulher. É um ponto importante, que fre-
qüentemente esbarra na problemática do
relativismo cultural e que não foi mencio-
nado pela Convenção de Belém do Pará. A
Declaração, nesse ponto específico, avança
mais na proteção da mulher, determinando
inclusive que os Estados não devem invo-
car qualquer costume, tradição ou conside-
ração religiosa para evitar suas obrigações
com respeito à eliminação da violência con-
tra a mulher.

As estudiosas americanas dos direitos
da mulher Elizabeth A.H. Abi-Mershed e
Denise L. Gilman11 assinalam que uma área
prioritária nos direitos humanos é assegu-
rar o direito que a mulher tem a estar livre
de todo o tipo de violência. E somente recen-
temente tem sido explorada a extensão em
que a violência própria de gênero, especial-
mente quando perpetrada por atores priva-
dos, cai dentro da competência do direito
internacional dos direitos humanos.

No âmbito da Organização dos Esta-
dos Americanos (OEA), antes da edição
da Convenção de Belém do Pará, alguns
documentos importantes a respeito da vi-
olência contra a mulher a precederam. A
Consulta Interamericana sobre a Mulher e a
Violência de 1990, a Declaração sobre a Er-
radicação da Violência contra a Mulher,
aprovada nesse mesmo ano pela Vigésima
Quinta Assembléia de Delegadas, e a Reso-
lução AG/RES 1128 (XXI-O/91), “Proteção
da Mulher contra a Violência”, foram docu-
mentos precursores na área da violência da
mulher, embora sem a mesma força do tra-
tado internacional, que foi o ponto culmi-
nante daquele processo.

A Convenção de Belém do Pará começa
por reconhecer que a violência contra a
mulher constitui violação dos direitos hu-
manos e liberdades fundamentais, limitan-
do total ou parcialmente à mulher o reco-
nhecimento, gozo e exercício desses mesmos
direitos e liberdades11.

A Convenção define como violência con-
tra a mulher qualquer ato ou conduta base-
ada no gênero que cause morte, dano ou so-
frimento físico, sexual ou psicológico à mu-
lher, tanto na esfera pública como na esfera
privada (art. 1)12.

Dessa forma, a Convenção reconhece ex-
pressamente que a violência é um fenôme-
no que afeta todas as esferas de vida da
mulher: a vida na família, escola, trabalho e
comunidade.

Assim, tanto a violência doméstica foi
contemplada, como a violência ocorrida
no espaço público, ou seja, na comunida-
de (art. 2º).

A violência contra a mulher abrange a
violência física, sexual e psicológica (art. 2º).
A convenção faz referência a algumas con-
dutas específicas, dando porém uma reda-
ção aberta, possibilitando a existência de
outras condutas não-previstas. Assim, ao
tratar da violência ocorrida no âmbito da
família ou unidade doméstica, cita o estu-
pro, maus-tratos e abuso sexual, sem excluir
“outras formas” (art. 2º, “a”). Ao tratar da
violência ocorrida na comunidade, cita
como exemplo o estupro, abuso sexual, tor-
tura, tráfico de mulheres, prostituição for-
çada, seqüestro e assédio sexual no local de
trabalho, instituições educacionais, serviços edu-
cacionais ou qualquer outro local, sem também
excluir “outras formas” (art. 2º, “b”).

O direito a uma vida livre de violência é
um direito fundamental das mulheres na
esfera pública e privada (art. 3º).

A Convenção estatui que a mulher está
protegida pelos demais direitos previstos em
todos os instrumentos regionais e interna-
cionais relativos aos direitos humanos (art.
4º), mencionando expressamente o direito a
que se respeite sua vida, integridade física,
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mental e moral; direito à liberdade e à segu-
rança pessoais; direito a não ser submetida
a tortura; direito a que se respeite a dignida-
de inerente à sua pessoa e a que se proteja
sua família; direito a igual proteção perante
a lei e da lei13; direito a recurso simples e
rápido perante tribunal competente que a
proteja contra atos que violem os seus direi-
tos; direito de livre associação; direito de
professar a própria religião e as próprias
crenças, de acordo com a lei; e direito a ter
igualdade de acesso às funções públicas de
seu país e a participar nos assuntos públi-
cos, inclusive na tomada de decisões.

A Convenção entende que a violência
contra a mulher impede e anula o exercício
dos direitos civis, políticos, econômicos, so-
ciais e culturais (art. 5º). De forma que, pa-
ralelamente à violência física, sexual e psi-
cológica, estaria ocorrendo uma violação
àqueles direitos14. Daí a gravidade da vio-
lência contra a mulher, que é capaz de le-
sar vários bens jurídicos protegidos
simultaneamente.

Do exposto, podemos resumir que a Con-
venção traz em seu art. 3º que:

“Toda mulher tem direito a uma
vida livre de violência, tanto no âmbi-
to público como no privado.”

A Convenção entende que a violência con-
tra a mulher abrange a violência física, sexu-
al e psicológica e que uma das formas de vio-
lência contra a mulher é assédio sexual:

“Art. 2º Entender-se-á que violên-
cia contra a mulher inclui violência
física, sexual e psicológica:

a. (...);
b. que tenha ocorrido na comu-

nidade e seja perpetrada por qual-
quer pessoa e que compreende, en-
tre outros, violação, abuso sexual,
tortura, maus-tratos de pessoas, trá-
fico de mulheres, prostituição força-
da, seqüestro e assédio sexual no lugar
do trabalho, bem como em instituições edu-
cacionais, estabelecimentos de saúde ou
qualquer outro lugar”. (grifo nosso)

Ficou assim estabelecida a existência do
assédio sexual no Brasil quando este ratifi-
cou a Convenção em 1995.

E aqui chegamos a um dos pontos prin-
cipais dessa monografia, que diz respeito à
natureza desse direito trazido por Tratado
Internacional do qual o Brasil faça parte.

Dispõe o § 2º do art. 5º da CF/88 que:
Art. 5.º Todos são iguais perante a lei,

sem distinção de qualquer natureza, garan-
tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do di-
reito à vida, à liberdade, à igualdade, à se-
gurança e à propriedade, nos termos seguin-
tes:

(...)
§ 2.º Os direitos e garantias expressos

nesta Constituição não excluem outros de-
correntes do regime e dos princípios por ela
adotados, ou dos tratados internacionais
em que a República Federativa do Brasil seja
parte.

A pergunta que agora se faz é se estaria
o direito a uma vida livre de violência e, con-
seqüentemente, o assédio sexual constitucio-
nalizado pelo § 2º do art. 5º da CF/88.

A natureza das normas que ingressam
no sistema jurídico brasileiro pela porta do
§ 2º do art. 5º tem gerado alguma discussão
por parte dos estudiosos do direito consti-
tucional e do direito internacional dos di-
reitos humanos.

De forma que se apresentam pelo menos
duas correntes. Há aqueles que, a despeito
da redação do § 2º do art. 5º da CF/88, con-
tinuam atribuindo às normas constantes dos
tratados internacionais de direitos huma-
nos natureza de norma infraconstitucional15

e há aqueles que passaram a atribuir a es-
sas mesmas normas o status de norma cons-
titucional16.

A primeira posição, confere mais força
ao artigo 102, III, “b”, que confere ao Supre-
mo Tribunal Federal competência para jul-
gar recurso extraordinário decorrente de de-
cisão que tenha julgado tratado (internacio-
nal) inconstitucional, também alegando que,
se os tratados internacionais tivessem a
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mesma hierarquia das normas constitucio-
nais, seu procedimento de incorporação não
poderia ser diferente daquele previsto para
a aprovação de emenda constitucional. O
Supremo Tribunal Federal, em recente jul-
gado, acabou dando prevalência à Consti-
tuição Federal no caso de conflito entre as
duas ordens, assinalando que os compro-
missos assumidos pelo Brasil em tratado
internacional de que seja parte não minimi-
zam o conceito de soberania do Estado-povo
na elaboração da sua Constituição 17.

A segunda posição, por meio de uma in-
terpretação sistemática da Constituição Fe-
deral, concluiu que há uma primazia no tra-
tamento dado pela CF/88 aos tratados in-
ternacionais que tratam dos direitos huma-
nos. Assim, esses tratados gozam, na ordem
jurídica brasileira, um tratamento privilegi-
ado. Dessa forma, o artigo que confere ao
Supremo Tribunal Federal poder de decidir
sobre a constitucionalidade de tratado in-
ternacional (art. 102, III, “b”) não pode ser
aplicado aos que tenham por objeto direitos
humanos, os quais, segundo Flávia Piove-
san, possuem “privilégio hierárquico” em
relação aos demais tratados, o que foi confe-
rido por nossa Constituição em atenção à
matéria de que tratam19.

Essa posição de primazia dos direitos
humanos é plenamente amparada pela atu-
al Constituição, que elege como fundamen-
to da República a dignidade da pessoa hu-
mana (art. 1º, III) e a cidadania (art. 1º, II),
que diz que o Brasil tem de se reger, em suas
relações internacionais, pela prevalência
dos direitos humanos (art. 4º), que diz que é
objetivo fundamental do Brasil promover o
bem de todos, erradicar a pobreza e a margi-
nalização e construir uma sociedade justa,
livre e solidária (art. 3º, I, III e IV), que inver-
teu a ordem de apresentação dos direitos
fundamentais que passaram a constar dos
primeiros artigos da Constituição.

Por essas razões é que entendemos como
mais adequada a teoria que atribui às nor-
mas constantes dos tratados de direitos hu-

manos o status de normas constitucionais. É
a interpretação que melhor atende ao espí-
rito e à letra do § 2º do art. 5º da CF/88.

Em decorrência dessa natureza particu-
lar dos tratados internacionais de direitos
humanos, seria necessaria apenas uma mu-
dança constitucional no sentido de harmo-
nizar o seu tratamento. Haveria necessida-
de de se ressalvar que os mecanismos nor-
mais de denúncia que funcionam para os
demais tratados não podem ser aplicados
da mesma forma aos tratados internacionais
que disponham sobre os direitos humanos
sob pena de não se estar respeitando sua
natureza de norma constitucional. Na me-
dida em que esses direitos são constitucio-
nais, é de todo incoerente que a vontade
unilateral do Poder Executivo possa supri-
mi-los quando a Constituição tem vedação
expressa para que o próprio Congresso Na-
cional, que expressa a vontade geral, possa
fazê-lo no que tange aos direitos constituci-
onais formais.

Nas relações internacionais e para fim
de verificação do direito subjetivo no âmbi-
to internacional, os tratados internacionais
contêm mecanismos de proteção contra o
desligamento imediato de um Estado, geral-
mente requerendo um prazo razoável para
que o instrumento de denúncia surta efeito,
sendo certo que tal ato não excluirá o Esta-
do-parte do cumprimento das obrigações
decorrentes do tratado durante sua vigên-
cia, nem pode ser utilizado como ardil para
acarretar a suspensão do exame de denún-
cias de sua violação20.

De todo o exposto, podemos concluir que
o direito constitucional a uma vida livre de
violência e do assédio sexual reveste-se de
natureza constitucional por força do § 2º do
art. 5º da CF/88 e a sua não-regulamentação
afetando sua efetividade configura a incons-
titucionalidade por omissão dos poderes pú-
blicos. Para essa regulamentação, a própria
Convenção – embora não fornecendo o con-
ceito – fornece algumas pistas. É o que vere-
mos a partir do próximo capítulo.
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3. O assédio sexual

Mas o que vem a ser o assédio sexual?
Justamente pela falta do conceito legal e de
suas implicações é que vem sendo dificulta-
da a sua prevenção, punição e erradicação
no Brasil. O comportamento é velho conhe-
cido de todos, mas carece de legislação in-
fraconstitucional para gozar da eficácia ju-
rídica. Por falta de norma é que as pessoas
assediadas acabam resolvendo seus confli-
tos à margem do direito e muitas vezes com
sérios prejuízos para a(o) assediada(o).

A cartilha A violência contra a mulher e a
impunidade: uma questão política20 relata que:

“Em São Paulo, a primeira mani-
festação pública de repúdio ao atos
de assédio sexual se deu em frente à
fábrica metalúrgica, ECHLIN, em ja-
neiro de 1985. Desde então ocorreram
algumas manifestações dessa nature-
za. Mas o tema assédio sexual, sobre-
tudo no local do trabalho, ainda é tido
como tabu”.

A cartilha também refere que, no plano
jurídico, não há leis especiais que punam
os assediadores, havendo necessidade de
colocar essa lei na reforma do Código Penal
e Trabalhista.

A Convenção de Belém do Pará faz re-
ferência ao assédio sexual no local do tra-
balho, em instituições educacionais, es-
tabelecimentos de saúde ou quaisquer
outros lugares, caracterizando-o como um
ato de violência.

O assédio sexual tem sido visto basica-
mente como um problema nas relações do
trabalho. Nos Estados Unidos, onde já en-
contra legislação própria, é visto como pro-
blema de discriminação sexual que viola o
Título VII do Civil Rights Act of 1964. O as-
sunto é tratado por um órgão administrati-
vo especializado, que é a Comissão de Igual-
dade de Oportunidades no Emprego (Equal
Employment Opportunity Commission -
EEOC)21. O assédio sexual é definido por
essa Comissão e a Suprema Corte America-
na confere status de lei federal a essas nor-
mas emanadas da Comissão22.

A Comissão passou a definir o assédio
sexual a partir de 1980 como avanços sexu-
ais indesejados, pedidos de favores sexuais
e outras condutas verbais ou físicas de na-
tureza sexual quando a submissão ou rejei-
ção a essas condutas afetam, explícita ou
implicitamente, o emprego de alguém, in-
terferem injustificadamente com o desempe-
nho do trabalho ou criam um ambiente de
trabalho hostil, ofensivo ou intimidativo.

Diz ainda que o assédio sexual pode en-
volver uma variedade de circunstâncias,
entre as quais: a vítima, assim como o asse-
diador, podem ser mulher ou homem; a víti-
ma não precisa ser do sexo oposto; o assedi-
ador pode ser o supervisor da vítima, um
agente do empregador, um supervisor de
outra área, um colega de trabalho ou alguém
de fora da empresa; a vítima não precisa ser
a pessoa assediada, mas pode ser qualquer
um afetado pela conduta ofensiva; o assé-
dio sexual pode ocorrer sem dano econômi-
co para a vítima ou sua demissão.

A Comissão ressalva que a conduta do
assediador deve ser indesejada dentro do
ambiente de trabalho. E o empregador deve
estabelecer procedimentos que visem preve-
nir a ocorrência do assédio sexual.

A EEOC recomenda à vítima informar
diretamente ao assediador que sua con-
duta é indesejada e que deve ser interrom-
pida. E que a vítima deve utilizar algum
mecanismo de reclamação ao emprega-
dor, ou sistema de queixa disponível no
local de trabalho.

Ao investigar alegações de assédio se-
xual, o EEOC observa o quadro geral: as cir-
cunstâncias, tais como a natureza dos avan-
ços sexuais e o contexto nos quais os inci-
dentes alegados ocorreram. A apuração das
alegações é feita a partir dos fatos caso a
caso.

E a prevenção é considerada a melhor
maneira de eliminar o assédio sexual no lo-
cal de trabalho. Os empregadores são esti-
mulados a dar os passos necessários para
prevenir a ocorrência do assédio sexual. Eles
devem comunicar aos empregados de modo
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claro que o assédio sexual não será tolera-
do. Eles podem fazê-lo estabelecendo um
efetivo processo de reclamação e tomando
medidas imediatas e apropriadas quando
um(a) empregado(a) reclama23.

Analisando a legislação de diversos paí-
ses (países da Ásia, a Austrália, Espanha,
França, Áustria, Dinamarca, Alemanha, Ar-
gentina, Peru, Costa Rica etc.), Robortella e
Pastore24 concluíram que o assédio é normal-
mente concebido como chantagem contra a
mulher, para obrigá-la a conceder favores
sexuais a fim de obter o emprego, mantê-lo,
ser promovida ou obter qualquer tipo de
modificação, com abuso de autoridade por
parte do empregador ou do superior hierár-
quico exteriorizando-se por gestos ou pro-
postas de natureza sexual que constrangem
e humilham as mulheres. Na França, Itália
e Suécia, também há tipificação penal para
o assédio sexual.

No Brasil, já temos alguns estudos sobre
o assunto. José Pastore e Robortella,25 estu-
diosos da área jurídica, procuram dar sua
visão sobre o assédio sexual:

“O assédio sexual ocorre no con-
texto das relações face-a-face e carac-
teriza-se pelo uso abusivo do poder
de uma parte em relação à outra, vi-
sando à obtenção de favores sexuais”.
“Em termos práticos, o assédio sexu-
al inclui iniciativas verbais, não-ver-
bais e físicas”.

 Como é possível constatar, a definição é
menos abrangente que a norte-americana.
Pois naquela definição nem sempre a práti-
ca sexual é o fim almejado, mas as condutas
promovem um ambiente hostil, intimidati-
vo e ofensivo no trabalho, o que por si só
seria suficiente para caracterizar uma situ-
ação de assédio sexual.

Isaac Charam26, da área médica, para de-
finir o assédio, ora se utiliza de conceitos
dos léxicos, ora de um manual apresentado
pelo Sindicato das Secretárias do Estado de
São Paulo a respeito do assédio sexual. Diz
ele que assediar é perseguir com insistên-
cia, importunar, molestar com perguntas ou

pretensões insistentes, assaltar. Assédio em
sentido figurado, é a insistência importuna
junto de alguém com perguntas, propostas,
pretensões etc. Já segundo o Manual Preven-
tivo de Assédio Sexual do Sindicato das Se-
cretárias do Estado de São Paulo, o assédio
sexual é qualquer comportamento de natu-
reza sexual inoportuno ou indesejável. O
assédio sexual ocorre mais por questões de
poder e controle do que propriamente por
questões de sexo.

Na legislação, começam a surgir diver-
sas propostas para regular o assédio sexual.
A totalidade das propostas27 buscam crimi-
nalizar a conduta do assédio sexual tratan-
do-o como um problema afeto ao direito
penal.

Vejo com reservas a preocupação exclu-
siva com a criminalização.

Concordo plenamente com o EEOC nor-
te-americano quanto à importância da pre-
venção do assédio sexual. Nesse sentido,
faz-se fundamental uma lei que contemple
políticas de prevenção do assédio sexual na
área da educação nas relações de trabalho,
que é o local onde mais ocorre o assédio se-
xual. Naturalmente, pode e deve ser pensa-
do para a nova legislação o assédio que pode
ocorrer em outras relações de abuso de po-
der: na escola, em hospitais, na igreja, nas
relações familiares.

Uma lei que trate do assédio sexual deve
ter implicações na área do direito do traba-
lho, civil, administrativo e penal, nessa or-
dem de importância. É preciso determinar
que o empregador tenha códigos de condu-
ta eficientes para evitar o assédio sexual no
ambiente de trabalho. É preciso investir em
mecanismos de responsabilidade civil, in-
denizando-se dano material e moral, repen-
sando-se os tipos de responsabilidade que
se pode atribuir ao assediador, inclusive
para a empresa que colabora por ação ou
omissão. É preciso delinear melhor as im-
plicações do assédio nas relações trabalhis-
tas e, por fim, as medidas penais, mas ape-
nas com penas alternativas que possibili-
tem a efetiva reeducação do assediador,
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tomando o devido cuidado para não
resvalar na tipificação das condutas mais
graves que já têm previsão no Código
Penal28 ,diferenciando o assédio sexual do
constrangimento ilegal.

Por enquanto, em face da ausência des-
sa legislação necessária para a regulamen-
tação do assédio sexual, o Brasil permanece
omitindo-se inconstitucionalmente.

4. A inconstitucionalidade por omissão
A Convenção confere importantes res-

ponsabilidades aos Estados na missão de
proteger a mulher da violência no âmbito
privado e público. O enfoque da Convenção
é a prevenção, punição e erradicação da violên-
cia contra a mulher. Os Estados têm de to-
mar medidas para prevenir a violência, in-
vestigar diligentemente qualquer violação,
perseguindo a responsabilização dos vio-
ladores, e assegurar a existência de recur-
sos adequados e efetivos para a devida com-
pensação para as vítimas das violações.

A Convenção adotou a sistemática de de-
veres exigíveis de imediato, previstos no ar-
tigo sétimo, e de deveres exigíveis progres-
sivamente, previstos no artigo oitavo.

Os deveres constantes do artigo oitavo
assumem a feição de medidas programáti-
cas a serem adotadas paulatinamente e re-
ferem-se, em sua maior parte, a medidas
educativas. São medidas principalmente
preventivas, destinadas a evitar a violência
contra a mulher. Essas medidas, por sua
própria natureza, carecem de justiciabilida-
de imediata junto à Comissão Interamerica-
na de Direitos Humanos, por meio do siste-
ma de petições. Porém, elas deverão ser obri-
gatoriamente referidas no sistema de prote-
ção realizado por meio dos relatórios nacio-
nais enviados à Comissão Interamericana
de Mulheres (art. 10).

Ponderamos, entretanto, que os Estados-
Membros não podem esconder-se sob o
manto da “progressividade”, para nada fa-
zer em relação às medidas de caráter pre-
ventivo e educativo. Se nenhum passo é
dado no sentido da realização dessas medi-

das, não se pode falar em adoção progressi-
va, mas sim em omissão total do Estado.
Pensamos que tal comportamento não só
pode, como deve ser submetido à Comissão
de Direitos Humanos na forma do artigo 12
para declarar a omissão do Estado-Parte na
implementação da Convenção.

Os deveres constantes do artigo sétimo
são exigíveis de imediato, havendo a possi-
bilidade de submeter o Estado-Parte à Co-
missão Interamericana de Direitos Huma-
nos por meio do sistema de petições, (art.
12) quando não satisfeitos pelo Estado obri-
gado. Esses deveres, normalmente, atuam
para erradicar e punir a violência contra a
mulher.

Os Estados, ao ratificarem o Pacto, com-
prometem-se a adotar, por todos os meios
apropriados, e sem demora, políticas desti-
nadas a prevenir, punir e erradicar a vio-
lência contra a mulher (art. 7º).

Para tanto, é exigido do próprio Estado e
de suas instituições, autoridades, funcioná-
rios e pessoal que se abstenham de atos e
práticas de violência contra a mulher e ajam
com zelo para prevenir, investigar e punir,
estabelecendo procedimentos jurídicos jus-
tos e eficazes para a mulher sujeita à violên-
cia, inclusive, entre outros, medidas de pro-
teção, juízo oportuno e efetivo acesso a tais
processos, sendo que esses mecanismos ju-
diciais e administrativos devem ser aptos a
assegurar à mulher vítima da violência o
efetivo acesso à restituição, reparação e ou-
tros meios de compensação justos e eficazes
e exigir do agressor que se abstenha de per-
seguir, intimidar e ameaçar a mulher ou de
fazer uso de qualquer método que danifi-
que ou ponha em perigo sua vida ou inte-
gridade ou danifique sua propriedade.

Outro ponto que merece ser destacado,
por relacionar diretamente com este capítu-
lo, diz respeito à necessidade do Estado de
incorporar na sua legislação interna normas
penais, civis, administrativas e outras que
sejam necessárias para prevenir, punir e er-
radicar a violência contra a mulher, bem
como modificar ou revogar normas e práti-
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cas jurídicas ou consuetudinárias que res-
paldem a persistência e a tolerância com
esse tipo de violência. Ou seja, é importante
que à proteção internacional se some a pro-
teção interna.

Ou seja, o Estado-Parte está obrigado in-
ternacionalmente a legislar internamente
para que se efetive, em sua totalidade, a Con-
venção na órbita interna.

Dentro dessa ótica, quando o Brasil não
adota legislação capaz de prevenir, punir e
erradicar o assédio sexual, está deixando
de cumprir a norma internacional, o que
poderia gerar uma reclamação internacional.

No plano interno, pensamos ser possí-
vel caracterizar a inconstitucionalidade por
omissão pela ausência de norma regulamen-
tadora apta a dar sentido e alcance efetivo,
concreto à norma constitucional que prevê
o assédio sexual.

A Constituição Federal de 1988, de for-
ma inovadora, previu a possibilidade da in-
constitucionalidade por omissão:

“Art. 5.º Todos são iguais perante
a lei, sem distinção de qualquer natu-
reza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à li-
berdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:

(...)
LXXI - conceder-se-á mandado de

injunção sempre que a falta de norma
regulamentadora torne inviável o exer-
cício dos direitos e liberdades consti-
tucionais e das prerrogativas ineren-
tes à nacionalidade, à soberania e à
cidadania;

Art. 103. (*) Podem propor a ação
de inconstitucionalidade:

(...)
§ 2.º Declarada a inconstituciona-

lidade por omissão de medida para
tornar efetiva norma constitucional,
será dada ciência ao Poder competen-
te para a adoção das providências
necessárias e, em se tratando de ór-
gão administrativo, para fazê-lo em
trinta dias.”

(*) Emenda Constitucional nº 3, de 1993.
Por outro lado, esse novo sistema de in-

constitucionalidades liga-se umbilicalmen-
te ao tema da eficácia das normas constitu-
cionais, pois o objetivo é tornar efetiva a
Constituição. A omissão foi considerada
constitucional e

“esta inovação constitucional expres-
sa ruptura com a concepção que ad-
mite na Constituição um elenco de
normas destituídas de qualquer apa-
rato sancionatório, que não apresen-
tam qualquer resposta à sua violação,
que não ordenam, proíbem ou permi-
tem em lapso temporal determinado
e, sobretudo, normas que estão condi-
cionadas unicamente à vontade do
poder, que a assume como obrigação
moral ou, no máximo, política. Fixa-
se, assim, a idéia de que todas as nor-
mas constitucionais são verdadeiras
normas jurídicas dotadas de aplica-
bilidade, que desempenham uma fun-
ção útil no ordenamento”29.

A omissão constitucional decorre do si-
lêncio do legislador quando está definitiva-
mente obrigado, pela própria Constituição,
a editar as normas necessárias para sua pró-
pria efetivação. A essa obrigação se soma a
regra do § 1º do art. 5º, determinando que as
normas definidoras dos direitos e garantias
fundamentais têm aplicação imediata. O
que vem a reforçar a necessidade da ação
legislativa que obriga o legislador a dar apli-
cabilidade ao assédio sexual, constitucio-
nalizado como norma definidora de direito
fundamental.

De forma que podemos concluir que a
previsão do § 2º do art. 5º da CF/88, que
nos permite conferir natureza de norma
constitucional à norma convencional que
trouxe o direito a uma vida livre de violên-
cia e de assédio sexual, já foi um grande
avanço no sistema jurídico brasileiro. Po-
rém, a singela previsão não gera as conse-
qüências necessárias e desejadas pela pró-
pria Convenção. É imperioso que se proce-
da à regulamentação por força do novo qua-
dro constitucional que se delineou com a
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promulgação da Constituição, consagran-
do a inconstitucionalidade por omissão e
aplicabilidade imediata dos direitos e ga-
rantias fundamentais.

5. Conclusão
A violência é um problema complexo. O

assédio sexual só pode ser enfrentado en-
volvendo medidas judiciais, administrati-
vas, legislativas, econômicas, sociais e cul-
turais, sem as quais fica impossível dar um
tratamento global a esse sério problema.

Segundo Maria Angélica Fauné30, as raí-
zes da violência são mais profundas e estão
no machismo que está arraigado na cultura
centro-americana. Para o machismo, a vio-
lência constitui um valor positivo, um com-
ponente central na construção da identida-
de masculina, cujos atributos são a dureza,
a força, a agressividade. Essa violência se
inicia desde o casamento, no qual a união é
vivida como uma relação entre possuidor
(homem) e possuída (mulher). Os filhos tam-
bém são tratados como propriedade dos
pais. O conceito de amor legitima os elos e
as exigências de fidelidade. A impossibili-
dade de estabelecer relações eqüitativas den-
tro da relação afetiva, entre pais e filhos,
entre mães e filhos, entre irmãos e irmãs, faz
com que a violência seja um mecanismo de
solução dos conflitos31.

Em virtude desse componente cultural,
que não pode ser ignorado, é que se faz
igualmente fundamental a ação educativa32.
Somente por meio de políticas públicas efe-
tivas no campo da educação, o problema da
violência poderá ser minimizado. Dessa for-
ma, as medidas repressivas e punitivas pre-
sentes na Convenção de Belém do Pará ad-
quirem significado renovado se houver por
parte dos Estados envolvidos um compro-
metimento eficaz com a prevenção da vio-
lência contra a mulher.

Nesse sentido Norberto Bobbio,33 ao afir-
mar que o problema grave de nosso tempo,
com relação aos direitos humanos, não é mais

o de fundamentá-los, e sim o de protegê-los.
De todo o exposto nesta monografia, em

síntese, podemos extrair as seguintes con-
clusões:

O assédio sexual faz parte do direito
constitucional fundamental a uma vida li-
vre de violência, introduzido no sistema
constitucional brasileiro a partir do § 2º do
art. 5º da CF/88 pela Convenção Interame-
ricana para Prevenir, Punir e Erradicar a Vi-
olência contra a Mulher (Convenção de Be-
lém do Pará) ratificada pelo Brasil em 1995.

Por se tratar de direito constitucional
fundamental, ou seja, norma constitucional,
a ausência de sua regulamentação, neces-
sária à sua efetivação, caracterizaria um es-
tado de inconstitucionalidade por omissão
passível de correção pelos mecanismos cons-
titucionais existentes.

Notas
1 Também conhecida por Convenção de Belém

do Pará. Foi aprovada pela sessão plenária da Or-
ganização dos Estados Americanos (OEA) em 09-
06-1994 e ratificada pelo Brasil em 27-11-1995.
Pode ser encontrada vertida para o português na
obra Instrumentos internacionais de proteção dos direi-
tos humanos. São Paulo: Centro de Estudos da Pro-
curadoria Geral do Estado, 1996. p. 289-298.

2 As pesquisas disponíveis apontam para a
maciça incidência do assédio sexual contra as mu-
lheres. PASTORE, José, ROBORTELLA, Luiz Car-
los A. Assédio sexual no trabalho – O que fazer? São
Paulo: Makron Books do Brasil, 1998. pág. 1 e segs.
nos trazem alguns exemplos: “Nos países mais in-
dustrializados, o assédio sexual está-se tornando
um penoso problema trabalhista. Em pesquisa rea-
lizada pela revista Fortune entre as 500 maiores
empresas americanas, quase 90% das funcionárias
entrevistadas disseram ter percebido intenções de
assédio sexual por parte de seus superiores. (...) As
pesquisas revelam que, de fato, certos grupos são
mais vulneráveis do que outros. Entre as pessoas
mais assediadas estão as mulheres jovens, as inici-
antes no mercado de trabalho, as que executam
trabalhos temporários, as que trabalham em condi-
ções precárias, as deficientes e as representantes de
minorias. Em quase todos os países, as profissões
mais assediadas são as que expõem a mulher a
uma posição de subordinação marcante em rela-
ção ao homem. É o caso das empregadas domésti-
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cas, garçonetes, vendedoras, funcionárias de escri-
tório, enfermeiras, aeromoças e estudantes (Ba-
ckhouse e Cohen, 1978)”. Por fim, ainda ressaltam
os autores que “de acordo com os dados disponí-
veis, em 90% dos casos as mulheres são assediadas
por homens. Em 9%, o assédio sexual ocorre entre
pessoas do mesmo sexo. Em 1%, o homem é asse-
diado pela mulher (Konrad e Gutek, 1986; AFL-
CIO, 1996)”.

3 Ver a esse respeito PIOVESAN, Flávia. Direi-
tos da Mulher na Sociedade Contemporânea. mimeo,
ao ressaltar que o sistema especial de proteção re-
alça o processo de especificação do sujeito de direi-
to, no qual o sujeito passa a ser visto em sua espe-
cificidade e concreticidade (ex.: protegem-se as mu-
lheres, a criança, os grupos étnicos minoritários, as
vítimas de tortura, . ..). Já o sistema geral de prote-
ção (ex: Pactos da ONU de 1966) tem por endere-
çado toda e qualquer pessoa, concebida em sua
abstração e generalidade (ninguém, todos,...). Vale
dizer, torna-se insuficiente tratar o indivíduo de
forma genérica, geral e abstrata. Torna-se necessá-
ria a especificação do sujeito de direito, que passa
a ser visto em sua peculiaridade e particularidade.
Nessa ótica, determinados sujeitos de direitos, ou
determinadas violações de direito exigem uma res-
posta específica, diferenciada. Nesse cenário, as
mulheres devem ser vistas nas especificidades e
peculiaridades de sua condição social. Importa o
respeito à diferença e à diversidade, o que lhes as-
segura um tratamento especial.

4 É importante ressaltar que a Convenção de
Belém do Pará existe porque a própria Organiza-
ção dos Estados Americanos reconheceu que a
mulher vive, preponderantemente, numa situação
de violência. Trata-se, portanto, da proteção espe-
cial de um grupo vulnerável. SILVA, Marlise Vina-
gre. Violência contra a mulher: quem mete a colher?;
São Paulo: Cortez Editora, 1992, p. 73 pondera
que, “embora a violência esteja presente na relação,
não sendo um fenômeno de um único vetor, mas
sim um fenômeno de mão-dupla, as práticas de
violência, sobretudo de violência física, da mulher
em relação ao homem não são muito comuns. Quan-
do estas ocorrem, geralmente, a situação de tensão
na relação já está num nível insuportável ou ela
agride seu companheiro para se defender”.

5 No Brasil, há uma pesquisa recente de AVE-
LAR, Lúcia publicada sob o nome Mulheres na Elite
Política Brasileira - Canais de Acesso ao Poder. São
Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 1996. Série
Pesquisas n. 6, na qual a autora trata da presença
das mulheres nos canais de acesso ao poder, ou
seja, todas as posições ligadas diretamente ao sis-
tema eleitoral e as altas posições referentes às es-
truturas burocrático-administrativas, às ministeri-
ais, às judiciais, às sindicais e partidárias, nas agên-
cias várias de representação de interesses, que me-

rece ser consultada na medida em que traça um
interessante panorama da exclusão da mulher nes-
sas estruturas, num país ainda carente de dados a
esse respeito.

6 Dados extraídos a partir de matéria publica-
da no jornal A Folha de São Paulo. São Paulo, 6-7-
1997. Caderno Mundo.

7 Ver a esse respeito ALVES,J.A. Lindgren. Os
direitos humanos como tema global. São Paulo: Ed.
Perspectiva, 1994, p. 57.

ABI-MERSHED, A.H. Elizabeth, GILMAN, L.
Denise no artigo intitulado La comisión interameri-
cana de derechos humanos y su informe especial en
derechos de la mujer: una nueva iniciativa para
examinar el estatus de la mujer en las américas. In:
PROTECIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERE-
CHOS HUMANOS DE LAS MUJERES , San José,
C.R.: Instituto Interamericano de Derechos Huma-
nos, CLADEM, 1997. p. 173, observaram a esse
respeito que os sete membros da Comissão Intera-
mericana de Direitos Humanos estão comissiona-
dos para representar coletivamente a todos os Es-
tados Membros da OEA e que, nos 37 anos desde a
sua criação, somente três mulheres foram eleitas
como membros. E, no caso da Corte Interamerica-
na de Direitos Humanos, criada desde 1979, so-
mente uma mulher funcionou como juíza. GIL-
BERT, Lauren. Balance de la relatoría especial so-
bre la mujer en la comisión interamericana de dere-
chos humanos. In:  PROTECIÓN INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJE-
RES , San José, C.R.: Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, CLADEM, 1997. p. 177 obser-
va, no mesmo sentido, que a Comissão Interameri-
cana de Mulheres, órgão responsável pelo bem-es-
tar da mulher dentro da estrutura da OEA, desem-
penha um papel muito limitado, o que se deve, em
parte, ao fato de não possuir o mesmo poder que a
CIDH para receber denúncias, conduzir investiga-
ções, publicar informes e fazer recomendações aos
Estados-membros ou mesmo encaminhar casos à
Corte Interamericana, o que também é observado
por ABI-MERSHED, A.H. Elizabeth e GILMAN, L.
Denise. op. cit., p. 157.

8 GILBERT, Lauren. op. cit., p. 177.
9 A íntegra do texto da Declaração pode ser

encontrada na obra The United Nations and the ad-
vancement of women. New York: The United Nations
Department of Public Informations, 1995. The Uni-
ted Nations Blue Books Series, Vol. VI. p. 459-462.
ALVES, J.A. Lindgren. op. cit. p. 131, aduz que a
Declaração “é importante inter alia  porque define
essa modalidade específica de violência e estabele-
ce o compromisso – é bem verdade que não-jurídi-
co – dos Estados e da comunidade internacional
com sua eliminação. Com essa Declaração, e gra-
ças, em parte, à Conferência de Viena, existe agora,
portanto, definição legal internacional para a vio-
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lência de gênero, sabidamente uma das formas de
violações de direitos humanos mais recorrentes e
abafadas, porque freqüentemente praticada no re-
cesso do lar e nos recintos de trabalho, e dissimula-
das pelos costumes”.

10 Op. cit. p. 162.
11 Como bem observam ABI-MERSHED, A.H.

Elizabeth, GILMAN, Denise L. Gilman, op. cit. p.
166, a elaboração e entrada em vigor desta Conven-
ção é um avanço destacável, sendo extremamente
valioso proporcionar uma definição interamerica-
na de violência contra a mulher e a mesmo tempo
especificar as obrigações que têm os estados-mem-
bros de promover e proteger os direitos das mulhe-
res de estarem livres de violência. O desafio atual é
a implementação e cumprimento da mesma. KRS-
TICEVIC, Viviana. La Denuncia individual ante la
comisión interamericana de derechos humanos en
el sistema interamericano de protección de los dere-
chos humanos. In:  PROTECIÓN INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJE-
RES. San José, C.R.: Instituto Interamericano de De-
rechos Humanos, CLADEM, 1997, p. 198, também
observa que a Convenção define o termo “violência
contra a mulher” de modo muito generoso.

12 É interessante notar a percepção que tem a
própria mulher, que é a vítima da violência, a res-
peito dessa questão. Uma pesquisa qualitativa re-
alizada por PIMENTEL, Sílvia, PANDJIARJIAN,
Valéria intitulada Percepções das mulheres em relação
ao direito e à justiça . Porto Alegre: Sergio Fabris Edi-
tor, 1996, p. 30, revelou que várias mulheres, ao
serem indagadas sobre a violência doméstica, emi-
tiram respostas que colocaram a empregada do-
méstica como uma vítima da violência doméstica.
Ainda sobre o conceito de violência, segundo as
autoras, é difícil classificar quando um ato de agres-
são constitui este ou aquele tipo de violência. “O
mais das vezes, o que se pode dizer é que se ressal-
ta mais um aspecto ou outro. Por exemplo: toda a
agressão física é ao mesmo tempo uma agressão
psicológica à mulher, pois fere a sua auto-estima, o
que lhe acarreta graves conseqüências” (...) “Já a
mais sutil e, portanto, a menos percebida forma de
violência talvez seja a psicológica, que pode ser
denominada simbólica. Atua na vítima de forma,
às vezes, sorrateira, expressando a relação autori-
tária de poder, implicando com freqüência frusta-
ções, traumas e inibições, bem como reprodução
deste tipo de comportamento por parte daqueles
que a ela se submetem”. A respeito da violência
doméstica, concluem as autoras que “importa re-
gistrar que praticamente todas as manifestações
parecem permitir a nós a seguinte interpretação:
existe uma familiaridade/proximidade das mu-
lheres entrevistadas com o tema da violência do-
méstica e uma percepção crítica a respeito”.

13 Essa Convenção avança ao tratar da discrimi-

nação quando prevê que o direito de toda mulher a
ser livre de violência abrange, entre outros, o direito
da mulher a ser livre de todas as formas de discri-
minação e o direito a ser valorizada e educada livre
de padrões estereotipados e práticas sociais e cul-
turais baseadas em conceitos de inferioridade ou
subordinação (art. 6).

14 O Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID) divulgou, por meio do jornal Folha de São
Paulo . 8-2-1988. Caderno Mundo. p. 14, os dados
de uma interessante pesquisa sobre violência con-
tra a mulher realizada em 1997 nas capitais Santi-
ago (Chile) e Manágua (Nicarágua). Uma das con-
clusões é que a mulher agredida fisicamente, psico-
logicamente ou sexualmente por seu companheiro
costuma receber um salário bastante inferior ao de
uma trabalhadora que não é vítima desse tipo de
violência, ou seja, a violência doméstica empobrece a
mulher. Após entrevistar mais de 300 mulheres per-
tencentes a diversas classes sociais em cada uma
das cidades, os pesquisadores do BID concluíram
que 40% das mulheres de Santiago e 52% das de
Manágua haviam sido vítimas de alguma agressão
de seus companheiros em 1996. Em Santiago, os
salários de mulheres vítimas de agressões sérias
correspondiam, em média, a apenas 39% dos salá-
rios do restante das trabalhadoras. Em Manágua, o
percentual obtido foi de 57%. O motivo é que as
mulheres agredidas tendem a ser menos produti-
vas: faltam mais ao trabalho, têm dificuldade de
concentração, baixa-estima, sofrem de depressão e
estresse, sendo constantemente perturbadas por
seus companheiros no local de trabalho. Essas
mulheres também tendem a procurar mais os ser-
viços de saúde, e um lar violento repercute no de-
sempenho das crianças na escola.

LIGHTLE, Juliana, DOUCET, Elizabeth H. As-
sédio sexual no local do trabalho: um guia para a pre-
venção. trad. Isabel Paquet de Araripe. Rio de Ja-
neiro: Qualitymark. 1993. p. 23, mencionam um
estudo governamental do início da década de 80
sobre o assédio sexual que revelou no EUA que o
tempo e a produtividade perdidos devido ao assé-
dio sexual custaram aos cofres públicos 188,7 mi-
lhões de dólares num período de dois anos. Qua-
renta e dois por cento das mulheres e 14% dos ho-
mens declararam que tinham sofrido assédio. Quan-
do as pesquisas foram repetidas dali a cinco anos,
os custos tinham aumentado para 267 milhões de
dólares, e as percentagens não tinham diminuído.

15 Conferir a esse respeito FERREIRA FILHO,
Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais.
São Paulo: Saraiva, 1995. p. 98 e MORAES, Ale-
xandre. Direitos humanos fundamentais. São Paulo:
Atlas, 1997. p. 295.

16 Ver a respeito PIOVESAN, Flávia. Direitos
humanos e o direito constitucional internacional. São
Paulo: Max Limonad, 1996. p. 82 e MELLO, Celso
D. de Albuquerque. Direitos humanos e conflitos ar-
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mados. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 38.
17 Cf. Habeas Corpus n. 73.044-SP, relator Mi-

nistro Maurício Correa. Julg. 19.3.96. DJ 20-9-96,
p. 34.534. Outro exemplo dessa interpretação é a
que se vê no julgamento da ADIn n. 1.480-3 do
Distrito Federal, em que o Supremo Tribunal Fede-
ral afastou liminarmente a aplicação da Conven-
ção 158 da OIT (Organização Internacional do Tra-
balho).

18 Ob. cit., p. 94.
19 O aviso prévio de denúncia geralmente é de

um ano, como no caso da Convenção Americana
de Direitos Humanos (art. 78, 1) e da Convenção
de Belém do Pará que dispõe: “Art. 24 - A presente
Convenção vigorará indefinidamente, mas qualquer
dos Estados Partes poderá denunciá-la mediante o
depósito de um instrumento com esse fim na Secre-
taria Geral da Organização dos Estados America-
nos. Um ano depois da data do depósito de instru-
mento de denúncia, a Convenção cessará em seus
efeitos para o Estado denunciante, continuando a
subsistir para os demais Estados Partes”.

20 São Paulo: União de Mulheres de São Paulo,
reedição. 1997. p. 23.

21 A U.S. EEOC foi criada pelo Título VII da
Carta dos Direitos Civis de 1964 e começou a ope-
rar em 2 de julho de 1965 para pôr em execução o
princípio federal que proíbe a discriminação no
emprego com base na raça, cor, religião, sexo, ori-
gem, idade ou deficiência.

22 Vide a esse respeito LIGHTLE, Juliana, DOU-
CET, Elizabeth H. Assédio sexual no local do trabalho
– um guia para a prevenção. trad. Isabel Paquet de
Araripe. Rio de Janeiro: Qualitymark. 1993. p. 7.

23 Recentemente a empresa Mitsubishi concor-
dou em pagar 34 milhões de dólares em virtude de
um acordo que fez com a EEOC por ter sofrido
denúncias de assédio sexual que seria rotineiro e
generalizado e conhecido e aprovado pela direção
de sua fábrica de Illinois. O processo foi apresenta-
do em 9-4-1996 por 300 funcionárias da empresa e
o dinheiro será repartido entre elas. Ficou estabele-
cido também que, em até três anos, a empresa de-
verá estabelecer um código de conduta. Essa foi a
quantia mais alta já paga até hoje num caso de
denúncia de assédio sexual. In: Folha de São Paulo,
Caderno Mundo, São Paulo, 12-6-1988. p. 11.

24 Op. cit. p. 60.
25 Op. cit. p. 15.
 26 O estupro e o assédio sexual: como não ser a

próxima vítima. Rio de Janeiro: Record: Rosa dos
Tempos, 1997. p. 147.

27 Projeto de Lei 143 de 1995 da Dep. Marta
Suplicy; Projeto de Lei 242 de 1995 da Dep. Raquel
Capiberibe e Projeto de Lei do Senado 235 de 1995
da Sen. Benedita da Silva.

28 O anteprojeto de Código Penal em discussão
conceitua o assédio sexual como: Art. 173. “Asse-

diar alguém, exigindo,direta ou indiretamente, pres-
tação de favor de natureza sexual, como condição
para criar ou conservar direto ou para atender à
pretensão da vítima, prevalecendo-se do cargo,
ministério, profissão ou qualquer outra situação
de superioridade: Pena - detenção, de três meses a
um ano, e multa.

29 PIOVESAN, Flávia. Proteção judicial contra
omissões legislativas: ação direta de inconstitucionali-
dade por omissão e mandado de injunção. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1995. p. 78. No mesmo sen-
tido o trabalho de CLÈVE, Clèmerson Merlin. A
fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito
brasileiro . São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995.
p. 209: Os dados normativos da Constituição de-
vem ser potencializados por uma dogmática cons-
titucional democrática. Se a Constituição condensa
normativamente valores indispensáveis ao exercí-
cio da cidadania, nada mais importante que a bus-
ca (política, sim, mas também) jurídica de sua afir-
mação (realização, aplicação). O como elaborar isso
juridicamente, isto é obra para uma nova dogmáti-
ca constitucional, cujo desafio é tornar a Constitui-
ção uma Lei Fundamental integral.

 30 Transformaciones en las familias centroame-
ricanas. In ESTUDIOS BÁSICOS DE DERECHOS
HUMANOS . San José, C.R.: IIDH, Comisión de la
Unión Europea, 1996. Vol. IV. p. 327.

31 No mesmo sentido SAFFIOTI, Heleieth I. B.,
ALMEIDA, Suely de Souza. op. cit. pág. 4 observa
que: “A violência masculina contra a mulher mani-
festa-se em todas as sociedades falocêntricas. Como
todas o são, em maior ou menor medida, verifica-
se a onipresença deste fenômeno”.

32 Ação educativa que construa uma sociedade
livre dos estereótipos que conduzem a uma relação
de desigualdade. Nesse sentido, faz-se necessário
que, desde a educação básica, haja a preocupação
com a igualdade entre os gêneros. E paralelamente
é preciso que todos os atores envolvidos direta ou
indiretamente com as violações aos direitos das
mulheres tenham capacitação específica para lidar
com essa questão. SILVA, Marlise Vinagre, op. cit.,
p. 168, evidencia esse sério problema ao relatar o
tratamento recebido pela mulher na esfera policial:
“Em relação à violência contra a mulher, verifica-se
nas delegacias convencionais uma postura de ba-
nalização e omissão, na medida em que esta pro-
blemática é considerada como elemento ‘natural’
presente nas relações entre os sexos que se efetivam
na instituição familiar. Não obstante esse fenôme-
no esteja previsto na legislação enquanto crime, rei-
na a cumplicidade e a impunidade, que se expres-
sam principalmente através da prática discricioná-
ria da polícia de desmobilização da capacidade da
mulher quanto ao enferrujamento jurídico da vio-
lência, da exposição da mulher a constrangimentos
e cantadas e da culpabilização da mulher pela vio-
lência vivenciada”.
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No caso que analisamos, a argumentação da ré foi
a legítima defesa, procurando realçar a fragilidade
e inferioridade física da acusada. Em se tratando
dos homens homicidas, este não costuma ser o mote
da defesa, que se apega à acusação e ao julgamen-
to do comportamento da vítima para estruturar o
argumento da ‘legítima defesa da honra’. Portanto,
o Poder Judiciário ratifica papéis e hierarquias so-
ciais que dizem respeito à estrutura política das
relações entre os sexos, não demonstrando, na prá-
tica de suas decisões, a neutralidade que afirma
caracterizar a sua atuação. Nesse sentido, faz-se
necessária uma discussão do processo de forma-
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lizá-los e integrá-los ao amplo e necessário debate
sobre as relações de gênero em nosso país”.

33A era dos direitos. trad. de Carlos Nelson Cou-
tinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 25.
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1. Introdução

O presente trabalho foi motivado por
duas razões básicas. Em primeiro lugar, a
existência de jurisprudência do STF dando
conta que “não há direito adquirido contra
texto constitucional, resulte ele do Poder
Constituinte ordinário ou do Poder Consti-
tuinte derivado. Precedentes do STF” (RE
nº 94. 414–SP)1, citada em obra recente de
Luís Roberto Barroso2. A seguir, em função
do advento da Emenda Constitucional nº
19, de 4 de junho de 1998, que, ao dispor
sobre fixação de subsídios e de teto remune-
ratório, fatalmente dará margem a inúmeros
questionamentos sobre o tema, que, de resto,
tem sido tratado com certa insistência pela
doutrina, principalmente a partir da Cons-
tituição de 19883.

2. Constituição, Constituições:
diferenças

A Constituição, como documento juspo-
lítico 4, possui hierarquia superior a todas
as normas de um ordenamento jurídico e,
na qualidade de Lei Máxima de um sistema
jurídico, dispõe sobre a estruturação e a
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organização do Estado, o exercício do poder
político, dos direitos e garantias individuais,
coletivos e sociais e das atividades concer-
nentes à ordem cultural, econômica e social
dentro de determinado território, consoli-
dando um projeto de dominação. Ademais,
a Constituição também estabelece normas
sobre a criação de outras normas, na
qualidade de pressuposto da produção norma-
tiva do Estado5.

Essa dupla significação, jurídica e
política, deve-se a sua característica de,
concomitantemente, estabelecer normas
jurídicas que, em resumo, ordenam e
estruturam a vida estatal, além de dispor
acerca de decisões políticas fundamentais
para a sociedade. Em matéria constitucional,
o entrelaçamento entre o político e o jurídico
já fora vislumbrado por Emmanuel Sieyès,
em 1788, por meio de panfleto político
célebre (O Que é o Terceiro Estado?), distin-
guindo, inauguralmente, poder constituinte
e poderes constituídos; Ferdinand Lassalle,
em 1862, em conferência famosa (A Essência
da Constituição), quando afirmava que os
problemas constitucionais não são de
direito, mas de poder; e por Carl Schmitt, em
1928, em sua Teoria da Constituição, quando
entendia que o político é antecedente
necessário do jurídico, e o momento da
decisão é o momento político de todo direito,
daí conter a Constituição, como matéria
essencial, decisões políticas fundamentais.

Todavia, essas decisões políticas funda-
mentais não se bastam carecendo de nor-
mas e instituições que as tornem realizáveis,
que possibilitem seu aparecimento na con-
cretude do mundo. Em face disso, Manuel
Garcia-Pelayo alerta que

 “tais decisões nada seriam se não se
desenvolvessem em um sistema de
normas e entidades concretas, e se é
certo que tais normas e entidades ca-
recem de sentido se não estão vincu-
ladas em relação teleológica com as
ditas decisões, não é menos certo que
estas só têm sentido constitucional em
sua vinculação com aquelas”6.

Assim, a par da efetividade e aplicabili-
dade de suas normas, precisa estar a
Constituição imersa na realidade social a
que dá contornos e configuração e da qual
recebe os influxos de atualização, mudança
e alteração. Dito de outra forma: o campo
jurídico demarcado pela Constituição como
norma superior deve, necessariamente, estar
envolvido e impregnado pela realidade
social que o abrange e circunscreve. De outra
via, essa mesma realidade social exige
transformações inadiáveis no campo jurí-
dico, com reflexos no texto constitucional.

 É justamente a relação dialética entre a
Constituição e a realidade social que guarda
a distância entre a folha de papel lassalleana
e o sentimento constitucional ao qual se
referia Karl Loewenstein e pelo qual clamam
as forças transformadoras de qualquer
grupo social em relação à lei superior do
ordenamento jurídico. Enfim, o mínimo de
distância que se pode exigir entre o dever-
ser normado e o ser socialmente tido como
existente.

Nos sistemas de Constituição rígida7, em
que é exigido um rito especial para alteração
formal do texto, toda norma inserida em seu
contexto passa a integrar a Lei Fundamen-
tal, embora, por sua natureza, possa não se
referir à matéria essencialmente constitu-
cional, não configurando, dessa forma,
decisão política fundamental8, ou seja, sua
dimensão política referendada juridicamente.

Desse atributo formal da rigidez deriva
o princípio da supremacia da Constituição
em relação às demais normas do sistema
jurídico. Essa característica se subdivide em
supremacia formal, significando que a Cons-
tituição deriva da vontade popular expressa
mediante um processo todo especial de
exercício do poder político (poder consti-
tuinte originário), presumindo-se alto grau
de legitimidade popular9 e revelando a
relação de hierarquia entre o texto constitu-
cional e os demais atos normativos em geral;
e supremacia material, no sentido que nela
estão contidas as normas essenciais de
estruturação da entidade estatal, de limi-
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tação do exercício do poder e de garantias
individuais, coletivas e sociais. Em face
disso, funciona como fundamento de vali-
dade para todas as demais normas do
sistema, que fica hierarquicamente estabe-
lecido.

Assim, em face da nova Constituição,
fica concretizado, no interior do ordena-
mento jurídico, um relacionamento vertical
superior/inferior (↓) quanto às demais
normas infraconstitucionais, conseqüência
da supremacia formal, e, ao mesmo tempo,
outro vertical inferior/superior (↑), em
função do novo fundamento de validade
estabelecido para todas as normas do
sistema (Figura 1).

Embora a Constituição seja um conjunto
ordenado e sistemático de normas, e não a
reunião de normas esparsas e dispersas, sob
o ponto de vista do controle das normas
constitucionais de reforma, pode-se dizer
que há duas Constituições que se integram
dialeticamente em determinado período de
vigência: o texto originário, tal qual promul-
gado ou outorgado em sua versão original,
e o texto derivado, objeto de maior ou menor
número de reformas, seja à guisa de revisão,
de emenda ou de ambas as modalidades.

Assim, de modo mais metafórico e
didático que dogmático, pode ser estabele-
cida a diferença entre a Constituição
originária, como o íntegro resultado do
exercício do poder constituinte originário, e
as Constituições derivadas, como o resul-
tado das sucessivas reformas ou alterações
daquele texto por obra do legislador no
exercício do poder constituinte derivado.

        C.R.

   Figura 1

As conseqüências dessa distinção
repercutirão decisivamente nos tópicos
seguintes.

3. Direito adquirido e outros institutos
similares

Desde os estudos de Ferdinand Lassalle,
Léon Duguit e C. F. Gabba, o tema do direito
adquirido vem ocupando a pauta de
discussão de juristas e jusfilósofos, sendo
considerado pela doutrina como o grande
corolário do século XX (Lassalle, Sistema dos
Direitos Adquiridos, de 1861)10.

Mesmo estando relacionado à segurança
e previsibilidade das relações jurídicas, e,
como tal, de amplo domínio em diversos
setores da sociedade, mesmo fora do campo
jurídico, o princípio do direito adquirido,
como impeditivo da retroatividade da norma
jurídica, não se revela em sua essência com
facilidade.

Como forma de fugir a uma impossível
definição plenamente satisfatória, parte dos
doutrinadores preconiza que os elementos
básicos do direito adquirido só poderiam
ser estabelecidos na apreciação cuidadosa
de cada caso concreto. Não obstante,
diversos autores tentaram a conceituação do
instituto e alguns ordenamentos jurídicos,
como o brasileiro (art. 5º, inciso XXXVI, C.R.,
e art. 6º, § 2º, Lei de Introdução ao Código
Civil), fixaram seus termos em norma legal.

O sempre lembrado conceito do jurista
italiano C.F. Gabba estabelece que

“é adquirido todo direito que: a) é
conseqüência de um fato idôneo a pro-
duzi-lo, em virtude da lei do tempo no
qual o fato se viu realizado, embora a
ocasião de fazê-lo valer não se tenha
apresentado antes da atuação de uma
lei nova a respeito do mesmo, e que; b)
nos termos da lei sob o império da qual
se verificou o fato de onde se origina,
entrou imediatamente a fazer parte do
patrimônio de quem o adquiriu”11.

Resumidamente, é aceito entre os doutri-
nadores, com forte respaldo jurisprudencial,
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que o direito adquirido possui as seguintes
características:

a) refere-se a uma situação do passado;
b) é aquele cujo exercício esteja inteira-

mente ao arbítrio de seu titular, pois:
I – originou-se de fato jurídico de acordo

com a lei do
tempo em que se formou;
II – entrou para o patrimônio do indiví-

duo;
c) ou depende apenas (para estar ao

arbítrio do titular):
I – de um termo 12 ou prazo 13 já fixado

(direito a termo) ou;
II – de uma condição (direito condicio-

nal14) já estabelecida inalterável ao arbítrio
de outrem.

Em suma, na imagem empregada por
Epitácio Pessoa15, para que haja direito a
alguma coisa, é necessário que essa coisa
exista, isto é, devem ter ocorrido todas as
condições essenciais (que são as determi-
nadas pela lei), sem as quais não existirá.
Enquanto a coisa não existe, há mera
expectativa, que depende de acontecimen-
tos futuros para se converter em direito
adquirido.

Dessa forma, a barreira erguida pelo
direito adquirido impede a retroatividade
da lei nova que dê tratamento diverso à
matéria, que apenas incidirá sobre aquelas
situações que não se consolidaram sob a
égide da norma anterior.

Fatalmente, na apreciação do tema,
destacam-se as tentativas de diferenciar
direito adquirido, de um lado, e a expectativa
de direito e as meras faculdades de outro.
Pode-se entender que, enquanto aquele já
pode ser exercido por seu titular, ou já teria
começo de exercício prefixado em termo
inalterável ou condição imutável (art. 6º,  §
2º, Lei de Introdução ao Código Civil), a
expectativa de direito consiste na esperança
da aquisição de direito fundada nas normas
vigentes à época e nas faculdades jurídicas,
como a possibilidade da prática de certos atos
concedida pela lei aos indivíduos, que
podem ser retiradas do texto legal a qual-
quer tempo16.

O princípio do direito adquirido desen-
volveu-se plenamente nos domínios do
direito privado como instrumento de prote-
ção do direito dos indivíduos, sendo mais
recente sua formulação na órbita publicís-
tica. Isso se deve a que, a despeito de a
distinção entre os ramos público e privado
do direito já ser reconhecida no direito
romano desde os primeiros tempos, no
período medieval ter perdido essa nitidez
em face do esfacelamento do poder, ressur-
gindo nos primórdios da era moderna com
o advento de um poder central e a elabora-
ção dos conceitos de Estado nacional,
soberania e Constituição.

O surgimento do conceito de Constitui-
ção, como elemento de afirmação dos
direitos burgueses, a partir do advento
histórico do Estado moderno, acelera a
consolidação dos ramos do direito público
pelo surgimento de novos institutos e
princípios próprios. Essa autonomia epis-
temológica do direito público moderno,
situada por volta do século XVIII, acompa-
nhando a maior presença e atuação do
Estado no campo social, foi seguida por
medidas de interferência no âmbito do direito
privado, como a edição de leis de ordem
pública, de restrições ao uso da propriedade
e ao exercício de atividades, de normas de
proteção à família e outras.

A despeito disso, pelo menos nos siste-
mas jurídicos de origem romano-germânica
como o brasileiro, constata-se uma interpe-
netração muito intensa entre os dois grandes
ramos do direito, embora sejam informados
por princípios, normas e institutos específi-
cos. Para Di Pietro17, “quanto mais o Estado
intervém no âmbito da atividade privada,
seja para regulamentar, fiscalizar ou restrin-
gir, seja para exercê-la diretamente, mais se
acentua a interpenetração”.

Dessa forma, de princípio concebido pelo
direito privado como projeção da irretroati-
vidade das leis para a proteção de direitos
primordialmente individuais, o direito
adquirido ingressa na órbita publicística e,
particularmente, na esfera do direito consti-
tucional, na esteira das declarações de di-
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reitos do século XVIII, arrolado entre as ga-
rantias e direitos fundamentais do cidadão.

É inegável a indelével marca do ideário
burguês revolucionário de então, no princí-
pio do direito adquirido, como mecanismo
invocado em nome da segurança jurídica,
de mantenedor de quaisquer situações
consolidadas pelas leis da época, indepen-
dentemente de outras considerações. Quer
dizer, o princípio do direito adquirido, tão
caro aos ordenamentos jurídicos contempo-
râneos, surge, em verdade, com a finalidade
precípua de assegurar a propriedade de
certos direitos da classe politicamente
dominante em detrimento dos demais
integrantes da sociedade.

A partir de então, o tratamento do direito
adquirido ganha contornos diferenciados
ao ser abordado pela ótica do direito
constitucional, preconizando alguns auto-
res que não pode ser absorvido em sua
concepção privatística, sob pena de arriscar
a dinâmica das normas fundamentais18.

4. Constituição originária e direito
adquirido

A Constituição, enquanto manifestação
do poder constituinte originário e soberano
com titularidade popular, é dotada de
fundamentalidade e inicialidade. Funda-
mentalidade, na medida em que delineia as
bases e os fundamentos em que será estabe-
lecido um novo ordenamento jurídico;
inicialidade, pois consubstancia um novo
sistema constitucional, rompendo, de ma-
neira diametralmente oposta ou não, com a
ordem anterior. É desse segundo atributo
que falam Georges Burdeau e outros ao
mencionar a nova idéia de direito incorpo-
rada no texto originário19. É a essa idéia de
direito que a Constituição vincula o poder,
impondo diretrizes, exigências e limitações
para seu exercício e suas realizações.

Enquanto não subsiste dúvida quanto à
força do exercício originário do poder
constituinte, há profundas dissensões em
relação ao efetivo momento histórico de
exercício desse poder. Ensina Canotilho que

há continuidade formal do direito constitu-
cional quando uma ordem constitucional,
apesar da alteração normativa, reconduz-
se, jurídica e politicamente, à ordem consti-
tucional anterior. Por outro lado, ocorre
descontinuidade formal  quando uma nova
ordem constitucional implica uma ruptura
(revolucionária ou não) com a ordem cons-
titucional anterior. Enfim, fala-se de descon-
tinuidade formal e material quando, além da
ruptura formal (descontinuidade formal),
verifica-se a “destruição”20 do antigo poder
constituinte por um novo, alicerçado num
título de legitimidade substancialmente
diferente do anterior21.

Baseado nessas distinções, Luís Roberto
Barroso 22 classifica a Constituição da
República de 1988 no elenco da desconti-
nuidade material, por haver coroado um
movimento popular reivindicatório pelo
qual retomou a soberania popular o poder
constituinte usurpado desde 1964, asseve-
rando:

“Mais do que em qualquer outro
momento na história brasileira, a
Constituição de 1988 é produto legí-
timo do exercício da soberania popu-
lar, com as virtudes e vícios que daí
advêm, sobretudo quanto às imper-
feições do sistema representativo”.

Por outro lado, Manoel Gonçalves Fer-
reira Filho23 entende, como outros, que a
Constituição de 1988 não foi obra do poder
constituinte originário, mas, em face da con-
vocação do Congresso Nacional investido
de poderes especiais de reforma pela
Emenda Constitucional nº 26/85, resultou
de uma “reforma constituinte” sem as limi-
tações das cláusulas pétreas então vigentes
(que apenas proibiam a abolição da Federa-
ção e da República), o que mais parece a
descrição do exercício do poder constituinte
originário com outra nomenclatura.

De toda sorte, embora alguns poucos
ainda entendam estar o exercício do poder
constituinte originário vinculado e adstrito
apenas às grandes fraturas provocadas por
processos revolucionários radicais24, nos
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moldes da americana, da francesa e da so-
viética, por exemplo, toda ruptura na estru-
tura política, econômica, social e institucio-
nal do Estado, implicando transformações
de maior ou menor calibre e envergadura,
mesmo que por meios pacíficos, reclama a
adoção de uma nova ordem jurídica que a
legitime, carecendo, assim, da edição de um
novo texto constitucional, dotado de nova
legitimidade, que espelhe as novas expecta-
tivas sociais.

Não estando sujeito a limitações de na-
tureza jurídica, nem mesmo sendo inibido
pelo texto constitucional em vigor no mo-
mento em que está sendo exercido, o poder
constituinte originário, impelido pela força
da soberania popular, tem o condão de pro-
mover profundas e substanciais alterações
no desenho da estrutura estatal, bem como
na própria ordem jurídica.

Nesse momento, isto é, no momento cons-
tituinte originário, nenhum instituto da or-
dem jurídica então em vigor está ao resguar-
do de mudanças e modificações, pois o po-
der originário não se compadece com o regi-
me anterior, comprometido que está, somen-
te, com a imposição de uma nova ordem
constitucional e, conseqüentemente, jurídi-
ca, isto é, a nova idéia de direito.

É nessa perspectiva que ganha sentido a
afirmação que não há direito adquirido contra
a Constituição, isto é, apenas o poder consti-
tuinte originário, que sofre limitações tão-
somente de ordem política, tem o condão de
desconstituir situações consolidadas sob a
égide do ordenamento jurídico anterior. Se
o fundamento da proteção ao direito adqui-
rido repousa na existência de norma anteri-
or, que, por sua vez, encontra fundamento
de validade na norma fundamental então
vigente, suprimida esta, apenas estaria man-
tido o direito se admitido pela nova Consti-
tuição ou se a norma que lhe dá sustentação
houver sido recepcionada.

É em função disso que Carmen Lúcia
Antunes Rocha formula a seguinte síntese:...

“o direito adquirido sob a égide de
valores desacolhidos e de normas

desfeitas não subsiste, quando do ad-
vento da nova ordem constitucional,
senão se a situação jurídica subsumi-
da ao ordenamento anterior tiver pro-
duzido os seus efeitos e estes tiverem
se consumado ainda na vigência da-
quela, portanto, então, se trataria de
direito consumado”25.

Observe-se que o exercício dessa avas-
saladora prerrogativa, na prática, depende
de considerações de natureza histórica e
cultural que, de toda forma, estão contidas
nas limitações essencialmente políticas do
poder originário.

De outra via, o desfazimento de situa-
ções consolidadas pode-se dar de duas ma-
neiras. Ou por incompatibilidade com os
princípios e o regime adotados pela nova
Constituição, ou vem formulado de manei-
ra expressa por determinados dispositivos.
Como exemplo da primeira situação, um
novo texto constitucional que abolisse o di-
reito de propriedade estaria, em decorrên-
cia, extinguindo todos os direitos a ela ine-
rentes. No segundo caso, o preceito expres-
so no art. 17, ADCT, da Constituição da Re-
pública de 1988 impede a invocação de di-
reito adquirido nos casos de percepção de
quaisquer verbas, proventos ou vantagens
em desacordo com o novo texto constitucio-
nal.

Manoel Gonçalves Ferreira Filho 26 dis-
tingue duas situações: os direitos eventual-
mente adquiridos em decorrência de normas
materialmente constitucionais não prevalecem
em face da mudança dessas normas pela
nova Constituição; ao passo que os direitos
adquiridos em razão de normas formalmente
constitucionais de uma Constituição persis-
tem sob a Constituição posterior, pois não
são elas essenciais à estrutura do Estado.
Essa última persistência ocorre salvo extin-
ção expressa de tais direitos.

Outras situações se afiguram em relação
ao texto constitucional inovador em face das
transformações que sua promulgação ou
outorga promovem na ordem jurídica. A
doutrina, com pequenas variações, conside-
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ra que o advento de uma nova Constituição
promove as seguintes conseqüências:

a) revogação imediata e total da Consti-
tuição anterior;

b) provoca, a rigor, em função da instau-
ração de uma nova ordem jurídica, um
“zeramento normativo” subconstitucional;

c) em face da impossibilidade desse
absoluto vazio infraconstitucional, promove
a revogação apenas das normas legais
incompatíveis com seus princípios e dispo-
sitivos, recepcionando as demais;

d) na mesma medida em que revoga as
normas incompatíveis, fornece novo funda-
mento de validade para as normas recepcio-
nadas.

Em face desses efeitos, mormente o
rompimento com a estrutura jurídica
anterior e a instauração de um novo funda-
mento de validade na ordem jurídica, a
eficácia das normas constitucionais apre-
senta-se plena e imediata, com algumas
variações27, o que desloca a análise do
direito adquirido sob o prisma da Consti-
tuição originária.

Aqui, em verdade, trata-se da incidência
do princípio da recepção das normas infra-
constitucionais anteriores que possibilitará
a sobrevivência ou não do direito adquirido
e não de manutenção de direito adquirido
sob a égide de normas do sistema anterior.

Assim não fosse, impossibilitada estaria
a nova Constituição de cumprir sua missão
de inicialidade, de substituir a ordem
jurídica vigente e de instaurar um novo
modelo de estrutura estatal, social e jurídica,
que consubstancia e corrobora o exercício
do poder constituinte originário, não
podendo este, que traduz a soberania
popular em seu mais alto grau de legitimi-
dade, ser detido, entravado ou frenado por
um mecanismo de proteção de direito
individual.

O novo projeto político-jurídico contido
na Constituição não sofre, pois, as peias do
direito adquirido nem do princípio da não-
retroatividade das leis, podendo incidir
sobre fatos passados de efeito contínuo que

persistam sob as novas normas constitucio-
nais, retroagindo quando houver expressa
menção, como, por exemplo, o inciso XL, art.
5º, da Constituição da República.

Sob o prisma meramente dogmático, é
ainda Carmen Lúcia Antunes Rocha que as-
severa:

 “A transformação normativa fun-
damental atinge exatamente as situa-
ções que, positivadas de uma maneira,
contrariem os legítimos interesses e
tendências do povo. Logo, se o princí-
pio do direito adquirido fosse aplicado
ao Direito Constitucional, ele teria o
condão de ser supraconstitucional e
de ser impediente da natureza funda-
mental da norma constitucional e não
mera opção do sistema e preceito por
ele validado e dirigido ao legislador
infraconstitucional”28.

Quanto à retroatividade, embora reco-
nhecendo o caráter essencialmente consti-
tucional da matéria, José Eduardo Martins
Cardozo alerta que a atual Constituição, a
exemplo dos textos de 1934, 1946 e 1967,
não consagra expressamente o princípio da
irretroatividade ou da retroatividade das
leis, limitando-se a estabelecer (art. 5º, inciso
XXXVI) o princípio do respeito ao direito
adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa
julgada, cabendo à legislação ordinária
estabelecer qual dos princípios regerá a
matéria29.

Nesse sentido, o STF averba que:
“O princípio da irretroatividade

‘somente’ condiciona atividade jurí-
dica do Estado nas hipóteses expres-
samente previstas pela Constituição,
em ordem a inibir a ação do Poder
Público eventualmente configuradora
de restrição gravosa (a) ao status
libertatis da pessoa (CF, art. 5º, XL), (b)
ao status subjectionis do contribuinte
em matéria tributária (CF, art. 150, III,
a) e (c) à segurança jurídica no
domínio das relações sociais (CF, art.
5º, XXXVI). Na medida em que a
retroprojeção normativa da lei ‘não’



Revista de Informação Legislativa108

gere e nem produza os gravames
referidos, nada impede que o Estado
edite e prescreva atos normativos com
efeito retroativo”30.

Silente nossa Constituição em relação
também à temporalidade de suas próprias
normas, ou seja, quanto ao seu normal
âmbito de atuação temporal (deverá atuar
com efeitos imediatos, pretéritos ou futu-
ros?), deve-se entender que, em confor-
midade com o princípio da normalidade da
vida jurídica, salvo expressa disposição em
contrário do texto originário, os efeitos
cronológicos de suas normas coincidem com
sua promulgação.

Esse princípio da imediata incidência
das normas constitucionais já era ressaltado
pela doutrina, como se colhe em Pontes de
Miranda31, quando destaca que

“É princípio básico o ‘princípio da
imediata incidência das regras jurídi-
cas constitucionais’, salvo se a própria
Constituição protrai a incidência de
alguma ou de algumas de suas regras
jurídicas, ou se retrotrai. (...) à própria
Constituição ficou a possibilidade de
afastar, implícita ou explicitamente, o
princípio do respeito ao que surgira
em virtude de incidência de lei anteri-
or, inclusive da Constituição. (...) Po-
deria ressalvar. Senão ressalvou, não
cortou.”

Segue a mesma orientação acerca das
relações entre a Constituição nova e os
direitos e garantias individuais, mas
destacando que a retroatividade deve ser
expressa, Wilson de Sousa Campos Batalha
ao afirmar que “as normas constitucionais
relativas aos direitos e às garantias indivi-
duais têm incidência imediata, não atin-
gindo, entretanto, o passado senão quando
expressamente retroativas”32.

Todavia, sob o prisma da Constituição
derivada, as coisas se passam em outras
medidas, em outros parâmetros que, uma
vez desconsiderados, promovem e distor-
cem inapelavelmente os princípios ado-
tados pelo constituinte e plasmados na
Constituição originária.

5. Constituição derivada e direito
adquirido

Uma vez exercido o poder constituinte
originário, que possui limitações apenas de
natureza política ou extrajurídica, repita-se,
fica estabelecido o texto constitucional
vigente a partir de determinado marco
temporal. As alterações posteriormente
promovidas na Constituição são efetivadas
por meio do exercício do poder constituinte
derivado ou de reforma, mediante revisões
ou emendas, conforme estabelecido no texto
originário, como expressão da vontade e da
legitimação popular.

A cada renovação dos Parlamentos, os
representantes políticos eleitos figuram
como exercentes, sob determinadas forma-
lidades, do poder constituinte derivado, que
permanece, como resquício da vontade do
poder constituinte originário, na sede do
órgão legislativo por vontade expressa da
soberania popular33. Daí, inclusive, a
superioridade deste em face daquele.

A previsibilidade de reforma, por meio
de um processo especial, do texto constitu-
cional estabelecido busca o equilíbrio entre
duas situações: a necessidade de a Consti-
tuição ser dotada de estabilidade sem,
contudo, tornar-se estática. Quer dizer, ao
mesmo tempo buscar sua integração à
realidade social na qual se insere, sem que
isso implique fraudar seus valores originá-
rios e a nova idéia de direito, como afirma
Georges Burdeau, incorporada no texto
originário. Enfim, o tema transita entre as
palavras de Anschütz34 (“dilucidar se a
Constituição está acima ou à disposição do
legislador constitucional”) e a afirmação de
Diogo de Figueiredo Moreira Neto:

“Se há incompatibilidade e choque
entre o texto constitucional e a reali-
dade política, econômica, social e
cultural, pode-se estar certo: a mudança
acabará sendo do texto, e não da
realidade. Assim, a primeira condição
de permanência de uma Constituição
está na própria possibilidade de se
renovar sem ruptura”35.
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As emendas à Constituição, em regra,
contêm apenas disposições modificativas,
aditivas ou supressivas do texto constitu-
cional originário e, enquanto tal, não exigem
maiores cogitações, pois que se integram ao
texto ou dele suprimem o que determinam
com a promulgação.

Por outro lado, há emendas que possuem
artigos próprios, isto é, disposições que não
promovem modificações, adições ou supres-
sões ao texto constitucional, mas traçam
também normas relacionadas ao contido na
própria emenda, funcionando como verda-
deiras “disposições transitórias” ou normas
de transição de seu texto. A rigor, deveriam
ser incluídas nas disposições transitórias
da Constituição originária (ADCT) em nome
da técnica legislativa. Inocorrendo essa
hipótese, principalmente quando em grande
número, os artigos próprios da emenda não
podem ser entendidos como integrados ao
texto constitucional, por impossibilidade
técnico-dogmática, mas incidem transito-
riamente quando da aplicação do texto
modificado, sendo de hierarquia paraconsti-
tucional enquanto não perderem a eficácia,
exaurindo seus efeitos e normativamente
sucumbindo aos inexoráveis efeitos do
tempo.

Consistindo em exercício do poder
constituinte derivado, a atividade legislativa
de reforma da Constituição sofre limitações
contidas nos princípios adotados pelo
sistema constitucional vigente e nas demais
normas que disciplinam o processo legisla-
tivo de emenda. Essa situação privilegiada
gerada pela maior garantia de permanência,
característica das Constituições rígidas, é
designada pela doutrina francesa (Maurice
Hauriou, entre outros) supralegalidade
constitucional. Entre essas limitações se
destacam, quando adotadas, as denomina-
das “cláusulas pétreas”36, que configuram
limites materiais ao poder de rever ou
emendar a Constituição em vigor.

A designação dessas limitações recebe
múltiplas denominações, merecendo des-
taque a expressão cláusulas superconstitucio-

nais, empregada por Oscar Vilhena Vieira,
quando considera que tais dispositivos,

“além da proteção da estrutura central
do poder contra uma total ruptura,
buscam impedir que mudanças cons-
titucionais ‘normais’ gerem uma
erosão dos princípios e valores bási-
cos da Constituição. A partir da Lei
Fundamental de Bonn, não protegem
apenas a integridade do Estado, mas
também os direitos fundamentais, o
Estado de Direito e a democracia,
passando, assim, a uma função ex-
parte popoli”37.

As denominadas limitações materiais ou
disposições intangíveis, que protegem de
qualquer modificação determinadas normas
constitucionais, envolvem tema que tem
suscitado grandes debates entre constitu-
cionalistas e juspublicistas. Os autores
distinguem basicamente duas situações: há
as medidas estabelecidas expressa e articula-
damente (intangibilidade articulada) e a
identificação de valores fundamentais da
Constituição que, embora não estejam
expressos em disposições constitucionais
concretas e específicas, são “implícitos”,
“imanentes” ou “inerentes” à própria
Constituição, falando-se, então, de limita-
ções explícitas e implícitas, respectivamente.

Abordando o tema, Karl Loewenstein38

afirma que as limitações explícitas implicam
que determinadas normas constitucionais
sejam subtraídas a qualquer emenda por
meio de uma vedação jurídico-constitucio-
nal, enquanto nas limitações implícitas a
proibição de reforma produz-se a partir do
“espírito” ou teleologia da Constituição, sem
uma proclamação expressa em uma propo-
sição jurídico-constitucional.

As limitações implícitas, por se referirem
a princípios e valores ideológicos funda-
mentais imanentes à Constituição, configu-
ram limites não articulados ou tácitos, que
alguns autores, como Loewenstein39, atri-
buem a um renascimento do direito natural
em oposição ao positivismo jurídico. Não
obstante, essas limitações também vinculam
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a atividade constitucional de reforma, como
bem acentua Paulo Bonavides ao afirmar
que o poder de reforma constitucional é
circunscrito a limitações tácitas, decorrentes
dos princípios e do espírito da Constituição:

“Estas limitações tácitas são basi-
camente aquelas que se referem à
extensão da reforma, à modificação do
processo mesmo de revisão e a uma
eventual substituição do poder cons-
tituinte derivado pelo poder consti-
tuinte originário. (...) Há também
reformas parciais que, removendo um
simples artigo da Constituição, podem
revogar princípios básicos e abalar os
alicerces a todo o sistema constitu-
cional, provocando, na sua inocente
aparência de simples modificação de
fragmentos do texto, o quebramento
de todo o espírito que anima a ordem
constitucional”40.

A essas situações em que, sob a designa-
ção de reforma ou alteração meramente for-
mal, é ferido o fundamento e a idéia de direito
do texto, a doutrina não se apresenta acorde
quanto à denominação, empregando diver-
sas expressões, como quebramento inconsti-
tucional da Constituição41 e fraude à Constitui-
ção42, sendo esta última também utilizada
para caracterizar interpretações que afron-
tem, por contornamentos dissimulatórios,  o
sistema de princípios e valores abrigado
pelo texto constitucional43.

Quanto às limitações explícitas ou
materiais expressas (as denominadas
“cláusulas pétreas”), não menos polêmica
despertam entre os juspublicistas, podendo-
se agregar, a despeito de algumas gradações,
em duas grandes correntes: aqueles que são
contrários às limitações materiais e os que
admitem a existência desses dispositivos.
A primeira posição também é denominada
compreensão material da Constituição, enquan-
to a segunda é rotulada de compreensão
dogmático-formal de Constituição44.

No primeiro grupo, sobrepaira a idéia
que uma geração não pode sujeitar as
gerações futuras às suas leis45, não se

congelando a legitimidade do texto consti-
tucional em cláusulas que possuem a
mesma natureza hierárquica que as demais,
podendo-se alinhar diversas posições.

1ª – Há ausência de legitimidade nos
limites materiais, resumida por Jorge Miran-
da46 nos seguintes pontos:

a) inexistência de diferença de raiz entre
o poder constituinte e o poder de revisão,
pois ambos expressam a soberania do
Estado por meio de representantes eleitos47;

b) inexistência de diferença entre normas
constitucionais originárias e supervenien-
tes, pois estão ambas inseridas no mesmo
sistema normativo;

c) inexistência de diferença entre maté-
rias constitucionais, tendo todas o mesmo
valor, pois constantes da mesma Constitui-
ção formal.

2ª – As cláusulas pétreas são inúteis e
até contraproducentes, sendo os principais
argumentos assim resumidos por Vanossi48:

a) privam o poder constituinte reforma-
dor de sua função essencial, que é a de evitar
ou fazer aparecer um poder constituinte
revolucionário49;

b) pecando pela soberba da eternidade,
essas proibições só se conseguem manter em
tempos de normalidade e estabilidade,
fracassando em épocas de crise;

c) consistem em um renascimento do
direito natural como defesa frente ao positi-
vismo, pretendendo fulminar com a nulida-
de a intenção de provocar mudanças nas
estruturas constitucionais;

d) antes de um problema jurídico, é uma
questão de crenças, não devendo ser um
obstáculo a que cada geração seja artífice de
seu próprio destino;

e) cita o argumento de Biscaretti di
Ruffia: assim como se admite que um Estado
possa decidir, com um procedimento
plenamente jurídico, sua própria extinção,
não se compreende que esse mesmo Estado
não possa modificar de forma substancial
seu ordenamento supremo, ou seja, sua
própria Constituição, ainda atuando sem-
pre no âmbito do direito vigente.
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3ª – Baseando-se nos arrazoados de
Jorge Miranda, Diogo de Figueiredo Moreira
Neto50 apresenta os seguintes argumentos:

a) o povo não perde a soberania pelo fato
de seus representantes constituintes terem
concluído seu trabalho original (ou inicial);

b) o processo é permanente e a legitimi-
dade não cristalizará em cláusulas que têm
a mesma eficácia e hierarquia de qualquer
outra;

c) é mais racional refletir as transições e
mudanças políticas e sociais mediante
revisões que optar por salvaguardar a forma-
lidade ilegitimada, arriscando toda a Consti-
tuição a um rompimento indesejado;

d) é preferível uma transição por transação,
como promovida na Espanha, na passagem
do regime franquista para o democrático
(1976/1977), e no Brasil, com a Emenda
Constitucional nº 26, de 27/11/85, que
admitiu uma “revisão” sui generis em plena
vigência da Constituição de 1967, alterada
pela Emenda de 1969;

e) ninguém alegou que os constituintes
de 1988, convocados por uma emenda,
estariam adstritos às cláusulas pétreas da
Constituição de 1967/69, em pleno vigor.

4ª – Também entre nós, Manoel Gonçal-
ves Ferreira Filho 51, referindo-se à Consti-
tuição da República de 1988, entende que a
intocabilidade das cláusulas pétreas não é
um dogma, pois,

“do ângulo do direito positivo, a
experiência brasileira mostra ser
possível a uma Emenda afastar a
aplicabilidade de ‘cláusulas pétreas’,
como uma Constituição, obra de uma
‘reforma constituinte’, estabelecer
diversas, sem, todavia, restaurar uma
delas, anteriormente afastadas. De
qualquer modo, as matérias protegidas
por ‘cláusulas pétreas’ não podem ser
abolidas – porque só o abolir é que
estas impedem – salvo por um pro-
cesso em duas etapas, a primeira, de
supressão da cláusula protetora, a
segunda, atingindo o princípio, regra
ou instituto envisado”.

5ª – As cláusulas pétreas podem ser
submetidas ao procedimento de dupla revi-
são, assim sintetizada por Jorge Miranda:

“As cláusulas de limites materiais
são possíveis, é legítimo ao poder
constituinte (originário) decretá-las e é
forçoso que sejam cumpridas enquanto
estiverem em vigor. Todavia, são
normas constitucionais como quais-
quer outras e podem elas próprias ser
objecto de revisão, com as conseqüên-
cias inerentes”52,

ou seja, as cláusulas explicitadoras de
limites são obrigatórias enquanto estiverem em
vigor, sendo tão obrigatórias quanto as
demais normas constitucionais, embora
possam ser revistas da mesma forma que
estas.

6ª – Pode ser citado ainda o grupo que
defende a tese da existência não de cláusu-
las, mas de conteúdos pétreos, como falava
Bidart Campos53, ou de princípios superiores
como limites materiais, que expressam
valores impostos a todos, seguindo a síntese
de Diogo de Figueiredo Moreira Neto54:

“Em conseqüência, as normas
constitucionais, enquanto ‘expressões
positivas’, não são suscetíveis de
hierarquização; mas, enquanto ‘ex-
pressões principiológicas’ o são,
podendo servir de ‘limites materiais’,
tanto para o constituinte derivado, da
emenda ou da revisão, quanto para o
próprio constituinte originário”.

Essa posição também é referendada por Jorge
Miranda, quando afirma que os limites
materiais da Constituição são afetados não
por modificação das cláusulas explícitas,
mas quando são atingidos os princípios
superiores da própria Constituição 55.

O segundo grupo é formado pelos juris-
tas que não apenas admitem as cláusulas
pétreas ou limitações materiais, como
preconizam enfaticamente sua prevalência
sobre o poder de emenda, rechaçando
veementemente o processo de dupla revisão.
O argumento recorrente consiste na superio-
ridade do poder constituinte originário
sobre o poder de reforma. Algumas posições.
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1ª – Somente o poder constituinte
originário pode substituir uma Constituição
por outra. Vital Moreira56, comentando por
esse prisma a tese da dupla revisão, fala em
tentativa de legitimar e constitucionalizar
uma ruptura constitucional a frio, acrescen-
tando que nenhuma Constituição, de fato,
pode impedir que a soberania popular gere
uma nova Constituição, mas o que ela pode
impedir é que uma nova Constituição seja
gerada “juridicamente” a partir de si mesma .

2ª – Sobre a tese da dupla revisão, M.
Galvão Teles57 afirma que “não faz sentido
admitir que um preceito que quer tornar
inalteráveis certos princípios se deixe ele
próprio alterar”. Ao que acresce ironicamente
Vital Moreira: “seria o mesmo que admitir
que um automobilista, embora deva respeitar
um sinal de sentido proibido, pode porém
apear-se, retirar o sinal, e então avan-
çar...legalmente!”

3ª – Inexiste também a reforma total da
Constituição, pois o objetivo não é elaborar
um novo texto constitucional, mas

“apenas modificá-lo ao sabor de
situações novas, que reclamem uma
atualização da Lei das Leis. Admitir
a ‘reforma total’ de um Documento
Supremo seria promover aquela ima-
gem segundo a qual a criatura (poder
reformador) rebelou-se contra o seu
criador (poder constituinte origi-
nário)”58.

4ª – Configura fraude à Constituição o
processo de dupla revisão, pois agride a
superioridade da atividade constituinte de
primeiro grau, colocando em risco a própria
Constituição. Nesse elenco, Uadi Lamêgo
Bulos59 entende que os limites materiais não
podem ser suprimidos pelo legislador
reformador pelo processo de dupla revisão
por serem esses limites

“imprescindíveis e insuperáveis.
Imprescindíveis, porque simplificar
as normas que estatuem limites,
outrora depositados pela manifes-
tação constituinte originária, é usur-
par o caráter fundacional do poder

criador da Constituição. Insuperáveis,
pois modificar as condições estabele-
cidas por um poder mais alto – o poder
constituinte inicial, com o escopo de
reformar o processo revisional, é
promover uma ‘fraude à Constituição’
– Verfassungsbeseitigung, dos juristas
alemães.”

5ª – Há um núcleo irreformável, mas não
intangível na Constituição, pois pode ser
objeto de ampliação e acréscimo, jamais de
supressão ou restrição. É como entende Vital
Moreira60 em relação ao art. 290 da Consti-
tuição portuguesa. Também Flávio Bauer
Novelli61, utilizando argumento literal,
alerta para que a expressão contida no § 4º,
art. 60, CR 1988 (que estabelece as denomi-
nadas limitações materiais), emenda tendente
a abolir, não significa que está vedada
qualquer espécie de emenda, mas apenas a
emenda capaz de suprimi-los ou que os
desfigure ou torne impraticáveis, concluindo:

 “uma emenda constitucional ‘tende
a abolir’ um direito ou garantia indi-
vidual ou um princípio estrutural (e
é, então, mas só então, ‘proscrita’), não
apenas ‘quando de fato os suprime,
mas também quando os atinge de
forma equivalente’, ou seja, quando
lhes toca o ‘núcleo inviolável’ – o seu
‘conteúdo essencial’”.

Parece-me que o poder de reformar a
Constituição (emenda ou revisão constitu-
cional) é sempre presidido por um nortea-
dor: a limitação é idéia imanente ao Poder Cons-
tituinte instituído62. Sendo o poder consti-
tuinte de segundo grau uma faculdade
extraordinária63 e limitada, seu exercício
encontra-se condicionado ao pressuposto de
que subsistam garantidas a identidade e a
continuidade da Constituição considerada como
um todo64.

Contudo, a superioridade do poder
constituinte originário sobre o derivado não
deve induzir ao entendimento que há
hierarquia entre as emendas e a Constitui-
ção. A relação de superioridade vertical está
assentada em que, quando sobre a mesma
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matéria podem incidir dois tipos legislati-
vos, um deles prevalece sobre o outro, na
medida em que condiciona sua validade e,
se posterior, revoga-o, afastando a possibi-
lidade de os dois atos serem alterados por
procedimentos idênticos, pois o ato superior
exige sempre procedimento agravado 65. Na
medida em que a emenda já representa o
próprio procedimento agravado de altera-
ção, embora sua validade esteja condicio-
nada pela própria Constituição, não incide
o princípio da superioridade, mormente em
relação àquelas matérias insuscetíveis de
incidência de emenda. A superioridade
reside, pois, na natureza do poder consti-
tuinte em exercício.

Dessa forma, as limitações materiais
expressas ao poder de reforma, denomina-
das tradicionalmente entre nós “cláusulas
pétreas”, podem assim ser discriminadas:

1 – estão mencionadas no art. 60 (que
trata das emendas à Constituição),

§ 4º (tendente a abolir):
I – a forma federativa de Estado;
II – o voto, direto, secreto, universal e

periódico;
III – a separação dos Poderes;
IV – os direitos e garantias individuais;
2 – segundo Raul Machado Horta66, ao

incluir no rol da matéria vedada ao poder
constituinte de revisão a emenda tendente a
abolir os direitos e garantias individuais, a
Constituição transformou o Título II do texto
constitucional em cláusulas pétreas, abran-
gendo:

a) o art. 5º, incisos I a LXXVII (podendo
incluir-se, também, seus dois parágrafos);

b) os direitos sociais = artigos 6º,  7º,
incisos I a XXXIV, 8º, 9º, 10 e 11;

c) a nacionalidade = artigos 12 e 13;
d) os direitos políticos = artigos 14 a 16;
e) os partidos políticos = art. 17.
Em face disso, o possível choque entre o

assentado na Carta pelo constituinte origi-
nário e o pretendido pelo constituinte
derivado resolve-se em sede de ação direta
de inconstitucionalidade (ADIN), exercendo
o STF sua função precípua de guarda da

Constituição (art. 102, caput, c/c, inciso I,
alínea “a”), cabível também a interpretação
conforme à Constituição67. Assim, pode ser
argüida a inconstitucionalidade de emenda
à Constituição, existindo precedentes já
julgados pela Corte (RDA 191/214, RDA
198/123 68).

Na relação emenda constitucional e
direito adquirido, conclui Raul Machado
Horta69 que

 “a competência desconstitutiva do
direito adquirido pelo constituinte de
revisão, se aquele resultou de decisão
do constituinte originário ou de sua
compatibilidade com a Constituição,
é passível de argüição de inconstitucio-
nalidade, por violação de decisão fun-
damental do constituinte originário.”

De outra via, isso significa que, diante
de uma emenda constitucional, o intérprete
deve primordialmente atentar para as limi-
tações jurídicas que estavam contidas no
exercício do poder constituinte derivado,
afastando, fórmula sempre possível, toda e
qualquer exegese que promova incompati-
bilidade entre a modificação derivada e o
texto constitucional originário.

Nesse sentido reside a única hipótese,
no ordenamento jurídico brasileiro, de
existirem normas constitucionais inconsti-
tucionais: aquelas oriundas do poder cons-
tituinte derivado que arrostem e desafiem
normas originárias protegidas pelas limita-
ções materiais expressas e implícitas no texto
em vigor.

O Supremo Tribunal Federal entende ser
cabível mandado de segurança contra o pro-
cessamento de emenda70 que viole as
limitações materiais expressas constantes do
art. 60, § 4º. Tal se manifesta em controle
incidental ou incidenter tantum, configurando
fiscalização jurisdicional de proposta de
emenda que abrigue matéria subtraída à
incidência do poder constituinte de segundo
grau71.

Outro ponto a ser salientado, a par das
limitações materiais implícitas e explícitas
do poder de emendar, é em relação ao tempo
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da norma ou matéria de direito constitucional
intertemporal derivado. As modificações
produzidas por uma emenda constitucional
encontram situações consolidadas e situa-
ções que estão a se processar sob a égide de
dispositivos constitucionais então em vigor.
Aqui, abrem-se duas possibilidades:

1ª) ou são relações jurídicas que estão
protegidas pelos princípios constitucionais
e pelos impeditivos constantes do art. 60, §
4º, e as situações consolidadas e por se
consolidar não podem ser atingidas por
modificações introduzidas no texto origi-
nário, valendo as novas normas apenas para
situações futuras;

2ª) ou configuram relações jurídicas não
amparadas diretamente pelas limitações ao
poder de emendar, sendo, então, as novas
disposições aplicadas imediatamente e em
toda a sua extensão e amplitude.

Como exemplo da primeira situação, o
adicional por tempo de serviço dos servido-
res públicos civis (ATS), quando da aplica-
ção da sistemática do subsídio preconizada
pela Emenda nº 19/98, não mais será
devido, respeitando-se, contudo, aquelas
verbas já incorporadas à remuneração, por
força do direito adquirido (art. 5º, inciso
XXXVI). No segundo caso, serve de exemplo
o tempo para o cumprimento do estágio
probatório: o novo prazo de três anos (art.
41, caput), tratando-se de regime jurídico,
poderia colher todas as situações em anda-
mento, caso não fosse prevista, para essas
hipóteses, a manutenção do prazo anterior
de dois anos (art. 28 da Emenda nº 19/98).

Nesse sentido aponta Manoel Gonçalves
Ferreira Filho72 ao afirmar que

“vale restringir o direito adquirido em
matéria de direito público a vantagens
materiais incorporadas ao patrimônio
do servidor, e especialmente direitos
resultantes de atos negociais da
Administração73. Isso evidentemente
não exclui a aplicação da lei nova a
tudo o que não for ‘vantagem’ patri-
monial, mas apenas regime jurídico
do direito. (...) numa Constituição que

garante o direito adquirido, o Poder
Constituinte derivado é por ele limi-
tado, não podendo eliminá-lo (...) a
noção de ‘direito adquirido’ há de
ser interpretada restritivamente,
para não colher senão ‘vantagens’
patrimoniais”.

Assim, efetivamente não há direito
adquirido contra a Constituição originária,
pois, como visto, sua inicialidade inaugura
uma nova idéia de direito e um novo ordena-
mento jurídico. Entretanto, cabe direito
adquirido contra emendas constitucionais
que desbordem os limites materiais estabe-
lecidos no art. 60, § 4º, inciso IV. Ou, nas
abalizadas palavras de Raul Machado
Horta74:

 “O Poder Constituinte originário
poderá, em tese, suprimir o direito
adquirido, de modo geral incluindo
nessa supressão a regra que veda a lei
prejudicial de direito adquirido. No
caso do Poder Constituinte de revisão,
será questionável a emenda que
propuser a supressão do direito
adquirido assegurado pelo consti-
tuinte originário. A emenda ficará
exposta à argüição de inconstitucio-
nalidade. Por outro lado, à emenda
constitucional é vedado, por cláusula
expressa da Constituição, propor a
abolição do princípio que protege o
direito adquirido contra a lei preju-
dicial a ele. O mencionado princípio é
direito individual, integrando o título
dos ‘Direitos e Garantias Fundamen-
tais’, que a Constituição deu por
irreformável”.

Esse também o entendimento de Luís
Roberto Barroso 75 quando, após ressaltar
que a regra do art. 5º, inciso XXXVI, atinge,
primariamente, ao legislador e, reflexamente,
aos órgãos judiciários e administrativos,
afirma que

“seu alcance atinge, também, o cons-
tituinte ‘derivado’, haja vista que a
não-retroação, nas hipóteses constitu-
cionais, configura direito individual,
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que, como tal, é protegido pelas
limitações materiais do art. 60, § 4º,
IV. Disso resulta que as emendas à
Constituição, tanto quanto às leis
infraconstitucionais, não podem
malferir o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Enfim, a questão relativa à alegação que
o contido no inciso XXXVI, art. 5º, CR 1988
tem como destinatário apenas o legislador
infraconstitucional, posto que, expres-
samente, determina a LEI não prejudicará,
estando, pois, ao seu resguardo, o legislador
no exercício do poder constituinte de
segundo grau. Em face dos argumentos até
aqui expendidos, essa afirmação poderia ser
considerada de primária literalidade, uma
vez que, privilegiando e acionando unica-
mente a interpretação gramatical, provoca
a contradição em termos de cogitar estar o
legislador no exercício do poder constituinte
de reforma imune a uma vedação que
circunscreve o próprio exercício daquele
poder, isto é, no exercício de um poder
limitado, seria afastada a própria limitação.
Tal entendimento lembra a tese retro-
exposta da dupla revisão, com todas as
críticas que desperta.

Examinando a questão, Ayres Britto e
Pontes Filho76 bem consignaram que:

“Ocorre que não nos parece acer-
tado esse modo de pensar a Consti-
tuição de 1988. As emendas têm força
impositiva superior à da lei – certo é
dizê-lo –, mas nem por isso estão
liberadas da vedação constitucional
da imposição de prejuízo do direito já
adquirido pelo respectivo titular. Se
elas não foram incluídas na disposi-
ção literal do inciso XXXVI do art. 5º
da Magna Carta (‘a lei não prejudicará
o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada’), foi pela
principal razão de que o direito ali
referido é o concedido pela lei. Não o
concedido pela Constituição direta-
mente. Com efeito, o direito adquirido
a que se referiu o mencionado dispo-

sitivo constitucional foi o conferido
por lei, exclusivamente, pois os direi-
tos conferidos pela Constituição
mesma, de modo pronto e acabado,
não se encontram a mercê da lei. A lei
não pode desconsiderar os direitos
subjetivos que o próprio Texto Magno
plasmou de todo, sem que ele mesmo
admitisse a menor constrição por via
legal, como, por exemplo, os constitu-
tivos da liberdade de manifestação do
pensamento, de reunião e de sindica-
lização, ou os consistentes na estabi-
lidade dos servidores públicos civis e
na irredutibilidade dos respectivos
vencimentos”.

Em relação aos limites tácitos ou não
expressos77, embora parte da doutrina
inadmita sua existência quando a própria
Constituição estabeleça limitações materiais
expressas, acredito que também possam ser
invocados em controle da constitucionali-
dade, desde que sejam atingidos os direitos
fundamentais (em sua acepção mais ampla
e independentemente de constarem das
limitações expressas78), a titularidade do
poder constituinte e do poder reformador e
as disposições que regulam o processo de
reforma constitucional.

Sobre a possibilidade de controle dos
limites tácitos, vale o alerta, quase de
desengano, mas lúcido e forte o suficiente
para despertar aqueles que se encontram em
estado de letargia, de Nelson de Sousa
Sampaio79:

 “Poder-se-á retrucar que, se o
controle de constitucionalidade se
deve exercer em todos esses casos,
dificilmente se ‘pode’ exercer. Não
temos outra resposta senão lembrar
que é isso que costuma suceder em
relação a todos os freios de direito
público que procuram impedir que os
órgãos supremos do Estado dobrem a
lei ao invés de curvarem-se a ela. Nem
sempre a toga da justiça pode servir
de barreira às investidas da força. O
problema não é, então, o de saber quis
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custodiet custodem . Não falta quem
guarde o guardião. Sucede, porém,
que, na hora decisiva, os encarregados
de guardar os guardiões, quando não
adormeceram no seu posto, quase
sempre já se acham de mãos atadas”.

Quanto ao entendimento do STF (RTJ
114/237, entre outras) no sentido de que não
há direito adquirido contra texto constitu-
cional, seja resultante do exercício do poder
constituinte originário ou derivado, acredito
que tal afirmação levou em consideração o
sistema constitucional anterior, que não
estabelecia as atuais limitações materiais,
chamadas “cláusulas pétreas” (art. 60, § 4º,
inciso IV), em relação à matéria com a
amplitude que possuem80, pois, em vista do
acolhimento pela própria Corte de argüição
de inconstitucionalidade de emenda à
Constituição que agrida dispositivos origi-
nários protegidos por aqueles impedimen-
tos, não há como, genericamente, supor em
contrário em face daqueles julgados mencio-
nados e, ao suposto, ainda prevalecentes.

Por fim, é necessário cultivar o sentimento
constitucional a que se referia Karl Loewens-
tein a respeito de uma consciência da
comunidade que, transcendendo diferenças,
integra detentores e destinatários do poder
em torno de um ordenamento obrigatório, a
Constituição, submetendo o processo
político 81 aos interesses da comunidade82.

É certo que a Constituição não pode ficar
indiferente às mudanças operadas na
realidade social. Por outro lado, é inadmis-
sível que o texto constitucional não goze de
estabilidade suficiente para que os cidadãos
tenham dele conhecimento, atrofiando a
consciência constitucional do povo.

É ainda Loewenstein que lembra que
somente pelo fato de estar em vigor durante
grande tempo uma Constituição exerce uma
poderosa influência educativa, ao passo que
freqüentes emendas podem chegar a produzir
o estado de indiferença83.

Quanto ao seu prestígio, encarece reco-
nhecer que a indiferença popular em relação
à Constituição corresponde ao reflexo das

ações dos detentores episódicos do poder
quanto ao seu texto. O descaso e a descrença
no texto constitucional, visto no mais das
vezes como um vazio amontoado de promes-
sas e direitos inconcretizáveis, devem ser
debitados à fraca ou inexistente consciência
constitucional dos próprios governantes.

Permanecendo, assim, como mera Cons-
tituição semântica84, cada vez mais, infeliz-
mente, o alerta que Loewenstein lançou no
início dos anos 60 será verdadeiro:

“Com uma habilidade diabólica,
a moderna autocracia tem pervertido
a Constituição, convertendo-a em um
instrumento para assentar seu poder
ilimitado; mais de dois quintos da
população mundial vivem sob cons-
tituições aparentes e, todavia, não há
nenhum sintoma de que esta onda haja
alcançado seu ponto máximo. O grupo
das nações genuinamente democrá-
ticas diminui constantemente”85.

6. Conclusões
Em razão das idéias acima expostas,

apresentam-se as seguintes conclusões:
1ª – a Constituição configura documento

juspolítico fundamental e inicial que, em
última análise, organiza e limita o poder do
Estado, com a pretensão de criar nova idéia
de direito e consubstanciar decisões políti-
cas fundamentais incidentes em determina-
da realidade social, da qual também recebe
as cobranças de atualização e mudança;

2ª – a Constituição é dotada de supre-
macia formal (soberania popular expressa
no exercício do poder constituinte originá-
rio) e material (contém normas essenciais
de organização e estruturação do Estado),
funcionando como fundamento de validade
para todas as normas do sistema, que fica
hierarquicamente estabelecido;

3ª – nos sistemas de Constituição rígida,
como o nosso, é exigido um processo espe-
cial para reforma (emenda ou revisão) do
texto constitucional;

4ª – dada a possibilidade de alteração
da Constituição, pode-se falar, metafórica e
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didaticamente, em determinado período de
vigência, de um texto originário (versão
original e íntegra do texto promulgado) e de
um texto derivado (fruto de maior ou menor
número de alterações);

5ª – o princípio do direito adquirido foi
desenvolvido plenamente no âmbito do
direito privado como proteção dos direitos
dos indivíduos, sendo aquele direito que já
pode ser exercido por seu titular, configu-
rando uma barreira à retroatividade da lei
nova que dê tratamento diverso à matéria.
No plano publicístico, sua formulação é
mais recente, ingressando no direito consti-
tucional a partir das declarações de direitos
do século XVIII, na qualidade de garantidor
da propriedade de determinados direitos da
classe dominante, e recebe tratamento
diferenciado;

6ª – o exercício do poder constituinte
originário não está comprometido com outro
fator senão com a nova idéia de direito, daí
sofrer apenas limitações de natureza política
e extrajurídica e, assim, não se compadecer
com o ordenamento jurídico anterior;

7ª – a Constituição da República de 1988
foi fruto do exercício do poder constituinte
originário, implicando descontinuidade
material que se configurou numa nova idéia
de direito expressa pela soberania popular;

8ª – nessa qualidade, o texto constitu-
cional originário pode desconstituir qual-
quer situação jurídica e, nessa medida, e
somente nessa medida, ganha sentido a
expressão não há direito adquirido contra a
Constituição, pois o direito adquirido sob o
império das normas infraconstitucionais
anteriores ao novo texto constitucional
apenas prevalece na medida em que com-
patível com a nova Constituição;

9ª – o desfazimento de situações prote-
gidas pelo direito adquirido pelo texto cons-
titucional originário pode-se dar por incom-
patibilidade com os princípios e o regime
adotado pela nova Constituição ou de
maneira expressa pelo texto, implicando a
não-recepção de normas infraconstitucio-
nais que protegiam esses direitos;

10ª – o texto constitucional derivado ou
de reforma é aquele expresso pelo texto
originário emendado ou revisto. As emendas
constitucionais contêm, em regra, disposi-
ções modificativas, aditivas ou supressivas,
integrando-se ao texto em vigor. Caso
contenham artigos próprios, que funcionem
como disposições transitórias de seu texto,
esses terão hierarquia paraconstitucional;

11ª – fruto do exercício do poder consti-
tuinte derivado, que se afigura inferior ao
poder constituinte originário, gozando este
da mais ampla expressão de legitimidade,
as emendas constitucionais sujeitam-se a
limites implícitos e explícitos, destacando,
entre estes, as limitações materiais designa-
das “cláusulas pétreas”, “supraconstitu-
cionais” ou “disposições intangíveis”, que
protegem determinadas normas constitu-
cionais de alteração;

12ª – esses limites expressos de reforma
constitucional são passíveis de ampliação
pelo constituinte de segundo grau;

13ª – a despeito das críticas elaboradas
por alguns setores da doutrina, as limitações
materiais expressas ao poder de reforma das
normas constitucionais, mormente entre
nós, que vivemos momentos de Constituição
semântica, afiguram-se fator de sobrevivência
da idéia de Constituição plasmada pelos
constituintes de 1988, apesar das imperfei-
ções de seu trabalho;

14ª – deve ser afastada a tese da reforma
constituinte  em relação à Constituição de
1988, representando esta verdadeiro exercí-
cio do poder constituinte originário em face
do momento histórico brasileiro, consistindo
a Emenda nº 26/85 a forma de plasmar as
reivindicações por mudanças;

15ª – deve, dessa forma, ser repelida a
idéia de dupla revisão ou qualquer outra
técnica que implique limitação ou supressão
de matérias vedadas ao poder de emenda,
pois constituem núcleo reformável, mas não
intangível, incluindo-se, aí, os direitos
adquiridos (art. 60, § 4º, inciso IV), consis-
tindo tal empreitada autêntica fraude à
Constituição;
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16ª – as possíveis inconstitucionalida-
des geradas por emenda violadora de
limites implícitos ou explícitos resolvem-se
mediante ADIN (art. 102, inciso I, alínea “a”,
primeira parte, CR) ou interpretação confor-
me à Constituição;

17ª – deve ser afastada, em relação aos
direitos adquiridos, a interpretação literal
da expressão a LEI não prejudicará, constante
do inciso XXXVI, art. 5º, CR, vista como
variação da dupla revisão;

18ª – pode-se falar em um direito consti-
tucional intertemporal derivado em relação
às emendas constitucionais, abrindo-se
duas possibilidades: relações protegidas
pelas limitações expressas ou não;

19ª – não há direito adquirido contra a
Constituição originária, sofrendo o exercício
do poder constituinte derivado ou de
segundo grau limitações implícitas e explí-
citas. A jurisprudência do STF sob a égide
da Constituição em vigor abraça a tese ao
reconhecer a possibilidade de controle
concentrado de emenda constitucional;

20ª – a ausência de sentimento constitu-
cional, mormente por parte dos governantes,
aproxima mais a Constituição da folha de
papel a que se referia Ferdinand Lassalle
que da Constituição efetiva que todos
desejamos.
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1. Introdução

O presente trabalho tem por fim demons-
trar o posicionamento da doutrina portu-
guesa acerca da prestação alimentícia entre
os cônjuges durante a constância do casa-
mento, bem como nas “crises” que even-
tualmente decorrem dessa vida em comum,
denominadas nesse regime jurídico de
separação de fato, separação de bens, separação
de pessoas e bens e divórcio. Além de demons-
trarmos os dispositivos legais concernentes,
constantes nos Códigos Civil e de Processo
Civil portugueses, mencionaremos caso a
caso alguns acórdãos proferidos pelos
Tribunais (“Relações”) desse Estado que
tenham abordado o tema então em apreço –
publicados nas duas mais importantes
revistas de jurisprudência portuguesas, a
Colectânea de Jurisprudência (CJ) e o
Boletim do Ministério da Justiça (BMJ).

A obrigação de prestar alimentos entre
cônjuges e ex-cônjuges no ordenamento
jurídico de Portugal

Cláudio Petrini Belmonte

Cláudio Petrini Belmonte é Professor Doutor
na Universidade de Coimbra.
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versidade de Coimbra (Portugal).
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Demonstrar-se-á, outrossim, a exigibili-
dade de prestação alimentícia quando se
trata de alimentos provisórios.

2. Alimentos durante o casamento
Preliminarmente, mesmo não sendo

objeto direto deste estudo, mister salientar
que o tema em apreço se encontra tutelado
na Constituição Federal Portuguesa em seus
artigos 12º, nº 11; 13º2; 24º, nº 13; 25º, nº 14 e
36º nos 1, 2 e 35.

Juntamente com o parentesco, a afinidade
e a adoção, o casamento celebrado de acordo
com o artigo 1577º do Código Civil6 portu-
guês constitui uma das fontes de relações
jurídicas familiares, além de gerar um
estado civil ou jurídico, o estado de casado7.
Ou seja, o casamento é um ato jurídico
formador da sociedade familiar. O Código
português não traz qualquer menção acerca
da perpetuidade do contrato casamento, o
que não significa que o mesmo não seja uma
relação duradoura, como todas as demais
relações familiares.

Uma vez celebrado o casamento, os
cônjuges passam a ser titulares de direitos e
deveres recíprocos e iguais8 9 (obrigatorie-
dade de respeito, fidelidade, coabitação,
cooperação e assistência10). A propósito, é
vedado aos nubentes modificarem ou
impedirem que o casamento gere seus efeitos
legais11.

É em face do dever de assistência que os
cônjuges estão obrigados a contribuir para
os encargos da vida familiar e a prestar
alimentos entre si12. O legislador português
ao dispor especificamente do tema “alimen-
tos” no Código Civil, ratificou tal assertiva
por meio do artigo 2015º13.

Ocorre que, durante a plena comunhão
de vida dos cônjuges, a obrigação de prestar
alimentos não tem autonomia, sendo abar-
cada pela de contribuir para os encargos da
vida familiar. Melhor dizendo, na constância
do casamento não há qualquer disposição
legal que obrigue um dos cônjuges a pagar
alimentos ao outro com medidas e valores
plenamente caracterizados e estabelecidos,

aliás, se tal norma existisse, seria um contra-
senso com o que se vislumbra num casa-
mento, como regra geral.

A contribuição para os encargos da vida
familiar incumbe a ambos os cônjuges
consoante as possibilidades de cada um,
podendo qualquer deles cumpri-la por meio
do comprometimento de seus recursos ou
de seu trabalho em prol da manutenção e
organização do lar comum, bem como do
próprio sustento dos cônjuges, da satisfação
de necessidades dos filhos, parentes e
empregados a cargo dos cônjuges. É um
dever mais amplo, mais abrangente do que
o específico de prestação alimentícia, haja
vista que este apenas diz respeito aos
próprios cônjuges e, quando possui auto-
nomia, torna um credor e o outro devedor
da respectiva obrigação 14.

Na hipótese de um cônjuge se sentir
lesado por entender que o outro não tem
cumprido adequadamente sua obrigação de
contribuir para a vida familiar, poderá
requerer ao tribunal que estipule o quantum
exigível deste, e que lhe seja diretamente
entregue a parte correspondente dos rendi-
mentos ou proventos do mesmo (é sempre
vedada a exigência que contribua com
acréscimo de trabalho15).

Nesse caso, o requerente deverá indicar
ao tribunal a origem dos rendimentos e o
montante que pretende receber, justificando
a necessidade e razoabilidade do valor
pedido.

Seguir-se-ão, com as necessárias adapta-
ções, os termos do processo para a fixação
dos alimentos provisórios e a sentença. Se
for considerado justificado o pedido, o
tribunal ordenará a notificação da pessoa
ou entidade pagadora dos rendimentos ou
proventos para entregar diretamente ao re-
querente a respectiva importância periódica.

Como visto, muito embora o dever de
assistência se trate de um dever pessoal, pos-
sui um conteúdo de natureza patrimonial.

Por fim, mister ratificar: não deve confun-
dir-se a obrigação alimentar que impende
sobre ambos os cônjuges com o dever de
alimentos genericamente regulado nos
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artigos 2003º e seguintes (adiante analisa-
dos). As regras são diferentes. O dever
conjugal recíproco de alimentos deriva
direta e indiretamente do casamento e não
supõe qualquer acordo prévio ou anteceden-
te litigioso, enquanto a obrigação de
alimentos regulada nos artigos 2003º e
seguintes é fruto de convenção das partes
ou de decisão judicial.

O professor Antunes Varela (in Direito
da Família, 1987, p. 340) refere que prestação
de alimentos devida ao cônjuge não tem o
mesmo objeto que a obrigação alimentar
comum. Não se mede pelas estritas neces-
sidades do credor, visando, pelo contrário,
assegurar ao credor o trem da vida econô-
mica e social a que ele faz jus como cônjuge
do devedor.

3. Alimentos na separação de bens
Nessa espécie de separação, verifica-se

apenas alterações quanto ao patrimônio do
casal, sem atingir, portanto, qualquer das
obrigações previstas no artigo 1672º do
Código Civil – a sociedade conjugal mantém-
se inabalada, sendo afetados apenas os bens
do casal16.

O fundamento de tal separação vem
expressamente mencionado no artigo 1767º
do atual Código Civil português: “Qualquer
dos cônjuges pode requerer a simples
separação judicial de bens quando estiver
em perigo de perder o que é seu pela má
administração do outro cônjuge.”

Os pressupostos de tal separação são,
em primeiro lugar, o real perigo de perder o
que lhe pertence e, em segundo lugar, que
tal risco se dê em face da má administração
do outro cônjuge.

A separação de bens possui um caráter
exclusivamente litigioso, ou seja, somente
pode ser decretada por meio da via judicial,
mediante o ajuizamento de ação intentada
por um dos cônjuges contra o outro, mesmo
que ambos estejam de acordo em reconhecer
que a atuação administrativa de um deles é
tão má que põe em risco os bens do outro.
Jorge Augusto Pais de Amaral17 leciona que

tal exigência tem o propósito de dar ao
processo a seriedade necessária, buscando-
se evitar, assim, a eventual intenção dos
cônjuges de em conluio virem a fraudar
credores.

Por derradeiro, cumpre repisar que, na
separação in casu, as relações pessoais dos
cônjuges não se encontram abaladas,
permanecendo nesse sentido o casamento
intacto, não havendo separação de corpos
e, conseqüentemente, não há que se falar em
pagamento de alimentos (há, inclusive, o
dever de coabitação). Em face disso, o dever
de pagar alimentos continua abarcado pela
obrigação de contribuir para os encargos da
vida familiar, nos mesmos moldes já
analisados.

4. Alimentos na separação de fato
É a própria lei que estipula as circuns-

tâncias em que existe separação de fato.
Segundo dispõe o artigo 1782º,  nº 1, do
Código Civil português, para que haja
separação de fato deve haver necessaria-
mente a verificação cumulativa e simultânea
de dois requisitos: a) a inexistência de vida
em comum entre os cônjuges – de ordem
objetiva, e b) o propósito de um deles, ou de
ambos, de não restabelecer a vida comum –
de ordem subjetiva (RL18, 13-12-1979: BMJ19,
293º-440).

É durante a separação de fato que a
obrigação alimentar adquire autonomia. Tal
assertiva é facilmente compreensível:
enquanto havia vida comum entre os
cônjuges, o dever de prestar alimentos era
abarcado pelo de contribuir pela vida
familiar; não havendo mais tal comunhão,
surge autonomamente o dever de prestar
alimentos, como decorrência do dever de
assistência.

Nesse sentido, refere Maria Nazareth
Lobato Guimarães (in Reforma do Código
Civil, 1981, p. 191) que, sendo a separação
de fato autêntica (que não permite dúvidas
de que um ou ambos os cônjuges não
desejam restabelecer a coabitação), são de-
vidos alimentos, uma vez que a separação
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de fato desfaz automaticamente a comuni-
dade, muito embora não dissolva o vínculo
conjugal (RP20, 20-4-1977: BMJ, 268º-263).

Se a culpa pela separação de fato não for
imputável a qualquer dos cônjuges, mantém-
se o dever de assistência reciprocamente
considerado (artigo 1675º,  nº 2, do Código
Civil). Todavia, se tal culpa for atribuída a
um dos cônjuges ou a ambos, o dever de
assistência incumbe somente, a princípio,
ao único ou principal culpado (art. 1675º,
nº 3, do Código Civil) (RP, 13-4-1989: CJ21,
1989, 2º-223) (STJ22, 22-6-1989: AJ, 1º/0-15).

Por conseguinte, para obter a prestação
alimentícia, o requerente tem de alegar e
provar a situação de separação de fato e a
necessidade dos alimentos requeridos (RE23,
5-12-1985: BMJ, 354º-626). Quanto à impu-
tabilidade de culpa na separação de fato,
importa-lhe provar que a mesma não é
imputável a qualquer dos cônjuges, que é
totalmente imputável ao requerido, ou que,
sendo imputável a ambos, o requerido é o
principal culpado (RC, 4-5-1982: CJ, 1982,
3º-27) (RC24, 14-2-1989: CJ, 1989, 1º-65).

Excepcionalmente, o tribunal pode, por
motivos de eqüidade, impor esse dever ao
cônjuge inocente ou menos culpado, consi-
derando, em particular, a duração do
casamento e a colaboração que o outro
cônjuge tenha prestado à economia do casal
(art. 1675º, nº 3 do Código Civil)25.

A obrigação de prestar alimentos durante
a separação de fato dos cônjuges não tem o
mesmo conteúdo que o direito a alimentos
previsto no art. 2016º do Código Civil. No
primeiro, trata-se de um dos deveres a que os
cônjuges estão reciprocamente vinculados.
No segundo caso, estamos perante um
direito que é uma conseqüência do divórcio
e que surge, portanto, numa altura em que
se extinguiram os deveres conjugais. Do que
decorrem diferenças quanto à medida da
prestação alimentícia.

No caso dos alimentos fixados nos
termos do art. 1675º, o seu montante deve,
quando possível, proporcionar ao alimen-
tado um nível de vida semelhante ao que
tinha antes da separação (STJ, 17-2-1981:

BMJ, 304º-428). Não está, portanto, sujeito
aos parâmetros estabelecidos pelo art. 2004º
do Código Civil (infra analisado). Durante a
separação de fato, o cônjuge não culpado,
ou a quem a separação não seja imputável,
tem direito a não ver alterada a sua posição
familiar. Assim, o cônjuge inocente conti-
nuará a ter direito a ser “mantido”, não
apenas “alimentado” – o cônjuge inocente
não deu motivos para sofrer qualquer dimi-
nuição de seus direitos (RC, 9-2-1972: BMJ,
214º-181).

5. Alimentos após o divórcio
Passa-se agora à análise da prestação

alimentícia após o divórcio, tendo em vista
acompanhar a ordem seqüencial adotada
no atual Código Civil e, bem assim, fazer
uso do estatuído no artigo 1794º do mesmo
Código 26.

5.1. Breve nota histórica

 O Código Civil português anteriormente
em vigor, de 1867, apenas admitia a separa-
ção judicial de pessoas e bens.

O divórcio foi introduzido em Portugal
mediante o Decreto de 3 de novembro de
1910 (“Lei do Divórcio”). Esse diploma legal
admitia não só o divórcio litigioso, como
também o divórcio por mútuo consenti-
mento, e esteve em vigor até a Concordata
de 7 de maio de 1940, celebrada entre o
Estado Português e a Santa Sé.

Veio a ser, por essa via, abolido o divórcio
para os casamentos católicos contraídos a
partir de 1º  de agosto de 1940. Só para
casamentos civis se manteve o divórcio.

Por meio do Decreto-Lei nº 261/75, de
27 de maio, na seqüência do Protocolo
Adicional à Concordata, foi restabelecida a
igualdade de tratamento dos casamentos
católicos e dos casamentos civis, pelo que
passaram a ser novamente admitidos o
divórcio litigioso e o divórcio por mútuo
consentimento que haviam sido eliminados.

Com o divórcio, dissolve-se comple-
tamente o vínculo conjugal. Cessam, então,
as relações de ordem pessoal e a genera-
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lidade das de ordem patrimonial (artigo
1688º do Código Civil) e, assim, todos os
direitos e deveres recíprocos dos cônjuges,
extinguindo os deveres conjugais de respeito,
fidelidade, coabitação, cooperação e assis-
tência, previstos no artigo 1672º do Código
Civil.

Contudo, o divórcio não significa a
destruição completa da relação iniciada no
casamento. Ficam alguns efeitos que se
fazem sentir para além dessa “crise”, no que
respeita aos próprios cônjuges, aos filhos e
a terceiros. Cunha Gonçalves27 leciona que
“o casamento não se dissolve completamen-
te, mesmo para o futuro; ficam dele, sempre,
importantes resíduos jurídicos.”

Os efeitos pessoais do divórcio verificam-
se a partir do trânsito em julgado da
respectiva sentença, isto é, os cônjuges
consideram-se divorciados a partir da data
do trânsito em julgado da sentença que o
decretou.

Mesmo estando divorciados, pode haver
de um dos ex-cônjuges estar obrigado a
prestar alimentos ao outro, mas agora não
mais em face do dever de assistência
propriamente dito gerado com a celebração
do casamento, mas como um desdobramento
dessa obrigação, gerando efeitos mesmo
após a dissolução do matrimônio.

Havendo o divórcio, tem direito a ali-
mentos o ex-cônjuge que se encontra nas
condições estabelecidas pelo artigo 2016º28

do Código Civil, de acordo com os regramen-
tos estipulados nesse código nos artigos
2003º29 e seguintes (STJ, 4-7-1980: BMJ,
299º-354).

Mister destacar que independente de o
divórcio ter sido litigioso (“divórcio san-
ção”30) ou amigável (“divórcio remédio”31),
havendo os pressupostos exigidos por lei, a
cobrança de alimentos terá cabimento.

5.2. Noção de alimentos

 Por alimentos entende-se tudo o que é
indispensável ao sustento, habitação e
vestuário – artigo 2003º, nº 1 (RL, 7-12-1977:
BMJ, 274º-303).

Já no Código Civil de 1867 (artigo 171º)
se atribuía à palavra “sustento” um amplo
significado, que ultrapassava os limites do
que era simplesmente indispensável à
alimentação. Segundo Cunha Gonçalves32,

“a palavra sustento compreende tudo
o que é preciso para viver, isto é, não
só a cama e mesa, isto é, alimentação
ou comidas e bebidas, e o leito com-
pleto, mas também o tratamento das
moléstias: médio e farmácia.”

O significado de “alimentos” vai, por-
tanto, muito além do sentido que normal-
mente lhe é atribuído na linguagem corrente.

5.3. Direito a alimentos

 Os números 1 e 2 do artigo 2016º do
Código Civil referem quem tem direito a
receber alimentos em casos de divórcio e de
separação judicial de pessoas e bens33.

Resulta dessa disposição legal que, em
princípio, só é reconhecido o direito a
alimentos ao cônjuge inocente ou menos
culpado.

Pereira Coelho (in Reforma do Código
Civil, 1981, p. 41) menciona que, para o fim
de fundamentar o divórcio, o cônjuge com
alteração das faculdades mentais é equipa-
rado ao inocente.

Pela razão de impender sobre o cônjuge
culpado, ou principal culpado, o dever de
prestar ao outro os alimentos de que even-
tualmente careça, tem sido atribuído o cará-
ter de indenização à prestação alimentícia.

Porém, se forem considerados igualmente
culpados ou se não for declarada a culpa de
nenhum – como no caso do divórcio por
mútuo consentimento –, qualquer dos
cônjuges pode obter alimentos do outro,
verificadas que sejam as necessárias condi-
ções. Lembra a Profª. Maria de Nazareth
Lobato Guimarães (Reforma do Código Civil,
1981, p. 185) que aquele que pretende obter
alimentos deve provar a necessidade e a
incapacidade, isto é, deve provar que não pode
trabalhar o bastante para o seu sustento e que
não tem bens com que ocorra às suas necessi-
dades (RC, 25-10-1983: CJ, 1983, 4º-64).
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O direito a alimentos não pode ser
renunciado ou cedido – artigo 2008º, nº 1,
do Código Civil.

A prestação alimentícia destina-se a
satisfazer as necessidades essenciais do
alimentando. Se a este fosse dada a possibi-
lidade de renunciar a tal direito – por
orgulho ou outro sentimento que o divórcio,
muitas vezes, desperta –, isso teria como
conseqüência transferir o encargo para um
outro familiar dos que a lei considera
vinculados à prestação de alimentos34 ou
para o próprio Estado, que tem o dever geral
de assistência.

A lei proíbe apenas a renúncia ao direito
de alimentos para o futuro, mas não proíbe
que o titular desse direito renuncie às
prestações já vencidas e não pagas. Nesse
caso, tudo é diferente. Como veremos
adiante, os alimentos só são devidos a partir
do momento em que forem pedidos. Por isso,
o credor não pode exigir aos outros vincula-
dos à prestação de alimentos pensões
referentes a período de tempo anterior.

Assim, se conseguiu sobreviver, apesar
de não lhe terem sido pagas as prestações a
que tinha direito, está na sua mão exigi-las
do devedor ou renunciar às mesmas defini-
tivamente. Por outro lado, se o credor dos
alimentos aceitou receber uma prestação
inferior à que estava fixada, isso significa a
renúncia da parte que constitui a diferença,
mas não significa a renúncia dessa parte
nas prestações futuras, pois a lei não o
permite.

A pessoa carenciada que se encontre na
situação de poder pedir alimentos pode
deixar de o fazer. Essa atitude não significa
renúncia ao direito, pois em qualquer
momento tem a possibilidade de os requerer,
embora não possa pedir prestações referentes
ao período anterior.

A mesma disposição legal proíbe ainda
que o direito a alimentos seja cedido. De
igual modo, o princípio da possibilidade da
cessão enunciado no artigo 577º, nº 1, do
Código Civil, que permite que o credor ceda
a terceiro uma parte ou a totalidade do
crédito, independentemente do consenti-

mento do devedor, sofre algumas restrições.
Uma delas impede a cedência quando o
crédito está, pela própria natureza da
prestação, ligado à pessoa do credor.

Considerando a finalidade das presta-
ções alimentícias e sua estreita ligação à
pessoa do credor, facilmente compreende-
remos a proibição legal da sua cedência.

O nº 2 do mesmo artigo 2008º do Código
Civil proíbe ainda a penhora do crédito de
alimentos e que o obrigado possa livrar-se
por meio de compensação, ainda que se trate
de prestações já vencidas. A já aludida
finalidade das prestações alimentícias
explica a impenhorabilidade do respectivo
crédito. Se fosse legalmente passível de
compensação, podia o devedor dos alimen-
tos ser tentado a deixar de os pagar durante
o tempo por si considerado suficiente para
que a dívida igualasse o montante do crédito
que eventualmente tivesse sobre o alimen-
tando. Considerando a referida finalidade
das prestações, facilmente se compreenderá
que isso poderia pôr em risco a subsistência
do credor dos alimentos.

O direito a alimentos não prescreve –
artigo 298º, nº 1, do Código Civil, a contrario.
Somente são prescritíveis as pensões ali-
mentícias vencidas, no prazo de cinco anos
(art. 310º, alínea “f)”,do Código Civil).

5.4. Modo de fixação dos alimentos

 A prestação de alimentos pode ser fixada
por acordo entre os cônjuges. Na ação de
divórcio por mútuo consentimento, esse
acordo constitui um dos requisitos exigidos
pela lei – artigos 1775º, nº 235, e 1776º, nº 2,
do Código Civil e, ainda, artigo 1419º, nº 1,
alínea “d)”, do Código de Processo Civil.

No caso de divórcio litigioso, na tentativa
de conciliação, o juiz procurará obter o
acordo dos cônjuges quanto aos alimentos
– artigo 1407º, nº 2, do Código de Processo
Civil. Não sendo possível tal acordo, a
prestação de alimentos terá de ser fixada
pelo tribunal.

Os alimentos devem ser fixados em
prestações pecuniárias mensais, conforme
determina o nº 1 do artigo 2005º do Código
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Civil. Essa disposição admite, porém,
exceções: havendo acordo das partes em
sentido diferente, havendo disposição legal
que imponha outra forma de pagamento ou
se ocorrerem motivos que justifiquem
medidas de exceção.

Dispõe o nº 2 desse mesmo preceito que,
se o obrigado aos alimentos mostrar que os
não pode prestar como pensão, mas tão-
somente em sua casa e companhia, assim
poderão ser decretados. É o tribunal que
decidirá de acordo com as circunstâncias
de cada caso. No entanto, essa disposição
dificilmente terá aplicação aos ex-cônjuges.
O divórcio requerido por um ou por ambos
evidencia o propósito de seguirem vidas
independentes. Não faria sentido colocar o
credor dos alimentos na casa e companhia
do devedor dos mesmos.

5.5. Medida dos alimentos

 O critério para determinar o quantitativo
dos alimentos é definido pelo 2004º do
Código Civil do modo seguinte:

“1) Os alimentos serão proporcio-
nados aos meios daquele que houver
de prestá-los e à necessidade daquele
que houver de recebê-los; 2) Na fixação
dos alimentos atender-se-á, outrossim,
à possibilidade de o alimentando
prover à sua subsistência” (STJ, 7-5-
1980: BMJ, 297º-342).

O artigo 29º da Lei do Divórcio determi-
nava que o quantitativo dos alimentos
deveria ser fixado em harmonia com as
necessidades do cônjuge que os recebesse e
com as circunstâncias do que os prestasse.
Mas impunha que nunca poderia exceder
um terço do rendimento líquido do segundo.

Atualmente a lei não estabelece qualquer
fração do rendimento do obrigado como
limite à prestação de alimentos.

Na falta de acordo entre as partes quanto
à determinação do seu montante, o juiz tem
de cingir-se às necessidades de quem os
deve receber com o tempero proveniente das
possibilidades de quem tem de os pagar. L.
P. Motinho de Almeida (Os alimentos no

Código Civil de 1966, ROA, 1968, p. 118)
menciona que a obrigação de prestar
alimentos, que a lei impõe aos presentes, é
uma obrigação conjunta e não uma obrigação
indivisível e solidária, porque devedor só
responde na medida de suas possibilidades.

Devendo ser proporcionado aos meios
daquele que houver de prestá-los, não
significa que o quantitativo não seja sufi-
ciente para dar satisfação às necessidades
essenciais do alimentando. Nesse caso,
sobre outras pessoas obrigadas ou sobre o
Estado recairá o dever de contribuir com a
parte que falta. A obrigação do devedor
reduz-se proporcionalmente aos seus meios.

Para sopesar as suas possibilidades,
deve, porém, atender-se não só aos rendi-
mentos regulares provenientes dos bens e
do trabalho, mas também aos rendimentos
de caráter eventual, tais como gratificações,
comissões e emolumentos (RL, 15-5-1979:
CJ, 4º-779).

Em princípio não se deve exigir a aliena-
ção de bens do obrigado para dar satisfação
às necessidades de outrem.

O critério da dupla proporcionalidade
previsto no artigo 2004º resulta, no caso do
divórcio, bastante desenvolvido no artigo
2016º , nº  3, do Código Civil. Assim, na
fixação do montante dos alimentos, deve o
tribunal tomar em conta a idade e o estado
de saúde dos cônjuges, as suas qualificações
profissionais e possibilidade de emprego, o
tempo que terão de dedicar, eventualmente,
à criação dos filhos comuns, os seus rendi-
mentos e proventos e, de modo geral, todas
as circunstâncias que influam sobre as
necessidades do cônjuge que recebe os
alimentos e as possibilidades do que os
presta.

Não devem ser consideradas as necessi-
dades das pessoas a cargo do alimentado,
porque isso constituiria uma forma de
atribuir indiretamente a estas um direito que
a lei lhes não faculta por tal via.

Não exonera um ex-cônjuge da sua
obrigação de prestar alimentos a circuns-
tância de o outro divorciado viver na casa
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dos pais, que têm rendimentos suficientes
para prover às suas necessidades.

Para a fixação dos alimentos, deve
atender-se ainda às possibilidades de o
alimentado prover à sua subsistência. Então,
se este pode angariar pelos seus próprios
meios o rendimento necessário à satisfação
das suas necessidades essenciais, não deve
exigir do ex-cônjuge uma prestação alimen-
tícia, por não querer servir-se dessas suas
potencialidades.

Apesar de a lei não conter qualquer
referência à estipulação de um índice de
atualização automática da pensão de
alimentos fixada, está a tornar-se comum nos
tribunais portugueses estipular esse índice
em conformidade com a inflação ou com a
porcentagem de aumento do vencimento do
devedor dos alimentos. Tem a vantagem de
evitar que todos os anos venha a ser
requerida ao tribunal a alteração dos
alimentos fixados, por modificação das
circunstâncias determinantes da sua fixação.

Antunes Varela (op. cit., p. 340) leciona
que a prestação de alimentos tem de adaptar-
se às reais possibilidades do devedor. Para
o cálculo dessas possibilidades, contam-se,
em primeiro lugar, e em pé de igualdade, os
rendimentos do trabalho e do capital e, em
segundo lugar, os próprios bens de raiz, que
só em caso de extrema necessidade deverão
ser sacrificados. A prestação de alimentos
não engloba o sustento dos filhos do cônjuge
necessitado (não filhos do devedor), nem
dos parentes dele (sejam ou não afins do
obrigado). Em relação à hipótese de as
dificuldades ou possibilidades do devedor
não cobrirem as necessidades primárias do
credor, vale como princípio que a prestação
alimentícia nunca pode sacrificar o míni-
mo necessário à vida normal do cônjuge
devedor.

Para Pereira Coelho (Direito de Família,
1969, 2º– p. 360-361), para definir a medida
da necessidade daquele que houver de
receber alimentos, atenderá o juiz, designa-
damente, ao valor dos bens e montante dos

rendimentos do alimentado; às dívidas que
porventura tenha contraído; à circunstância
de ele ter ou não um curso ou outras
possibilidades de ganhar a vida; à sua
condição social; ao seu estado de saúde; ao
fato de ter filhos ou outras pessoas a seu
cargo; etc. Mas será irrelevante a circuns-
tância de o alimentado ainda ter os pais ou,
porventura, outras pessoas de família que
possam e devam, também, prestar-lhe
alimentos, pois a obrigação alimentar do ex-
cônjuge prevalece sobre a dessas outras
pessoas (artigo 2009º, nos 1 e 3, do Código
Civil) (RL, 23-11-1973: BMJ, 231º–196).

Vaz Serra (Obrigação de alimentos, in BMJ,
108º, 75 a 80) entende que, no caso de a
mulher se encontrar separada de fato por
causa imputável ao marido, os alimentos
dela não devem limitar-se ao indispensável
para a sua manutenção, uma vez que,
resultando do casamento a colocação da
mulher em posição quanto possível equiva-
lente à do marido, é de supor que a lei quer
um socorro e ajuda correspondentes. E assim
o marido deve colocá-la, quanto possível,
na situação material que teria se a vida em
comum se mantivesse (RE, 29-10-1987: BMJ,
370º–630) (STJ, 25-1-1979: BMJ, 283º–310)
(RC, 9-2-1972: BMJ, 214º–181).

5.6. Desde quando são devidos
 Os alimentos são devidos desde a

proposição da ação ou, estando já fixados
pelo tribunal ou por acordo, desde o
momento em que o devedor se constitui em
mora – artigo 2006º do Código Civil.

Não são, portanto, devidos a partir do
momento em que se fez sentir a sua carência,
mas apenas a partir do momento em que
foram pedidos. Não podem ser solicitados
em relação a um período de tempo já
passado.

Seria por demais violento que o credor
dos alimentos pudesse exigi-los para o
passado com o que poderia, acaso, forçar o
obrigado a dificuldades econômicas ines-
peradas e porventura à impossibilidade de
cuidar da sua própria sustentação.
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Logo que fixados, não obsta à sua
exigência o fato de a sentença não ter
transitado em julgado. Assim, a parte
vencedora pode requerer que à apelação
seja atribuído efeito meramente devolutivo,
quando a sentença arbitre alimentos (artigo
692º, nº 2, alínea c), do Código de Processo
Civil).

5.7. Local onde deve ser efetuada a prestação

A obrigação alimentícia tem a natureza
de dívida pecuniária36, via de conseqüência,
nos termos do artigo 774º do Código Civil, a
prestação deve ser efetuada no lugar do
domicílio que o credor tiver ao tempo do
cumprimento.

Se o credor mudar posteriormente de
domicílio, pode a prestação ser efetuada no
domicílio do devedor, salvo se aquele se
comprometer de indenizar este do prejuízo
que sofrer com a mudança (artigo 775º do
Código Civil37). A indenização só é devida
se da mudança resultarem dificuldades para
o devedor que lhe provoquem prejuízos. O
credor deve comunicar a mudança de
domicílio em tempo oportuno para que a
prestação seja devidamente cumprida.

5.8. Alteração dos alimentos fixados
 Se, depois de fixados os alimentos pelo

tribunal ou por acordo dos interessados, as
circunstâncias determinantes da sua fixa-
ção se modificarem, podem os alimentos
estipulados ser reduzidos ou aumentados,
conforme os casos, ou podem outras pessoas
ser obrigadas a prestá-los (artigo 2012º do
Código Civil).

Para a fixação da pensão alimentícia,
foram tidas em contas duas coordenadas:
as possibilidades econômicas do onerado e
as necessidades do beneficiado (RL, 11-4-
1969: JR, 15º-317).

É facilmente compreensível a alteração
de qualquer delas com o decorrer do tempo.
Podem melhorar ou piorar as possibilidades
de um e as necessidades do outro.

Justifica-se que a fixação do montante
dos alimentos acompanhe a evolução
daquelas coordenadas. Assim, se evoluir

favoravelmente a situação econômica do
devedor, é natural que o alimentado venha
requerer que a pensão de alimentos seja
elevada proporcionalmente, enquanto as
suas necessidades não se encontrarem
totalmente satisfeitas (STJ, 13-1-1981: BMJ,
303º-240).

Se, ao contrário, a situação do credor
melhorou, é o devedor que deverá requerer a
redução da importância que vinha pagando.

As circunstâncias também se alteram por
via da depreciação da pensão fixada, por
força da inflação. Embora se mantenham as
necessidades do alimentado, precisa de
mais dinheiro para as satisfazer, pois que
este passou a ter um menor poder de compra.

Conforme refere Pereira Coelho38,
 “o princípio do nominalismo mone-
tário não exclui essa solução, pois só
se aplica às dívidas de dinheiro e não
às dívidas de valor, e a dívida de
alimentos é justamente uma dívida de
valor das mais típicas e caracterís-
ticas. O alimentante, com efeito, não
deve dinheiro ao alimentado, mas
determinados bens reais, sendo o
dinheiro apenas um meio de liquida-
ção de uma prestação em si mesma
não pecuniária”.

L. P. Moitinho de Ameida (Os alimentos
no Código Civil de 1966, Revista da Ordem
dos Advogados, 1968, p. 125) refere que os
alimentos têm, necessariamente, a caracte-
rística da atualidade, isto é, têm de corres-
ponder às necessidades do alimentado e às
possibilidades do obrigado no momento.
Disso decorre que o pagamento antecipado
dos alimentos é inoperante, pois muito bem
pode suceder que o alimentado dissipe o que
antecipadamente recebeu e, se posterior-
mente carecer de alimentos, nada obsta a
que os peça e que o obrigado tenha de lhos
prestar de novo, de harmonia com as
possibilidades e com as necessidades
daquele nesse momento.

O processo para a alteração dos alimen-
tos segue os termos previstos no artigo 1121º
do Código de Processo Civil.
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Se não for possível obter acordo, o
requerente terá de provar que se alteraram
as circunstâncias determinantes da fixação
dos alimentos. Por isso, não devem agir os
cônjuges de forma precipitada na ação de
divórcio. Por vezes, na ânsia de se libertar
de uma situação que lhe é penosa, o cônjuge
diz não carecer de alimentos ou aceita uma
importância mensal insuficiente para a
satisfação das suas necessidades essenciais.
Tem o propósito de mais tarde, “quando as
feridas já se encontrarem mais cicatrizadas”,
vir, então, pedir a alteração do montante da
prestação alimentícia. Esquece-se, porém, de
que terá de alegar e provar que, no período
de tempo entretanto decorrido, as circuns-
tâncias determinantes da fixação sofreram
alteração significativa. Por vezes, a prova
por si produzida não vai além da existência
da inflação, que constitui um fato notório.
Não pode, nessa altura do processo, preten-
der fazer prova das suas necessidades e das
possibilidades econômicas do devedor, mas
apenas das circunstâncias que se modifica-
ram desde a fixação da pensão de alimentos
cuja alteração requer.

5.9. Cessação da obrigação alimentar

 Conforme dispõe o artigo 2013º, nº 1, do
Código Civil, a obrigação de prestar alimen-
tos cessa:

“a) pela morte do obrigado ou
alimentado; b) quando aquele que os
presta não possa continuar a prestá-
los ou aquele que os recebe deixe de
precisar deles; c) quando o credor viole
gravemente os seus deveres para com
o obrigado”.

Se a morte do obrigado ou do alimentado
faz cessar a obrigação de prestar alimentos,
isso significa que esta não se transmite aos
respectivos herdeiros. A justificação assenta
no caráter pessoal da obrigação.

Se os herdeiros do alimentado se encon-
tram em situação de poder requerer alimen-
tos, devem fazê-lo eles próprios à pessoa
obrigada por força do disposto no artigo
2009º do Código Civil.

Pela mesma razão, com a morte do
obrigado, a obrigação não passa para os
herdeiros.

A obrigação também cessa quando
desaparece a necessidade de o credor receber
os alimentos ou a possibilidade de os prestar,
por parte do devedor. Parece-nos que esse
modo de cessação já resultaria do disposto
no artigo 2012º, pois que não é mais do que
a alteração dos alimentos fixados levada às
últimas conseqüências. A redução, quer por
uma via, quer pela outra, pode chegar ao
ponto de pôr termo à prestação alimentícia.

O credor que viole gravemente os seus
deveres para com o obrigado pode perder o
direito à prestação de alimentos.

Os contornos dessa disposição legal –
alínea “c” do artigo 2013º do Código Civil –
não estão claramente definidos.

Cabe ao tribunal, em cada caso, determi-
nar quando a violação dos deveres do credor
para com o devedor dos alimentos é
suficientemente grave para pôr fim à
respectiva prestação.

Não deve ser considerada a violação dos
deveres que deu causa ao divórcio, mas só a
que for contemporânea ou posterior ao
pedido de alimentos. Deve ter-se presente
que, a partir do divórcio, extinguiram-se os
deveres conjugais, entre eles o de fidelidade.

Cessa ainda o direito a alimentos se o
alimentado contrair novo casamento ou se
tornar indigno do benefício pelo seu compor-
tamento moral – artigo 2019º do Código
Civil.

No primeiro caso, poderá dizer-se que
cessou o direito a alimentos a partir do
momento em que sobre o novo cônjuge
passou a recair o dever de assistência.

Pires Lima e Antunes Varela39 lecionam
que

“para que o comportamento (a con-
duta) imputado ao alimentado possa
legitimar a cessação da obrigação
alimentar é preciso que ele seja de tal
modo imoral (prostituição comprovada,
desregramento de vida, despudor
escandaloso, ofensas à pessoa ou à
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memória do marido ou de seus fami-
liares mais próximos, etc.) que se torne
inexigível o sacrifício patrimonial até
então suportado pelo vinculado”.

O processo para a cessação de alimentos
encontra-se regulado no artigo 1121º  do
Código de Processo Civil português.

5.10. Execução dos alimentos

 Como já visto anteriormente, no divórcio
por mútuo consentimento, pode ser acorda-
da a prestação de alimentos ao cônjuge que
deles careça (artigo 1419º, nº 1, alínea “d”,
do Código de Processo Civil).

Esse ajuste (não só o que concerne ao
regime que há de vigorar no período de pen-
dência do processo, mas também o que se
refere ao período posterior) deverá ser
homologado por sentença – artigos 1775º,
nºs 2 e 3, 1776º, nº 2, e 1778º do Código Civil.

Uma vez homologado, pode, no caso de
incumprimento, servir de base à execução,
tal como a sentença que, em ação de alimentos
(provisórios ou definitivos), condene um dos
cônjuges a pagar ao outro uma prestação
alimentícia. Serve igualmente de base à
execução o despacho em que o juiz fixe, nos
termos do artigo 1407º, nº 7, do Código de
Processo Civil, um regime provisório quanto
a alimentos (vide artigos 46º, alínea “a”, e
48º, nº 1, do Código de Processo Civil).

E constituem títulos executivos, ainda
antes de transitarem em julgado, se o credor
dos alimentos requerer que ao recurso
interposto seja atribuído efeito meramente
devolutivo (consoante os artigos 47º,  nº 1,
692º,  nº 2, alínea “c” e 723º – quanto à
apelação e à revista – e artigos 740º, nº 2, a
contrario, e 758º a contrario – quanto ao agravo
nas duas instâncias –, todos do Código de
Processo Civil).

Nos artigos 1118º  a  1121º-A desse
mesmo Código, encontra-se regulada a
execução especial por alimentos. Determina
o nº 1 da primeira dessas disposições legais:

 “1 – A execução por prestação de
alimentos segue os termos do processo
ordinário ou sumário, conforme o

título em que se funde, com as seguin-
tes especialidades:

a) A nomeação de bens à penhora
pertence exclusivamente ao exeqüen-
te, que a fará logo no requerimento
inicial;

b) Só depois de efetuada a penhora
é citado o executado;

c) Os embargos em caso nenhum
suspendem a execução;

d) O exeqüente pode requerer a
adjudicação de parte das quantias,
vencimentos ou pensões que o execu-
tado esteja percebendo, ou a consig-
nação de rendimentos pertencentes a
este, para pagamento das prestações
vencidas e vincendas, fazendo-se a
adjudicação ou a consignação inde-
pendentemente de penhora.”

Como se verifica, a execução por
alimentos pode abranger as prestações já
vencidas e ainda as vincendas. O exeqüente,
logo no requerimento inicial, deve nomear
bens à penhora e pode ainda, nos termos da
alínea “d”, requerer a adjudicação de
vencimentos ou pensões ou a consignação
de rendimentos.

Para a adjudicação, o juiz ordenará a
notificação da entidade encarregada de
pagar as quantias, vencimentos ou pensões
ou de processar as respectivas folhas para
entregar diretamente ao exeqüente a parte
adjudicada – nº 2 do mesmo artigo 1118º.

Se for requerida pelo exeqüente a con-
signação de rendimentos, deve indicar logo
os bens sobre que há de recair. O juiz ordena-
la-á relativamente aos que considere
bastantes para satisfazer as prestações
vincendas. A consignação processar-se-á
nos termos do artigo 880º com as necessárias
adaptações – nº 3 do artigo 1118º.

A consignação de rendimentos está
sujeita a registro (artigo 660º, nº 2, do Código
Civil e artigo 2º, nº 1, alínea “h”, do Código
de Registro Predial).

As prestações vincendas encontram
ainda uma forma de garantia por meio do
disposto no artigo 1121º–A do Código de
Processo Civil.
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5.11. Cônjuge sobrevivo

 O casamento pode ser dissolvido me-
diante divórcio ou morte de um ou de ambos
os cônjuges simultaneamente.

Uma das exceções ao princípio da equi-
paração entre os efeitos jurídicos da dis-
solução do casamento por divórcio e por
morte diz respeito a alimentos.

Assim, nos termos do artigo 2018º do
Código Civil (apanágio do cônjuge sobre-
vivo), falecendo um dos cônjuges, o viúvo
tem direito a ser alimentado pelos bens
deixados pelo falecido. São obrigados
(conjuntos) à prestação de alimentos os
herdeiros ou legatários a quem tenham sido
transmitidos os bens, segundo a proporção
do respectivo valor.

O apanágio do cônjuge sobrevivo cons-
tituirá um ônus real sobre os bens imóveis
ou móveis sujeitos a registro.

6. Alimentos na separação de
pessoas e bens

O Código Civil português aborda mais
detalhadamente o instituto do divórcio do
que o da separação judicial de pessoas e
bens, referindo que as disposições concer-
nentes àquele são também aplicáveis a esta,
com as necessárias adaptações (artigo
1794º).

Seguindo essa ordem de relevância e
tratamento determinada pelo Código,
passamos agora a analisar a questão dos
alimentos na referida separação.

Primeiramente, cumpre elucidar que essa
forma de “crise conjugal” leva à partilha do
patrimônio do casal e à própria separação
das pessoas envolvidas no matrimônio. O
vínculo matrimonial ainda persiste, contu-
do, “gravemente afetado”40.

A separação judicial de pessoas e bens
faz extinguir os deveres de coabitação e
assistência, ressalvado o direito a alimentos
(artigo 1795º–A do Código Civil41). Ou seja,
desdobrando-se o dever de assistência em
duas obrigações, a de prestar alimentos e a
de contribuir para os encargos da vida

familiar, só a primeira se manteve, haja vista
que se extinguiu também o dever que
pressupõe a comunhão de vida. Persistem,
ainda, os demais deveres previstos no artigo
1672º  do Código Civil, quais sejam, os
deveres de respeito, fidelidade e cooperação.

Pode dizer-se que, em muitos casos, a
separação de pessoas e bens não passa do
pródomo do divórcio. Alguns autores, como
Pires de Lima e Antunes Varela42, chamam
essa separação de “diminutivo do divórcio”.

Os cônjuges podem, porém, optar pela
separação de pessoas e bens ou pelo divór-
cio. E, tendo optado pela primeira, podem
permanecer nesse estado indefinidamente.

Ao contrário da separação exclusiva-
mente de bens, esta é revogável a qualquer
momento, fazendo com que os cônjuges, a
partir da reconciliação (homologada por
sentença – artigo 1795º–C do Código Civil),
fiquem de novo reciprocamente vinculados
a todos os deveres referidos no artigo 1672º
do Código Civil, ressurgindo, assim, os
deveres de cooperação, em toda a sua
plenitude, de coabitação e assistência, este,
no que respeita à obrigação de contribuir
para os encargos da vida familiar, visto que
a obrigação de prestar alimentos não havia
sido afastada, além do ressurgimento do
regime de bens que vigorava entre os
cônjuges.

No que diz respeito à prestação alimen-
tícia propriamente dita, devem ser atendidas
as disposições do artigo 2003º e seguintes
do Código Civil.

A lei não estabelece, quanto à sua
medida, nenhuma percentagem dos rendi-
mentos do obrigado à prestação alimentar.
Os alimentos serão proporcionados aos
meios daquele que houver de prestá-los e à
necessidade daquele que houver de recebê-
los, conforme estatuído no artigo 2004º,  nº
1, do Código Civil português. Deve, porém,
atender-se à possibilidade de o alimentando
prover à sua subsistência (artigo 2004º,  nº
2, do Código Civil).

Diz o artigo 2005º do Código Civil que,
na prestação dos alimentos, estes deverão
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ser fixados em prestações pecuniárias
mensais, o que geralmente ocorre na prática.
Se, porém, houver acordo ou ocorrerem
motivos que o justifiquem, podem ser
fixados em gêneros.

Consoante o disposto no artigo 1794º do
Código Civil43, constata-se que, com as
devidas adaptações, a separação por mútuo
consentimento é regida pelo artigo 1775º e
seguintes do Código, e a separação litigiosa,
pelo artigo 1779º e seguintes (os princípios
expressos nos artigos 1779º e 1781º aplicam-
se à separação e ao divórcio nos mesmos
termos).

Destarte, na separação de pessoas e bens,
tal qual no divórcio, analisada a situação
de mútuo consentimento, qualquer dos
cônjuges que careça de alimentos tem direito
a recebê-los do outro cônjuge, se este tiver
possibilidade de os prestar, conforme
estatuído nos artigos 2009º, nº 1, alínea a)44

e 2016º, nº 1, alínea c), do Código Civil. Pelo
caráter de jurisdição voluntária concernente
às separações de pessoas e bens por mútuo
consentimento, as partes podem acordar
acerca dos alimentos que um dos cônjuges
receberá do outro (artigo 1775º,  nº  2).
Todavia, se tal ajuste não resguardar
suficientemente o interesse de algum dos
cônjuges, tal acordo não será homologado
pelo Poder Judiciário – artigo 1778º do
Código Civil45.

Uma vez havendo sentença homologa-
tória, e tendo esta transitado em julgado, os
acordos só podem ser alterados, sem prejuízo
dos efeitos já produzidos, com fundamento
em circunstâncias supervenientes que
justifiquem a alteração. Para esse efeito,
dizem-se supervenientes tanto as circuns-
tâncias posteriores à decisão como as
anteriores, que não tenham sido alegadas
por ignorância ou outro motivo ponderoso
(art. 1411º do Código de Processo Civil).

Se for o caso de separação de pessoas e
bens litigiosa, tendo em consideração o
preceituado no artigo 1794º do Código Civil,
tem-se que os efeitos da atribuição de culpa
a um determinado cônjuge, no que tange a

alimentos, são o que está prescrito nos
artigos 1791º46 e 2016º, nº 1, alínea a), ambos
do Código Civil.

Em havendo culpa de um ou de ambos
os cônjuges, assim o declarará a sentença;
sendo a culpa de um consideravelmente
superior à do outro, a sentença deve declarar
ainda qual deles é o principal culpado –
artigo 1787º,  nº  1, do Código Civil. A
propósito, na conversão da separação em
divórcio (artigo 1795º – D), não é possível
alterar a declaração do cônjuge culpado que
tenha sido feita no processo de separação.

A atribuição da culpa ao cônjuge ofensor
reveste-se de grande importância, porque daí
podem decorrer conseqüências que consti-
tuem verdadeiras sanções de caráter patrimo-
nial, como no caso da concessão de alimentos
(art. 2016º do Código Civil), por exemplo.

Pode suceder que a culpa do autor da
ação de divórcio seja consideravelmente
superior à do réu, e, portanto, isso mesmo
ficará a constar da sentença que decretar o
divórcio ou a separação de pessoas e bens.
Pode também acontecer que as culpas dos
cônjuges sejam iguais, ou sensivelmente
iguais, isto é, que a de um não seja conside-
ravelmente superior à do outro.

7. Alimentos provisórios
O Código Civil aborda superficialmente

o tema, apenas referindo que, enquanto não
forem fixados definitivamente os alimentos,
pode o tribunal, a requerimento do alimen-
tado, conceder alimentos provisórios, que
serão taxados segundo o seu prudente
arbítrio (artigo 2007º).

É no Código de Processo Civil que o
ordenamento português tutela mais detalha-
damente o assunto. Verifica-se que há a
possibilidade de cobrança de alimentos
provisórios por meio de duas disposições
legais diversas: 1ª) artigo 399º; e 2ª) artigo
1407º,  nº 7. Por qualquer uma das vias,
procura-se alcançar a mesma finalidade, que
consiste em dar satisfação às necessidades
essenciais de sustento, habitação e vestuário
do cônjuge (ou ex-cônjuge, se for o caso)
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carecido, enquanto não for encontrada uma
solução definitiva. Sob esse aspecto, reves-
tem ambas a natureza de uma providência
cautelar.

Na primeira situação (artigos 399º47), os
alimentos provisórios seriam requeridos em
face de um “acautelamento genérico”
constante no ordenamento jurídico e, na
segunda (artigo 1047º,  nº  748) seria uma
situação prevista especialmente para o
transcurso do processo de divórcio ou de
separação judicial de pessoas e bens. Ou
seja, na hipótese específica de cobrança de
alimentos entre ex-cônjuges, a norma legal
que dá supedâneo é a do artigo 399º.

Essa providência cautelar segue o dis-
posto nos artigos 388º e seguintes do Código
de Processo Civil. Assim, por exemplo, a
ação de alimentos provisórios será uma
providência cautelar sem efeito se a ação de
alimentos definitivos, de que é dependente,
não for proposta no prazo designado no ar-
tigo 382º,  nº 1, alínea “a)”, do Código de
Processo Civil49.

Segundo disposição expressa do Código
(artigo 399º, nº 2), no montante a ser fixado
a título de alimentos provisórios, além do
estritamente necessário para o sustento,
habitação e vestuário, o mesmo poderá
abranger também o valor das despesas da
ação, se o requerente não puder beneficiar-
se do apoio judiciário.

Desse modo, tais alimentos provisórios
têm o condão de fixar o recebimento de uma
quantia mensal que o peticionário deva
receber, enquanto não houver pagamento da
primeira prestação definitiva.

Os alimentos provisórios são devidos a
partir do primeiro dia do mês subseqüente
à data da dedução do respectivo pedido (ar-
tigo 401º, nº 1, do Código de Processo Civil).

Ao pedido de alimentos definitivos
corresponde o processo comum e deve
constar de ação autônoma.

Já com base no artigo 1407º do mesmo
Código, como já dito, é adequado para
situações em que há tramitação de uma ação
de divórcio ou de separação judicial de
pessoas e bens50.

Assim, em sendo deferida a providência
cautelar pleiteada, essa terá a duração do
processo de divórcio.

Essa fixação obedecerá a um critério de
conveniência. A iniciativa tanto pode partir
de qualquer dos cônjuges como do juiz, mas
a providência só será decretada se este a
considerar conveniente, podendo, para o
efeito, ordenar antecipadamente as diligên-
cias que entender necessárias51.

Cumpre salientar que, durante a pen-
dência da ação, o juiz pode determinar a
cessação ou alteração dos alimentos provi-
sórios, no caso de se terem modificado as
circunstâncias que presidiram a fixação dos
mesmos52. Então, o regime provisório fixado
nos termos do artigo 1407º, nº 7, mantém-se
enquanto subsistir a necessidade do cônjuge
alimentado e até a decisão final sobre a ação
de divórcio. Durante a pendência dessa
ação, não se torna necessário propor ação
de alimentos definitivos, pois que os
provisoriamente fixados mantêm o seu
efeito, sem sujeição a qualquer prazo.

O autor, na ação de divórcio ou de
separação de pessoas e bens, que pretende
que se estabeleça um regime provisório de
alimentos, tanto o pode pedir por meio do
procedimento cautelar regulado nos artigos
388º e seguintes, como pelo processo espe-
cialíssimo previsto no nº 7 do artigo 1407º
do Código de Processo Civil (Ac. RL, de
5.2.1982: CJ, 1982, 1 º-170 e BMJ, 320º – 441).

Após a última reforma do Código de
Processo Civil, passou a ser admissível, nos
processos de divórcio ou separação litigio-
sos, a dedução de pedido tendente à fixação
do direito a alimentos – art. 470º, nº 2. Assim,
a incompatibilidade processual deixou de
constituir obstáculo à cumulação dos
pedidos.

Notas
1 “Art. 12º – (Princípio da Universalidade)
1. Todos os cidadãos gozam dos direitos e estão
sujeitos aos deveres consignados na Constituição.”
2 “Art. 13º – (Princípio da Igualdade)
1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social
e são iguais perante a lei.
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2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado,
prejudicado, privado de qualquer direito ou isento
de qualquer dever em razão de ascendência, sexo,
raça, língua, território de origem, religião, convicções
políticas ou ideológicas, instrução, situação
econômica ou condição social.”
3 “Art. 24º –
1. A vida humana é inviolável.”
4 “Art. 25º –
1. A integridade moral e físicas das pessoas é
inviolável.”
5 “Art. 36º –
1. Todos têm o direito de constituir família e de
contrair casamento em condições de plena
igualdade.
2. A lei regula os requisitos e os efeitos do casamento
e da sua dissolução, por morte ou divórcio,
independentemente da forma de celebração.
3. Os cônjuges têm iguais direitos e deveres quanto
à capacidade civil e política e à manutenção e
educação dos filhos.”
6 “Art. 1577º –
Casamento é o contrato celebrado entre duas pes-
soas de sexo diferente que pretendem constituir
família mediante uma plena comunhão de vida,
nos termos das disposições deste Código.”
7 Estando presentes os requisitos necessários
ensejadores da prestação alimentícia, consoante o
disposto no artigo 2017º  do Código Civil (infra
analisado), e tendo sido declarado nulo ou anulado
o casamento, o cônjuge de boa-fé conserva o direito
a alimentos após o trânsito em julgado ou o
averbamento da decisão respectiva.
8 “Art. 1671º do Código Civil –
1. O casamento baseia-se na igualdade de direitos
e deveres dos cônjuges.”
Os cônjuges ficam reciprocamente vinculados em
virtude do princípio da igualdade que é consagrado
na constituição e na legislação infraconstitucional
portuguesa.
9 A respeito desse artigo, Leonor Beleza (Reforma do
Código Civil, 1981, p. 87) refere que se trata de uma
disposição inútil do ponto de vista normativo, que
não acrescenta nada ao princípio constitucional,
mas que foi entendida como pedagogicamente
desejável, dada a novidade que encerra em face da
versão original do Código. É um relembrar ao
intérprete dos termos em que deve entender todas
as disposições que se seguem relativamente aos
efeitos do casamento e porventura integrar eventuais
lacunas. E, ao contrário do artigo 39º do Decreto nº
1 de 1910, não é uma promessa de igualdade logo
em seguida violada pelo próprio legislador, que
aliás hoje não utiliza nunca nas disposições sobre
os efeitos do casamento as expressões “marido ou
mulher”, mas fala sempre em “cônjuges”.
10  “Art. 1672º do Código Civil -
 Os cônjuges estão reciprocamente vinculados pelos
deveres de respeito, fidelidade, coabitação,

cooperação e assistência.”
11 “Art. 1618º do Código Civil –
1. A vontade de contrair casamento importa
aceitação de todos os efeitos legais do matrimônio,
sem prejuízo das legítimas estipulações dos
esposos em convenção antenupcial.
2. Consideram-se não escritas as cláusulas pelas
quais os nubentes, em convenção antenupcial, no
momento da celebração do casamento ou em outro
ato, pretendam modificar os efeitos do casamento,
ou submetê-lo a condição, a termo ou à preexis-
tência de algum fato.”
12 “Art. 1675º –
1. O dever de assistência compreende a obrigação
de prestar alimentos e a de contribuir para os
encargos da vida familiar.”
13 “Art. 2015º –
 Na vigência da sociedade conjugal, os cônjuges
são reciprocamente obrigados à prestação de
alimentos, nos termos do artigo 1675º.”
14 “O modo de viver comum deve ser sustentado,
materialmente, por contribuições paritárias, mas
não verdadeiramente recíprocas, antes situáveis
perante a comunidade existente. A eventual fixação
de contribuições desiguais não significa vinculação
do mais onerado e manter o outro cônjuge, a título
alimentar, no nível resultante: quer apenas dizer
que se pretende viver numa comunidade com aquele
nível, e para isso se está disposto a contribuir
daquela forma. Nada mais se assume. O nível de
vida vivido em comunidade não se fixa com direito
adquirido. Ninguém tem o direito a ser mantido,
embora cada um dos cônjuges possa acionar o outro
para manutenção da comunidade enquanto esta
existir.” (Maria Nazareth Lobato Guimarães,
Reforma do Código Civil, 1981, p. 190).
15 “Art. 1676º do Código Civil -
1. O dever de contribuir para os encargos da vida
familiar incumbe a ambos os cônjuges, de harmonia
com as possibilidades de cada um, e pode ser
cumprido, por qualquer deles, pela afetação de seus
recursos àqueles encargos e pelo trabalho despen-
dido no lar ou na manutenção e educação dos filhos.
 2. Se a contribuição de um dos cônjuges para os
encargos da vida familiar exceder a parte que lhe
pertencia nos termos do número anterior, presume-
se a renúncia ao direito de exigir do outro a
correspondente compensação.
  3. Não sendo prestada a contribuição devida,
qualquer dos cônjuges pode exigir que lhe seja
diretamente entregue a parte dos rendimentos ou
proventos do outro que o tribunal fixar.”
16 O Código Civil anterior (1867), no seu artigo 1203º,
trazia uma expressão que foi alvo de merecidas
críticas pela doutrina de então, qual seja, que a
sociedade conjugal poderia ser “interrompida pelo
que toca aos bens”. O fundamento acertado dos
críticos era que na verdade a simples separação de



Revista de Informação Legislativa136

bens não tem como efeito a interrupção da sociedade
conjugal, uma vez que não atinge a pessoa dos
seus cônjuges.
17 Do casamento ao divórcio. Lisboa,  Cosmos, 1997.
p. 15.
18 Relação de Lisboa.
19 Boletim do Ministério da Justiça.
20 Relação do Porto.
21 Coletânea de Jurisprudência.
22 Supremo Tribunal de Justiça.
23 Relação de Évora.
24 Relação de Coimbra.
25 Nesse ponto, importa referir o posicionamento de
Maria Nazareth Lobato Guimarães, op. cit., p. 193.
“A interpretação dos nos 2 e 3 do artigo leva às
seguintes conclusões: 1ª – se a separação de fato
não representa qualquer quebra de desejo de vida
em comum, são devidas as prestações especificadas
no artigo 1676º; 2ª – se a separação de fato implica
de um ou ambos os lados, a intenção de não retomar
a vida comum há que distinguir de harmonia com
a culpa, assim: a) o cônjuge culpado ou menos
culpado terá direito a alimentos; b) o cônjuge mais
ou único culpado, não terá em princípio, direito a
alimentos; c) pode, contudo o tribunal atribuir a
esse cônjuge único ou principal culpado direito a
alimentos, se uma ponderação equitativa de fatores
relevantes, apontada no final do nº 3 impuser tal
solução; d) parece ser de concluir que, havendo
culpas equiparáveis de ambos os cônjuges, nenhum
deles deve nem prestar alimentos, salvo se em
relação a um ou a ambos se impuserem razões de
equidade invocadas no nº 3 do artigo.”
26 “Art. 1794º –
Sem prejuízo dos preceitos desta secção, é aplicável
à separação judicial de pessoas e bens, com as
necessárias adaptações, o disposto quanto ao
divórcio na secção anterior.”
27 GONÇALVES, Cunha. Tratado de Direito Civil .
V.7, p. 7.
28 Vide item 5.3.
29 Vide item 5.4.
30 Essa expressão é de criação doutrinária e
pressupõe a culpa e nele se dá a oportunidade ao
ofendido para que possa reagir contra o cônjuge
ofensor. Só os fatos imputáveis a este podem
fundamentar o pedido de divórcio que, nesse caso,
assenta-se em causas subjetivas. Só o cônjuge
inocente pode instaurar a ação com fundamento
em fatos que possam traduzir a violação culposa,
por parte do outro, de algum ou alguns dos deveres
conjugais. O divórcio será a “sanção” para o
procedimento culposo do cônjuge réu. Isso não
significa, porém, que o autor seja sempre o único
com interesse em se divorciar. Por vezes, o réu deseja
tanto o divórcio como o autor.
31 Essa expressão também foi criada pela doutrina,
e, nesse caso, parte-se da constatação de que a vida

conjugal se tornou insuportável, procura-se por
cobro a essa situação, dando oportunidade a
qualquer dos cônjuges de requerer o divórcio com
fundamento em determinada ocorrência, mas sem
ter necessidade de invocar qualquer fato ou ato
imputável ao outro. São causas objetivas as que
fundamentam o pedido de divórcio. No divórcio
remédio, não se busca o responsável pela situação
de fato que traduz a ruptura da vida conjugal.
Apenas se indaga da verificação dessa situação de
fato. Se, por força do disposto no artigo 1787º ,
aplicável ex vi artigo 1782º, nº 2, do Código Civil,
houver que definir a culpa, isso não é essencial para
que o divórcio seja decretado. O fundamento do
divórcio é a situação de fato que revela a ruptura
da vida comum. Por isso, a ação pode ser proposta,
como se disse, por qualquer dos cônjuges, visto
que a finalidade é pôr termo a uma situação
insustentável.
32 GONÇALVES, Cunha. Op. cit., v. 2 p. 430.
33 “Art. 2016º –
 1. Têm direito a alimentos, em caso de divórcio:
a) O cônjuge não considerado culpado ou, quando
haja culpa de ambos, não considerado principal
culpado na sentença de divórcio, se este tiver sido
decretado com fundamento no artigo 1779º ou nas
alíneas a) ou b) do artigo 1781º;
b) O cônjuge réu, se o divórcio tiver sido decretado
com fundamento na alínea c) do artigo 1781º;
c) Qualquer dos cônjuges se o divórcio tiver sido
decretado por mútuo consentimento ou se,
tratando-se de divórcio litigioso, ambos forem
considerados igualmente culpados.
2. Excepcionalmente, pode o tribunal, por motivos
de equidade, conceder alimentos ao cônjuge que a
eles não teria direito, nos termos do número anterior,
considerando, em particular, a duração do casa-
mento e a colaboração prestada por esse cônjuge à
economia do casal.”
34 Artigo 2009º do Código Civil.
35 O Professor Pereira Coelho (in Reforma do Código
Civil , 1981, p. 30) refere que a idéia fundamental
do novo regime é a de exigir um verdadeiro, genuíno
e autêntico consentimento dos cônjuges, não só
sobre o divórcio, mas também sobre as suas mais
importantes seqüelas (prestação de alimentos ao
cônjuge que deles careça, etc). Se a homologação de
algum de tais acordos for recusada por esses
interesses não ficarem suficientemente acautelados,
será indeferido o pedido de divórcio.
36 Tal natureza jurídica não é uniforme na doutrina
portuguesa; Pereira Coelho, por exemplo, refere que
a prestação alimentícia é uma dívida de valor e não
pecuniária (“Divórcio e separação judicial de
pessoas e bens”, p. 363).
37 “Art. 775º –
Se tiver sido estipulado, ou resultar da lei, que o
cumprimento deve efetuar-se no domicílio do
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credor, e este mudar de domicílio após a constitui-
ção da obrigação, pode a prestação ser efetuada no
domicílio do devedor, salvo se aquele se compro-
meter a indenizar este do prejuízo que sofrer com a
mudança .”
38 “Divórcio e separação judicial de pessoas e bens”,
p. 363.
39 Op. cit., vol. V, p. 618.
40 Em casos de ausência, se o ausente for casado e
não separado judicialmente de pessoas e bens, o
cônjuge remanescente pode requerer inventário e
partilha no seguimento do processo de justificação
da ausência, e exigir os alimentos a que tiver direito
(artigo 108º do Código Civil).
41 “Art. 1795º – A –
A separação judicial de pessoas e bens não dissolve
o vínculo conjugal, mas extingue os deveres de
coabitação e assistência, sem prejuízo do direito a
alimentos; relativamente aos bens, a separação
produz os efeitos que produziria a dissolução do
casamento.”
42 Código Civil anotado, v.4, p. 574.
43 “Art. 1794º –
Sem prejuízo dos preceitos desta secção, é aplicável
à separação judicial de pessoas e bens, com as
necessárias adaptações, o disposto quanto ao
divórcio na secção anterior.”
44 “Art. 2009º –
1. Estão vinculados à prestação de alimentos, pela
ordem indicada:
a) O cônjuge ou o ex-cônjuge;”
45 “Art. 1778º –
A sentença que decrete o divórcio por mútuo
consentimento homologará os acordos referidos no
nº 2 do artigo 1775º; se, porém, esses acordos não
acautelarem suficientemente os interesses de um
dos cônjuges ou dos filhos, a homologação deve ser
recusada e o pedido de divórcio indeferido.”
46 “Art. 1791º –
1. O cônjuge declarado único ou principal culpado
perde todos os benefícios recebidos ou que haja de
receber do outro cônjuge ou de terceiro, em vista do
casamento ou em consideração do estado de
casado, quer a estipulação seja anterior quer
posterior à celebração do casamento.
2. O cônjuge inocente ou que não seja o principal
culpado conserva todos os benefícios recebidos ou
que haja de receber do outro cônjuge ou de terceiro,
ainda que tenham sido estipulados com cláusula
de reciprocidade; pode renunciar a esses benefícios
por declaração unilateral de vontade, mas, havendo
filhos do casamento, a renúncia só é permitida em
favor destes.”
Pereira Coelho (Direito de Família , 1969, 2º-353)
refere que tal disposição  trata-se de uma sanção,
de uma “pena civil” que a lei aplica ao cônjuge
culpado, o qual, dando pelo seu comportamento
causa ao divórcio, mostrou não merecer os benefícios

provenientes do outro cônjuge. É esse o espírito da
disposição.
47 “Art. 399º –
1. Como dependência da ação em que principal ou
acessoriamente, se peça a prestação de alimentos,
pode o interessado requerer a fixação da quantia
mensal que deva receber, a título de alimentos
provisórios, enquanto não houver pagamento da
primeira prestação definitiva.
2. A prestação alimentícia provisória é fixada em
função do estritamente necessário para o sustento,
habitação e vestuário do requerente e também para
as despesas da ação, quando o requerente não possa
beneficiar do apoio judiciário; neste caso, a parte
relativa ao custeio da demanda deve ser destrinçada
da que se destina aos alimentos.”
48 “Art. 1047º –
7. Em qualquer altura do processo, o juiz, por
iniciativa própria ou a requerimento de alguma das
partes, e se o considerar conveniente, poderá fixar
um regime provisório quanto a alimentos, quanto à
regulação do exercício do poder paternal dos filhos
e quanto à utilização da casa de morada da família;
para tanto poderá o juiz, previamente, ordenar a
realização das diligências que considerar necessárias.”
49 “I – O procedimento cautelar de alimentos
provisórios caduca, se o requerente não propuser
oportunamente a ação de alimentos definitivos. II
– Fixados os alimentos definitivos por transação
ou extrajudicialmente, não podem ser pedidos mais
tarde alimentos provisórios, mas tão-só a alteração
dos alimentos definitivos.” (Ac. RP, de 29-1-1981:
Col. Jur., 1981, 1º-145).
50 “I – Os alimentos a que se alude no nº 7 do artigo
1407º do Código de Processo Civil são os devidos
aos cônjuges, porquanto na regulação do poder
paternal, referida também no mesmo preceito, estão
abrangidos os alimentos respeitantes aos menores.
II – Ao fixar-se o regime provisório quanto a tal
regulação, com base naquele artigo, destinado a
vigorar enquanto não findar a ação de divórcio,
segue-se o processo especialíssimo ali previsto, que
é inteiramente distinto do procedimento cautelar
regulado nos artigos 388º  e seguintes do citado
código.” (Ac. RE, BMJ, 332º-526).
51 “I – No processo especialíssimo regulado no artigo
1407º ,  nº 7 do Código de Processo Civil para a
fixação do regime provisório de alimentos ou de
regulação do poder paternal, o juiz não está
condicionado à medida do estritamente necessário,
mas há de fixar os alimentos, quer a favor do
cônjuge, quer dos filhos, segundo o seu prudente
arbítrio. II – Na fixação das reais possibilidades do
devedor de alimentos, quando estas resultarem do
exercício da profissão de rendimentos incertos e
variáveis, o julgador deve socorrer-se das regras da
experiência que, com as demais provas, o con-
duzam à fixação dum rendimento mínimo normal,
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podendo o alimentando fazer prova do contrário
ou, ao menos, por contraprova tornar incerta essa
normalidade.” (Ac. RP, de 18-1-1993: BMJ, 423º-
592).
52 “I – A alteração de alimentos provisórios tem
lugar desde que se prove mudança do condiciona-

mento que foi atendido na fixação da pensão. II –
Esta alteração, por tal motivo, pode ser feita quer a
fixação tenha tido lugar por acordo, quer por decisão
judicial. III – O indeferimento liminar parcial só é
possível quando dele resulte a extensão de algum
dos réus.” (Ac. RL, de 4-2-1986: CJ, 1986, 1º-100).
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1. Delimitação do tema

As pessoas jurídicas, inclusive as a elas
equiparadas pela legislação do imposto de
renda, estão sujeitas, desde a edição da Lei
Complementar nº 70/91, ao recolhimento
mensal de 2% (dois por cento) sobre o seu
faturamento, a título de contribuição para o
financiamento da seguridade social –
COFINS, instituída nos precisos termos
autorizativos do art. 195, I, da Constituição
Federal de 1988, com redação vigente à
época da edição da citada lei complementar.

Acontece que, em 27-11-98, veio à baila a
Lei nº 9.718 (DOU 28-11-98), que alterou –
sem amparo constitucional – a alíquota e base
de cálculo da COFINS, a saber:

a) art. 3º – altera a base de cálculo de
faturamento (receita da venda de bens e
serviços) para a “totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante
o tipo de atividade por ela exercida e a classifica-
ção contábil adotada para as receitas”, o que,
numa síntese apertada, não encontrava
previsão constitucional no art. 195, I,
redação vigente à época;

O Congresso Nacional e a recente Lei nº
9.718/98, que majorou a alíquota e ampliou
a base de cálculo da COFINS

Leonardo Pietro Antonelli

Leonardo Pietro Antonelli é advogado no
Rio de Janeiro, Pós-Graduado em Direito
Tributário pela Universidade Estácio de Sá,
Mestrando em Direito Tributário pela Univer-
sidade Cândido Mendes, Membro da Interna-
tional Fiscal Association – IFA, Associação
Brasileira de Direito Financeiro – ABDF e
Associação Brasileira de Direito Tributário –
ABDT.
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1. Delimitação do tema. 2. Da alteração da

base de cálculo de faturamento para receita bruta.
3. A Lei nº 9.718/98 (DOU 28-11-98) e a EC nº
20/98 (DOU 16-12-98). 4. Da inconteste neces-
sidade de lei complementar para a instituição
do COFINS/RECEITA. 5. A anti-isonômica
alíquota da COFINS incidente tão-somente
sobre empresas não-lucrativas. 6. Conclusão.
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b) art. 8º – majorou a COFINS somente para
as empresas que não sejam lucrativas, posto que
a elevação da alíquota para 3% (três por
cento) pode ser compensada única e exclusiva-
mente com a contribuição social sobre o lucro
(CSLL) devida na mesma competência, o que
fere o princípio constitucional da isonomia
(CF/88, art. 150, II) pelo fato de somente
aumentar a carga tributária de quem
notadamente possui menor capacidade
contributiva (art. 145, § 1º, CF/88) – já que
deficitária. Ad absurdo, mesmo se não
houvesse a previsão constitucional do
princípio da igualdade, como limitador do
poder de tributar, haveria, forçosamente, a
necessidade de se instituir o COFINS/
RECEITA (receita é outra fonte de recursos
para a seguridade social) por meio de lei
complementar, nos precisos termos do art.
195, § 4º.

Assim sendo, objetivamos neste estudo
demonstrar a possibilidade de se requerer
judicialmente o afastamento da exigibili-
dade daquilo que exceder a 2% sobre o
faturamento, ou seja, entendendo-se como
base de cálculo a receita auferida da venda
de mercadorias e serviços do contribuin-
te, nos precisos termos da Lei Comple-
mentar nº 70/91, que instituiu o COFINS/
FATURAMENTO.

2. Da alteração da base de cálculo de
faturamento para receita bruta

Deveras, dispõe o art. 3º da Lei nº 9.718/
98 que:

“Art. 3º – O faturamento a que se
refere o artigo anterior corresponde à
receita bruta da pessoa jurídica.

§ 1º Entende-se por receita bruta a
totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo
de atividade por ela exercida e a classifica-
ção contábil adotada para as receitas.”

Acontece que a distinção entre fatura-
mento e receita bruta há muito já se encontra
pacificada, não só pela doutrina, mas
também pela Corte Extraordinária.

É uníssono o entendimento no sentido
de que se exclui do conceito de faturamento
as receitas que não importem em emissão
“possível” de faturas, tais como “as receitas
financeiras próprias dos bancos”1, “os lucros,
dividendos, juros, descontos, aluguéis, variações
monetárias, prêmio de resgate de títulos”2.
Nesse preciso sentido, José Eduardo Soares
de Mello1 e Ives Gandra da Silva Martins2.

Geraldo Ataliba e Cléber Giardino, ao
conceituarem a hipótese de incidência da
contribuição em comento, averbam que,
“para haver faturamento, é indispensável
que se tenham realizado operações mercan-
tis, ou vendido produtos, ou prestado
serviços, ou realizado operações similares.
Sobre tais operações é que, no caso, recairá
a incidência”3.

Mas não é só. No afã de tributar, o
legislador “ordinário” em comento exclui
tão-somente da hipótese de incidência o IPI,
sendo, portanto, considerado receita tribu-
tável o ICMS e o ISS incidente nas operações
realizadas pelo contribuinte.

É de curial sabença que tanto o IPI, assim
como o ICMS e o ISS não se constituem,
tecnicamente, em ingresso patrimonial, mas
tão- somente transitório, ou seja, o contri-
buinte é mero repassador dos referidos
tributos. A prevalecer a alteração ilegal,
arbitrária e fiscalista da base de cálculo,
estar-se-á legitimando tributar o tributo!

Do exposto, conclui-se que o faturamento,
receita da venda de mercadorias e serviços, é
conceito distinto de receita bruta, ou seja,
“totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade
por ela exercida e a classificação contábil adotada
para as receitas” (art. 3º da Lei nº 9.718/98).

Comungando da mesma hóstia, o E.
Supremo Tribunal Federal já teve oportuni-
dade de se manifestar em notórios julgados,
acerca da distinção entre “faturamento” e
“receita bruta”, os quais servem de para-
digma para a questão que ora se coloca:

A) RE 150.755-1/PE – Rel. Carlos
Velloso4 – Ao julgar o antigo FINSOCIAL,
decidiu o E. STF restringir a aplicação do
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conceito “receita bruta” ao do “fatura-
mento”, sob pena de, não o fazendo, tornar
inexigível a contribuição Finsocial dos
prestadores de serviços, em face da falta de
previsão legal no art. 195, I, da CF/88 de hipótese
de incidência da contribuição social sobre
“demais receitas”. Eis a ementa:

“A contribuição social questionada
se insere entre as previstas no art. 195,
I, CF e sua instituição, portanto,
dispensa lei complementar: no art. 28
da Lei nº 7.738/89, a alusão a ‘receita
bruta’, como base de cálculo do tributo,
para conformar-se ao art. 195, I, da
Constituição, há de ser entendida
segundo a definição do DL 2.139/87, que
é equiparável à noção corrente de ‘fatura-
mento’ das empresas de serviço.”

B) ADIN 1/DF – Rel. Min. Moreira Alves5

– Mais uma vez, o plenário da Corte
Suprema voltou a reafirmar, especificamen-
te em relação à COFINS, que o conceito de
“receita bruta da venda de mercadorias,
bens e serviços”, previsto na Lei Comple-
mentar nº 70/91, deve limitar-se ao “fatura-
mento” propriamente dito, conforme se
comprova do voto do ilustre Relator, Moreira
Alves:

“Note-se que a Lei Complementar
nº 70/91, ao considerar o faturamento
como ‘a receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e ser-
viços e de serviços de qualquer natu-
reza’, nada mais fez do que lhe dar a
conceituação de faturamento para
efeitos fiscais, como bem assinalou e
eminente Ministro Ilmar Galvão, no
voto que proferiu no RE nº 150.764,
ao conceituar que o conceito de receita
bruta das vendas de mercadorias e servi-
ços coincide com o de faturamento, que,
para efeitos fiscais, foi sempre enten-
dido como o produto de todas as
vendas, e não apenas das vendas
acompanhadas de fatura, formalida-
de exigida tão-somente nas vendas
mercantis a prazo (art. 1º da Lei nº
187/36)”.

Assim sendo, surge a seguinte indaga-
ção: sendo pacificamente receita bruta base
de cálculo distinta de faturamento, poderia
o legislador ordinário instituir contribuição
social incidente sobre hipótese diversa
daquela prevista no art. 195, I, da Consti-
tuição Federal, com redação vigente na
época da edição da Lei nº 9.718/98, (DOU
28-11-98)? A resposta é, evidentemente,
negativa, como abaixo se demonstrará.

3. A Lei nº 9.718/98 (DOU 28-11-98)
e a EC nº 20/98 (DOU 16-12-98)
Preliminarmente, impende consignar

que ambos diplomas legais entraram em
vigor na data da sua publicação, consoante
os arts. 16 e 17 respectivamente neles
previstos.

Assim sendo, tem-se um lapso temporal
de precisos dezoito dias entre a entrada em
vigor da lei que previu a incidência da
COFINS sobre a receita e a vigência da
Emenda à Constituição que passou a
possibilitar, via lei ordinária, tal hipótese
de incidência, até então não prevista.

Em outras palavras, observa-se que a Lei
nº 9.718/98, a partir de 28-11-98, integrou-
se na ordem jurídica com aptidão para ser
eficaz, obrigatória, todavia, naquela data, a
Carta vigente não autorizava a tributação
sobre receitas, o que, sendo outra fonte de
recursos, só poderia ser veiculado por lei
complementar, ex vi art. 195, § 4º.

Art. 195, § 4º – “A lei poderá
instituir outras fontes destinadas a
garantir a manutenção ou expansão
da seguridade social, obedecido o
disposto no art. 154, I.”

A EC nº 20/98 (repita-se, vigente a partir
de 16-12-98) é o verdugo do Fisco, pois ela
mesma faz a distinção entre as duas hipóte-
ses de incidência, as quais são excludentes
(ou):

“Art. 195, I, ‘b’ com redação dada
pela Emenda Constitucional 20, de
16-12-98:

(...)
b) a receita ou o faturamento;”
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Vigência, leciona Bernardo Ribeiro de
Moraes6,

“é palavra que designa o momento em
que a norma passa a fazer parte do
ordenamento jurídico, integrando-se
neste (a lei, publicada, entra em
vigência); designa também o momento
em que a norma se converte em regra
de conduta obrigatória, com sua
entrada em vigor (a lei é publicada
hoje mas entra em vigor somente no
dia nela fixado). A vigência, portanto,
exprime o momento em que uma lei
(existente) se integra na ordem jurídica
com aptidão para ser eficaz. Vigência
da legislação tributária é expressão
indicativa de quando, a partir de um
momento no tempo e nos limites de
um espaço geográfico, a norma jurí-
dica se torna obrigatória, vinculando
aos seus termos os fatos previstos.”

Acontece que, ao tempo da entrada em
vigor do dispositivo legal in quaestio, não
havia previsão constitucional no art. 195, I,
que ensejasse a tributação sobre “demais
receitas que não o faturamento”. Daí  o
flagrante vício de inconstitucionalidade, o qual
não pode ser convalidado por emenda constitu-
cional superveniente.

Nesse preciso sentido já se pronunciou
o E. Supremo Tribunal Federal, na sessão
plenária do julgamento da ADIN 2-1/DF,
em que se acordou que o vício de inconstitu-
cionalidade deve ser apurado em face da
Constituição vigente à época da edição da
lei que a desrespeita e não, no particular,
sob a ótica da redação dada pela EC nº 20/
98, verbis:

“A lei é constitucional ou não é lei.
Lei inconstitucional é uma contradi-
ção em si. A lei é constitucional
quando fiel à Constituição; inconsti-
tucional, na medida em que a desres-
peita, dispondo sobre o que lhe era
vedado. O vício da inconstitucionalidade
é congênito à lei e há de ser apurado em
face da Constituição vigente ao tempo de
sua elaboração.” (trecho da ementa –
grifamos)

Portanto, uma vez findo o processo
legislativo, tendo sido promulgada e publi-
cada a lei, a presunção que ora se pretende
infirmar é de que haveria forma válida e
cogente, possível de exame acerca de sua
constitucionalidade.

Na hipótese sub-examem, a lei ampliou a
base de cálculo da COFINS para atingir
receita, todavia, sob a égide de dispositivo
constitucional que autorizava a criação da
contribuição apenas sobre o faturamento.
Portanto, em face da Constituição vigente à
época de sua elaboração, a forma é flagran-
temente inconstitucional, daí por que não
pode ser exigida da autora diferença do
tributo sobre a base de cálculo ampliada.

Demonstrado que o advento da EC nº
20/98 não teve o condão de legitimar o vício
de inconstitucionalidade que já maculava a
Lei nº 9.718/98, anteriormente editada,
verifica-se, no caso, igualmente, violação ao
disposto no art. 110 do Código Tributário
Nacional, verbis:

“Art. 110 – A lei tributária não
pode alterar a definição, o conteúdo e
o alcance de seus institutos, conceitos
e formas de direito privado, utilizados,
expressa ou implicitamente, pela
Constituição Federal,... para definir ou
limitar competências tributárias.”

Isso posto, conclui-se que a COFINS deve
incidir, apenas e tão-somente, sobre o
faturamento do contribuinte (e não sobre as
demais receitas – Lei nº 9.718/98), sob pena
de flagrante violação ao art. 110 do CTN e
art. 195, I, da CF/88 vigente à época.

4. Da inconteste necessidade de lei
complementar para a instituição do

CONFINS/RECEITA
A Lei nº 9.718/98, ao definir que a

hipótese de incidência, faturamento, corres-
ponde à “totalidade das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o
tipo de atividade por ela exercida e a
classificação contábil adotada para as
receitas”, está, inegavelmente, instituindo
“outra fonte destinada a garantir a manutenção
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ou expansão da seguridade social” (art. 195, §
4º, CF/88), todavia sem a devida lei com-
plementar exigida.

Deveras, permite o transcrito artigo
constitucional a possibilidade de a União
instituir outra contribuição, em caso inci-
dente sobre demais receitas, contanto que
veiculada por lei complementar (art. 154, I,
CF/88).

Nem se diga que a COFINS/RECEITA
não é outra contribuição. Inegavelmente,
tem-se duas bases de cálculo distintas. Se
assim não o fosse, qual seria a necessidade
de se emendar o art. 195 da CF/88 para
incluir a possibilidade de se tributar a receita?

Nesse preciso sentido, já teve oportuni-
dade de se pronunciar favoravelmente aos
contribuintes os seguintes magistrados dos
E. Tribunais Regionais Federais da 3ª e 5ª
Regiões, respectivamente:

“COFINS – BASE DE CÁLCULO E
ALÍQUOTA – LEI 9.718 – AGRAVO
DA UNIÃO – EFEITO SUSPENSIVO
INDEFERIDO

A espécie, a meu ver, não é apenas
de aumento de alíquota e alteração da
base de cálculo, mas sim, de criação de
nova fonte de custeio da Seguridade Social.

A receita bruta não se enquadra
nas bases de cálculo indicadas pelo
art. 195, I, da Constituição Federal.
Assim sendo, a incidência de contri-
buição para o custeio da Seguridade
Social sobre a receita bruta configura
instituição de contribuição nova, o que
só é possível pela via da lei comple-
mentar”7.

Juíza Marisa Santos

“COFINS – BASE DE CÁLCULO – LEI
9.718 – AGRAVO DA UNIÃO – EFEI-
TO SUSPENSIVO NEGADO

A instituição de nova fonte de
custeio da previdência exige lei
complementar, daí por que tenho
como relevantíssimo o fundamento da
impetração, posto que a ampliação,
aqui, se deu através de lei ordinária”8.

Juiz Paulo Roberto de Oliveira Lima

Sob essa ótica, a fixação da alíquota em
3% sobre as demais receitas (COFINS/
RECEITA) não pode ser aplicada, por falta
de previsão legal, à contribuição sobre o
faturamento (COFINS/FATURAMENTO)
devida pelo contribuinte, posto que distin-
tas, nos termos da EC nº 20/98.

5. A anti-isonômica alíquota da
COFINS incidente tão-somente sobre

empresas não-lucrativas
Demonstrar-se-á, inequivocamente, que

a COFINS só foi majorada para aquelas
empresas que não apresentem lucros, o que
fere o princípio constitucional tributário da
isonomia e, por uma via reflexa, o da
capacidade contributiva.

Com efeito, dispõe a Lei nº 9.718/98, no
seu art. 8º, que a elevação da alíquota de 2%
para 3% da COFINS poderá ser compensada
com a contribuição social sobre o lucro
líquido – CSLL – devida em cada período
de apuração trimestral ou anual.

Pois bem, só recolhe CSLL o contribuinte
que apura lucro, o qual, curiosa e anti-
isonomicamente, não terá aumento da sua
carga tributária, pois compensará a majora-
ção da alíquota da COFINS com a CSLL
devida.

Já, por outro lado, se o contribuinte tiver
prejuízo no seu caixa, será obrigado a recolher
1% a mais “sobre a totalidade das receitas
auferidas”. Repita-se: quem lucrou, não.

Mas não é só. Se determinado contri-
buinte teve um lucro tributável no trimestre
inferior à compensação dos 1% da COFINS,
não será ressarcido(!) nem poderá compen-
sar com o trimestre seguinte, pois, como
acima consignado, o §3º do art. 8º da Lei nº
9.718/98 dispõe que “da aplicação do
disposto neste artigo, não decorrerá, em
nenhuma hipótese, saldo de COFINS OU
CSLL a restituir ou a compensar com o devi-
do em períodos de apuração subseqüentes”.

O princípio geral da igualdade encontra-
se encartado na Lei Maior no art. 5º, caput,
segundo o qual “todos são iguais perante a
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lei, sem distinção de qualquer natureza”. Em
âmbito tributário, o inciso II do art. 150 veda
a instituição, por parte da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, de “trata-
mento desigual entre contribuintes que se
encontram em situação equivalente”.

Igualdade tributária, acentua Dino
Jarach, quer dizer “igualdade em condições
iguais de capacidade contributiva”9.

Bernardo Ribeiro De Moraes10 averba que
“a lei tributária deve ser igual para
todas as pessoas que se encontram
nas mesmas condições ou circunstân-
cias. Tratamento igual para situações
iguais e desigual para situações desiguais.
O princípio da igualdade tributária exige
ônus iguais para condições iguais”.

Mais à frente, no festejado Compêndio de
Direito Tributário, arremata:

“O princípio da igualdade jurídica
tributária com seu conteúdo, que deve
ser respeitado, sob pena da inconstitucio-
nalidade da norma tributária ou da exi-
gência do tributo. O princípio da igual-
dade tributária é uma garantia consti-
tucional e um direito do contribuinte.”

Trocando em miúdos, afronta ao princí-
pio constitucional da igualdade tributária
(art. 150, II, CF/88), notadamente uma
limitação ao poder de tributar (ex vi Seção II,
Capítulo I, do Sistema Tributário Nacional),
exigir 50% (cinqüenta por cento) a mais do
faturamento do contribuinte que se encontra
em situação inferior (COFINS de 2% para
3% somente aplicável às empresas não-
lucrativas). São exatamente disposições
legais como a presente que o legislador
constituinte quis e quer evitar.

Corroborando com o esposado, inegável
é que uma empresa lucrativa possui maior
disponibilidade de meios econômicos para
enfrentar o pagamento da COFINS majorada
que outra que opera com prejuízos.

Alfredo Augusto Becker11 assevera que
“o princípio da capacidade contributiva
constitui uma regra do direito natural, sendo
corolário do princípio da igualdade”.

A respeito do tema aqui tratado, oportu-
no se faz colacionar o pronunciamento
respeitável das eminentes magistradas
Tânia Escobar do TRF/4ª  Região e Diva
Malerbi do TRF/3ª Região, que são unís-
sonas em declarar anti-isonômica a majora-
ção de alíquota da COFINS instituída pela
Lei nº 9.718/98, verbis:

“COFINS – BASE DE CÁLCULO E
ALÍQUOTA – COMPENSAÇÃO COM
A CSSL

(...) Por fim, quanto à dedução (ou,
nos dizeres da lei, a compensação)
autorizada no §1º do art. 8º da Lei nº
9.718/98, penso que há plausibili-
dade jurídica na tese sustentada pela
agravante, na medida em que permite
a diferenciação de alíquota em razão
da lucratividade da empresa. Com
efeito, considerando-se que a CSSL é
devida exclusivamente pelas empresas
lucrativas, ao se permitir a dedução
da Cofins na formação da base de
cálculo da CSLL, estaremos admitin-
do, por vias transversas, tratamento
anti-isonômico entre empresas lucra-
tivas e não lucrativas, pois enquanto
as primeiras ficarão obrigadas ao
recolhimento da Cofins no percentual
de 3% sobre o seu faturamento, as
segundas pagarão apenas 2% pela
mesma contribuição, já que 1/3 do
valor devido poderá ser deduzido do
valor da CSLL.

Assim, entendo que tanto as em-
presas lucrativas como não lucrativas
deverão recolher a exação à alíquota
de 2%.”12

Juíza Tânia Escobar

“COFINS – BASE DE CÁLCULO E
ALÍQUOTA – EFEITO SUSPENSIVO

(...) De outra parte, reconheço
relevante o fundamento do direito
invocado na parte em que a agravante
sustenta o descabimento da majora-
ção de alíquota, por afronta aos prin-
cípios constitucionais da isonomia e
da capacidade contributiva.
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Ante ao exposto, concedo o efeito
suspensivo ao presente agravo, até o
julgamento do recurso pela turma,
para determinar a cobrança do PIS e
da Cofins nos moldes anteriores à Lei
nº 9.718/98, sem a ampliação de suas
bases de cálculo e sem a majoração de
alíquota da Cofins.”13

Juíza Diva Malerbi

Ante o exposto, deve, também sob esse
prisma, permanecer o contribuinte sujeito
aos ditames previstos na Lei Complementar
nº 70/91, no que tange à alíquota aplicável,
tendo em vista que a aplicação da majora-
ção da COFINS introduzida pela Lei nº
9.718/98 ofende o princípio constitucional
da isonomia (art. 150, II, CF/88).

6. Conclusão

Ex positis, pretendemos com o presente
estudo demonstrar alguns dos questiona-
mentos que o contribuinte certamente
arguirá, perante o Poder Judiciário, em face
das supostas falhas legislativas referenda-
das pelo Congresso Nacional.
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Introdução

A partir de 1988, uma nova ordem
institucional e jurídica foi inserida no
cenário político do País e o sistema repre-
sentativo, esquecido nos últimos anos,
pareceu ressurgir com força suficiente a
compartilhar, juntamente com o poder
político centralizado e individualizado pelo
Executivo federal, na formulação e no
controle de políticas públicas.

Pelas disposições constitucionais resul-
tantes, novas bases conceituais foram
insculpidas em direção ao melhor entendi-
mento das relações entre os Poderes Públicos
da União. As funções de Estado passaram,
então, a compreender uma nova investidura
social, política e econômica, produzida,
formulada e implementada sob outra pers-
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pectiva, mais complexa e disputada, com
realce dos grupos de pressão e de seus
patrocinadores, contribuindo-se, assim, em
favor de maior transparência e publicização
das ocorrências das coisas do Estado e
devidas à prestação social pelos seus
gestores.

As atividades de planejamento e de
orçamento receberam novos alentos. O
Congresso Nacional foi finalmente cha-
mado a partilhar das decisões governa-
mentais e lhe foram atribuídas prerrogativas
de relevo à concepção conjunta dos planos,
estipulados em conformar objetivos e
diretrizes plurianuais, além das dotações
orçamentárias anuais.

O fortalecimento do controle externo
também foi uma tônica abordada nesta
Carta, a Constituição Federal de 1988.
Novos poderes foram concedidos no exer-
cício pelo Congresso Nacional, auxiliado
pelo Tribunal de Contas ou por meio de suas
Comissões, nas ações de fiscalização e
acompanhamento dos atos deliberativos do
Executivo.

Partindo do pressuposto de que as
razões do Estado, quando voltadas às
necessidades públicas, decorrem de decisões
políticas incrustadas em normas jurídicas,
mormente estipuladas em conceitos consti-
tucionais ou legais específicos, tentaremos
apresentar a evolução dos níveis de inter-
venção ocorridos no Brasil republicano,
destacando-se as ocorrências tidas como
resultado de ações sistematizadas ou
racionalizadas, estabelecidas por meio dos
chamados planos de desenvolvimento,
monitorados pela aplicação do binômio
diagnóstico – prognóstico, até os dias de
hoje, e qual tem sido o papel do Legislativo
como interveniente, ativo ou não, no con-
junto dessas ações.

Com o objetivo de cotejar, por meio de
um relato histórico e sucinto, a relevância
dos aspectos políticos inerentes às formas
de intervencionismo estatal havidas, suas
nuanças de ordem econômica, causas e
efeitos, mormente ensejadas pelo planeja-

mento, foi dada uma maior ênfase aos acon-
tecimentos empreendidos sob a égide de
constituições democráticas, referindo-se,
em princípio, à Constituição de 1946, que
sob sua orientação ocorreu uma maior
profusão de planos governamentais, insur-
gindo-se como planos de desenvolvimento
econômico.

Também foi dada uma atenção especial
à Constituição de 1988, que, pretendendo-
se tornar mais progressista nesses aspectos,
com maior delineamento e discernimento
entre os Poderes da União, dando-lhe perfil
mais equilibrado entre eles, lança as bases
de um sistema de planejamento a ser
complementado, e conseqüentemente imple-
mentado, por lei específica. Dada a inexis-
tência ainda desta lei, várias implicações e
situações ocorreram, as quais procuraremos
enfocar com o objetivo, sempre presente, de
explicitar os efeitos de ordem prática havidos
e, eventualmente, detectados.

Evidentemente, este trabalho não pretende
esgotar assunto tão instigante e sempre
recorrente, a cada passo, a cada medida
expedida pelo Poder Público, ou quando
instado pela doutrina ou por iniciativa de
interessados, como é o caso presente.

O tema foi escolhido devido a sua
pertinência na ambiência política, quando
ainda se discute os efeitos pela não existência
de um sistema de planejamento efetivo,
permeado entre os Poderes da União, e
próximo a novos embates políticos sobre o
assunto, quer em função da proximidade da
finalização do 2º Plano Plurianual, referente
ao 1º Governo de Fernando Henrique
Cardoso, à qual se pressupõe a existência
de uma avaliação, pelo menos a ser consi-
derada na prestação de contas do Presidente
da República1, e efetivamente apreciada
pelo Congresso Nacional2, quer pelo lança-
mento, ocorrido recentemente, e posterior
encaminhamento ao Congresso Nacional,
do subseqüente Plano Plurianual, previsto
para este ano, em 31.08.99 (CF, ADCT, art.
35, § 2º, I), e referente ao 2º Governo do
mesmo presidente.
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1. Planejamento como instrumento de
política pública

“A decisão de planejar é política, no
sentido de que por intermédio da definição
dos planos se alocam ‘valores’ e objetivos
junto com os ‘recursos’ e se redefinem as
formas pelas quais estes valores e objetivos
são propostos e distribuídos. Assim,
passa-se de um modo ‘tradicional’ de
definição de prioridades e distribuição de
recursos, baseado, por exemplo, nas esferas
de influência (entre os Estados, os Partidos
e a Administração) e na continuidade do
sistema político através do sistema eleito-
ral, para um modo racional de proceder...

Por outro lado, a implementação do
plano implica em ‘políticas’, isto é, na
escolha de alguns recursos que o sistema
político fornece em detrimento de outros
com o fim de, uma vez alcançados os
resultados ‘econômicos’ do plano, reforçar
politicamente o grupo que o apoiou (o
Presidente, seus ministros, os técnicos e os
‘partidos’).”

Fernando Henrique Cardoso (p. 170)

1.1. Significado e importância do
planejamento

O planejamento em países com decisão
centralizada, normalmente de regime socia-
lista, totalitário, é dito normativo, não raro
substituindo os mecanismos de mercado
mediante intervenção direta na produção de
bens e serviços. Nos países do outro extremo,
com ampla liberdade econômica, o planeja-
mento apresenta-se meramente indicativo
ou por incentivos. Nos sistemas mistos,
como parece encontrar-se, ainda, o Brasil,
em processo crescente de liberalização de
sua economia, adotam-se ambas as formas
de planejamento, com o setor público
realizando diretamente algumas inversões
e alocações de recursos (v.g. PETROBRÁS,
Banco do Brasil, Sistema ELETROBRÁS,
etc.) e, simultaneamente, lançando mão de
receitas públicas, por meio da implemen-
tação de incentivos ao setor privado (v.g.
incentivos fiscais).

Planejar, segundo Aurélio Buarque de
Holanda, significa planificar, elaborar plano
ou roteiro de.... Relacionando-o como um

conjunto de ações entre atores ou agentes
de uma sociedade, país ou nação, planejar
encontra significação mais específica e
complexa, respaldada em regras ou atitudes
que acabam por interferir ou reger esses
mesmos atores ou sociedades. Pressupõe a
existência de uma estrutura organizacional
que possa desempenhar ações de previsão,
administração e geração de mudanças, no
intuito de alcançar objetivos e metas prede-
terminadas. Pressupõe avaliação e controle.

O planejamento, nessa linha de pensa-
mento, portanto, compreende um conjunto
de técnicas e procedimentos com tendência
à análise do sistema econômico-social, à
previsão de sua evolução, à determinação
de objetivos e meios de lográ-los, à sua
implementação, à execução, ao acompanha-
mento, ao controle e à avaliação, que logo
serve para melhorar o diagnóstico e assim
fechar o circuito do processo. O planejamento
compreende racionalização de métodos e
processos objetivando alcançar determinado
fim ou objetivo proposto.

O nível de complexidade desse processo
requer um conjunto de esforços dos setores
público e privado, visando atingir seus
objetivos, necessitando o estabelecimento de
um roteiro, um curso, uma direção, um
plano. Tal estabelecimento, em suma,
consistir-se-ia em escriturar intenções
normativas para o setor público e indicativas
para o privado.

Para alguns autores, no entanto, como
Delfim Netto, conforme Teixeira (p. 21), o
planejamento é uma técnica neutra, cujos
objetivos são definidos pela minoria que
está no poder:

“(...) o planejamento é uma simples
técnica para administrar recursos e
que, em si mesmo, é neutro: ele pode
ser utilizado para fortalecer a econo-
mia de mercado ou para substituí-la.
Pode ser restrito às áreas tradicionais
da atividade governamental ou pode
ampliá-la; pode ser utilizado com
objetivos sociais dignos ou para
beneficiar uma classe em detrimento
de outra”.
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Lafer, Betty M. (p. 17), ao observar o
planejamento numa economia capitalista,
considera o uso da técnica de planejamento,
em linhas gerais, como se objetivasse
“assegurar o equilíbrio entre os níveis de
produção e a demanda de bens, dada a
oferta de fatores de produção de forma a
atingir certos objetivos básicos”. Em seguida,
complementando, relaciona que tais objeti-
vos podem ser os de: “alcançar determinadas
taxas de crescimento do produto nacional
bruto e do nível de emprego, manter o saldo
do balanço de pagamentos e o crescimento
dos preços dentro de limites fixados, alterar
a distribuição de renda, etc.”.

Assim, define que “o planejamento
procura dar uma visão ampla do desenvol-
vimento da economia, fixando objetivos a
atingir e procurando assegurar a consistência
entre a oferta e a demanda de bens em todos
os setores. Em sua fase inicial num país,
porém, não pretende ser um diagnóstico das
condições econômicas gerais (um modelo de
equilíbrio). Começa normalmente com um
programa de investimentos públicos que
não é apenas uma previsão orçamentária.
Esse programa pode limitar-se a alguns
setores estratégicos da economia, onde se
perceba claramente que há desequilíbrio
entre oferta e demanda”.

Matus (p. 9), por sua vez, ao tentar buscar
respostas sobre as razões que conformam o
cidadão, como indivíduo ou integrante de
um corpo social, transfere ao planejamento,
e em especial ao plano, a responsabilidade
pela solução dos problemas presentes e
futuros:

“(...) Porque o planejamento não é
outra coisa que tentar submeter à
nossa vontade o curso encadeado dos
acontecimentos cotidianos, os quais
determinam uma direção e uma
velocidade à mudança que inevita-
velmente experimenta um país em
decorrência de nossas ações. Os
outros também tentam conduzir e, às
vezes, com mais êxito que nós.

“(...) é algo complexo, não somente
pelo número de variáveis que condi-
cionam o êxito de nosso propósito,
mas também porque tais variáveis são
difíceis de imaginar, de enumerar e
analisar (...)”.

De qualquer modo, no Brasil as ações
consubstanciadas no planejamento público,
ou governamental, têm sido aparentemente
exercidas, pelo menos nas últimas três
décadas, por meio de uma complexa e
dinâmica estrutura técnico-administrativa,
envolvendo variados graus de articulação,
(des)centralização e de (des)concentração
das ações entre os governos federal, estadual
e municipal. A existência de esferas de poder
autônomo, característica do federalismo,
possibilita a multiplicidade de planos de
decisão, com níveis distintos de autonomia
e de competência, embora existam áreas
comuns de atuação, com presença concor-
rente entre esses poderes. Com efeito, a
partição de competência entre esferas de
governo tem o mesmo peso que a divisão de
poder político entre os três níveis de
administração ou entre os próprios compo-
nentes de cada nível ou esfera política.
Dividir o bolo antes, automaticamente, não
poderá significar a mesma coisa que dividi-
lo depois, à mercê da vontade política
central. Aliás, essa foi uma questão levantada
durante o Governo Sarney, por meio da
mobilização política conhecida como “des-
monte”, e, a julgar pela sua importância e
pelas características inerentes à formação
do federalismo brasileiro, continuará sempre
presente nas discussões sobre encargos
fiscais, competência tributária, etc.

Entende-se como atuação do governo a
participação não somente do Poder Execu-
tivo, mas também dos Poderes Legislativo e
Judiciário, partícipes, simples colaboradores
ou não, na feição ou validação tanto do
processo do planejamento quanto da formu-
lação e implementação das ações decor-
rentes das escolhas, ou não escolhas, ou seja,
da adoção ou não de políticas compreen-
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didas no planejamento ou nos seus instru-
mentos, os planos e orçamentos.

Assim, a ação planejadora baseia-se, em
teoria, em diagnósticos contínuos da reali-
dade, em levantamentos quantificados, com
índices sociais e econômicos, em informa-
ções contínuas e organizadas, carecendo,
portanto, de uma estrutura burocrática,
eminentemente executiva.

Ora, se a ação, como o próprio vocábulo
exprime, pressupõe execução, aconteci-
mento, é perfeitamente aceitável que a
realização do processo de planejamento
constitua-se em ser parte, talvez a mais
importante, considerando-se os resultados
alcançados, de um conjunto de atos execu-
tivos, baseado em alternativas, limitado pela
escassez, sempre presente, de recursos,
sejam eles humanos, financeiros ou econô-
micos. Quando nos referimos em ser parte,
ressaltamos a complexidade anteriormente
ensejada, que predispõe, além da existência
de uma disposição estrutural executiva, à
qual se assenta o sistema de planejamento,
a presença de atores alheios a esse sistema e
que torna a simples administração, a
administração racional, racionalizada pela
ação metodológica, simbolizada pelo
planejamento, em uma definição mais
ampla da expressão, premida pela excelên-
cia e responsabilidade da obtenção do
sentido à intervenção estatal. A escolha é
sobretudo política.

É claro, também, que a racionalização da
ação é posterior à fase de assentamento das
alternativas e o seu sucesso depende da
qualidade de estruturação em que estiver
apoiada. Mas é na racionalização das idéias,
na formulação do pensamento, na planifi-
cação das intenções que, de fato, nascem e
findam os meios e os objetivos a serem
almejados. Os processos metodológicos são
conseqüências, in limine, da eleição de
alternativas e as ações, amiúde, são decor-
rentes destes, ou seja, tais procedimentos
nascem, evoluem ou se findam, quando
motivados por decisões pautadas em
objetivos anteriormente delineados.

A ocorrência, então, do planejamento, em
suma, deve-se a duas fases ou a dois
momentos distintos e correlacionados: a da
formulação do planejamento, ou, simples-
mente, a da inserção política das opções, isto
é, a fase em que as políticas públicas são
concebidas racionalmente, aceitas ou
assumidas, e outra, a da implementação,
eminentemente executiva, estando, portanto,
perfeitamente integrada ao sistema de
planejamento do Poder Executivo.

É válido citar, como complemento,
alguns aspectos relevantes e que de certo
modo exprimem a importância requerida na
instituição do planejamento, como também
os fatores que o determinaram:

a) importância:
– influencia e pode dirigir toda a

atividade de uma sociedade moderna
em toda a sua variedade;

– indica o curso mais desejável de
eventos;.

– estabelece o que o Estado deve
fazer em relação ao curso e à direção
mais desejáveis ao processo sócio-
econômico;

– favorece uma articulação tempo-
ral entre os diversos planos, setoriais
e regionais, mormente utilizados em
países em desenvolvimento e de média
a grande extensão territorial;

– constitui ferramenta capaz de
evitar os problemas de fluidez do
sistema, pelo estudo, análise e ante-
visão dos fatos possibilitando tomar
oportunamente as medidas cabíveis,
bem como definir os meios mais
eficazes e as mudanças estruturais
indispensáveis na dissipação de
pontos estranguladores que tenham,
principalmente, resolução em mais de
um ciclo orçamentário.

b) fatores determinantes:
– desejo de enfrentar o futuro,

diminuindo a incerteza e o risco;
– estabelecer prioridades com vista

à escassez de recursos; e otimizar
resultados em eficiência, eficácia, ou
atendimento possível da efetividade.
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1.2. Política pública: origem e destino da ação
estatal

Sendo pública, a política intervém no
Estado tanto na emissão de diretrizes, nor-
teadoras à consecução de determinados fins,
muitas vezes novos – transferência das
ações de serviços públicos à iniciativa
privada para a realização de determinado
evento, serviço ou obra, por exemplo –,
quanto mediante seus próprios meios, pelo
uso de recursos materiais e humanos já
existentes.

Aspecto sempre lembrado na literatura
especializada é o de que a política encerra
algo de deliberado ou proposital por parte
de seus elaboradores, ou policy-maker, como
definem alguns. King, de acordo com Mon-
teiro (p. 8) cita, v.g., que “uma política... é
um curso de ação (ou inação) consciente-
mente escolhido e orientado para um
determinado fim”.

A propósito, já esclarecia Monteiro (p. 5)
que política é algo diretamente associado à
observação e ao controle de eventos, à
recepção e à emissão, ao processamento e à
análise de informações e à tomada de
decisões, ou seja, é uma atividade de
controle, independente de ocorrência de pro-
dução ou consumo de bens e serviços.

Tratando-se de escolhas, a política
pública poderia ser também entendida ou
percebida pela não atuação do Estado,
configurando-se em política de nada fazer!
Considerando-se que em economia do setor
público a escassez de recursos é uma
constante e que a realidade administrativa
resulta da racionalização dos meios para a
consecução de decisões respaldadas, na
maioria das vezes, em políticas públicas,
dependendo do nível de interiorização de
cada ação, ou seja, em momento anterior,
dar-se-ia uma decisão política com poderes
realizadores e que, devido ao tempo ou à
necessidade institucional – não raro produ-
zida por grupos de interesses –, passaria a
incorporar à administração pública e à
rotina burocrática.

Talvez sejam essas atividades, quando
incorporadas à burocracia e decorrentes de
ações novas, que acabam-se perpetuando à
administração pública, após a conclusão de
uma obra ou a efetivação de um projeto que
foram percebidas pelo constituinte de 1988,
preocupado não apenas com os investi-
mentos públicos mas com o equilíbrio de
suas contas a médio prazo, assim como as
despesas, inclusive as correntes ou opera-
cionais, que ultrapassassem mais de um
exercício financeiro3 e que, por essa razão,
devam ser consideradas pelos planos
plurianuais4. Referimo-nos às expressões “e
outras delas decorrentes” e “programas de
duração continuada”5.

Chamamos a atenção, nessa seção, em
primeiro lugar, à excelência do componente
político, nas decisões sobre políticas
públicas e, essencialmente, àquelas moti-
vadas ou intrinsecamente relacionadas nos
planos ou como produto do planejamento
governamental. Referimo-nos à importância
da vontade política sobre as ações estatais,
tanto pela primazia em concebê-las, quanto,
essencialmente, em implementá-las.

Reportamo-nos, também, à consciência
pública, que deve ser relevada pelos faze-
dores de política pública, sobre a impor-
tância da implementação de determinadas
ações que implicariam a assunção de novas
ações ou de novos dispêndios. Tais ações
são pautadas e decorrentes de novas
decisões que acabam sendo resultantes, na
verdade, de deliberações assumidas no
passado, ou politicamente concebidas,
estrategicamente ou não, em momento
anterior, sendo, amiúde, imperceptivelmente
acrescentadas, de forma marginal e crescente,
à burocracia estatal.

1.3. A Constituição Federal de 1988: uma
tentativa de descentralização política

Sanches (1996, p. 60)6, referindo-se à
participação do Congresso Nacional na co-
autoria das leis orçamentárias, possibilitada
pelo advento da Carta de 19887, destaca que
o processo de elaboração das leis orçamen-
tárias do setor público ocorre atualmente
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num contexto bem mais aberto do que o
vigente no período de 1964 a 1988. Consi-
dera que a principal determinante dessa
nova situação foi a nova Constituição, que
ampliou, em muito, o âmbito de atuação do
Legislativo nos processos de formulação e
implementação de políticas públicas, e, por
conseqüência, a intervenção das instituições
da sociedade – públicas e privadas – nos
processos de planejamento governamental,
de alocação de recursos e de avaliação de
desempenho dos órgãos públicos.

Acrescenta, ainda, que a partir de 1988 o
Congresso Nacional deixou de ser um mero
espectador nos processos de articulação de
políticas públicas, passando a intervir, de
forma efetiva, na formulação, implementação
e avaliação destas. De modo geral, define
(p. 59) “que devem ser entendidas como
políticas públicas aquelas orientações
básicas ou balizamentos fundamentais que
são definidos pelo Estado”.

Alega Torres (p. 30) que a nova Consti-
tuição, no que tange aos aspectos financeiros,
recebeu a influência liberal, presente na Cons-
tituição da Alemanha Ocidental (1947)8, país
que adota o sistema parlamentarista de
governo e que lhe serviu de modelo.

Influíram, também, mas em menor escala,
as Constituições da Itália (1947), França
(1958) e Espanha (1978). Talvez decorra
desta comparação a razão por que alguns
autores consideram que a Constituição de
1988, pelo menos com referência aos assuntos
sobre planejamento e orçamento, encontra-
se a meio caminho entre o sistema parla-
mentarista e o presidencialista (Torres, p. 34).
Com efeito, os instrumentos de planejamento
e de orçamento inseridos no direito finan-
ceiro brasileiro pela nova Constituição (art.
165) – o plano plurianual, a lei de diretrizes
orçamentárias e a lei orçamentária anual –
guardam certa similitude com os encontrados
na Constituição Alemã – que prevê a edição
do plano plurianual (mehrjährige Finanz-
plaunung, art.109, 3), do plano orçamentário
(haushatsplanung, art.110, 1) e da lei orçamen-
tária (haushaltsgesetz, art.110, 2) – e com a
Lei Orgânica Francesa (Loi de Finances) – que

se divide em duas: as diretrizes do planeja-
mento e o budget (orçamento).

Sem dúvida, os motivos que, de certo
modo, impulsionaram a concepção da nova
Carta decorrem, sobretudo, do esgotamento
do modelo autoritário – introduzido no
cenário político-institucional no Brasil entre
o momento de 1964 e a vigência da nova
Constituição – com a manipulação dos
orçamentos pelo Executivo, com a inobser-
vância do controle do gasto e do endivida-
mento públicos, com a ausência de compro-
metimento com a moralidade administra-
tiva, com a centralização de recursos e de
tarefas em mãos do governo federal e com o
ranço do patrimonialismo, segundo Torres
(p. 32), responsável pela utilização indiscri-
minada de privilégios, subsídios, incentivos
fiscais e pela concessão de favores às custas
do erário.

É de conhecimento amplo que os novos
alentos, consubstanciados na premência de
se buscar algo novo, havidos, sobretudo,
como decorrência do esgotamento desse
regime, de sublevar das reminiscências do
autoritarismo princípios democráticos não
praticados por mais de duas décadas,
presentes na inquietude política, e ainda
impulsionada pela mídia e por reivindi-
cações públicas da sociedade, cada vez mais
eloqüentes, patrocinaram uma profusão de
idéias e intenções de tal monta que parcelas
importantes dessas reivindicações acabaram
sendo incorporadas ao novo texto constitu-
cional e introduzidas, no passar dos anos,
no dia-a-dia do cidadão, apesar de que
diversos dispositivos ainda se encontram
sem aplicabilidade, reféns da aquiescência
do poder regulador.

De qualquer modo, quanto à seção dos
orçamentos – componentes interligados do
sistema de planejamento – a modificação foi
radical. Inovou-se em muitos aspectos e
muitos dispositivos ainda carecem de
regulamentação, tais como o que dispõe
sobre o conteúdo do plano plurianual, suas
diretrizes, objetivos e metas (CF, art. 165, §
1º). A promulgação da Carta de 1988
concedeu prerrogativas sem precedentes aos
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membros do Congresso Nacional para
moldarem, como quisessem, as diretrizes e
os objetivos da administração pública, de
forma regionalizada até, por meio da
intervenção nas leis que disponham sobre o
plano plurianual e sobre as diretrizes
orçamentárias, e, consoante observação das
vedações contidas na própria Carta e em leis
ainda vigentes9, modificar parcialmente a
lei orçamentária10.

É importante salientar que a inexistência
da lei complementar, prevista pela própria
Constituição, art. 165, § 9º, que regulamen-
tará esses instrumentos, sobretudo o plano
plurianual, favoreceu, em parte, a conti-
nuação da centralização financeira e
econômica observada no regime anterior à
Carta de 1988, em detrimento da prerrogativa
do Congresso Nacional. Isso impossibilitou
que o Legislativo, representante por exce-
lência dos setores mais variados da sociedade,
estabelecesse suas diretrizes, seus objetivos e
suas metas para serem observados pelas leis
de diretrizes orçamentárias e orçamentária
anual. Em decorrência, a discussão política
concentrou-se nas questões de curto prazo,
nas leis orçamentárias anuais, administradas
ou contornadas pelo Executivo, ou seja, por
quem detém o controle da execução orçamen-
tária e financeira, a chave do cofre11.

Apesar das restrições ocasionadas pelo
comprometimento antecipado das despesas
orçamentárias e pelo vazio institucional
imposto em decorrência da ausência da lei
complementar atualizada, com referência à
regulamentação do plano plurianual e da
lei de diretrizes orçamentárias, seu conteúdo
e delimitação, assim como da observância12

da lei orçamentária anual e de seus créditos
adicionais, os resultados foram inesperados.
Tanto o número de emendas parlamentares
– que ultrapassou o patamar de 76.000
proposições13 – quanto os valores solicitados
para remanejamento, bem superiores ao pre-
visto para atendimento do total destinado à
administração pública, sugeriam um grande
desconhecimento da realidade limitada dos

recursos. A ausência de regras ou normas
que disciplinassem ou regulassem o processo
legislativo em matéria orçamentária, distin-
tamente das demais proposições legisla-
tivas, nos regimentos e regulamentos
internos do Congresso Nacional, à época
seguinte a da vigência da nova Constituição,
era uma prova disso.

2. Antecedentes históricos
“Todo planejamento implica em

opções políticas. Estas dizem respeito a
todos os estágios do processo de plani-
ficação, e a cada uma das suas fases
principais. Tanto os meios como os alvos
almejados precisam ser avaliados. Con-
forme se desenrola a formulação e execução
do plano, modificam-se crenças e opiniões.
Mas as crenças e opiniões não se alteram
meramente devido às mudanças que
resultam da emergência de novos fatos,
da clarificação e alteração de opiniões. Elas
se alteram também devido às mudanças
que resultam das modificações que se
verificam na distribuição do poder, e suas
influências nas pessoas, departamentos,
camadas sociais e partidos políticos. Em
essência, um plano de desenvolvimento é
um programa político; e certamente
estamos sujeitos a sérias confusões se não
somos capazes de tomar isto em devida
conta”.

Gunnar Myrdal (Ianni, p.309-310)

2.1. As origens do planejamento
governamental (1930 a 1945)

Ianni (p. 54) considera que, como técnica
“mais racional” de organização das infor-
mações, análise de problemas, tomada de
decisões e controle da execução de políticas
econômico-financeiras, o planejamento se
incorporou ao setor público somente durante
a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
Nesses anos, discutiam-se questões nacio-
nais, embora de forma desordenada e não
raro voltadas à resolução de dilemas
pontuais, tais como a crescente presença
estatal nas decisões sobre assuntos de
economia; a adoção e a elaboração da
política econômica governamental plani-
ficada; o papel do poder público na criação
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de condições (financeiras, técnicas, jurídicas,
etc.) para a expansão e a diversificação do
setor privado da economia do País; e as
novas exigências econômicas da defesa
nacional.

Pode-se dizer que a interferência estatal
do tipo intervencionista já ocorria desde a
revolução de 1930, quando o Poder Público
ensejava sua participação na economia
nacional de forma paulatina e constante. Os
princípios nacionalistas estavam presentes,
a despeito das ambigüidades e lutas ideoló-
gicas e práticas de governantes, empresários
e técnicos (responsáveis pela formulação,
execução e controle da política econômica
governamental). É o que transparecia nas
Constituições de 1934 e 1937.

Ademais, segundo Teixeira (p. 61), foi a
partir dessa década que surgiu a figura do
assessor técnico, que atuava nas instituições
governamentais e nas empresas privadas,
exercendo importante papel no esforço de
industrialização do País.

Note-se que a Emenda Constitucional de
1926 mostrava-se, em princípio, contrária
às formas nacionalista e intervencionista,
visivelmente presentes nas Constituições
que se seguiram, apesar de já incorporar ao
seu texto alguma intervenção em negação à
orientação extremamente liberal da Consti-
tuição de 1891. Assim, por exemplo –
conforme citado por Ianni (p. 56-57) –, a
primeira Constituição Republicana estabe-
lecia que “as minas pertencem aos proprie-
tários do solo” (art. 72, § 17). Na Emenda
Constitucional de 1926, apesar de ser
respeitado o princípio de que as minas
pertencem ao proprietário do solo, fica
estabelecido que “as minas e jazidas
minerais necessárias à segurança e defesa
nacionais e as terras onde existirem não
podem ser transferidas a estrangeiros”
(art.72, § 17).

A Constituição de 1934 apresentava
outra orientação, com clara disposição
nacionalista e intervencionista. Ilustramos,
por exemplo, o caso referente às minas e
jazidas minerais, citado por Ianni (p. 57):

“O aproveitamento industrial das
minas e das jazidas minerais, bem
como das águas e da energia hidráu-
lica, ainda que de propriedade privada,
depende da autorização ou concessão
federal, na forma da Lei (§ 1º ). As
autorizações ou concessões serão
conferidas exclusivamente a brasileiros
ou a empresas organizadas no Brasil,
ressalvada ao proprietário preferência
na exploração ou co-participação nos
lucros. (...) (§ 4º). A Lei regulará a
nacionalização progressiva das minas,
jazidas minerais e quedas d’água ou
outras fontes de energia hidráulica,
julgadas básicas ou essenciais à
defesa econômica ou militar do País
(CF-1934, art. 119).”

Por último, a Constituição de 1937, em
plena vigência da ditadura do Estado Novo
de Getúlio Vargas, manteve as mesmas
diretrizes nacionalista e intervencionista,
tornando-se mais explícita quanto a esses
aspectos, como que preparasse o Estado à
assunção de atividades econômicas mais
ativas e complexas – o que de fato ocorreu
com a eclosão da Segunda Guerra Mundial,
entre 1939 a 1945 – conforme se segue:

“A intervenção do Estado no
domínio econômico só se legitima
para suprir as deficiências da inicia-
tiva individual e coordenar os fatores
da produção, de maneira a evitar ou
resolver os seus conflitos e introduzir
no jogo das competições individuais
o pensamento dos interesses da Nação,
representados pelo Estado. A inter-
venção no domínio econômico poderá
ser mediata, revestindo a forma do
controle, do estímulo ou da gestão
direta (CF-1937, art. 135)”.

De fato, com o desenrolar da guerra, o
País passou por momentos difíceis, com a
expansão inflacionária; com o crescimento
desordenado da população urbana, com
todos os problemas decorrentes (v.g. neces-
sidade de mais empregos, habitações, saúde,
educação, etc.); aumento das despesas
públicas; acúmulo de divisas em época
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desfavorável ao governo brasileiro, prove-
nientes das exportações de suprimentos de
guerra para os Estados Unidos e para
Inglaterra, etc. Foram esses os condicionantes
que favoreceram o surgimento, em 1942, da
Coordenação da Mobilização Econômica,
com poderes de um “superministério”. Por
meio dessa pasta, o governo coordenava
assuntos econômicos, financeiros e tecnoló-
gicos da economia nacional.

A ação dessa Coordenação, movida pela
crise e as transformações de ordem econômico-
social e política, presentes nesse momento
difícil da economia mundial, conturbado
pela Grande Guerra, condições essas que
por si já exigiam interferência Estatal,
favoreceu o desenvolvimento dos ideais e
da prática da planificação e com ela novas
técnicas de ação do governo central. Demais,
até os debates públicos receberam novos
contornos, passando a abordar estratégias
políticas em relação aos problemas de
desenvolvimento econômico, por exemplo.

Antes, porém, é importante citar o apa-
recimento do Departamento Administrati-
vo do Serviço Público (DASP), em 1938, que
concentrou grande poder político e adminis-
trativo durante o Estado Novo. Para Roberto
Campos, esse órgão era “o centro de esforços
de planejamento”, ao qual cabia as mais
variadas funções, desde assessorar o
Presidente da República nas questões
legislativas até a formulação dos orça-
mentos anuais e os planos do governo, como
o Plano Especial de Obras Públicas, em
1939, e o Plano de Obras e Equipamentos,
em 1945 (Teixeira, p. 47).

Assim, as origens do planejamento
remontam, portanto, à confluência de vários
fatores: economia de guerra, perspectivas de
desenvolvimento industrial, problemas de
defesa nacional, nova constelação de
classes sociais e reestruturação do poder
político e do Estado.

Alguns autores, efetivamente, conside-
ram que as primeiras tentativas da ação
planejadora do Brasil ocorreram durante o
Governo Dutra (1946–1950) e, especialmente,

no segundo Governo de Vargas (1951–1956),
como resultado de um diagnóstico de
carências, formulado por grupos restritos de
técnicos e políticos, sob a toga do sistema
político tradicional, conforme Cardoso (p.
173), guiados por valores de fortalecimento
nacional, em um quadro de apatia da
sociedade civil, com níveis baixos de
informação política e de consenso reduzi-
damente limitado quanto às soluções
políticas e econômicas concretas, embora
houvesse aceitação generalizada quanto aos
ideais nacionalistas.

Com efeito, somente por volta de 1945 o
planejamento passou a ser reconhecido
publicamente por técnicos, empresários e
membros do governo como técnica capaz de
acelerar o desenvolvimento, por ocasião da
Conferência das Classes Produtoras, reali-
zada em Teresópolis – RJ, no período de 1 a
6 de maio de 1945 (Teixeira, p. 62).

Outros autores, porém, como G. Lopes,
consideram como o “marco histórico do
planejamento brasileiro” o Plano Especial
de Obras Públicas e Aparelhamento da
Defesa Nacional14 – criado em janeiro de
1939 e substituído em dezembro de 1943,
pelo Plano de Obras e Equipamentos15 – por
constituir-se em um plano plurianual (cinco
anos) sistematizado, contendo dotações
específicas, apesar de, na realidade, segundo
o autor, não passar de “uma listagem de
obras e investimentos” (Teixeira, p. 62).

Para Costa (p. 55), o Plano Especial,
conforme ficou conhecido, estava “amarrado
aos desígnios gerais do Estado Novo e foi
concebido na fase em que se definiam as
diretrizes da ação governamental nos
setores fundamentais do petróleo, do carvão
e do ferro, dos transportes, da saúde e da
defesa nacional”. O Plano teve como objetivo
principal promover a criação de indústrias
chamadas básicas, como a siderurgia e
outras, a execução de obras públicas, assim
como prover a defesa nacional.

Quanto ao financiamento, o Plano
Especial previa que a receita seria prove-
niente de:
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• taxas sobre operações cambiais;
• lucro das operações bancárias em

que o Tesouro tivesse co-participação;
• produto de operações cambiais

do ouro metálico que excedesse a 28
toneladas, remetido para o exterior;

• produto de operações de crédito
realizadas para fins do plano, inclu-
sive emissão de papel-moeda;

• saldo da execução do plano no
exercício anterior.

Segundo Costa, a principal fonte de
recursos que financiou os planos e orça-
mentos ocorridos durante o Estado Novo,

em especial o Plano Especial, surgiu com a
instituição do fundo de câmbio, baseado na
taxação, da ordem de 3%, inicialmente, e 6%
a partir de 193816, de remessas cambiais não
destinadas à importação.

Note-se que, naqueles anos, o Poder
Executivo, fortalecido pelas prerrogativas
outorgadas pela Constituição de 1937 (art.
180), ordenava sozinho as ações do Estado
por meio de decretos-leis. Não existiu,
portanto, nesse período, nenhuma partici-
pação legislativa. Em resumo, o quadro
seguinte ilustra melhor os principais fatos
ocorridos nesse período:

GOVERNO GETÚLIO VARGAS
Plano Especial de Obras

Públicas e Aparelhamento da
Defesa Nacional

Plano de
Obras e
Equip.

1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945

Constituição
autoritária de

1937 e
instalação do
Estado Novo.

Constituição
democrática de 1934.

Revolução Paulista.

Vargas assina DL
anti-truste,

contrário aos
interesses dos EUA.

Surge
a CLT.

É criado o DASP.

É criada a Coordenação de
Mobilização Econômica.

É criada a CSN.

DL nº 97/37 cria importante fonte de receita:
taxa sobre operações cambiais.

2.2. De Dutra a Juscelino Kubitschek (1946 a
1960)

O período que sucedeu a Segunda
Guerra, entre janeiro de 1946 e janeiro de
1956, do Governo Dutra ao de Nereu Ramos,
foi marcado por instantes de pouca inter-
venção estatal (Governo Dutra e Café Filho)
e instantes com presença ativa do setor
público (Segundo Governo Vargas – 1951 a
1954).

No Governo Dutra, sob a influência
liberal de Eugênio Gudin e de seu grupo, o
Estado teve reduzido papel como promotor
do desenvolvimento econômico. Predomi-
nava o pensamento liberal dominante no
pós-Guerra, com a adoção de práticas

comerciais mais liberais. O sentimento
dominante em relação à economia mundial
era de otimismo, ressalta Teixeira (p. 66).

Em relação ao planejamento, o período
de Dutra foi marcado pelo lançamento do
Plano SALTE, voltado para as áreas de
Saúde, Alimentação, Transporte e Energia.

Destaque-se que o Plano, encaminhado
ao Congresso Nacional por meio da Men-
sagem nº 196/1948 e apreciado por aquela
instituição durante os dois anos seguintes,
entre o período de maio de 1948 a maio de
1950, foi aprovado no último ano do
Governo Dutra sem apresentar, contudo,
relevantes alterações em termos de objetivos
e diretrizes em relação à proposta elaborada
pelo Poder Executivo. Consubstanciou-se
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apenas em incluir despesas a cargo do
governo federal. Note-se que a aprovação
do Plano, no âmbito do Congresso Nacional,
pela Comissão Interpartidária significou o
apoio e a solidariedade dos partidos, “que
se traduziriam em votos nos plenários do
Congresso Nacional”17, conforme a expecta-
tiva do Presidente da República.

Para Costa (p. 93), essa foi a primeira e
final tentativa, pelo menos até 1966, de se
articularem os Poderes Executivo e Legisla-
tivo para elaboração e aprovação de planos
federais. Somente após a promulgação da
Constituição de 1988, com a aprovação do
1º Plano Plurianual, em 30 de janeiro de
1991, o Congresso Nacional teria oportuni-
dade efetiva de influir ou participar na
autoria de planos federais, que envolvessem,
pelo menos, todos os ministérios e se
reportassem a vários anos de governo,
distinguindo-se das leis orçamentárias,
aprovadas anualmente.

Quanto à sua natureza, o Plano SALTE,
apesar de se constituir, efetivamente, em um
programa de dispêndio público com vigên-
cia para os próximos cinco anos (1950 a
1954), com ênfase em determinados setores
(saúde, alimentação, transporte e energia),
e ter sido totalmente esvaziado e não
cumprido pelo governo posterior, serviu
pelo menos para ordenar o orçamento
público, coordenar as despesas públicas,
provocar uma grande discussão sobre o
assunto e atrair a atenção da sociedade
sobre a necessidade de se obter um projeto
de desenvolvimento nacional, com a reali-
zação de obras estruturais ao desenvolvi-
mento industrial, vez que já era reconhecida
a incapacidade da iniciativa privada em
financiar projetos dessa magnitude.

Segundo o mesmo autor (Costa, p. 97),
três aspectos do Plano merecem atenção:

1. ressuscitamento do esquema
orçamentário-contábil vigente na
execução do Plano de Obras e Equi-
pamentos18;

2. inconsistência de seu arcabou-
ço administrativo19; e

3. adoção da experiência de pla-
nejamento associando características
de planos impositivos e indicativos20.

Em relação ao Governo seguinte, o
segundo período de Vargas, ao contrário do
perfil liberal adotado no Governo Dutra, o
Estado voltou a desempenhar um papel
mais ativo e motivador do desenvolvimento.
Foi nesse período, entre 1951 a 1954, que
foram lançadas “as bases instrumentais da
política econômica do decênio que Lessa
caracterizou, “quanto à intencionalidade,
como a primeira aproximação à política de
desenvolvimento” (Teixeira, p. 76).

O Segundo Governo Vargas teve como
tônica, portanto, o desenvolvimento capita-
lista, centrado na industrialização acelerada
e baseado em uma nova composição de
forças políticas de sustentação ao poder e
não na simples continuidade do processo
ocorrido nos anos anteriores. O Estado
liberal deu lugar ao Estado nacionalista.

Para tanto, foi necessário modificar a
estrutura governamental. Exigiu-se uma
reforma administrativa. A criação de órgãos
e a reorganização dos existentes tornaram-
se prementes e necessários, e com eles novos
instrumentos de regulação e de intervenção
deveriam ser adotados.

Na concepção de Draibe (p. 180), essa
nova estrutura a ser concebida no Governo
Vargas tinha como elementos fundamentais:
a rede de mecanismos de centralização
efetiva dos comandos; a empresa pública
como fator dinâmico do desenvolvimento; o
banco de investimentos e o novo desenho
de articulações do empresariado com o
Estado.

Era corrente, no cenário político-econô-
mico, o pensamento de que o País precisava
expandir economicamente para fazer face,
sobretudo, ao fantástico crescimento popu-
lacional que se verificava nos grandes
centros21. Predominava a idéia de que o
processo de industrialização deveria atuar,
principalmente, nos setores dos transportes,
da energia e da educação. Aliada à neces-
sidade de industrialização, consciente na
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década de 1946-1955, crescia também a
concepção de que o Estado deveria intervir
nesse processo, para suprir a iniciativa
privada, então considerada despreparada
perante os desafios que se vislumbravam.

Igualmente era presente a consciência de
que a produção de alimentos deveria ser
estimulada, principalmente para atender o
contingente populacional que se avolumava
nas capitais brasileiras.

Efetivamente, a urbanização acelerada e
a busca imediata de elevação dos índices de
industrialização, associados a uma previ-
sível deficiência da capacidade para impor-
tar (dada a necessidade de expansão eco-
nômica), motivou o estabelecimento de um
acordo entre os Governos do Brasil e dos
Estados Unidos, a 19 de dezembro de 1950.
O resultado desse Acordo materializou-se
na instituição, em 19 de julho de 1951, da
Comissão Mista Brasil – Estados Unidos
para o Desenvolvimento Econômico.

Segundo Costa (p.143), os trabalhos
dessa Comissão se voltaram aos setores de
transportes e de energia e incluíam minucioso
estudo sobre a conjuntura econômica
brasileira. Ao final de suas atividades, em
dezembro de 1953, a Comissão publicou o
resultado dos trabalhos em dezessete
volumes, contendo a indicação de quarenta
e um projetos considerados básicos ao
desenvolvimento nacional.

Concomitante aos estudos da Comissão
Mista Brasil – Estados Unidos e incorpo-
rando suas principais recomendações, o
Governo Vargas instituiu o Programa de
Reaparelhamento Econômico e Fomento da
Economia Nacional, em novembro de 1951,
e, em seguida, constituiu o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico (BNDE)22,
que teve um importante papel na formação
da indústria nacional.

As decisões no BNDE foram pautadas
em estudos com análise de custos e benefí-
cios, que levavam em consideração fatores
como: inovação tecnológica, melhoria da
produtividade, economia de escala, estru-
tura de capital do projeto, entre outros, e

foram direcionadas aos seguintes setores da
economia:

a) sistema ferroviário;
b) portos e sistemas de navegação;
c) sistema de energia elétrica;
d) indústrias básicas;
e) armazéns, silos, matadouros e frigorí-

ficos;
f) agricultura, eletrificação rural e abas-

tecimento d’água a pequenas cidades.23

Além dos trabalhos da Comissão Mista
Brasil – EUA, o estudo realizado pelo Grupo
Misto BNDE-CEPAL teve grande influência
na condução do processo de desenvolvi-
mento econômico do País, que se iniciou
antes mesmo do encerramento das ativi-
dades da Comissão.

A partir desses dois estudos, fortaleceu-
se a convicção dos técnicos, diante das
necessidades econômicas brasileiras, de se
adotar uma política ativa de desenvolvimento,
por meio da programação da economia. Tal
programação configurou-se em projetos
esparsos postos em execução pelo Governo,
compreendidos no Programa de Reaparelha-
mento Econômico, e veio a ser consubstan-
ciada no Programa de Metas (Costa p. 145).

Para Celso Furtado, foi a partir da criação
do BNDE que o País dispôs de um instru-
mento de financiamento a médio e a longo
prazos, e o Estado foi equipado com os meios
técnicos necessários à concepção e à
implantação de uma política abrangente de
desenvolvimento (Teixeira, p. 80).

Note-se que o planejamento no Brasil
esteve sempre associado às políticas de
desenvolvimento e, sobretudo, ao desenvol-
vimento industrial. A esse respeito, Ianni
comenta (p. 309): “a transição para uma
economia em que o setor industrial passou
a predominar correspondeu a uma verda-
deira revolução no subsistema econômico
brasileiro. Essa transição implicou em uma
série de reajustes econômicos, sociais,
políticos e culturais. A rigor, tratava-se de
uma revolução na esfera do poder político,
tanto quanto no nível da estrutura econô-
mica. Esse foi o motivo por que o Estado foi
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levado a desempenhar papéis novos e
decisivos, na orientação, funcionamento,
diversificação e expansão da economia do
País. Essa foi a razão por que ocorreu a
progressiva adoção de técnicas de planeja-
mento, como instrumentos da política
econômica governamental”.

Lançadas as bases para o desenvolvi-
mento industrial, Juscelino Kubitschek
utilizou os estudos, projeções, estimativas,
diagnósticos e conceitos elaborados pelos
técnicos do BNDE e da Comissão Econômica
para a América Latina – CEPAL, assim como
da Comissão Mista Brasil – Estados Unidos,
enquanto candidato, e sob a coordenação
de Lucas Lopes promoveu a formulação
de seu plano de desenvolvimento, conhe-
cido posteriormente como Plano de Metas
(PLAME)24. Abrangia 30 metas bem defi-
nidas, em termos quantitativos, com estima-
tiva dos recursos totais necessários, voltadas
aos diferentes campos de energia, trans-
portes, alimentos, indústrias básicas e
educação de pessoal técnico. Para tanto
foram utilizados projeções, estudos, estima-
tivas e diagnósticos.

Inicialmente, o programa de governo foi
denominado Diretrizes Gerais do Plano
Nacional de Desenvolvimento e, segundo
JK, “não se tratava de um plano global e
rígido da economia nacional, mas de uma
programação metódica de medidas gover-
namentais, de objetivos e metas para a
iniciativa privada”25.

O Plano de Metas, depois de divulgado
no final de 195626, apesar de excluir proposi-
tadamente as fontes de financiamento,
continha, em suma, como principais desta-
ques: metas quantitativas de produção e
projetos específicos detalhados; objetivos
quantificados de produção baseados em
projetos ainda em estudo; declaração de
prioridades atribuídas a certos setores, sem
metas definitivas; e formulação de uma lista
de incentivos voltados à iniciativa privada.

Em termos de realizações, o Plano obteve
êxito, porém, logo reconheceu-se a dimensão
da conta a ser paga e que deveria ser arcada

pelos diferentes estratos da sociedade
brasileira.

A esse respeito, segue-se apropriado o
comentário de Jaguaribe: “tornou-se bem
claro, ao término do Governo de Kubitschek,
que suas extraordinárias realizações esta-
vam, em última análise, sendo pagas a
preços incontrolavelmente ascendentes e
que a subseqüente manutenção da mesma
taxa de crescimento não seria viável sem uma
drástica mudança de toda a estrutura social,
econômica e política” (Teixeira, p. 187).

Quanto à falta de participação do
Legislativo, cumpre-se oportuno ressaltar,
em princípio, as expressões de Teixeira (p.
192) como “deturpações estruturais” mani-
festadas, sobretudo, na ausência de repre-
sentatividade do processo de formação e
delegação do poder (input político), “caracte-
rizada pela alienação das massas e pela falta
de sentido e autenticidade dos partidos
políticos”.

Essa ausência política acabou por
favorecer o recrudescimento da tecnocracia,
antes iniciada por Getúlio. De fato, no
Governo de JK, o trabalho técnico ocupou
um importante espaço no cenário nacional
e nas decisões de governo. Contribuiu,
inclusive, para a produção de alternativas
que modificariam o quadro institucional em
nome da “exigência racional do sistema” que
os técnicos, especialmente os economistas,
descobriram e apresentaram à sociedade
como inadiáveis.

Daí, vários órgãos foram criados à
margem de ministérios, passando a funcio-
nar, efetivamente, como uma verdadeira
tecnocracia ao lado da burocracia. Centrados
em órgãos como o BNDE, a Superintendência
da Moeda e do Crédito – SUMOC, a Carteira
do Comércio Exterior – CACEX, o Itamarati,
etc., os técnicos, em sua maioria adminis-
tradores de carreira, formavam uma elite de
economistas, engenheiros, sobretudo, e de
advogados oriundos da classe média e de
diferentes regiões do País, que executavam
os rumos direcionados pelo Plano de Metas
e pela política econômica conduzida por JK.
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Eles eram vistos como especialistas, os
“apolíticos”, com a atribuição precípua de
formular políticas e encontrar soluções para
os problemas da sociedade como um todo
baseadas, eminentemente, no saber técnico.

Outra importante avaliação que pode ser
tirada dessa fase da história brasileira, que
de certo modo pode contribuir para o
entendimento atual das relações entre os
Poderes Executivo e Legislativo e até firmar
algum paralelismo, diz respeito à Consti-
tuição de 1946.

A Constituição de 1946, promulgada sob
os auspícios democráticos, após uma longa
jornada de regime autoritário, assim como a
Constituição de 1988, foi considerada uma
das mais liberais na história brasileira. Os
princípios de livre iniciativa e de igualdade
de oportunidade, inclusive para nacionais
e estrangeiros, essencialmente representados
pelas firmas, foram buscados e as diretrizes
de caráter nacionalista foram abandonadas.

Estabelecia-se a possibilidade de o
Legislativo emendar o Orçamento, como
prerrogativa principal do sistema represen-
tativo, sem limitações, de sorte que a
quantidade de inclusões das novas despesas
culminavam por ultrapassar os valores
previstos para o financiamento das mesmas.
Evidentemente, sem financiamento para
atendimento das dotações aprovadas pela
Comissão de Orçamento, a peça orçamentária
retornava ao Executivo. Mais para cumpri-
mento de uma formalidade constitucional
do que portadora de uma mudança subs-
tantiva ou real, vez que se tratava, eminen-
temente, de um mero rol de despesas, ou de
intenções, como de fato, aparentemente,
acontecia. Sob esse aspecto, comenta Teixeira
(p. 72): dentro do quadro de “democratização
de recursos, o Executivo usava a tática de
não liberar os recursos e com isso facilitar a
sua barganha com os parlamentares. A
verba existia mas o dinheiro não”.

Por outro lado, a Constituição proibia a
existência de planos paralelos, como ocorria
durante o Estado Novo, isto é, os planos
deveriam guardar estreita vinculação com

os orçamentos anuais27. As tabelas discri-
minativas organizadas pela Comissão de
Orçamento eram convertidas na lei do
orçamento, sem maiores alterações. Era
possível até, segundo Costa (p. 99), “ter-se
uma apreciável estimativa do andamento de
cada projeto, antes de se elaborar o orça-
mento do ano seguinte, a ser submetido ao
Presidente da República”.

Note-se que, sobre a impossibilidade da
coexistência de planos paralelos, e da
necessidade de aprovação de planos no
âmbito do Congresso Nacional, devem ser
considerados os seguintes aspectos em
relação ao Plano SALTE e ao Plano de Metas:

1. O Plano SALTE

O Plano SALTE, instituído em regime
democrático, foi encaminhado pelo Governo
Dutra, à consideração do Legislativo, em
meio a um clima de entendimento político.
A Comissão Interpartidária, constituída
para apreciação do Plano no âmbito do
Congresso Nacional, incorporou as modifi-
cações de interesse do Legislativo antes que
o projeto de lei fosse encaminhado ao
Congresso Nacional. A manobra política,
ensejada pelo Executivo, objetivava facilitar
o trâmite do Plano no Legislativo e, conse-
qüentemente, possibilitar sua aprovação.
Apesar desse entendimento, o Legislativo
levou dois anos para sua aprovação, o que
inviabilizou, praticamente, a sua implemen-
tação durante o Governo Dutra.

2. O Plano de Metas
O Plano de Metas, sob a égide da mesma

Constituição, foi concebido e implementado
sem a participação legislativa. Além de ter
sua execução centrada em estruturas insti-
tucionais não incorporadas ao processo
legislativo, em orçamentos não apreciados
pelo Congresso Nacional (orçamentos
paraestatais)28, o Plano esteve associado a
um processo dissociado de discussão
política, ou seja, baseou-se, eminentemente,
em conclusões técnicas realizadas pela
Comissão Mista Brasil – Estados Unidos e
pelo Grupo Misto BNDE-CEPAL. Havia o
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receio de que, a exemplo do Plano SALTE,
o Plano de Metas perdesse sua consistên-
cia técnica e interrompesse as ações que es-
tavam sendo desenvolvidas pelo BNDE,
por meio do Programa de Reaparelhamen-
to Econômico e Fomento da Economia Na-
cional. Como saída, a execução do Plano
foi concentrada em duas estruturas institu-
cionais, alheias à participação legislativa e
consideradas por Costa (p. 147) como
“tendências que ganharam vulto na admi-
nistração pública”:

a) a autarquização de órgãos da adminis-
tração direta existentes e a criação de no-
vas entidades sob a forma autárquica ou
de sociedades de economia mista, sob o
pretexto de dar flexibilização ao governo;
e

b) a criação, “quase proliferação”, de
fundos para a consecução de objetivos
específicos, por meio da vinculação de
receitas.

Sobre a Carta de 1988, o orçamento atual
pode ser alterado, em relação aos valores

propostos às despesas29, à luz do disposto
no artigo 167, a rigor, sem limites pelo
Legislativo 30, ressalvadas as despesas de
caráter irredutível31. Em conseqüência, o
nível de realização das dotações propostas
pelos membros do Congresso Nacional
acaba guardando certa semelhança com o
acontecido sob a égide da Constituição de
1946. O Executivo utiliza-se de outros
instrumentos, também ferindo a represen-
tatividade inerente ao Poder Legislativo, à
realização das despesas compreendidas e
aprovadas pelo Congresso Nacional, como
o emprego do chamado contingenciamento32

ou pela não realização, simplesmente, de
determinadas despesas.

Outro ponto que a Constituição de 1946
assegurava acha-se no estabelecimento do
orçamento do exercício corrente, em valo-
res nominais, no caso de o Legislativo re-
jeitar o novo orçamento encaminhado pelo
Executivo.

Os principais fatos ocorridos nesse
período estão, assim, indicados:

GOVERNO DUTRA GOVERNOS VARGAS-NEREU GOVERNO JK
POE PLANO SALTE PLANO DE METAS
1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

Constituição
democrática

de 1946.

É criado o Ministério
da Economia.

É instituída a Comissão Mista
Brasil -EUA para o

Desenvolvimento Econômico.

Em AGO/42 o
Brasil declara

guerra às nações
do Eixo.

O Executivo envia ao Legislativo projeto
de lei do Plano SALTE, ao exame da

Comissão Interpartidária.

É criado
o BNDE.

É criada a
Petrobrás.

É criada a Comissão de Desenvolvimento Industrial.

É
formada
a Missão
Abbink.

Após dois
anos de

discussão, o
Legislativo
devolve o

Plano
SALTE à
sanção.

O Plano,
aprovado
por lei, é

revestido de
característ.
impositivas

e
indicativas.

A Lei nº 1.504/51 retira o
molde imperativo do Plano e

o transforma em  mera
autorização de obras e

empreendimentos.
Somente ao final de 1956 o

PLAME, consubstanciado em
um programa de 30 metas, é
divulgado, sem apresentar,

contudo, indicação das fontes de
financiamento.

É formado o Grupo Misto
BNDE-CEPAL. É criado o Conselho de

Desenvolvimento, 1º órgão
central de planejamento, de

caráter  permanente.
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2.3. De Jânio Quadros a Sarney (1961 a
1988)

No período seguinte ao do Governo JK,
de 1961 a 1963, as perturbações políticas
que se manifestaram no País refletiram em
sucessivas tentativas frustradas de um novo
sistema de planejamento, culminando com
a elaboração e rápido abandono do Plano
Trienal, no Governo Goulart, elaborado, sob
a orientação de Celso Furtado, para o período
de 1963 a 1965.

Quando o Presidente Jânio Quadros
assumiu o governo, em 31 de janeiro de 1961,
procurou estabelecer uma administração
própria e personalística, desvinculada
totalmente dos programas administrativos
assumidos ou adotados no passado. Não
apoiou o Plano de Metas de JK, que deveria
entrar em seu sexto ano de execução,
seguindo o critério de programação progres-
siva, passando a articular um novo sistema
de planejamento sem a atuação do Conselho
do Desenvolvimento, criado no Governo
anterior, ao qual coube a coordenação do
Plano. Em 5 de agosto do mesmo ano, criou
a Comissão Nacional de Planejamento
(COPLAN), que absorveria a Secretaria-
Geral do Conselho do Desenvolvimento.

O Presidente Quadros renunciou em
agosto do mesmo ano, instalando-se no
País o regime parlamentarista, que vigorou
de 2 de setembro de 1961 a 23 de janeiro de
1963. Durante esse período, houve suces-
sivas mudanças de gabinetes: o Gabinete
Tancredo Neves, que perdurou de 9 de se-
tembro de 1961 a 26 de junho de 1962; o
Gabinete Brochado da Rocha, de 10 de ju-
lho a 14 de setembro de 1962; e o Gabinete
Hermes Lima, de 18 de setembro de 1962 a
23 de janeiro de 1963.

O Gabinete Tancredo Neves, o mais
longo deles, atendendo determinação
constitucional33, encaminhou ao Congresso
Nacional, ainda em setembro do mesmo
ano, o seu programa de ação adminis-
trativa, sob o título de Programa de
Governo – Bases (Análise da Situação
Econômica e Social do Brasil). Tal programa,

além de conter objetivos voltados para uma
política de desenvolvimento, tais como a
elevação da taxa de crescimento do Produto
Nacional Bruto (PIB), absorção da mão-de-
obra subempregada, equilíbrio do balanço
de pagamentos etc., mostrava-se inovador
quanto à programação a ser adotada na
consecução da situação-alvo.

O Programa de Tancredo, então, sugeria
a elaboração de planos delineados em três
níveis, conforme o período de abrangência
a ser enfocado: o plano de perspectiva, de
duração de 20 anos e que conteria a
evolução quantitativa e estrutural da
economia; o plano qüinqüenal, considerado
como de prazo médio; e o plano de emer-
gência, que se destinaria a dar execução aos
projetos existentes. O Programa, no entanto,
segundo Costa (p. 186), apesar de ter-se
ressentido da transitoriedade do regime
que o produziu e fosse debilitado pela
alternância de Gabinetes, restabelecia o
caráter governamental do planejamento
brasileiro, pelo comprometimento de todos
os ministérios.

Com o restabelecimento do presidencia-
lismo, ocorrido em função do plebiscito
havido em 6 de janeiro de 1963, o Pre-
sidente Goulart assumiu a administração
do País, propondo, para consecução de seu
Governo, previsto para o período de 1963
a 1965, o Plano Trienal de Desenvolvimento
Econômico e Social, elaborado sob a
orientação do economista Celso Furtado.

O Plano Trienal, como ficou conhecido,
esperava lograr três objetivos políticos
fundamentais, segundo Costa (p. 188):

1º oferecer aos investidores e
credores internacionais segurança
sobre as políticas interna e externa a
serem cumpridas;

2º oferecer aos setores políticos
nacionais avessos a esquemas estati-
zantes, esquerdistas e socializantes a
expressão de compromisso de um
governo moderado;

3º intentar, de fato, a solução de
problemas críticos da economia bra-
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sileira que se sintetizam no dilema
esfíngico do desenvolvimento com
estabilidade.

Em junho de 1963, porém, seis meses
após a divulgação oficial do Plano Trienal,
por ocasião da reforma ministerial havida,
os Ministros Celso Furtado e San Thiago
Dantas, da Fazenda, e a qual cabia a sua
implementação, tendo em vista o repique
inflacionário ocorrido nos últimos meses,
foram afastados, ocasionando, em conse-
qüência, o abandono, de fato, da curta
vigência do Plano.

Diante da instabilidade política e eco-
nômica existente no País, fruto, ainda, das
crises havidas e não totalmente resolvidas,
desde a renúncia do Presidente Quadros e
a ocorrência do regime parlamentarista,
agravados pela instabilidade de ordem
econômico-financeira após o Plano de
Metas, com a crescente expansão inflacio-
nária e o aprofundamento do desequilíbrio
do balanço de pagamentos, em março de
1964, instala-se no País um regime forte,
perdurando no poder por 24 anos.

Sob o regime militar, o País retoma o
desenvolvimento econômico ensejado no
Governo JK, mantendo-se em expansão até
meados da década de setenta, com o Exe-
cutivo passando a assumir o controle polí-
tico e econômico da Nação, atuando, inclu-
sive, na formação do capital privado, quer
pela assunção de novos investimentos vol-
tados ao setor privado, quer pela formação
de empresas públicas ou de economia mis-
ta.

Após o Governo Médici, no entanto, o
modelo calcado na substituição de impor-
tações, crescentemente utilizado no País a
partir do Estado Novo, mostrou-se inviá-
vel, em princípio, pela escassez internacio-
nal de recursos ocorrida no mundo ociden-
tal em meados dos anos 70 e que perdurou
durante toda a década e a seguinte.

Iniciado durante o Governo Vargas e
desenvolvido, em parte, com relativo sucesso
por meio do Plano de Metas, durante o
período de JK, esse modelo foi adotado,

com maior intensidade, até aquele período
e, principalmente, durante os primeiros
governos produzidos pelo movimento de
64, em especial sob a vigência do I Plano
Nacional de Desenvolvimento (1972-74),
quando fatores alheios à conjuntura interna
– elevação abrupta do preço do petróleo
(1973) e elevação crescente da taxa de juros
externa (1978 e 1982) – ocasionaram um
grave desequilíbrio das contas externas,
produzindo-se um extraordinário cresci-
mento da dívida externa e interna do País,
com conseqüências danosas à sociedade
como um todo, com acirramento crescente
da inflação e do desemprego, ainda que
intensificadas pelo espectro de recessão
continuada.

Em outras palavras, a crise do sistema
capitalista, produzida, em princípio, pela
escassez de recursos, possibilitou um
grande desequilíbrio das contas externas
nacionais e a mudança de política econômica
apareceu como inevitável e inadiável. Em
conseqüência, abandonou-se a orientação
desenvolvimentista, que se valeu do
planejamento para a sua expansão, empre-
gada na consecução de modelo baseado na
substituição de importações, para uma
política de estabilização econômica e
financeira.

À parte as circunstâncias de ordem
econômica, até a crise atingir o seu ápice
entre 1978 e 1982, é válido ressaltar alguns
aspectos ocorridos de ordem política e
relacionados com o planejamento: o Estado
produtor de bens e serviços expandiu-se de
forma extraordinária; utilizou-se a indicação
política nas nomeações dos cargos de
tradição eletiva para Senadores, Gover-
nadores e Prefeitos de Capitais, conhecidos
na época como “biônicos”; a centralização
tributária, orçamentária e financeira foi
consolidada no governo federal: o governo
central passou a assumir encargos cada vez
maiores com características estaduais e
municipais; o Legislativo foi impedido
sequer de participar na elaboração orça-
mentária, por meio da adoção de emendas
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ou de modificações propostas por seus
membros; e grande parte das despesas
fiscais, inclusive o orçamento da previ-
dência social e os subsídios fiscais e eco-
nômicos, como também o controle das
empresas estatais, não foi submetida ao
Congresso Nacional e, em decorrência,
conhecida pelo conjunto da sociedade.

Sobre esses aspectos, ocorridos na vida
política brasileira, é oportuno salientar o
crescimento do tecnicismo na ambiência
política nacional e, sobretudo, econômica,
haja vista que são necessários mais controle,
mais estudos, mais diagnósticos e, conse-
qüentemente, mais planejadores e gestores
à concepção e à implementação das decisões
burocráticas produzidas pelo Estado central,
mormente localizadas nas chamadas “ilhas
de excelência”, referindo-se aos órgãos
criados anteriormente ao regime militar, tais
como o então BNDE, a antiga SUMOC, a
CACEX, o Itamarati, etc.

O movimento de 1964 propiciou tanto
a reformulação de alguns desses órgãos,
então existentes (v.g. o BNDE, passou a ser
chamado de BNDES, a SUMOC, deu lugar
ao Banco Central, com maiores atribuições
e independência etc.), quanto a criação de
outros: em relação ao planejamento,
destaca-se o surgimento do então Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral34

(hoje Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão) e a criação do Sistema de
Planejamento Federal, composto de vários
órgãos, e com ele as atividades de planeja-
mento, orçamento e modernização admi-
nistrativa.

São dessa época também os Planos
Nacionais de Desenvolvimento (PND) que
compreenderam os seguintes períodos: o
Primeiro PND, de 1972 a 1974, durante o
Governo Médici; o Segundo PND, de 1975
a 1979, durante o Governo Geisel; e o
Terceiro PND, de 1980 a 1985, durante o
Governo Figueiredo. Tais planos, concebidos
para mostrar as “grandes” prioridades e
metas nacionais, efetivamente continham
apenas intenções genéricas que nada

tinham que ver com o planejamento de fato,
por exemplo: “revolução na educação e
aceleração do programa de saúde pública
e higiene”; “colocar o Brasil no espaço de
uma geração, na categoria das nações
desenvolvidas” (Primeiro PND para o
período de 1972 – 1974); “a renda per capita
nacional, em 1979, terá ultrapassado a
barreira dos mil dólares” (Segundo PND
para o período de 1975 – 1979) etc.

Apesar dessa crítica, que até hoje se
atribui aos PND, decorrente da ausência da
participação legislativa e, conseqüen-
temente, da sociedade como um todo, esses
planos, e em especial o Primeiro PND,
serviram, a seu turno, à consolidação do
modelo de planejamento institucional,
criado com o Decreto-Lei nº 200, de 1967, e à
sustentação do ímpeto desenvolvimentista
ocasionado durante o regime militar e que
perdurou até meados da década de 70.

Note-se que esses instrumentos foram
encaminhados à apreciação do Congresso
Nacional na forma de projetos de lei,
embora a participação legislativa apenas
pudesse ater-se, por vedação constitucional,
a aspectos meramente redacionais, sendo
aprovados pelo Legislativo e posteriormente
transformados em leis ou em resolução do
Congresso Nacional, como é o caso do
Terceiro PND35. É interessante citar, nesse
período, que, em função das restrições
contidas na Constituição de 1967, modi-
ficada pelo Ato Constitucional de 1969, e
como resposta ao impedimento constitu-
cional, as partes do plano, eventualmente
não aceitas ou reformuladas pelo Legislativo,
eram aprovadas, posteriormente, e sepa-
radamente, por meio de resolução do
Congresso Nacional. Evidentemente, essas
decisões, respaldadas em meras resoluções
do Congresso Nacional, na medida em que
não podem revogar disposições contidas
em leis, não produziram efeitos de ordem
econômica ou financeira.

Além dos planos de desenvolvimento
ocorridos nos governos militares, existiu
também o Primeiro PND da Nova República,
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ocorrido durante o Governo de Sarney,
com vigência para o período de 1986 a 1989.
Tal plano, da mesma forma que os demais,
foi encaminhado ao Congresso Nacional
em forma de projeto de lei, sendo aprovado
e posteriormente sancionado em lei36.

Pode-se dizer, como resultante maior
desse período, que a hipertrofia do estado
centralizador favoreceu o aparecimento de
um novo ator, alheio ao processo político-
partidário, mas com grande peso na defi-
nição e gestão pública e na condução das
políticas públicas: o tecnoburocrata.

Necessária ao controle e expansão do
Estado, ocasionada pela crescente respon-
sabilidade de ações de caráter privado,
tais como nas atividades de siderurgia,
mineração, energia etc., ou tipicamente
consideradas como de alçada municipal
ou estadual, como pavimentação urbana,
construção de estradas vicinais, metrô etc.,
a tecnoburocracia, aproveitando-se, em
parte, do vácuo político-partidário produ-
zido pelo regime militar, teve importância
crucial na orientação econômica e social do

País. Sua relevância ocasionou o surgimento,
nos cenários político e econômico, tanto no
setor público quanto no privado, de novos
agentes, que obtiveram relativo sucesso
neste período – e que, de certo modo,
perpetuam-se no poder, ou em torno dele
–, alcançando importantes postos, que
naturalmente seriam ocupados por lide-
ranças emergentes da sociedade, tais como
os de ministro e secretário de estado e o de
deputado federal.

Conseqüentemente, a inserção da
tecnoburocracia no cenário político tem
ensejado modificações de posicionamento
no trato da coisa pública, e contribuído, a
seu turno, à elevação do nível das discus-
sões sobre políticas públicas e, por outro
lado, à manutenção da sobreposição do
Poder Executivo em relação ao Poder
Legislativo, principal senáculo para
conjunção dos partidos políticos e das pes-
soas eleitas pelo povo para representá-lo,
principalmente nessas contendas.

Os principais fatos ocorridos nesse
período estão, assim, indicados:

GOVERNOS
QUADROS-
GOULART

GOVERNO
CASTELO
BRANCO

GOVERNOS
COSTA E SILVA-
JUNTA MILITAR

GOVERNO MÉDICI

TRIEN.37 PAEG38 PED39 I – PND
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

A Lei 4.320/64
cria normas de

direito
financeiro.

Constituição
autoritária de

1967.

Emenda
Const. de

1969.
Alta abrupta
dos  preços do

petróleo.

O DL 200/67,
institui normas de

direito
administrativo e dá

poderes ao
Executivo para
organizar, no

âmbito federal o
sistema de

planejamento e
orçamento.

É
instalado
o regime
militar.

É criado
o Banco
Central.

A Portaria nº 9/74, do Min. do Planej. e
Coord. Geral, estabeleceu esquema de

classificação orçamentária, chamado de
funcional-programática, que vigorou até

1999, quando foi modificada pela Portaria
nº 117, cuja redação foi alterada pela

Portaria  nº 42, do Ministério do Orçamento
e Gestão, que instituiu outro desenho de

classificação, intitulado de funcional,
simplesmente, apropriando-se da referência

utilizada na Lei 4.320/64.

O Presidente
Quadros cria a

Comissão Nacional
de Planej.

(COPLAN) no
lugar do Cons. de
Desenvolvimento.

Com a renúncia do
Presidente Quadros,
instala-se no País o

regime
parlamentarista

(02.09.61-23.01.63).

Em 27.09.61 é criado o
Ministério Extraordinário para o

Planejamento, com Celso
Furtado à frente da pasta.

Em 31.12.62
o Plano

Trienal foi
divulgado.
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3. A participação legislativa
“Para se ter uma sociedade mais

aberta, justa e equilibrada, o problema
fundamental não se resume na elaboração
de planos ‘melhores’ e mais complexos,
mas na abertura de vias de comunicação
e de participação política e cultural
mediante as quais a população adquire
autoconfiança e capacidade de enormes
soluções apropriadas para os seus pro-
blemas existenciais.”

Henrique Rattner (Teixeira, c/capa)

3.1. Planos e diretrizes

Nota-se, atualmente, que a tendência
observada nas economias dos países
centrais, e mesmo nas consideradas emer-
gentes, parece favorecer o não-planejamento
em função da economia de mercado,
comprimidas pela noção neoliberal presente
nas discussões em países que adotam o sis-
tema capitalista. Em tais discussões, têm
sido considerados os planos de desenvol-
vimento e se questionado, principalmente,
sobre o nível de intervenção do Estado no
desenvolvimento econômico desses países.
Adota-se ora uma postura nacionalista, de
cunho voltado à proteção do Estado,
considerando-se, mesmo em tempos de
globalização, o desenvolvimento econômico,
ora políticas de socorro, emergenciais,
centradas na estabilização do fluxo de suas
contas e na estabilização cambial.

Quando falamos em planejamento,
evidentemente nos reportamos ao processo
de desenvolvimento econômico-social. Mas
o planejamento, em teoria, pode aplicar-se
a qualquer atividade social em que é
necessário esforço para alcançar determi-
nado objetivo. Pode reportar-se a outras

políticas, como a de sustentação do equi-
líbrio econômico e social, por exemplo.

A história da política econômica gover-
namental brasileira indica que a implemen-
tação das técnicas de planejamento, a
assunção de sua necessidade, enquanto
regime capitalista, ocorreu em decorrência
de políticas desenvolvimentistas, ou seja,
sob a égide de planos de desenvolvimento
como o PLAME e o Primeiro PND, espe-
cialmente. Mister se faz esclarecer, no
entanto, que o planejamento governamental
não está associado apenas a essas políticas,
mas à forma metodicamente organizada,
com objetivos e metas alinhados tendo em
vista um novo posicionamento, uma nova
situação e um novo cenário, que nem
sempre se pautou em políticas dessa
ordem. Porquanto, a política econômica
governamental esteve associada, desde
1930, a duas tendências contrapostas que,
até meados dos anos 70, mostraram-se
presentes na economia nacional de forma
pendular, entre uma ou outra: a primeira e
mais importante, considerando-se seus
resultados, denominada estratégia de
desenvolvimento nacionalista, conforme
definido por Ianni (p. 307-308), que predo-
minou nos períodos de 1930–1945, 1951–
54, 1961–64, continha como pressuposto o
desenvolvimento do capitalismo nacional,
ou seja, o desenvolvimento industrial; e a
outra, denominada estratégia de desenvol-
vimento dependente, que prevaleceu nos
anos de 1946–50, de 1955–60 e de 1964–70
(e que parece prevalecente até hoje),
adotava como pressuposto o projeto de um
capitalismo dependente, sob a hegemonia
do capital norte-americano.

GOVERNO GEISEL GOVERNO FIGUEIREDO GOVERNO SARNEY
II – PND III – PND I PND - NR

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Alta abrupta dos juros internacionais desequilibra as contas nacionais. Constituição democrática de 1988.
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Por questão de justiça, não se pode atri-
buir importância maior a esse ou aquele
momento, ou a essa ou aquela orientação
política. Temos que considerar a verdadeira
revolução econômica que se processou no
País após 1930, partindo-se de uma economia
totalmente agrária, dependente basicamente
de oscilações de mercado de sua principal
commodities, o café, para uma economia
industrializada, embora ainda em processo
de desenvolvimento em relação aos dos
países centrais. Essa transição implicou
uma série de reajustes econômicos, sociais,
políticos e culturais, e são esses reveses, o
vai-e-vem da economia, que mostram e, em
certo sentido, explicam as oscilações
havidas.

Para o Banco Internacional para Recons-
trução e Desenvolvimento (BIRD), ou o
Banco Mundial como é mais conhecido, o
plano é definido como “a aplicação do
planejamento para toda a economia de um
país ou de uma região” e que este “pode
conter vários programas e um programa
pode ser composto de vários projetos”40.
Essa definição passa a idéia de uma
organização sistemática, pela composição
de projetos em programas e estes, por sua
vez, em um plano. Os objetivos que
direcionam o plano e que são pautados em
necessidades ou diagnósticos são os que lhe
dão o contorno desenvolvimentista ou não.

De qualquer modo, várias formas po-
dem ser adotadas na definição de planos
econômicos, como são várias as maneiras
de que se serve a doutrina no emprego
desses instrumentos de intervenção eco-
nômica. Nesse sentido, utilizaremos a
classificação usada por Teixeira (p. 25-29),
que considera os planos como sendo dis-
tintos quanto: a) ao objetivo (desenvolvi-
mento econômico, crescimento acelerado
da economia, estabilização monetária etc.);
b) ao espaço de abrangência (nacional,
regional ou local); c) à extensão (global,
setorial ou em nível de projeto específico);
d) ao prazo (curto, para um ano; médio,
para quatro ou cinco anos; e longo, para

acima de dez anos); e) ao nível de inter-
venção (de alta ou baixa intervenção do
Estado na economia); f) à técnica (baseada
em modelos matemáticos, descendentes ou
ascendentes; fundamentados em modelos
econométricos etc.); g) aos aspectos jurí-
dicos (ter caráter de lei ou não).

Para Costa (p. 157), os planos, quanto
ao nível de intervenção na economia,
podem ser classificados em três tipos:

a) Planos normativos – “implan-
tados em economias liberais. Objeti-
vam exclusivamente a orientar o
funcionamento dos órgãos governa-
mentais. Com relação à iniciativa
privada, a intervenção do Estado será
indireta e normativa”.

b) Planos indicativos – “concer-
nem às atividades públicas e priva-
das, em especial num regime de
economia mista. Com relação aos
órgãos públicos, o plano indicativo
tem a mesma função do plano nor-
mativo; com relação à iniciativa
privada, o plano pretende indicar os
objetivos ou metas de desempenho
para cada setor da economia”.

c) Planos impositivos – “inerentes
aos regimes totalitários. Impõem obje-
tivos a todos os setores da sociedade,
de forma obrigatória e coercitiva”.

A propósito, é interessante citar também
Miglioli, conforme Teixeira (p. 29), ao
referir-se à sua essência e resultado, “que
não é o estatuto legal do plano que o torna
melhor nem pior, mais eficiente ou menos
eficiente”. Mas reconhece que, “ao ser
submetido ao Legislativo, o plano pode
tornar-se mais divulgado, mais democrático
e, por isso mesmo, de maior aceitação”.

Tratando-se, enfim, da intervenção
legislativa nos planos, relacionando-os com
o planejamento, conforme vimos no capí-
tulo anterior, essa participação deteve-se,
até o advento da Carta de 1988, quando
muito, à chancela de um rol de despesas
permeado por interesses pulverizados,
fruto da incorporação de uma longa
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listagem de emendas parlamentares, sem
relevância quanto aos propósitos basilares
do plano, seus objetivos, suas metas ou
mesmo diretrizes. Referimo-nos ao único
momento da história brasileira, anterior à
Constituição vigente, em que o Parlamento
teve a oportunidade de participar, por
ocasião da vigência da Constituição de 1946.

Efetivamente, a Constituição de 1988
deferiu ao Legislativo poderes sem pre-
cedentes, conforme referimo-nos no capí-
tulo primeiro, atribuindo-lhe capacidade de
intervir na definição das diretrizes, dos
objetivos e das metas, até de forma regiona-
lizada, concedendo-lhe oportunidade de
estabelecer horizontes novos e no discer-
nimento de novos rumos, a serem obser-
vados na formulação e execução dos
orçamentos, ou, efetivamente, pelo menos,
em boa parte dele, ou seja, atinentes às
despesas de capital e às despesas correntes
decorrentes destas, assim como as de
duração continuada. Ora, isso não é pouco
e foi singular na história.

O Constituinte de 88 imaginou novos
instrumentos de planejamento, orçamento
e controle em relação às constituições
anteriores. Estabeleceu não um instrumento
em si, estanque em um documento. Foi
mais longe. A ambiência política era muito
favorável, depois de um total isolamento
na condução das questões econômicas e
sociais, após um agudíssimo processo de
recessão, a bandeira da volta à democracia,
ao Estado cidadão, foi estendida com todas
as suas cores e matizes. Falava-se em bom
tom em constituição democrática e até em
parlamentarismo, tal era a indignação com
a centralização e a ausência de representa-
tividade nas decisões do governo central,
crítica estigmatizada do presidencialismo.

A Constituinte recebeu essa influência
e o sentimento de mudança era dominante.
Foram criadas várias comissões e sub-
comissões para analisar e incorporar as
inúmeras propostas, apresentadas tanto
pelos membros do Congresso Nacional
quanto diretamente pelo povo, mediante a

assinatura de 1 milhão de pessoas. As sub-
comissões sistematizavam as inúmeras
proposições dentro de sua área de compe-
tência temática e aprovavam um texto
organizado na forma do relatório da sub-
comissão, que era submetido, em seguida,
à Comissão responsável pela junção de
outras subcomissões afins, que, por sua
vez, após reestudar e reexaminar a matéria,
sistematizava em um único documento,
para ser submetido novamente a outra
instância decisória, o Plenário, à confirmação
final e à posterior promulgação. Esse
processo levou meses para culminar na
atual Constituição. As discussões e os
debates foram muitos, existiram avanços e
retrocessos, com a exposição de seus inter-
cessores abertamente à sociedade. A
constituinte, em sintonia com as aspirações
da sociedade, fazia-se democrática.

A preocupação com a forma de governo,
presidencialista ou parlamentarista, foi
permanente nesse processo e acabou
influindo alguns dispositivos constantes da
nova Carta em uma ou outra direção,
parlamentarista ou presidencialista. Serra
(1990, p. 81), defensor da forma parlamen-
tarista de governo e então relator da
Comissão que dispôs sobre o assunto na
Constituinte, retratou bem essa dicotomia41.

Para Serra, a implantação do regime
parlamentarista corrigiria as imperfeições
inerentes do sistema presidencialista ora
existentes, decorrentes de uma participação
legislativa mais adequada, com maior
poder e engajamento político, mormente
nessa matéria. Assim entende que, quando
regido pelo sistema parlamentarista, o
Legislativo assumiria grandes responsabi-
lidades na definição e sustentação das
políticas governamentais, enquanto, no
regime vigente, tais compromissos acabam
consubstanciando-se, apenas, “às atitudes
polarizadas, de aplauso ou de censura,
segundo o desempenho do governo. A
situação torna-se perversa, pois:

a) a força dos parlamentares passa
a depender da fragilidade do Exe-
cutivo;
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b) o Congresso vê-se sujeito à
manipulação do Executivo, a partir
dos recursos que este utiliza, com o
propósito de obter maioria para dar
curso aos projetos ou a amenizar a
fiscalização de que deveria ser objeto”.
(Serra, 1990, p. 95)

Sem dúvida, esse é um ponto crucial e
consistirá no pano de fundo nessas ques-
tões sobre descentralização de poder.
Contudo, supre acrescentar que, historica-
mente, já se adotava esse tipo de relaciona-
mento entre os poderes, conforme vimos
no capítulo anterior, até mesmo na vigência
da Emenda Constitucional de 1969, que
praticamente não permitia alterações ao
projeto de lei orçamentária42. O que o autor
quis enfatizar, no entanto, é que, da forma
como ficou expressa a norma constitu-
cional, com o fortalecimento do Legislativo
e não se adotando o parlamentarismo, o
relacionamento entre os Poderes Legislativo
e Executivo ficaria mais sujeito a barganhas
e ao discurso vazio do que no observado
anteriormente. Ao passo que, com o
parlamentarismo, haveria um comprome-
timento maior com a política aprovada ou
rejeitada e, em decorrência, “um fator de
pressão no sentido contrário aos vícios
populistas e de reforçar o preparo e a
qualidade dos seus integrantes”, subsistindo,
entre uma ou em outra direção, o espectro
latente de queda do gabinete ou de dis-
solução do parlamento.

Outro ponto, também importante, mas
não tocado pela Constituição e concernen-
te às relações entre os Poderes enfocados,
refere-se ao aspecto autorizativo 43 inerente
às leis orçamentárias anuais e seus créditos
adicionais. Com efeito, tais diplomas legais
consubstanciam-se em meras autorizações
à administração pública para que execute
os programas já definidos em leis, anterior-
mente existentes, componentes do Direito
Administrativo, despesas essas conhecidas
como decorrentes do instituto da vinculação
de receitas, que, pelo seu vulto, representam,
hoje, algo em torno de 2/344 das despesas
orçamentárias federais.

Nesse particular, o próprio Legislativo
contribuiu para o avantajado crescimento
dessas despesas, com a aprovação de leis
como garantia à realização de determina-
do fim ou objetivo. Até mesmo a Consti-
tuição contém essas despesas, aliás, segun-
do Serra (p. 88), a vinculação constitucio-
nal sempre foi uma tentação para o Legis-
lativo, quando castrado nas suas iniciati-
vas sobre despesas e fixação de priorida-
des. Essas interferências orçamentárias
podem ser assim tipificadas:

a) despesas de caráter irredutível,
pela obrigatoriedade de pagamento
(v.g. pessoal e encargos sociais, trans-
ferências constitucionais a Estados e
Municípios etc.);

b) despesas decorrentes de vincu-
lação de receita, caracterizada em ser
uma destinação antecipada da receita
em favor de determinado fim ou
entidade (v.g. manutenção e desen-
volvimento do ensino – CF, art. 212 –
, manutenção do Fundo Especial de
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento
das Atividades de Fiscalização, do
Ministério da Fazenda, etc.).

A Constituição outorgada de 1967, além
de retirar prerrogativas do Legislativo,
mormente sobre a iniciativa de leis ou
emendas que criem ou aumentem despesas,
sobretudo ao projeto de lei do orçamento
(Giacomoni, p. 51), estabeleceu os chamados
orçamentos plurianuais de investimentos
(OPI), que abrangiam receitas e despesas
de capital da administração direta pública
federal para um período de três anos,
atualizados anualmente. Esses planos
tinham a finalidade de orientar o orça-
mento anual nas despesas com investi-
mentos, inversões financeiras e transfe-
rências de capital. O OPI, contudo, apesar
de compreender mais de um exercício,
tratava-se apenas de um plano de curto
prazo, mais orientado para a realização
operacional, estabelecida nos orçamentos
anuais, do que voltado em benefício do
planejamento de médio ou longo prazos.
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Aliás, tendo em vista que a Lei nº 4.320, de
17 de março de 1964, art. 25, apenas faculta
a inclusão de metas físicas, os orçamentos
anuais nada continham a esse respeito.

O plano plurianual (PPA), que sucedeu
o OPI, foi concebido sob outro prisma e,
além de ter força de lei, como o OPI, volve-
se para o futuro, com nível de abrangência
muito maior, sem comparativos na história
brasileira. Porquanto a seção intitulada Dos
Orçamentos da atual Constituição Federal
e que abrange os capítulos 165 ao 169, esta-
belece uma nova conformação do sistema
planejamento e orçamento, dando-lhe uma
feição distinta e não prevista pela legislação
complementar existente45.

Quanto à tipologia de planejamento, a
Constituição também dispõe sobre o caráter
normativo e indicativo comentado no capí-
tulo primeiro, conforme transcrevemos:

“Art. 174. Como agente normativo
e regulador da atividade econômica,
O Estado exercerá, na forma da lei,
as funções de fiscalização, incentivo
e planejamento, sendo este determi-
nante para o setor público e indicativo
para o setor privado” (grifo nosso).

Ao definir o planejamento como deter-
minante para o setor público e subordinar a
administração governamental ao previsto
no plano plurianual – com vigência parti-
lhada entre dois governos (durante os três
últimos anos do governo que elaborou o
plano e primeiro ano do próximo) –, e não
se estabelecendo, pela nova Carta, interregno
entre a vigência da nova regra, estabelecida
no art. 174, e o início do envio do primeiro
plano plurianual pelo presidente seguinte ao
da promulgação da nova Constituição,
entendeu-se que tal norma seria auto-
aplicável, submetendo-se à lei complementar
as regulações suplementares, tais como as
relativas às diretrizes e bases do plane-
jamento, conforme dispõe o § 1º do mesmo
art. 174:

“§ 1º A lei estabelecerá as dire-
trizes e bases do planejamento do
desenvolvimento nacional equili-

brado, o qual incorporará e compati-
bilizará os planos nacionais e regio-
nais de desenvolvimento”.

Note-se que novamente o planejamento
brasileiro confunde-se com os planos de
desenvolvimento, sugerindo que os planos
regionais guardarão compatibilidade com
os planos nacionais de desenvolvimento,
nos quais se incluem os planos plurianuais.

Resta saber que planos de desenvolvi-
mento são esses, indicados pelo art. 174. São
planos ainda não conhecidos, produtos da
ação planejadora a ser exercida pelo Estado
ou seria o próprio plano plurianual, reves-
tido de funções suplementares às previstas
no art. 165, § 1º?

Pela interpretação do art. 21, inciso IX,
e art. 48, inciso II e IV, da Constituição
Federal, nenhuma dúvida subsiste a esse
respeito. Os planos de desenvolvimento,
além de se reportarem a um universo muito
maior, são explicitamente identificados
como distintos dos planos plurianuais.

O plano plurianual prevê não apenas as
diretrizes, objetivos e metas da administração
pública federal para as despesas de capital,
mas também as despesas de duração
continuada decorrentes dessas, além de
dispor sobre as despesas relativas aos
programas de duração continuada (art. 165,
§ 1º), ou seja, reporta-se tão-somente às
despesas governamentais.

Outra inovação da Carta de 1988 refere-
se ao advento da lei de diretrizes orçamen-
tárias (LDO), que ocupa importante papel
como interveniente entre o plano pluri-
anual e o orçamento anual, ao estabelecer
prioridade, a cada ano, dos objetivos e
metas previstos no plano plurianual,
conforme define (art. 165, § 2º): “a lei de dire-
trizes orçamentárias compreenderá as me-
tas e prioridades da administração pública
federal, incluindo as despesas de capital
para o exercício financeiro subseqüente”.

O sentido de regionalização também foi
lembrado pelo Constituinte de 1988,
preocupado em saber – e sobretudo parti-
cipar – da distribuição regional das despesas
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de capital da administração pública. A
Constituição estabeleceu o prazo de dez
anos (ADCT, art. 35, caput) como meta a
ser buscada pelos orçamentos anuais,
conforme disposição do plano plurianual,
em reduzir desigualdades inter-regionais,
de acordo com o critério populacional (art.
165, § 7º).

Por último, vale ressaltar, como mais
um complicador à implementação do
planejamento, à luz da nova Carta, a
inconveniência das datas estipuladas pela
norma constitucional para apreciação e
aprovação do projeto de lei do plano
plurianual, no âmbito do Congresso
Nacional. Ao tempo em que são apreciadas
e decididas as diretrizes, as prioridades e
os valores de curto prazo, por ocasião da
apreciação do projeto de lei de diretrizes
orçamentárias e, principalmente, do projeto
da lei orçamentária anual, os objetivos e
metas de médio prazo são formulados,
inicialmente pelo Executivo, e avaliados no
âmbito do Congresso Nacional. Essa
inconsistência temporal, entre plano de
médio prazo e planos de curto prazo,
considerando-se a lei de diretrizes orça-
mentárias como um pré-plano, tem ense-
jado, como conseqüência prática, o dire-
cionamento das discussões de médio
prazo às premências do dia-a-dia, conta-
minadas, sobretudo, por pressões de
ordem financeira.

Assim define o art. 35, § 2º, ADCT, que
dispõe sobre as datas em que serão enca-
minhados os projetos de lei sobre o plano
plurianual, de diretrizes orçamentárias e
orçamentária anual da União:

“I – o projeto do plano plurianu-
al, para vigência até o final do primei-
ro exercício financeiro do mandato
presidencial subseqüente, será enca-
minhado até quatro meses antes do
encerramento do primeiro exercício
financeiro e devolvido para sanção até
o encerramento da sessão legislativa;

II – o projeto de lei de diretrizes
orçamentárias será encaminhado até

oito meses e meio antes do encer-
ramento do exercício financeiro e
devolvido para sanção até o encer-
ramento do primeiro período da
sessão legislativa;

III – o projeto de lei orçamentária
da União será encaminhado até
quatro meses antes do encerramento
do exercício financeiro e devolvido
para sanção até o encerramento da
sessão legislativa”.

Talvez sejam estes aspectos os respon-
sáveis pela não consolidação do plano
plurianual, tal como previsto na nova
Carta: ser um documento mais voltado
para o planejamento, por excelência, de
duração de médio prazo do que uma mera
referência a ser observada pela adminis-
tração pública à execução dos orçamentos,
sujeito a manobras movidas por pressões
de despesas consideradas urgentes ou
extemporâneas, quando não se apropriando
da flexibilidade, generalidade ou subjetivi-
dade na definição de objetivos e metas.

O quadro seguinte ilustra bem a dispo-
sição, no tempo, da vigência dos primeiros
planos plurianuais em relação aos períodos
do atual e dos últimos governos presi-
denciais.

Além de indicar os períodos compreen-
didos pelos planos plurianuais, o quadro
mostra também a presença de importantes
modificações ocorridas nesses períodos e
que não foram previstas pela Constituição:
a revisão do plano plurianual, que compre-
enderia o período de 1993–1995, e a
indicação extemporânea estabelecida na Lei
que instituiu o PPA seguinte, PPA–1996/
1999, seguindo a orientação contida na Lei
de Diretrizes Orçamentárias para 199646, ao
transferir à lei orçamentária para 1996 a
responsabilidade pela definição e compo-
sição da programação das metas para o
primeiro ano do plano. Essa transferência,
produto eminente da inconsistência tem-
poral anteriormente referida, denota, em
certo sentido, a preponderância dos orça-
mentos anuais sobre os planos plurianuais.
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3.2. O primeiro Plano Plurianual
(1991-1995)

Com o advento da Constituição, ocor-
rido no início de outubro de 1988, e
seguindo o estabelecido em relação aos
prazos previstos quanto ao encaminha-
mento ao Congresso Nacional e à conse-
qüente sanção dos anteriormente referidos
projetos de lei, o primeiro plano plurianual
somente pode viger a partir do segundo
ano do governo seguinte ao da promulga-
ção da nova Carta.

Mesmo com todas as dificuldades de
ordem legal, institucional, técnica e tem-
poral, conforme mencionamos topicamente,
o primeiro Plano Plurianual foi encaminhado
à apreciação do Congresso Nacional em
199047 e sancionado, com vetos, em janeiro
de 199148. Tais vetos ocorreram em modifi-
cações introduzidas por meio de emendas
parlamentares.

No Congresso Nacional, foram apresen-
tadas 528 emendas, segundo dados obtidos
na Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.

Diante da ausência da lei complementar,
por ocasião da elaboração do Plano Pluria-
nual os novos termos introduzidos pela
Carta de 88 foram assim entendidos:

a) diretrizes: conjunto de critérios
de ação que deve disciplinar e orientar
os diversos aspectos envolvidos no
processo de planejamento;

b) objetivos: resultados que se
pretende alcançar com a realização
das ações governamentais;

c) metas: especificação e quantifi-
cação física dos objetivos estabelecidos;

d) despesas decorrentes das des-
pesas de capital: despesas correntes
imprescindíveis à manutenção e
implementação dos projetos; e

e) programas de duração conti-
nuada: gastos correntes de atividades
compreendidas em subprogramas
voltados para ações-fim49.

A Lei que estabeleceu o Plano Pluri-
anual apresentou os seguintes anexos,
relativos à diretrizes, objetivos e metas,
principalmente:

GOVERNOS
COLLOR E ITAMAR

 PRIMEIRO
GOVERNO FHC

SEGUNDO
GOVERNO FHC

1º PPA (1991-1995) 2º PPA (1996-1999) 3º PPA (2000-2003)
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

A Lei que instituiu o PPA –1996/1999 determinou que as
metas e as prioridades para 1996 serão as constantes da
LOA-1996, seguindo a orientação contida na LDO para

1996, art. 3º.
Da mesma forma, o Projeto da LDO-2000,  art. 2º, prevê

que as metas e as prioridades para o exercício financeiro de
2000 serão especificadas no PPA-2000-2003.

O Presidente Collor encaminhou ao Congresso
Nacional o PL nº 1, de 1992, que propunha a

revisão do PPA vigente. O projeto,
transformado na Lei nº 8.446, de 21 de julho

de 1992, recebeu a sanção do mesmo
presidente e vigorou durante o período de 1993

a 1995. Após o afastamento do Presidente
Collor, ocorrido em setembro de 1992, o

Presidente Itamar encaminhou uma nova
revisão do PPA, que abrangeria o período de

1994-1995. Tal proposição, no entanto, acabou
não sendo apreciada pelo Congresso.

A Portaria nº 42, de
14-4-1999, define nova

classificação orçamentária.

O Governo FHC
lança o PPA
2000/2003,

intitulado de
Avança Brasil
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a) Anexo I – Diretrizes e Objetivos
Gerais;

b) Anexo II – Diretrizes e Metas
Setoriais;

c) Anexo III – Relação dos Projetos
Prioritários;

d) Quadro das Despesas.
Note-se, que ao dispor sobre priorida-

des, o Plano Plurianual adota como próprio
um termo não referido na Constituição e
que, de tanto ser citado pelos planos que
se sucederam, aparentemente acabou-se
perpetuando como se inerente fosse, ao
invés de ser considerado apenas como um
atributo da lei de diretrizes orçamentárias50.

Adotou-se também uma abrangência
bem menor ao literalmente definido pela
Carta, ao compreender apenas as tidas
como integrantes de ações-fim de governo.

Acrescente-se, que essa primeira tenta-
tiva de traduzir o definido pela norma
constitucional não obteve o sucesso espe-
rado e muitas críticas ao plano foram
imputadas. Tanto foram as opiniões de
negação à aplicabilidade do PPA que até o
próprio Relator-Geral, Deputado João
Alves, em seu Parecer mencionou a falta
de relevância em apreciá-lo no âmbito do
Congresso Nacional, mesmo porque no
próprio texto encaminhado pelo Executivo
já era prevista sua revisão. Assim, relatou
o Deputado:

“(...) A proposta é superficial e
muito questionável em diversos
aspectos do seu conteúdo. Tanto é
verdade que o próprio Governo
propunha em sua Mensagem uma
revisão já para o próximo ano, o que
não seria normal em se tratando de
um programa qüinqüenal. (...)”

“(...) Diante desta realidade, o
Relator Parcial (Deputado Genebaldo
Correia) sugeriu no seu texto o
adiamento da revisão proposta pelo
Governo para o ano de 1992. E assim,
foi aprovado pelo Congresso Nacional
e sancionado pelo Presidente da
República51. (...)”

Observe-se que a dificuldade em discer-
nir os novos pressupostos introduzidos
pela Carta de 1988 estava ainda presente.
Confundia-se, por exemplo, até noções
sobre o que seria a proposta encaminhada
pelo governo, conforme foi mostrado no
relatório anteriormente citado, ao referir-
se ao Plano Plurianual chamando-o de “um
programa qüinqüenal”. Com efeito, não se
sabia, ao certo, que sentido foi dado ao uso
da expressão. Ou referia-se ao programa
de governo defendido pelo presidente,
enquanto candidato, ou reportava-se ao
Plano Plurianual propriamente dito.

O que ficou patente, no entanto, não foi
a confusão produzida pela inexistência de
lei complementar, mas a confirmação da
ausência de compromisso com o planeja-
mento52, enquanto formador de objetivos e
metas nacionais, assim como das diretrizes
necessárias à implementação das então
atuais ou novas políticas públicas. O
descortinar dessa realidade depõe contra a
consciência do momento histórico produ-
zido pela Constituinte, objetivada, nesse
ínterim, em determinar de fato os marcos
do planejamento nessa nova fase da política
nacional, na definição clara e detalhada dos
objetivos e metas a serem alcançados e
partilhados nos diversos locis de atuação
governamental ou de manifestação do poder
público, sem revisões, sem adulterações.

3.3. A revisão do primeiro PPA
 (1993 – 1995)

A Primeira Revisão do PPA para o
período de 1991 a 1995 reportou-se ao
triênio de 1993 a 1995 e foi encaminhada à
apreciação legislativa em fevereiro de 1992,
por meio da Mensagem Presidencial nº 2
de 1992–CN, nº 42/92 na origem. No
Congresso Nacional, a matéria, que recebeu
345 emendas parlamentares, formalizou-se
como Projeto de Lei nº 1, de 1992–CN53,
tendo como relator o Senador Dario Pereira.

O Projeto de Lei nº 1, de 1992–CN, foi
organizado diferentemente do PPA ori-
ginal, mas em essência trouxe os mesmos
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detalhes e problemas antes encontrados.
Dividido em dois anexos, o primeiro tomo
incluiu as prioridades de governo distri-
buídas em cinco grandes setores de governo,
que foram, por sua vez, também priori-
zados: 1) Educação, Saúde, Ciência e
Tecnologia (que incluía ação integrada para
a criança e o adolescente, melhoria da
qualidade da educação básica, capacitação
tecnológica: qualidade e produtividade e
consolidação do Sistema Único de Saúde –
SUS); 2) Reforma Agrária e Incentivo a
Produção Agrícola; 3) Recuperação e
Conservação do Meio Ambiente Rural e
Urbano; 4) Consolidação e Recuperação da
Infra-Estrutura; e 5) Abertura e Moderni-
zação da Economia.

O Anexo II tratou de relacionar as
diretrizes, objetivos e metas setoriais –
organizado de forma a explicitar as ações
de governo por órgão, ou seja, basicamente,
por Poder e no Poder Executivo por
ministérios –, os quais foram antecedidos
de breve exposição das dificuldades,
necessidades e aspirações de cada órgão,
além das prioridades previstas para o
triênio, em relação aos Poderes Legislativo
e Executivo, sem separação clara do que
seria um e outra, objetivo e diretriz. Sobre
os constantes nos órgãos pertencentes ao
Poder Executivo, tanto as diretrizes quanto
os objetivos se mostraram mais organizados
por um lado e muito genéricos por outro,
sem apresentar, contudo, metas físicas
mensuráveis em todos os ministérios
enfocados.

Integrava também a revisão do Plano
Plurianual para o triênio, apesar de não
compreender formalmente o projeto de lei
encaminhado, na forma de adendo, o
Anexo III, que encerrava uma análise con-
juntural do País e o posicionamento do
governo em relação à estratégia de desen-
volvimento a ser empreendida, intitulado
“Desafios e Potencialidades do Brasil,
Estratégia de Desenvolvimento e Premissas
do Plano Plurianual”.

Apesar de alguns avanços em termos de
organização e definição do dispêndio

público, disposto por setores de governo 54,
o plano não passava de uma carta de
intenções, vez que, dada a sua excessiva
generalidade, acabou não se configurando
como um plano eficiente, não aferível nem
no tempo nem no conjunto das ações
previstas, quanto mais particularmente, na
avaliação detalhada dos programas orça-
mentários, como se supunha realizável
inicialmente.

Aliás, ao dispor sobre a avaliação, toca-
se em um outro ponto tão importante
quanto a forma de apresentação e a concei-
tuação do nível de abrangência das despesas
a serem compreendidas nos planos pluri-
anuais, o controle, que inclui o acompanha-
mento e a avaliação da execução das
diretrizes, objetivos e metas executadas
pelos orçamentos da União e priorizadas
pelas leis de diretrizes orçamentárias. Tais
instrumentos, no entanto, não são previstos
nem na legislação ordinária nem na Consti-
tuição que aprovou os novos planos, o
plano plurianual e a lei de diretrizes
orçamentárias.

3.4. O segundo Plano Plurianual

(1996 – 1999)

O segundo PPA reportou-se ao período
de 1996 a 1999 e foi encaminhado à apre-
ciação legislativa por meio da Mensagem
Presidencial nº 410, de 1995 (nº 934, na
origem). No Congresso Nacional, a matéria,
que recebeu 1.535 emendas parlamentares,
formalizou-se como Projeto de Lei nº 36,
de 1995–CN, tendo como relator o Depu-
tado Osvaldo Coelho 55.

Dividido também em duas partes, o
Plano apresentava na primeira um rol de
objetivos gerais e diretrizes amplas, sem
especificação de metas, a serem desenvol-
vidas pelo governo, especificando-se tanto
as estratégias de ação quanto as de áreas
de atuação em que se aportariam preferen-
cialmente os recursos necessários.

Essa parte, intitulada Diretrizes da Ação
Governamental, referindo-se às estratégias,
apresentou as seguintes linhas de ação:
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a) quando associadas à “Construção
do Estado Moderno e Eficiente”:
• “consolidação do processo de
saneamento das finanças públicas;”
• “descentralização das políticas pú-
blicas para Estados e Municípios, se-
tor privado e organizações não
governamentais;”
• “aumento da eficiência do gasto pú-
blico, com ênfase na redução dos des-
perdícios e no aumento da qualida-
de e da produtividade dos serviços
públicos;”
• “aprofundamento do programa de
desestatização;”
• “modernização das Forças Arma-
das e de seus níveis operacionais;”
• “modernização da Justiça e dos sis-
temas de Segurança e Defesa Na-
cional;”
• “reformulação e fortalecimento da
ação reguladora do Estado, inclusive
nos serviços públicos privatizados;”
• “reformulação e fortalecimento dos
organismos de fomento regional;” e
• “modernização dos Sistemas de
Previdência Social.”

b) quando associadas à “Redução dos
Desequilíbrios Espaciais e Sociais”:
• “criação de novas oportunidades de
ocupação da força de trabalho;”
• “redução dos custos de produtos de
primeira necessidade;”
• “aproveitamento das potencialida-
des regionais, com uso racional e sus-
tentável dos recursos;”
• “fortalecimento da base de infra-es-
trutura das regiões menos desenvol-
vidas;”
• “fortalecimento da política de des-
concentração industrial;”
• “redução da mortalidade infantil;”
• “ampliação de acesso da população
aos serviços básicos de saúde;”
• “melhoria das condições de vida,
trabalho e produtividade do pequeno
produtor e do trabalhador rural;”
• “melhoria das condições de vida nas

aglomerações urbanas críticas (segu-
rança pública, saneamento, habi-
tação, transporte coletivo, serviços
urbanos, desporto, cultura e meio
ambiente);”
• “mobilização da sociedade e com-
prometimento de todo o governo
para a erradicação da miséria e da
fome;” e
• “fortalecimento da cidadania e pre-
servação dos valores nacionais.”

c) quanto associadas à “Modernização
Produtiva”:
• “modernização e ampliação da in-
fra-estrutura;”
• “aumento da participação do setor
privado em investimentos para o de-
senvolvimento;”
• “fortalecimento de setores com po-
tencial de inserção internacional e es-
tímulo à inovação tecnológica e à re-
estruturação produtiva;”
• “melhoria educacional, com ênfase
na educação básica;” e
• “modernização das relações traba-
lhistas.”

Como se vê, as estratégias relacionadas
são muito amplas, parecendo mais uma
relação de prioridades sócio-econômicas,
de âmbito nacional, a serem permanente-
mente alcançadas pelos três níveis de
governo: União, Estados e Municípios.
Essas prioridades transparecem grande
subjetividade, mostrando-se, conforme é
enfocado, ser mais um conjunto de neces-
sidades associado à vontade de superá-las,
por exemplo, que estratégias imputam-se
à União no emprego da “melhoria das
condições de vida nas aglomerações
urbanas críticas”, ou estas cabem somente
aos próprios municípios que assistem a
esses problemas, quotidianamente? De-
vemos acreditar que não, em face de tratar-
se, clara e inequivocamente, de “Diretrizes
da Ação do Governo”, enquanto federal.

A propósito, sobre essa questão, o Cons-
tituinte, quando insculpiu “a lei que
instituir o plano plurianual estabelecerá, de
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forma regionalizada, as diretrizes, objetivos
e metas da administração pública federal
para...” (grifo nosso), não se referiu apenas
à administração pública, simplesmente,
atribuindo-se à administração pública ampli-
ada, decorrente da ação do Estado como
um todo, nos diferentes níveis de adminis-
tração estadual, municipal, direta, indireta,
fundacional, ou empregada pelas empresas
estatais, mas à administração pública
federal.

Ademais, por meio desse raciocínio,
pode-se concluir que, de acordo com o
disposto no art. 37 da Constituição, ao se
referir à administração pública federal
como o conjunto dos Poderes da União, o
campo de ação do PPA também inclui as
diretrizes, objetivos e metas dos Poderes
Legislativo e Judiciário.

Ao deter-se, ainda, sobre a parte primeira
desse PPA, “Diretrizes da Ação Governa-
mental”, vale acrescentar o item intitulado
“Da alocação dos recursos”, que se mostra
como um indicador no aporte preferencial
de recursos a determinados setores de
atuação governamental, contribuindo-se,
enfim, em direção, apesar de tênue e ainda
com certa dose de subjetividade, à função
indicativa inerente ao planejamento voltado
à iniciativa privada, e assim expõe:

“Sob o aspecto setorial, as priori-
dades serão dadas da seguinte forma:
• Nas áreas de saneamento básico,
educação e ciência e tecnologia, a
alocação dos recursos da União deve
ser orientada preferencialmente para
ações das quais resulte a redução dos
desequilíbrios espaciais;
• Na área de recursos hídricos, a
alocação dos recursos deve ser dire-
cionada para regiões ou sub-regiões
em que o déficit  do balanço híbrido
comprometa o abastecimento humano
ou seja uma barreira estrutural para
o desenvolvimento agropecuário;
• Na área de agricultura, a alocação-
 dos recursos se fará prioritariamente
para a pesquisa aplicada, reforma

agrária, capacitação dos produtores
rurais, apoio à gestão das formas
associativas de produção e integração
das cadeias agro-industriais;
• Nas áreas da indústria e do comér-
cio exterior, os recursos serão desti-
nados preferencialmente à descon-
centração geográfica da produção in-
dustrial, com o apoio às micro e
pequenas empresas e com a elevação
da qualidade e da competitividade;
• Na área de turismo, a alocação dos
recursos deve ser orientada preferen-
cialmente para inversões em infra-es-
trutura turística e capacitação de re-
cursos humanos;
• Na área de desenvolvimento social,
os recursos devem ser aplicados em
favor das regiões mais carentes do
País, conforme diagnósticos contidos
no trabalho “O Mapa da Fome: Sub-
sídios à Formulação de Uma Política
de Segurança Alimentar – 1994 –
IPEA” e no relatório da Comissão
Mista do Congresso Nacional que tra-
tou do desequilíbrio econômico inter-
regional brasileiro.”

A segunda parte do plano, destinada a
apresentar “os objetivos e metas da ação
governamental”, relaciona por áreas
temáticas e por ações/projetos os objetivos
e metas da administração pública sob a
responsabilidade do Poder Executivo. São
as seguintes áreas temáticas:

• “Infra-estrutura Econômica: envol-
vendo as áreas de transportes, de
energia e de comunicações;
• Recursos Hídricos;
• Agricultura;
• Indústria e Comércio Exterior;
• Turismo;
• Ciência e Tecnologia;
• Meio Ambiente;
• Desenvolvimento Social: compreen-
dendo as áreas da previdência soci-
al, assistência social, saúde, educação,
saneamento, habitação, desenvol-
vimento urbano e trabalho;
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• Cultura, Justiça, Segurança e Cida-
dania: compreendendo as áreas da
cultura, da justiça e segurança pú-
blica e do desporto;
• Estado e Administração Pública:
compreendendo as áreas de planeja-
mento e administração pública,
relações exteriores, defesa judicial e
extrajudicial da união e fiscal e
fazendária; e
• Defesa Nacional.”

O quadro que acompanha essa parte,
relacionado com a exposição das metas,
segundo essas áreas de atuação, está orga-
nizado nos seguintes níveis de agregação:

Ø ação (composto de vários objetivos
afins);
Ø objetivos (composto de várias me-
tas afins); e
Ø  metas (identificável isoladamente,
com indicação, em percentuais, da re-
gião ou regiões beneficiadas).

Vale citar, também, que esse PPA não
definiu valores financeiros. Concentrou-se
em definições estratégicas, consubstanciado
em objetivos e em algumas metas fisica-
mente delineadas. Como avanço, pode-se
citar a previsão de sua avaliação anual
contida no próprio PPA56.

A participação legislativa na elaboração
desse PPA deu-se, ainda, de forma muito
tímida. Concentrou-se, sobretudo, na
reordenação do projeto encaminhado pelo
Executivo, tornando-o mais próximo dos
orçamentos. As proposições apresentadas
no Legislativo pelos seus membros, mate-
rializadas em formas de emendas, voltaram-
se mais aos aspectos orçamentários, propria-
mente ditos, preocupadas em assegurar a
compatibilidade do PPA com o plano
orçamentário, ou seja, como se aquele fosse
um plano de dotações orçamentárias que,
após suas definitivas inclusões, tornar-se-
iam aptas a, efetivamente, figurarem no
orçamento anual. Nada, portanto, foi criado
que culminasse na inserção de políticas
públicas eventualmente não contempladas
pelo Poder Executivo. Introduziram-se
algumas metas de caráter eminentemente

local, parecendo como estrategicamente
posicionadas em viabilizar dotações orça-
mentárias futuras, e outras destinadas a
alterar a regionalização pretendida.

De qualquer modo, cumpre-se relacio-
nar os objetivos que foram incluídos nessa
fase de elaboração do referido plano, no
âmbito do Congresso Nacional, a saber:

ØNa área de Energia:
– Inclusão do seguinte objetivo “am-
pliação da utilização do gás natural
como fonte energética, com a cons-
trução do gasoduto Brasil-Bolívia,
para o abastecimento do Centro-Oes-
te/Sudeste, e a consolidação do ga-
soduto do Nordeste”.
ØNa área de Recursos Hídricos:
– Substituição do objetivo encami-
nhado pelo Poder Executivo, “estu-
do da viabilidade econômica e ambi-
ental do Projeto Transposição de
Águas do Rio São Francisco”, para
“estudo de viabilidade econômica e
ambiental, elaboração e implementa-
ção de um programa nacional de in-
tegração de bacias hidrográficas”.
ØNa área de Agricultura:
– Inclusão do objetivo em implemen-
tar ações voltadas ao apoio e à ges-
tão de entidades associativistas;
ØNa área de Educação:
– Inclusão do objetivo “fortalecimen-
to do ensino nas áreas rurais”.

Conclusões
O planejamento como técnica racional,

conforme mencionamos no início desse es-
tudo, pode ser perfeitamente empregado em
economias capitalistas, em que o nível de
intervenção do Estado na economia é míni-
mo, mesmo até em países como os Estados
Unidos, com forte presença liberal.

O emprego do planejamento é recente.
A União Soviética, por exemplo, que ado-
tou o primeiro plano qüinqüenal em 1929,
foi o único país, antes da Segunda Grande
Guerra, a usar o planejamento de maneira
sistemática.
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No Brasil, o planejamento desenvolveu-
se como um sistema misto de atuação go-
vernamental; serve-se como normativo,
quando voltado à administração pública, e
indicativo, quando reporta-se à iniciativa
privada. A própria Constituição validou
esse processo ao estabelecer em seu art. 174
essa classificação.

As primeiras aparições nessa linha, ape-
sar de não caracterizada ainda como méto-
do, no processo, ocorreram a partir da déca-
da de trinta, quando o Estado começou a
intervir, mesmo de forma não sistemática,
mas continuamente crescente, na economia.

A Constituição de 1946, considerada à
época como a Constituição planejamentista,
conforme Costa (p. 40), referindo-se às cita-
ções da palavra plano, constantes em diver-
sas de suas disposições constitucionais (art.
156, art. 198, art. 199, art. 29 – ADCT, etc.), e
à presença da figura conhecida como vin-
culações de receitas (art. 15, IV, § 4º, art. 169)
– que denota o compromisso da União em
prover e manter, preferencialmente, certas
ações, ou transferir recursos a outras esfe-
ras de governo – que, em certo sentido con-
duzem, em ambos os casos, e implicitamen-
te, à idéia de planejamento, propiciou a pri-
meira e única participação do Poder Legis-
lativo, até 1988, na elaboração e aprovação
de um plano federal, o Plano Salte.

Desde as primeiras intervenções gover-
namentais até a consolidação do planeja-
mento, estruturada no chamado sistema de
planejamento federal, criado com o adven-
to do Decreto-Lei 200, de 1967, o planeja-
mento sempre esteve associado à política
de desenvolvimento econômico consubs-
tanciado no processo de industrialização do
País, concebida sob a orientação inequívo-
ca – durante os Governos de Getúlio e de
JK – de promover a substituição de impor-
tações.

A partir do esgotamento do modelo ba-
seado na substituição de importações, pro-
movido pela absoluta falta de financiamen-
to externo – considerando-se a inexistên-
cia de recursos internos suficientes nas

agências oficiais de fomento, mormente no
BNDES –, por decorrência de mudanças es-
truturais havidas nos países centrais, prin-
cipalmente, e que ocasionaram abruptas os-
cilações da taxa de juros internacionais,
além da elevação do preço do barril de pe-
tróleo in natura, que, por sua vez, impingi-
ram significativo viés nas contas externas
do País, o retrocesso no processo de desen-
volvimento, até então vigente, apresentou-
se como inevitável.

Nesses dias, não estiveram presentes
políticas voltadas ao desenvolvimento eco-
nômico, mas as centradas no controle fis-
cal e cambial, de cunho essencialmente mo-
netarista. O Brasil passou a conviver, em
um processo cíclico, com resultados reces-
sivos e de estagnação do crescimento eco-
nômico, permeado por uma ambiência de
inflação progressivamente crescente.

Com efeito, sem fontes de financiamento
abundantes, o País, agravado pelo desequi-
líbrio de suas contas, tanto externas quanto
internas, e sem recursos para esterilizar as
dívidas com lastro em títulos públicos, im-
pulsionado, sobretudo, pelo compasso cres-
cente do estoque da Dívida Mobiliária Pú-
blica Federal – estimada em ser superior,
atualmente, em valores correntes, a R$ 300
bilhões, o que representa 1/3 (um terço) do
PIB –, passa a se preocupar cada vez mais
com sua capacidade de pagamento e, em
conseqüência, em ser mais um controlador
de gastos e um efetivo dependente do per-
fil de suas dívidas do que a alavanca im-
prescindível ao desenvolvimento econômi-
co e social.

Antes, porém, de ter alcançado o dese-
quilíbrio ensejado a partir da segunda me-
tade da década de setenta, quando o País
ainda trilhava a trajetória do desenvolvi-
mento econômico, a presença do Estado
sempre foi marcante na alavancagem des-
se desenvolvimento, indubitavelmente
marcado pelo sentimento nacionalista.

Na consecução desse objetivo estratégi-
co, conscientemente introduzido no apare-
lhamento Estatal a partir do Estado Novo,
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serviu-se o Estado de novas técnicas de con-
cepção e inserção de políticas públicas na
burocracia tradicional. Vários autores atri-
buem a essas técnicas e ao firme propósito
de implementação do processo de indus-
trialização no País a matriz de mudança:
de um país essencialmente agrário ao rela-
tivamente industrializado; de população
concentrada no meio rural à urbana.

Ao longo desse processo, esteve sempre
presente a atuação do técnico, chamado por
Galbraith de tecnoburocrata. Esse ator teve
relevante participação no fortalecimento do
Estado. Ocupou, dentro do Executivo, pa-
pel crucial na formulação e implementação
de políticas públicas, desde a formação de
uma agenda voltada a esse fim até a formu-
lação e execução dessas políticas, apesar de
não partilhá-la, enquanto representante do
Estado, com a esfera política, representada
por excelência pelo Poder Legislativo.

Durante o regime militar, aprofunda-se
o Poder Executivo como forte centralizador
de decisões, com substantiva assunção de
atividades privadas, incorporando-se de
ações empreendedoras, além de assomar-se
ao poder quase absoluto de legiferar, possi-
bilitado, principalmente, pelo uso dos de-
cretos-leis, quando não provido por normas,
resoluções e portarias, em assuntos não co-
nhecidos pelo Legislativo, mas de compe-
tência de entidades ou de órgãos do pró-
prio Executivo, tais como os Conselhos de
Desenvolvimento Econômico e Monetário
Nacional, o Banco Central do Brasil etc.
Esses fatores contribuíram para certa su-
perposição do Poder Executivo sobre o Le-
gislativo, mormente nos assuntos compre-
endidos pelas finanças públicas.

Observe-se que, sobre esse poder legi-
ferante excepcional do Executivo, o insti-
tuto da Medida Provisória, conforme vem
sendo utilizado57, sem limitação ou frontei-
ras de qualquer ordem, tem colocado o Le-
gislativo na incômoda posição de seguir a
reboque da fúria normativa do Poder Exe-
cutivo e, em certa medida, ter contribuído
para a manutenção da situação de dese-

quilíbrio entre os Poderes da União, obser-
vada sob a égide da Constituição anterior.

Com o advento da nova Carta, o plano
plurianual surge, em meio a isso, para atu-
ar como um plano de médio prazo, com-
preendendo, de forma regionalizada, as di-
retrizes, objetivos e metas da administra-
ção pública federal, inclusive dos Poderes
Legislativo e Judiciário, para as despesas
de capital, além das despesas correntes pro-
venientes das despesas de capital previs-
tas no plano, assim como para as despesas
correntes relativas aos programas de du-
ração continuada.

Pela análise isolada, considerando-se
apenas o disposto no artigo 165, § 1º, pre-
tende o PPA ser um plano voltado somente
ao Estado representado pelos Poderes da
União e das despesas desenvolvidas por
estes. Contudo, sendo o Estado também “re-
gulador da atividade econômica” e a fun-
ção de planejamento também orientada à
iniciativa privada, na forma de “indicativo
para o setor privado”, e os demais planos
previstos pela Constituição – a lei orçamen-
tária anual e os planos regionais e setoriais
– estabelecerem estrita conformidade com o
PPA (CF, art. 165, § 3º), é crível concebê-lo
como um plano de dimensões bem superio-
res ao que aparentemente se mostra ou tem
sido considerado.

As limitações e confusões, a nosso ver
ocorridas na concepção dos planos pluria-
nuais havidos, derivaram sobretudo da au-
sência da lei complementar que disciplina-
ria a relação entre esses planos, a efetivida-
de do novo sistema de planejamento e de
orçamento e, principalmente, a normaliza-
ção das relações entre os Poderes da União.

A respeito do assunto anterior, o Exe-
cutivo levou décadas para desenvolver sua
estrutura burocrata, denominada por Ian-
ni de tecnoestrutura58. O Legislativo, a seu
turno, afastado das decisões, e sem poder
sequer destinar a si próprio recursos orça-
mentários ao aprimoramento e à formação
dos meios necessários a alcançar, vê-se,
com a súbita possibilidade de partilhar,
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juntamente com o Executivo, a órbita deci-
siva nos assuntos abrangidos pelos orça-
mentos, na sua nova configuração, total-
mente despreparado, sem apoio técnico
suficiente frente aos novos desafios, tanto
de recursos materiais, informatizados, com
capacidade geradora de informações, quan-
to de um número de pessoas habilitadas ao
assessoramento sistemático e providencial à
altura da velocidade tecnocrata do Executi-
vo e com capacidade de influir no processo.

Tornam-se perfeitamente naturais, em
uma perspectiva histórica, os erros assisti-
dos na concepção desses planos, relaciona-
dos na apropriação ética das novas, e por-
tanto difíceis, prerrogativas.

De lá pra cá, alguns avanços já foram
realizados e outros caminham nessa linha.
O Regimento Interno do Congresso Nacio-
nal, por exemplo, quando da concepção da
nova Carta, apresentava-se totalmente de-
satualizado, precisando urgentemente de
uma revisão ampla, e o Congresso vem-se
empenhando nesse sentido. Tanto é que o
processo de elaboração orçamentária dá-se
hoje com a maior transparência e eficiência
possíveis, graças ao estabelecimento de no-
vas regras regimentais.

Muito há que fazer! Existindo consciên-
cia política voltada ao estabelecimento cla-
ro dos objetivos e metas de médio prazo so-
bre as metas de curto prazo e à formulação
e implementação de políticas públicas, por
meio da co-autoria dos planos, em especial
o PPA, será importante que se afirme o for-
talecimento da estrutura técnica do Con-
gresso Nacional, a fim de que se possa tan-
to tornar eficientemente factível a aprecia-
ção das medidas provisórias e dos projetos
de leis encaminhados ao Congresso Naci-
onal pelo Executivo, quanto analisar e es-
tabelecer parâmetros, com o viés centrado
na avaliação de viabilidade econômica das
ações propostas, ou aprovadas pelo Legis-
lativo, em relação aos objetivos econômi-
cos ou sociais pretendidos.

Em outras palavras, é importante sepa-
rar dotações orçamentárias de objetivos e

metas nacionais. As dotações são os meios
à consecução dos objetivos e das metas de-
lineados em um plano. Planos com pers-
pectivas temporais distintas não podem ser
elaborados ou apreciados ao mesmo tem-
po, ou seja, não podem ser concebidos ou
transformados em lei concomitante com or-
çamentos anuais, quando são discutidas
premências de curto prazo. O cenário é
outro, as discussões voltam-se necessaria-
mente às questões presentes.

 É importante complementar também,
pelo entendimento das disposições consti-
tucionais e embora os planos plurianuais
possam constituir-se em importante instru-
mento do planejamento, que tais diplomas
foram imaginados sob a ótica das despesas
do Estado. Em nenhum dispositivo são atri-
buídos ingredientes que não sejam os rela-
cionados com despesas, e apenas despesas,
e que compreendam exercícios financeiros
contíguos. Para considerá-los como planos
de desenvolvimento, como vimos no passa-
do, são necessários que estes tenham um
espectro de ação muito maior, envolvam to-
das as esferas de governo e encerrem políti-
cas direcionadas à sociedade com a partici-
pação inclusive do setor privado e das enti-
dades que integram o chamado terceiro se-
tor, que hoje exercem um importante papel
junto à população menos assistida.

Inexistiu, portanto, em relação aos pla-
nos federais, qualquer participação direta
do Legislativo nesse processo de desenvol-
vimento. A única intervenção substantiva
havida, embora se restringisse aos aspec-
tos financeiros e tenha sido procedida no
âmbito do Executivo, ocorreu com o Plano
SALTE. Evidentemente, se o Congresso
Nacional possuísse uma estrutura técnica
à altura da existente no Executivo, as dis-
cussões e decisões poderiam dar-se com
maior aprofundamento e consciência.

 Dessa feita, é nosso entendimento que
somente com um Legislativo autônomo e
totalmente independente, na acepção mai-
or da palavra, em relação ao Executivo, e
suficientemente capaz, apoiado em uma
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estrutura técnica adequada, com melhor es-
pecialização, para conter o rolo compres-
sor do poder legiferante impelido pelo Exe-
cutivo e de avaliar, com aprofundamento,
as ações propostas no bojo dos planos ou
na propositura das leis, isto é, tanto em re-
lação às patrocinadas pelo Executivo quan-
to às concebidas no âmbito do Congresso
Nacional, é que, quiçá, conseguiremos efe-
tivamente participar da implementação
(que inclui o acompanhamento) das políti-
cas públicas e, conseqüentemente, tornar-
mos melhor representados nas discussões
e questões de relevo, não somente econô-
micas mas sobretudo sociais.

Notas

1 Referimo-nos à prestação anual de contas atri-
buídas ao Presidente da República pela Constituição
Federal, art. 84, inciso XXIV.

2 Referimo-nos ao exercício do controle externo
exercido pelo Congresso Nacional, com o auxílio do
Tribunal de Contas da União, CF, art. 71, I.

3 A Lei 4.320, de 17.3.64, arts. 34 e 35, considera
como competente ao exercício financeiro, coinciden-
te com o ano civil, “as despesas nele legalmente em-
penhadas”.

4 Instrumento de planejamento introduzido pela
Constituição Federal de 1988, art. 165.

5 Termos introduzidos ao Direito Financeiro pela
Constituição Federal de 1988, art. 165, § 1º.

6 Sanches, O. Consultor de Orçamento e Fiscali-
zação Financeira da Câmara dos Deputados, exerceu
a Coordenação Técnica do Orçamento por ocasião da
elaboração do projeto de lei orçamentária anual da
União para 1993, efetivamente concebido, no âmbito
do Congresso Nacional, por técnicos da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, sem a colaboração
ou apoio do Executivo.

7 A Constituição Federal de 1988 foi promulgada
em 5.10.1988. A vigência dos instrumentos de plane-
jamento e de orçamento, tais como a Lei Orçamentá-
ria Anual, somente começou a prevalecer no ano se-
guinte, 1989. A sistematização das emendas e a con-
cepção do orçamento da União só foram concretiza-
das, no âmbito do Congresso Nacional, a partir de
1993, com a apreciação da proposta orçamentária para
1994.

8 Lei Fundamental (Grundgesetz) 1947, reformula-
da em 1967 e 1969, conforme citada por Torres.

9 Referimo-nos às receitas vinculadas a determi-
nado fim ou instituição pública e às despesas tidas

como irredutíveis, ambas amparadas por lei ou por
disposição constitucional.

10 A Constituição de 1946 permitia que o Legisla-
tivo modificasse a proposta orçamentária encaminha-
da pelo Executivo sem restrições quanto ao limite de
modificações ou de inclusões de despesas. Mas na-
queles anos ainda não era conhecido o plano pluria-
nual e a lei de diretrizes orçamentárias nem se cogita-
va da antecipação formal e prévia, por meio de ou-
tras leis, referindo-se à lei de diretrizes, com a finali-
dade precípua de reordenar a lei orçamentária anual
e de estabelecer-lhe o norte.

11 Os orçamentos brasileiros, apesar de aprova-
dos em forma de lei, apenas autorizam o Executivo,
no tocante às despesas de sua competência, a realizar
até o limite de seus totais e no atendimento do esta-
belecido nas classificações programadas na própria
lei orçamentária, observado o disposto na lei de dire-
trizes orçamentárias vigente. Cabe ao próprio Execu-
tivo, no entanto, a faculdade de realizá-lo ou não, isto
é, salvos os casos em que as ações programadas nos
orçamentos não tenham seu cumprimento exigido por
lei ou por norma constitucional, tais como as que in-
corporem as despesas com o pessoal, parcela da dívi-
da, precatórios etc. Este, em princípio, não dispõe da
faculdade para realização dessas despesas, conside-
radas como compulsórias ou irredutíveis.

12 Referimo-nos ao preceito constitucional que
estabelece compatibilidade da lei orçamentária anu-
al com o plano plurianual (art. 165, § 7º) .

13 Ao Projeto de Lei nº 44/91-CN, que dispõe so-
bre os orçamentos da União para o exercício de 1992,
foram oferecidas 76.114 emendas, subscritas indivi-
dualmente pelos membros do Congresso Nacional,
conforme constam dos registros da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

14 Criado pelo Decreto-Lei nº 1.058, de 19 de ja-
neiro de 1939.

15 Criado pelo Decreto-Lei nº 6.144, de 29 de de-
zembro de 1943.

16 A taxa sobre operações cambiais, que se consti-
tuiu na principal fonte de receitas do Plano Especial
e do Plano de Obras e Equipamentos (POE), foi cria-
da em 27 de dezembro de 1937, por meio do DL nº 97,
e extinta em 27 de fevereiro de 1946, com o DL nº
9.025. Com sua extinção, o POE perdeu sua principal
fonte de recursos e, em decorrência, teve seu abando-
no anunciado, em 5 de dezembro de 1946, pelo Dire-
tor-Geral do DASP.

17 Mensagem ao Congresso Nacional do Presiden-
te da República Eurico Gaspar Dutra (março de 1949).

18 A Lei 1.102, de 18 de maio de 1950, que criou o
Plano SALTE, estabeleceu que a movimentação, apli-
cação e comprovação das dotações a ele destinadas
seriam feitas na forma do DL nº 6.144, de 29 de de-
zembro de 1944, que criou o POE. Tal estabelecimen-
to, no entanto, encarregava à Comissão de Orçamen-
to do Ministério da Fazenda a responsabilidade pela
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execução dessas atribuições. Ocorre que, em 1950, essa
Comissão foi extinta e em seu lugar surgiu a Divisão
de Orçamento e Organização do DASP. Criou-se, as-
sim, um conflito de competência permanente entre o
Diretor-Geral do DASP e o Ministro de Estado dos
Negócios da Fazenda (antigo Ministério da Fazenda),
a quem cabia a movimentação financeira do orçamen-
to e do plano.

19 Havia dificuldades de coordenação do Plano,
exercida pelo Diretor-Geral do DASP. Por meio do
Decreto nº 28.225, de 12 de junho de 1950, foi criada a
função do Administrador-Geral do Plano SALTE, sen-
do ocupada pelo Diretor-Geral do DASP, com gran-
des poderes administrativos, inclusive, com a facul-
dade de rever os objetivos do Plano, pelo menos em
termos quantitativos ou em relação à conveniência
de realização. Apesar dos poderes concedidos ao Ad-
ministrador-Geral, coube, praticamente, aos ministé-
rios a realização dos vários projetos, segundo sua
natureza de gestão e de acordo com os critérios da
execução descentralizada, perdendo-se, em conseqü-
ência, a perspectiva de médio prazo que era inerente
ao Plano por ocasião de sua concepção. Assim, pa-
rafraseando Costa (p.104), “pela precariedade de sua
estrutura administrativa, o plano converteu-se, nessa
fase, numa simples fonte de suplementação de verbas”.

20 Em setores, como os de transporte e de energia,
v.g., em que a ação estatal era desenvolvida para cri-
ar condições infra-estruturais, o planejamento pode-
ria ficar adstrito aos órgãos governamentais, em ca-
ráter impositivo. Ao passo que, em existindo situa-
ções em que o Governo objetivasse acelerar o ritmo
de produção de bens e serviços em determinados se-
tores, v.g., a ação caberia à iniciativa privada. A ca-
racterística impositiva do Plano SALTE foi revogada
pela Lei nº 1.504, de 15 de dezembro de 1951, por ini-
ciativa do Presidente Vargas, que solicitou ao Con-
gresso Nacional sua revogação, transformando-a em
mera autorização legislativa de obras e empreendi-
mentos.

21 Costa (p. 140) cita que entre 1940 a 1960, 19 das
25 capitais de Estados e Territórios tiveram a popula-
ção duplicada.

22 O atual Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) foi criado pela Lei nº
1.628, de 20 de junho de 1952.

23 Informação retirada do Relatório Anual do
BNDE de 1957 (p. 66), conforme Costa, p. 144.

24 Costa (p. 149) considera que o Plano de Metas
ficou popularmente conhecido como Programa de
Metas.

25 Para Matus, citado por Teixeira (p. 115), o con-
ceito de programa “como uma oferta de enfrentamen-
to a alguns problemas. E também uma convocação à
ação. Em nível político, pode ter a forma de um pro-
grama eleitoral que compreenda diversas dimensões
políticas, econômicas e culturais e estabeleça um com-
promisso do dirigente com a base social que o ator

social tenta representar. Como proposta, ele se dife-
rencia do plano, da mesma forma que uma idéia re-
presenta apenas o ponto de partida do projeto que
permite realizá-la”.

26 Alguns autores, como Teixeira, consideram que
o então candidato à Presidência da República, Jusce-
lino Kubitschek, tenha adotado a estratégia política
de não difundir as fontes de financiamento que su-
portariam seu plano a fim de não obter oposição ou
críticas contundentes.

27 A Constituição de 1937 permitia que o Executi-
vo pudesse adotar orçamento especial de investimen-
tos paralelo ao orçamento corrente de custeio. Com a
promulgação da Carta de 1946, tal prerrogativa foi
abolida, sendo estabelecida vedação à coexistência de
planos desvinculados da lei de orçamento. Durante a
vigência do Plano SALTE, foi observada essa veda-
ção, fato não ocorrido durante o Plano de Metas (Cos-
ta, p. 99).

28 “A influência do Congresso na implantação do
PLAME limitava-se às deliberações orçamentárias
anuais, no que concernia a 10 das 30 metas, corres-
pondentes a menos de vinte por cento dos dispêndi-
os totais. Essa influência tinha ainda a limitação dos
fundos vinculados que atingiam 55% do total de re-
cursos oriundos de dotações orçamentárias. Dos res-
tantes 45%, parcelas ponderáveis eram vinculadas por
lei a programas regionais como o do Vale do São Fran-
cisco, o da Amazônia e o Polígono das Secas” (Costa,
p. 165).

29 É facultado ao Legislativo alterar os projetos de
lei do orçamento anual, ou de seus créditos adicio-
nais (CF, art. 166, § 3º, II). A outra variável, compre-
endida pelas receitas que financiam essas mesmas des-
pesas, não pode, em princípio, ser alterada pelo Le-
gislativo. O pano de fundo que conforma essas variá-
veis decorre de um postulado básico definido pelo
direito financeiro como equilíbrio orçamentário.

30 A Carta de 1988 assegura a participação legis-
lativa na parte referente às despesas orçamentárias
desde que estas não conflitem com o estabelecido no
plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias
em vigor (art. 166, §3º, I).

31 Referimo-nos às despesas previstas para paga-
mento de despesas correntes devidas por disposição
constitucional ou legal e por essa razão devam ser
realizadas (v.g. transferências constitucionais a Esta-
dos e Municípios, pessoal e encargos sociais, serviço
da dívida, etc.) e outras, também urgentes, estabele-
cidas pela natureza em que são revestidas e que, de
certo modo, podem produzir comoção social. (v.g .
manutenção dos hospitais públicos, dos benefícios da
previdência social, etc.).

32 Refere-se ao expediente utilizado pelo Executi-
vo, posteriormente à Carta de 1988, segundo o qual
são estabelecidos os níveis e a identificação da despe-
sa a serem cortados ou, por exclusão, passíveis de re-
alização no orçamento aprovado pelo Legislativo em
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relação às despesas de sua responsabilidade ou ges-
tão, ou seja, àquelas compreendidas no âmbito do
próprio Executivo.

33 Emenda Constitucional nº 9, art. 9º.
34 Com o advento do Decreto-Lei 200, de 1967,

regulamentado pelo Decreto nº 71.353, de 9.11.72, a
atividade de planejamento passa finalmente a com-
preender a administração direta do serviço público e
ser considerada pelo Estado como inerente às suas
atribuições correntes. A concepção de desenvolvimento
é enfim formalizada e a sua busca passa a ser constan-
te por boa parte do período dominado pelo regime.

35 I PND (Lei nº 5.727, de 4 de novembro de 1971,
dispõe sobre o plano para o período de 1972 a 1974;
RCN nº 1, de 15 de maio de 1972, aprova as partes
reformuladas do I PND); II PND (Lei nº 6.151, de 4 de
dezembro de 1974, dispõe sobre o plano para o perío-
do de 1975 a 1979; RCN nº 1, de 23 de abril de 1975,
aprova as partes reformuladas do II PND); III PND
(RCN nº 1, de 5 de dezembro de 1979, aprova o III
PND para o período de 1980 a 1985; RCN nº 1, de 22
de maio de 1980, aprova as partes reformuladas do
III PND).

36 Lei nº 7.486, de 6 de junho de 1986.
37 Plano Trienal (1962-março de 1964).
38 Plano de Ação Econômica do Governo (1968-

1966).
39 Plano Estratégico de Desenvolvimento (1968-

1970).
40 Segundo Teixeira, o BIRD define programa como

sendo a aplicação do planejamento em determinado
setor da economia e projeto como sendo a aplicação
específica dentro de um determinado setor ( p. 23).

41 O Senador José Serra, quando Deputado Cons-
tituinte, foi relator na Constituinte da Comissão Te-
mática sobre “Tributação, Orçamento e Finanças”.

42 O art. 65, § 1º, da CF de 1969 estabelecia: “Não
é objeto de deliberação a emenda de que decorra au-
mento de despesa global ou de cada órgão, fundo,
projeto ou programa, ou que vise modificar-lhe o
montante, natureza ou o objetivo”.

43 Na verdade, apenas parte do orçamento recebe
tal chancela compreendida pelo conjunto de despe-
sas sem amparo legal ou constitucional para seu cum-
primento.

44 Dado apresentado pelo Ministro da Fazenda,
em entrevista coletiva recentemente realizada, em
cadeia de rádio e televisão, por oportunidade da anun-
ciação das atuais medidas de caráter fiscal.

45 Lei 4.320, de 17.3.64, que Estatui Normas Ge-
rais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle
dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.

46 Lei nº 9.082, de 25 de julho de 1995, art. 3º.
47 Por meio da Mensagem nº 140 de 1990 – CN,

636/90, na origem.
48 Lei nº 8.173, de 30 de janeiro de 1991.
49 Na linguagem orçamentária, entende-se como

“programa” e “subprograma”, as partes da classifi-
cação da despesa pública, utilizada nos últimos anos
e adotada pelo serviço público federal para denomi-
nar os vários níveis e especificidades de ações, basea-
da na qual a própria administração pública busca a
realização da ação governamental. Assim, utilizam-
se os seguintes entendimentos: a) para “função”, como
a maior aglutinação de despesas afins dentro de um
setor de governo; b) para “programa”, a aglutinação
dos meios e instrumentos de ação; c) para “subpro-
gramas”, o somatório dos objetivos parciais, identifi-
cáveis dentro dos programas.

50 Entendemos que o constituinte ao se referir ex-
clusivamente às prioridades como integrantes das leis
de diretrizes orçamentárias (art. 165, §§ 1º e 2º), con-
siderando-se a limitação imposta pela escassez de re-
cursos, que é própria em qualquer economia, e o prin-
cípio emanado da Constituição (art. 174, § 1º), na bus-
ca do desenvolvimento nacional equilibrado, quis
estabelecer certa graduação ou preferência, no tem-
po, entre os objetivos e metas contemplados no plano
de médio prazo, o Plano Plurianual.

51 A Lei que dispõe sobre o 1º PPA estabelece no
art. 5º: “O Plano Plurianual...ao longo de sua vigên-
cia, somente poderá ser revisado, ou modificado, por
meio de lei específica, sendo que o projeto de lei rela-
tivo à primeira revisão deverá ser encaminhado ao
Congresso Nacional por ocasião da abertura da Ses-
são Legislativa de 1992.”

52 Alguns autores, e em especial a mídia, conside-
raram que a confusão na elaboração orçamentária no
âmbito do Congresso Nacional, ocorrida em seguida
à promulgação da Constituição, favoreceu práticas
consideradas ilegítimas e, sobretudo, antiéticas, que,
posteriormente, redundariam em desvios de recur-
sos ou das finalidades contidas na lei orçamentária
anual ou em seus créditos adicionais. Parecia haver,
na época, um claro propósito em “compatibilizar” o
PPA com as leis orçamentárias anuais, consubstanci-
ando-se em processo inverso ao estabelecido pela
Constituição. Após alguns anos, com os escândalos
conhecidos como “CPI do Orçamento” e “CPI do PC”,
descobriu-se parte das razões que motivaram essa in-
versão, pautada em tornar compatível o que fosse
decidido por ocasião das leis orçamentárias (Ver Sa-
lomão, L. A.).

53 Refere-se à Lei nº 8.446, de 21 de julho de 1992.
54 Referimo-nos às áreas de atuação governamen-

tal e não ao objeto a ser tratado pelos planos setoriais
previstos na CF, art. 165, § 4º.

55 O 2º PPA foi aprovado pela Lei nº 9.276, de 9
de maio de 1996.

56 Lei nº 9.276, de 9.5.96, art. 2º.
57 Referimo-nos ao dispositivo constitucional que

estabelece a edição de medida provisória somente nos
casos de relevância e urgência, art. 62.

58 Teixeira, A, em Planejamento público: de Getúlio a
JK (1930-1960), refere-se a Tecnoestrutura Estatal, con-
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forme conceituada por Ianni, “como um estágio novo
do desenvolvimento do Poder Executivo, quando este
incorpora, de modo cada vez mais sistemático e per-
manente, o pensamento técnico-científico e as técni-
cas de planejamento. Seu elemento político essencial
é a hipertrofia do Executivo”. Não se trata da simples
aplicação do conceito de John K. Galbraith. O concei-
to claramente definido por Ianni engloba “tanto os
técnicos como os órgãos e os próprios meios necessá-
rios à elaboração, execução e controle da política eco-
nômica do governo”.
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Apesar da variedade e peculiaridade das
soluções consagradas nos sistemas jurídicos
dos diversos países, em correspondência
com o respectivo sistema econômico e social
ou regime político, ou por força das particu-
laridades do desenvolvimento histórico dos
seus próprios sistemas de relações profis-
sionais, é possível determinar um conceito
unitário de convenção coletiva de trabalho
suscetível de superar os particularismos
nacionais, fazendo refletir numa definição
os dados da experiência sociológica e
jurídica comuns em matéria da negociação
coletiva.

A experiência foi tentada e conseguida
com singular êxito pela Organização Inter-
nacional do Trabalho, assim se demonstran-
do, por um lado, a especial aptidão desse
organismo para a escolha das vias que

Convenção coletiva à luz do Direito
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será somente o porta-voz das reclamações e das
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perfeita execução do contrato em nome de seus
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conduzem à progressiva uniformização das
normas e instituições de direito do trabalho,
mas, sobretudo, que os traços que fazem a
especificidade e a originalidade da conven-
ção coletiva estão presentes para lá dos
particularismos, em todos ou quase todos
os sistemas jurídicos. A convenção coletiva
revela-se, assim, como um material mais
dócil, do ponto de vista da dogmática
jurídica, do que poderia supor-se a uma
primeira impressão.

A definição foi, pela primeira vez,
esboçada na Convenção nº 98 da Organiza-
ção Internacional do Trabalho relativa ao
direito de organização e de negociação
coletiva (1949) e estabelece no artigo 4º:

“Se necessário, deverão ser toma-
das medidas apropriadas às condi-
ções nacionais para encorajar e pro-
mover o maior desenvolvimento e uti-
lização de processos de negociação
voluntária de convenções coletivas
entre patrões e organizações de pa-
trões, por um lado, e organizações de
trabalhadores, por outro, tendo em
vista regular por esse meio as condi-
ções de emprego”.

Seguir-se-ia a Recomendação nº  91
relativa às convenções coletivas (1951), em
cujo parágrafo 2-1 se avança pela primeira
vez uma definição estruturada e que, aliás,
viria a permanecer intocada por trinta anos:

“Para fins da presente recomenda-
ção, entende-se por ‘convenção cole-
tiva’ qualquer acordo escrito relativo
às condições de trabalho e de emprego,
concluído entre, por um lado, um
empregador, um grupo de empre-
gadores ou uma ou várias organiza-
ções de empregadores, e, por outro
lado, uma ou várias organizações
representativas de trabalhadores, ou,
na ausência de tais organizações, os
representantes dos trabalhadores
interessados, devidamente eleitos e
mandatados por estes últimos em con-
formidade com a legislação nacional”.

Se em 1951 não houve condições para ir
além de uma Recomendação, já a 67ª sessão

da Conferência Internacional do Trabalho,
realizada em junho de 1981, conseguiu
adaptar o texto da Convenção nº 154 relativa
à promoção da negociação coletiva, que, sem
rever o conceito já fixado na Recomendação
nº 91, completa-o (sobretudo quanto ao objeto)
e precisa nos seguintes termos (artigo 2º):

“Para fins da presente convenção,
o termo ‘negociação coletiva’ aplica-
se a todas as negociações que têm
lugar entre um empregador, um grupo
de empregadores ou uma ou várias
organizações de empregadores, por
um lado, e uma ou várias organizações
de trabalhadores por outro, com vista a

a) fixar as condições de trabalho e
de emprego, e/ou;

b) regular as relações entre os em-
pregadores e os trabalhadores, e/ou;

c) regular as relações entre os
empregadores ou as suas organiza-
ções e uma ou várias organizações de
trabalhadores.

Pode, assim, dizer que o conceito de
convenção coletiva consagrado em direito
internacional do trabalho revela hoje  a
conjugação entre o artigo 2º da Convenção
nº 154 (1981) e o parágrafo 2-1 da Recomen-
dação nº 91. Trata-se naturalmente de um
conceito muito genérico, cuja amplitude não
terá, por certo, correspondência em todos e
cada um dos sistemas de direito positivo
nacionais, visto ter havido o propósito
manifesto de nele fixar conjugadamente – e
com respeito pela práticas nacionais, como
ressalta do uso sistemático de fórmulas
alternativas – a multiplicidade dos aspectos
em que pode analisar-se a convenção
coletiva nos diversos sistemas de relações
profissionais. Mas os traços fundamentais
do instituto estão doravante fixados.
Destacaremos os seguintes elementos da
definição:

a) a convenção coletiva é um acordo,
adiantando-se que deve ser escrito;

b) embora os empregadores possam
negociar isoladamente, na celebração da
convenção coletiva, pelo lado dos traba-
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lhadores, deve intervir necessariamente
uma organização representativa;

c) esse acordo é um meio apto a produzir
todos ou só alguns dos seguintes efeitos,
consoante a vontade das partes celebrantes:
c.1) definir as condições de trabalho – o que
corresponde à determinação e regulamen-
tação emergentes dos contratos individuais
de trabalho; c.2) definir genericamente
designadas condições de emprego – o que
permite a regulamentação de múltiplos
aspectos que, sem revelarem diretamente o
conteúdo das relações individuais de
trabalho, em todo o caso influenciam ou
condicionam a situação econômica e social
dos trabalhadores; c.3) regular as relações
que, por causa e ocasião do trabalho,
estabeleceram-se entre a coletividade dos
trabalhadores e os respectivos empregado-
res, ou entre organizações de trabalhadores
e de empregadores – o que se traduz na

fixação, por mútuo acordo, de regras e
obrigações e observações nas suas relações
recíprocas.

Todos esses elementos são necessários
ao conceito de convenção coletiva, mas um
deles assume uma importância crucial para
a definição da respectiva natureza jurídica
e caracterização do seu conteúdo e dos seus
efeitos a que tende. Trata-se da exigência de
que do lado dos trabalhadores intervenha
necessariamente, na sua celebração, uma
organização. Para existir convenção cole-
tiva, é de todo indispensável que se cons-
titua uma relação coletiva de trabalho
entendida, para abreviar considerações,
como relação jurídica entre empregadores e
organização de trabalhadores para regular,
à luz do interesse coletivo de cada uma das
categorias, as condições de trabalho aplicá-
veis aos representados e o próprio compor-
tamento dos grupos enquanto tais.
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O estudo dos princípios jurídicos é um
velho tema da Filosofia1 e da Teoria do Direi-
to, e compreender corretamente como eles são
aplicados, em especial pelos tribunais, não é
importante apenas do ponto de vista técnico
do operador jurídico, como também para lan-
çar luzes sobre o fundamento ético do direito
moderno.

Tal estudo ganhou maior destaque com o
período das codificações, no século XIX (Arce
Y Flórez-Valdés, 1990: 34), pois até então sua
validade e função eram universalmente re-
conhecidas pela doutrina jurídica corres-
pondente ao período do Iluminismo, e só
quando os Códigos passaram a assumi-los
ou a recusá-los como fonte ou meio de inte-
gração é que a questão passou a ser contro-
versa no nível da Teoria do Direito. O proble-
ma ganha ainda mais relevo quando o Tribu-
nal Internacional Permanente de Haia assume-
os como fonte de suas decisões, afirmando
que os princípios gerais de direito reconheci-
dos pelas “nações civilizadas” constituiria
direito positivo a ser aplicado por aquele tri-
bunal (Esser, 1961: 16).

A primeira questão que se colocava acer-
ca desses princípios, nos primeiros 60 anos
de nosso século, era acerca de seu caráter nor-
mativo. Tanto juspositivistas2quanto jusna-
turalistas3 foram unânimes em reconhecer
sua força vinculante. E essa posição ainda é
a dominante na Teoria do Direito4. Mas ain-
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da hoje subsiste na Teoria do Direito uma
disputa, que constitui a segunda questão que
se coloca sobre tais princípios, acerca da sua
natureza e, conseqüentemente, de seu con-
ceito. Podemos identificar contemporanea-
mente três teorias que visam explicar o que
são tais princípios.

A primeira teoria é aquela que identifica
os princípios com normas gerais ou genera-
líssimas de um sistema. Desde o início do
século, autores como Del Vecchio e Bobbio
tentaram compreender os princípios jurídi-
cos como fruto de processos de generaliza-
ção operada pela ciência do direito. Del Vec-
chio afirmou, por exemplo, que os princípios
gerais são descobertos por meio da generali-
zação crescente de outras normas do orde-
namento jurídico (Del Vecchio, 1948: 51). Já
Bobbio afirmou que os princípios gerais do
direito são tão-somente “normas fundamen-
tais ou generalíssimas do sistema, as normas
mais gerais” (Bobbio, 1993: 271). Desde Kel-
sen sabemos, no entanto, que essa tese difi-
cilmente é sustentável, pois, aprendemos com
ele, como o sistema jurídico é um sistema di-
nâmico5, não é possível deduzir de conteú-
dos (mais gerais) outros conteúdos normati-
vos (mais particulares) (Kelsen, 1992: 200 e
201). Como Esser já observara (Esser, 1961:
66), não é a maior ou menor generalidade
que distingue o princípio da regra6. A gene-
ralidade não é um critério adequado para a
distinção, porque, apesar de muitas vezes os
princípios serem normas com elevado grau
de abstração, eles não se formam por um pro-
cesso de generalização (ou de abstração) cres-
cente. Por exemplo: o princípio federativo,
adotado pela Constituição brasileira, seria
uma generalização de quê? O princípio da
legalidade generaliza quais normas7? De
outro lado, existem regras excessivamente
genéricas, como o tipo constante do art. 12
da Lei Anti-Tóxicos (Lei 6.368/76), sobretu-
do se entendermos generalidade como abstra-
ção, ou seja, como “conduta-tipo” (Ferraz Jr.,
1994: 122), quer dizer, a qualidade de se pres-
crever uma conduta cujo conteúdo é genéri-
co, não correspondente a uma situação con-

creta e particularizada. Esse não pode ser
portanto o critério adotado. Não se nega com
isso que, na maioria das vezes, os princípios
possuam um maior grau de generalização.
O que se quer dizer é que a generalidade não
é uma causa, mas, quando muito, uma conse-
qüência do conceito de princípio, e não dife-
rencia essencialmente, mas só geralmente as
duas categorias. Como diz Alexy, “os princí-
pios costumam ser relativamente gerais, por-
que não estão referidos às possibilidades do
mundo real ou normativo” (Alexy, 1993b: 103.
Grifo meu). Há outro problema implicado
nessa teoria, que poderia ser chamado de in-
compatibilidade da aplicação dos princípios, cau-
sada pela tentativa de se aplicar dois princí-
pios que levem a soluções contraditórias8.
Como esse marco teórico que estamos anali-
sando (a teoria dos princípios como normas
generalíssimas) pressupõe que, por serem
normas generalíssimas, os princípios se apli-
cam a todas as situações, a incompatibilidade
surge toda vez que dois princípios levam o
intérprete a soluções distintas de um caso
concreto. Por exemplo, na análise de um con-
trato, a cláusula pacta sunt servanda pode le-
var, obviamente, a soluções distintas do prin-
cípio rebus sic stantibus. Portanto, os dois prin-
cípios representados nesse exemplo não po-
dem ser aplicados, de modo compatível, em
algumas situações. Há toda uma construção
da doutrina para tentar estabelecer tal com-
patibilidade onde ela é realmente impossí-
vel. Ao contrário de seus livros, a prática dos
operadores jurídicos lhes ensina que essa
aplicação universal dos princípios é irreali-
zável. É fácil observar isso em um processo
judicial. Quando uma das partes alega um
princípio para defender sua pretensão, a
outra contra-argumenta mostrando que aque-
le princípio, por qualquer razão, não pode
ser aplicado àquele caso9. Portanto, ao con-
trário do que pressupõe essa teoria, um prin-
cípio não é uma norma que se aplica em qualquer
circunstância10.

Por isso a segunda teoria, defendida so-
bretudo por Alexy, é aquela que entende que
os princípios não se aplicam integral e ple-
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namente em qualquer situação. Antes, esses
princípios são identificados com “mandados
de otimização”11. Alexy entende que, como
as regras, os princípios são normas jurídi-
cas12, mas, diferentemente das regras, eles são
normas jurídicas que dizem que algo deve
ser realizado na maior medida possível. Como
ele mesmo diz,

“Princípios são normas que orde-
nam que algo seja realizado na maior
medida possível, dentro das possibili-
dades jurídicas e reais existentes. Por-
tanto, os princípios são mandados de
otimização , que estão caracterizados
pelo fato de que podem ser cumpridos
em diferentes graus, e que a medida
devida de seu cumprimento não só
depende das possibilidades reais,
como também das jurídicas (...). De ou-
tro lado, as regras são normas que só
podem ser cumpridas ou não. Se uma
regra é válida, então deve-se fazer exa-
tamente o que ela exige, nem mais nem
menos. Portanto, as regras contêm
determinações no âmbito do fático e
juridicamente possível” (Alexy,
1993b: 86-7).

Conseqüentemente, os princípios
“não contêm mandados definitivos mas
somente prima facie. Do fato que um
princípio valha para um caso não se
infere que o que o princípio requer des-
te caso valha como resultado definiti-
vo. Os princípios apresentam razões
que podem ser ultrapassadas por ou-
tras razões opostas (...). Totalmente dis-
tinto é o caso das regras. Como as re-
gras exigem que se faça exatamente
como nelas se ordena, contêm uma de-
terminação do âmbito das possibilida-
des jurídicas e fáticas” (Alexy, 1993b:
99. Grifos meus.).

Portanto, o que diferenciaria basicamen-
te princípios de regras seria o fato de os pri-
meiros serem razões prima facie, enquanto as
segundas seriam razões definitivas (Alexy,
1993b: 101).

Em sua Teoria dos Direitos Fundamentais,
Alexy tenta compreender, nos moldes de uma

teoria argumentativa do direito, como se deve
resolver o conflito de princípios jurídicos ou,
mais precisamente, a colisão ou tensão entre
princípios jurídicos, o que lançará luzes so-
bre a diferença quanto ao tipo de validade
dos princípios e das regras. Segundo ele, o
Tribunal Constitucional Alemão fala não em
contradição, mas de tensão entre princípios, no
sentido que nenhum dos princípios em con-
flito “goza simplesmente de primazia peran-
te outro” (Alexy, 1993a: 13). Mas é preciso
entender o que significa essa expressão do
Tribunal Constitucional Alemão. Para Alexy,
significa que uma possível colisão entre princí-
pios jurídicos existe quando, aplicadas se-
paradamente, as normas principiológicas
que se encontram nessa situação “conduzem
a resultados incompatíveis, quer dizer, a dois
juízos de dever-ser jurídico contraditórios13”
(Alexy, 1993b: 87). Exatamente por isso a so-
lução do conflito entre princípios difere da
solução do conflito de regras: é que este últi-
mo tem existência em abstrato, enquanto o
conflito entre princípios só tem existência, e
portanto solução, no caso concreto. Por con-
terem determinações do âmbito fático e jurídi-
co, duas regras em conflito não podem ser
simultaneamente válidas, a não ser que seja
inserta uma cláusula interpretativo-argu-
mentativa de exceção em uma delas (Alexy,
1993b: 88). Os princípios conflituosos, ao
contrário, não deixam de ser ambos válidos
por serem conflituosos, o que significa que a
validade dos princípios, ao contrário da va-
lidade das regras, não depende da validade
de outras normas do mesmo grau.

É evidente que princípios que, no caso
concreto, estão em conflito não podem ser
aplicados simultaneamente (ou pelo menos
na mesma intensidade). Como diz Alexy,

“Quando dois princípios entram
em colisão (...), um dos dois princípios
tem que ceder ante o outro. Mas isto
não significa declarar inválido o prin-
cípio que não teve curso, nem que haja
de se introduzir no princípio que não
teve curso uma cláusula de exceção.
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Ao contrário, o que acontece é que, sob
certas circunstâncias, um dos princí-
pios precede ao outro. Sob outras con-
dições, a questão da precedência pode
ser solucionada de forma inversa”
(Alexy, 1993b: 89).

Isso significa que o conflito de regras se
dá na dimensão da validade, e o de princípi-
os na dimensão do peso (Alexy, 1993b: 89 e
91). E essa idéia de peso significa que o con-
flito entre princípios será resolvido tendo em
vista uma hierarquização dos mesmos. Não se
trata de uma hierarquização absoluta, mas
de uma hierarquização tendo-se em vista o
caso concreto, realizada pelo procedimento
de ponderação dos princípios envolvidos na
situação. A ponderação, como concebida por
Alexy, refere-se a “qual dos interesses, abs-
tratamente do mesmo nível, possui maior peso
no caso concreto” (Alexy, 1993b: 90. Grifos
meus). Como já disse, essa precedência não é
absoluta. Ao contrário, trata-se, como enten-
de o autor, de uma precedência condiciona-
da, cuja determinação “consiste em que, to-
mando-se em conta o caso, indiquem-se as
condições sob as quais um princípio precede
a um outro. Sob outras condições, a questão
da precedência pode ser solucionada inver-
samente” (Alexy, 1993b: 92).

Alexy está preocupado em encontrar me-
canismos racionais de ponderação, repelin-
do assim as teorias decisionistas do direito e
a discricionariedade postulada pelo positi-
vismo jurídico. Segundo ele,

“uma ponderação é racional se o enun-
ciado de preferência a que conduz pode
ser fundamentado racionalmente.
Desta maneira, o problema da racio-
nalidade da ponderação conduz à
questão da possibilidade da funda-
mentação racional de enunciados que
estabeleçam preferências condiciona-
das entre valores ou princípios opos-
tos” (Alexy, 1993b: 159).

Uma fundamentação é racional se apre-
senta ou puder apresentar suas razões, ou
seja, as razões de sua preferibilidade. Para se
fundamentar um enunciado de precedência

ou de preferibilidade, as razões apresenta-
das podem ser, a título de exemplo, a inten-
ção original do legislador, as conseqüências
sociais benéficas ou maléficas de certa deci-
são, as opiniões dogmáticas e a jurisprudên-
cia (Alexy, 1993b: 159).

No caso alemão, as decisões do Tribunal
Constitucional Alemão tendem a levar em
conta a formulação de uma regra constituti-
va de ponderações, que pode ser assim ex-
pressa: “Quanto maior é o grau da não satis-
fação ou de afetação de um princípio, tanto
maior tem que ser a importância da satisfa-
ção do outro14” (Alexy, 1993b:161). Essa se-
ria a “lei da ponderação”, capaz de transfor-
mar a ponderação mesma em um processo
racional. Isso também significa que “o peso
dos princípios não é determinável em si mes-
mo ou absolutamente, mas sempre se pode
falar, tão-somente, de pesos relativos” (Ale-
xy, 1993b:163) aos outros princípios e aos
prejuízos pelo descumprimento destes no
caso concreto. Nas ponderações, por exem-
plo entre o princípio de liberdade de impren-
sa e de segurança externa, trata-se não exata-
mente de “quão grande é a importância que
alguém concede à liberdade de imprensa e à
segurança externa, mas de quão grande é a
importância que se deve conceder a elas” (Ale-
xy, 1993b:163. Grifo meu.), o que implica que

“um grau muito reduzido de satisfa-
ção ou uma afetação muito intensa da
liberdade de imprensa em benefício da
segurança externa só é admissível se o
grau de importância relativa da segu-
rança externa fôr muito alto” (Alexy,
1993b:163).

 Essa lei da ponderação, a seu turno, impli-
ca uma “lei de colisão”. Colisão significa que
“um princípio só pode ser satisfeito à custa
de outro” (Alexy, 1993b:161), e a Lei de Coli-
são pode ser assim expressa: “As condições
sob as quais um princípio precede a outro
constituem o suposto fático de uma regra que
expressa a conseqüência jurídica do princí-
pio precedente” (Alexy, 1993b: 194). Ou seja,
“a determinação de uma relação de preferên-
cia é, de acordo com a lei da colisão, o esta-
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belecimento de uma regra” (Alexy,
1993b:103) que vale naquelas (e somente na-
quelas) condições fáticas e jurídicas. Isso sig-
nifica que, quando um tribunal diz que em
um determinado caso (ou seja, sob dadas
condições fáticas e jurídicas) um princípio
precede a outro, ele diz, em essência, haver
uma regra (que deve ser aplicada de modo
incondicional e absoluto) que manda apli-
car, naquele caso, aquele princípio, ou me-
lhor, que os princípios apóiam a aplicação
de regras conflitantes (Alexy, 1993b:100). A
ponderação dos princípios implica a existên-
cia de uma regra segundo a qual em toda
situação em que o condicionamento jurídico
e o condicionamento fático forem exatamente
os mesmos prevalecerá sempre um único e
mesmo princípio. Como ele afirma, “como
resultado de toda ponderação jusfundamen-
tal correta, pode se formular uma norma de
direito fundamental adscrita, com caráter
de regra, sob a qual pode ser subsumido o
caso” (Alexy, 1993b:98 e 134).

Em sua argumentação, Alexy pretende
ainda demonstrar que o conceito de princí-
pio não se confunde com o conceito de valor.
Em regra, os tribunais utilizam esses dois ter-
mos como sinônimos, mas, segundo ele, a dis-
tinção entre princípio e valor conduz à dis-
tinção entre Deontologia e Axiologia. Ora, to-
dos os conceitos deônticos referem-se ao con-
ceito deôntico fundamental do “dever-ser”, ao
passo que os conceitos axiológicos “são ca-
racterizados pelo fato de seu conceito funda-
mental não ser o do comandado ou do dever-
ser, mas o do bem” (Alexy, 1993b:139). É exa-
tamente nesse ponto que os princípios se di-
ferenciam dos valores, pois

“Os princípios são mandados de
um determinado tipo, quer dizer, man-
dados de otimização. Enquanto man-
dados, pertencem ao âmbito deontoló-
gico. Em contrapartida, os valores têm
que ser incluídos no nível axiológico”
(Alexy, 1993b:141).

 A confusão decorre do fato de que nor-
mas jurídicas podem desempenhar uma fun-
ção axiológica (aquilo que é tido como o bem

pela comunidade) e uma função deontológi-
ca (aquilo que é o dever para a sociedade), ou
seja, que as normas jurídicas, sendo uma
prescrição de dever (sendo portanto, intrin-
secamente, operadores deontológicos), podem
possuir ou conter também valores (possuin-
do portanto, extrinsecamente, operadores
axiológicos). Evidentemente, esses valores em
si mesmos são importantes no processo de
ponderação. Mas a ponderação jurídica pro-
priamente dita (por tratar o direito do que é
devido, e não do que é bom para a sociedade)
é uma ponderação de princípios (Alexy,
1993b:147), ou seja, de normas, e não de va-
lores. Isso implica que, se de um lado é ver-
dade que toda colisão de princípios pode ser
expressa como uma colisão de valores (Alexy,
1993a:6), não é verdade porém que toda coli-
são de valores possa ser expressa como uma
colisão de princípios.

Apesar de sua aparente consistência, a
teoria dos princípios como mandados de oti-
mização, defendida por Alexy, será objeto de
críticas pelos autores ligados à Ética do Dis-
curso e às análises pragmáticas da comuni-
cação humana, o que dará origem à terceira
teoria, que identifica os princípios com normas
cujas condições de aplicação não são pré-determi-
nadas15. Para compreendermos essa teoria,
devemos antes compreender a crítica que ela
elabora à Alexy.

Tendo como referência a obra de Ronald
Dworkin, Jürgen Habermas criticará a incon-
sistência e os problemas internos e externos
da teoria alexyana16, no que será seguido, de
maneira mais radical, por Klaus Günther.
Para esses autores, Alexy esvazia o caráter
normativo dos princípios, entrando em con-
tradição com a compreensão deontológica do
direito que pretende defender. Por trás dessa
questão, há um pressuposto da teoria desen-
volvida por Alexy, que renuncia implicita-
mente à questão da justiça envolvida pelos
princípios em favor da segurança do direito,
por meio da adoção de um procedimento liga-
do estritamente à metodologia do direito. Mes-
mo a teoria dos princípios como normas ge-
neralíssimas não renunciou, como Alexy in-
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conscientemente o faz, à questão acerca da
justiça, e, portanto, à questão acerca do fun-
damento ético do próprio direito (Bobbio,
1993: 237 a 273 e Del Vecchio, 1948: 77 e 41 e
ss.). Por que e como Alexy renuncia a tal
questão?

Habermas entende que a maneira pela
qual Alexy concebe as leis de colisão e de
ponderação implica uma concepção axiolo-
gizante do direito, pois a ponderação, nos
moldes pensados por Alexy, só é possível
porque podemos preferir um princípio a ou-
tro, o que só faz sentido se os concebemos
como valores. Pois é apenas porque são con-
cebidos como valores que os seres podem ser
objetos de mensuração por meio de preferibi-
lidade, constitutiva do próprio conceito de
valor, uma vez que o valor, conforme aponta
Lalande, pode ser entendido como o “caráter
das coisas consistindo em que elas são mais
ou menos estimadas ou desejadas por um su-
jeito ou, mais ordinariamente, por um grupo
de sujeitos determinados” (Lalande, 1960:
1183. Grifos meus). Ao assumir tal posição,
Alexy confunde as normas jurídicas (e em
especial os princípios) com valores, o que tor-
na sua teoria inconsistente. Pois, de um lado,
Alexy afirma:

“A diferença entre princípios e va-
lores se reduz a um ponto. O que no
modelo dos valores é prima facie o me-
lhor é, no modelo dos princípios, pri-
ma facie devido; e o que no modelo dos
valores é definitivamente melhor é, no
modelo dos princípios, definitivamen-
te devido. Assim, os princípios e os
valores se diferenciam em virtude de
seu caráter deontológico e axiológico
respectivamente. No direito, do que se
trata é do que é devido. Isto fala em fa-
vor do modelo dos princípios” (Alexy,
1993b: 147)17.

Mas, de outro lado, ao tentar resolver o
problema dos conflitos entre os princípios,
Alexy adota um procedimento típico da axi-
ologia. Ainda que alegando que a precedên-
cia de um princípio seja condicionada pelo
caso concreto, Alexy afirma ser possível, ain-

da que apenas no caso, estabelecer uma hie-
rarquia entre princípios18, mesmo que tal hie-
rarquia não assuma um caráter sistemático e
só possa ser apresentada, em sua opinião,
posteriormente à ocorrência do caso concre-
to. Se é possível uma aplicação gradual dos
princípios, eles não podem ser caracteriza-
dos como normas jurídicas. Uma vez que as
normas jurídicas se referem ao conceito de
dever, como pressupõe o próprio Alexy, en-
tão elas somente podem ser cumpridas ou
descumpridas. O dever, e conseqüentemente
as normas, possuem um código binário, e não
um código gradual. Portanto, dizendo enten-
der que as normas jurídicas são conceitos
deontológicos, Alexy se contradiz ao adotar
um modelo axiológico para explicar o funci-
onamento desse tipo específico de norma (os
princípios). Alexy esvazia os princípios jurí-
dicos de sua função prescritiva quando fala
em uma precedência (mesmo que condicio-
nada) de um princípio normativo sobre ou-
tro em razão de seu peso, pois, seguindo a
definição de Lalande, os valores indicam
muito mais o registro de uma preferibilidade
em um grupo social do que um dever para
esse mesmo grupo19, o que implica a possibi-
lidade de concebê-los de forma hierarqui-
zada.

Não cabe confundir as normas com os
valores:

“Normas e valores distinguem-se
respectivamente, em primeiro lugar,
por suas referências ao agir obrigató-
rio ou teleológico; em segundo lugar,
pela codificação respectivamente biná-
ria ou gradual de suas pretensões de
validade; em terceiro lugar, por sua
obrigatoriedade respectivamente abso-
luta ou relativa; e, em quarto lugar, pe-
los critérios aos quais o conjunto de
sistema de normas ou valores deve sa-
tisfazer” (Habermas, 1994: 311).

O argumento de Habermas é o seguinte:
ao considerarmos os valores como funda-
mento para nossas ações, estamos assumin-
do uma perspectiva ligada à racionalidade
instrumental (aquela que, teleologicamente,
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procura adequar os meios aos fins). Isso por-
que, quando argumentamos com base nos va-
lores, estamos levando em conta não propri-
amente o que é correto, mas aquilo que é bom
para que uma determinada comunidade reali-
ze seus próprios fins. Evidentemente, nem
sempre aquilo que é bom é aquilo que é devi-
do, sobretudo na perspectiva da própria axi-
ologia. E uma fundamentação axiológica
implica sempre uma hierarquização relativa
a uma comunidade, pois aquilo que é o me-
lhor para uma comunidade não é necessari-
amente o melhor para outra, sendo portando
uma fundamentação iminentemente históri-
ca, e não racional.

 Ao contrário, uma fundamentação deon-
tológica (com base em normas, e, em nosso
caso, em princípios) da ação pressupõe, de
modo direto, não uma fundamentação histó-
rica (que tenha em vista aquilo que é bom
para aquela  comunidade), mas uma funda-
mentação que leve em conta a correção nor-
mativa, que pressupõe exatamente a possibi-
lidade de se fundamentar em termos racio-
nais definitivos, que para Habermas quer
dizer tão-somente universais, uma determina-
da ação 20. Isso quer dizer, em outras pala-
vras, que quem procura fundamentar uma
ação com base em valores procura aquilo “que
é bom para nós” (Habermas, 1994: 312), en-
quanto aquele que procura fundamentar uma
ação com base em normas (e em especial em
princípios) procura aquilo que é “universal-
mente correto”. Aqui emerge a diferença en-
tre aquilo que Habermas chama de funda-
mentação ética e fundamentação moral do
agir, entre a deliberação ética e a deliberação
moral: “Ao contrário das deliberações éticas,
que são orientadas pelo telos da minha/nos-
sa boa vida, deliberações morais requerem
uma perspectiva livre de todo egocentrismo
ou etnocentrismo” (Habermas, 1994: 127).
Segundo Habermas,

“Nós devemos (sollen) obedecer a
preceitos morais porque nós sabemos
que eles são corretos, e não porque es-
peramos realizar certos fins agindo
assim (...) Questões de justiça dizem

respeito às pretensões controversas em
conflitos interpessoais. Nós [só] pode-
mos julgá-las imparcialmente à luz de
normas válidas. (...) Por esta razão, jus-
tiça não é um valor no meio de outros.
Valores sempre disputam com outros
valores. Eles dizem que bens específi-
cos, pessoas ou coletividades buscam
ou preferem sob circunstâncias espe-
cíficas. Apenas da perspectiva delas
podem os valores ser temporariamen-
te apresentados em uma ordem hierár-
quica. Pois os valores pretendem uma
validade relativa, enquanto a justiça
pretende uma validade absoluta: pre-
ceitos morais pretendem ser válidos
para toda e cada pessoa” (Habermas,
1994: 190).

Se aquilo que uma comunidade conside-
ra bom para si é realmente o melhor para ela,
e se o que é melhor para uma comunidade é o
que deve ser levado em conta para se funda-
mentar ações, então direitos contra aquilo que
fosse o “melhor para uma comunidade” não
poderiam valer de modo algum21. Os direi-
tos, entendidos apenas como valores, não
permitem qualquer tipo de proteção para o
indivíduo contra a sociedade e o Estado. E
toda a história da formação do constituci-
onalismo, sobretudo da formação do con-
ceito de direitos fundamentais, mostra-nos
o contrário.

Na verdade, Alexy parece esquecer-se que
o tipo de argumentação que valores e princípios
(normas) implicam é essencialmente diferen-
te. Como aponta Habermas, “à luz de nor-
mas, decide-se o que é mandado fazer; no
horizonte dos valores, qual comportamento
é recomendado” (Habermas, 1994: 312). Se a
norma é um comando, o valor é antes um
conselho. E, como já mostrou Bobbio, coman-
do e conselho são dois conceitos diferentes22.

Enquanto uma norma (como o princípio)
deve ser avaliada como “válida” ou “inváli-
da”, os valores são objetos de um escalona-
mento que considera sua preferibilidade, ou
seja, de uma avaliação que considera o seu
“peso” e a sua gradualidade. Portanto, não
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faz sentido afirmar que os valores sejam obri-
gatórios na mesma medida e em qualquer
contexto. Ao contrário das normas, os valo-
res só podem valer diante de determinadas
circunstâncias, sendo portanto de obrigato-
riedade relativa. Um valor que tem precedên-
cia em uma determinada cultura pode não
ter tal precedência em outra cultura. Como
diz Habermas, ao contrário das normas,

“Valores diferentes concorrem para
obter precedência; uma vez que encon-
tram reconhecimento intersubjetivo no
interior de uma cultura ou forma de
vida, eles formam configurações flexí-
veis e tensas” (Habermas, 1994: 311).

A dificuldade de Alexy em reconhecer
isso decorre do fato que, mesmo reconhecen-
do uma distinção entre a deontologia e a axio-
logia, ele subavalia as diferenças entre essas
duas. Evidentemente isso faz muita diferen-
ça. Como diz Oliveira,

“Um direito não pode ser compre-
endido como um bem, mas como algo
que é devido e não como algo que seja
atrativo. Bens e interesses, assim como
os valores, podem ter negociada a sua
‘aplicação’, são algo por que se pode
ou não optar, já que se estará tratando
de preferências otimizáveis. Já direitos,
não. Tão logo os direitos sejam com-
preendidos como bens ou valores, eles
terão que competir no mesmo nível que
esses pela prioridade no caso indivi-
dual” (Oliveira, 1997: 112)23.

Como lembra Habermas, “cada valor é
tão particular como qualquer outro, enquanto
normas devem sua validade a um teste de
universalização”, pelo menos em princípio
(Habermas, 1994: 315. Grifos meus.). A con-
seqüência disso é que

“Normas e princípios (Grundsätze)
possuem uma força de justificação
maior do que a de valores, porque po-
dem pretender, com base em seu senti-
do deontológico de validade, não ape-
nas uma especial dignidade de prefe-
rência, mas uma obrigatoriedade ge-
ral; valores têm que ser, caso a caso,

inseridos numa ordem transitiva de
valoração” (Habermas, 1994: 315).

Evidentemente, os princípios não preci-
sam ser concebidos como contraditórios no
plano da justificação, mas devem ser vistos
como concorrentes no plano da sua aplica-
ção24. Para mostrar como isso é possível, pre-
ciso explicar o conceito de integridade de
Dworkin, que está por trás dos conceitos apre-
sentados por Habermas.

Integridade é um conceito central da teo-
ria de Dworkin, responsável pela atribuição
de legitimidade a um sistema jurídico. Inte-
gridade não é um conceito sinônimo de con-
sistência. Se por consistência entendermos a
repetição de soluções passadas para casos
aparentemente iguais, então uma decisão in-
consistente pode ainda assim cumprir a exi-
gência de Integridade do direito; da mesma
forma, uma decisão consistente pode ferir a
exigência de Integridade25. Integridade (Integri-
ty) é um conceito ligado às razões que consti-
tuem o substrato das normas jurídicas
(Dworkin, 1986: 222) e se conecta diretamen-
te com os conceitos de justiça, de impar-
cialidade (Fairness) e de igualdade, como
assinala Chueiri (1997: 183). Uma deci-
são é justa (ou seja, respeita a Integridade do
direito) se fornece a resposta correta (mesmo
que esta não se baseie na estrita legalida-
de) para o caso.

Dworkin parte do pressuposto que todo
caso possui uma resposta correta (right
answer)26, o que garante Integridade ao siste-
ma jurídico. Essa resposta correta funciona
como um modelo ou como um norte para a
atividade do juiz, pois seria necessário um
trabalho sobre-humano para se chegar a ela.
Por isso ele imagina que essa resposta correta
poderia ser alcançada por um juiz Hércules
(Dworkin, 1978:105), mesmo nos casos difí-
ceis (hard cases), ou seja, aqueles em que
“nenhuma regra estabelecida dita uma de-
cisão, seja em um sentido, seja em outro”
(Dworkin, 1978: 83).

Dois tipos de argumentos poderiam ser
invocados, em tese, para se solucionar os ca-
sos difíceis: argumentos de orientação política
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e argumentos de princípio. Segundo Dworkin,
um princípio é “um modelo (standard) que deve
ser observado, não porque ele avançará ou
assegurará uma situação econômica, políti-
ca ou social julgada desejável, mas porque é
uma exigência de justiça ou de imparcialida-
de (fairness) ou de qualquer outra dimensão
da moralidade” (Dworkin, 1978: 22). Já os
argumentos de orientação política (policy) são
aqueles modelos (standards) que “revelam uma
meta a ser alcançada, geralmente uma me-
lhoria em algum aspecto econômico, político
ou social da comunidade” (Dworkin, 1978:
22). Na prática, por causa da exigência de
Integridade, apenas os argumentos de prin-
cípio podem desempenhar a tarefa de resol-
ver os casos difíceis sem se comprometer a
democracia27. Uma vez que os argumentos
de princípio estabelecem direitos individu-
ais e os argumentos de orientação política
estabelecem metas coletivas (Dworkin, 1978:
90), são os primeiros que devem servir de
substrato para tais decisões (Dworkin, 1978:
84). Não que os argumentos de orientação
política não justifiquem direitos: apenas não
podem fazê-lo nos casos difíceis, quando não
existe uma regra clara à disposição da apli-
cação judicial, pois, nas democracias contem-
porâneas, o estabelecimento de políticas não
é competência primária do poder judiciário,
cuja função é a decisão sobre a controvérsia
acerca de direitos28.

Ao contrário das regras, que se aplicam
de uma maneira “ou tudo ou nada (in an all-
or-nothing fashion)” (Dworkin, 1978: 24), e que
portanto comportam exceções enumeráveis
previamente à sua aplicação (Dworkin, 1978:
25), os princípios comportam exceções à sua
aplicação que não podem ser enumeradas
previamente à hipótese concreta de sua inci-
dência (Dworkin, 1978: 25), porque qualquer
outro princípio pode, abstratamente, repre-
sentar uma exceção à aplicação de um prin-
cípio. Ao contrário de Alexy, o que Dworkin
está dizendo é que não se trata de imaginar
uma ponderação, ou seja, imaginar-se um
conflito resolvido pela aplicação de um e não

aplicação de outro princípio, orientada pela
hierarquização dos mesmos, mas de se ima-
ginar que os princípios são normas que se
excepcionam reciprocamente nos casos con-
cretos29, vez que não podem, muitas vezes,
ser contemporaneamente aplicados. É claro
que um princípio só pode excepcionar a apli-
cação de outro quando isso for suficientemen-
te fundamentado de um ponto de vista dis-
cursivo. Mas efetivamente os discursos de apli-
cação podem apresentar tal fundamentação.

Pelo fato de os princípios não poderem
ser contemporaneamente aplicados, não de-
vemos pressupor que a decisão chegue a fe-
rir a Integridade do direito. Não é a aplicação
contemporânea de todos os princípios que
se exige do juiz Hércules, mas a decisão justa.

Trata-se, ao contrário, de admitir como
ponto de partida que as possíveis contradi-
ções existentes no direito “não são tão uni-
versais e intratáveis (...) a ponto de sua tarefa
ser impossível” (Dworkin, 1986: 268). A apa-
rente inconsistência do direito pode ser re-
solvida encontrando-se “princípios racional-
mente plausíveis” (Dworkin, 1986: 268) que
permitam suficientemente considerá-la uma
questão de perspectiva30. Com isso, a ques-
tão passa a ser não de contradição ou de ten-
são entre direitos, mas de concorrência entre
os mesmos (Dworkin, 1986: 268), pois os prin-
cípios podem ser concebidos como indepen-
dentes entre si31,

“e seria um grave mal-entendido so-
bre a lógica dos princípios conside-
rá-los contraditórios. Não há nenhu-
ma incoerência em reconhecer ambos
(princípios concorrentes) como prin-
cípios; ao contrário, todo ponto de
vista moral seria incompleto se ele
não admitisse completamente uma
ou outra motivação (impulse). Mas em
alguns casos eles irão conflitar, e a
coerência então requer um esquema
não arbitrário de prioridade (...) ou
acomodação entre os dois, um esque-
ma que reflita as suas respectivas
fontes num nível mais profundo da
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moralidade política” (Dworkin,
1986: 269).

Ao contrário de Alexy, esse procedimen-
to não pressupõe uma gradação, mas uma
cessão no caso concreto de um princípio pe-
rante outro, por meio de exceções de aplica-
ção32: “Um dos dois princípios deve ceder
nestas circunstâncias” (Dworkin, 1986: 270), e
não necessariamente em outras circunstân-
cias. Ao contrário de Alexy, Dworkin pres-
supõe que o que move essa decisão é a exi-
gência contingente de prosseguimento da
jurisdição e do processo, ligada à Integridade
do direito:

“é exigido de mim que encontre um
lugar em toda interpretação geral de
nossa prática legal para todos os prin-
cípios (...). Nenhuma interpretação ge-
ral que negasse qualquer uma delas
seria plausível; a Integridade não po-
deria ser satisfeita se qualquer um de-
les fosse completamente rejeitado. Mas
a Integridade exige que alguma solu-
ção para seu impacto competitivo (...)
seja emanada. (...) A integridade exige
isto porque exige que eu termine a ques-
tão” (Dworkin, 1986: 270).

Para compreendermos a solução do con-
flito de princípios, como a concebe Dworkin,
devemos ter em mente o conceito de direito
que ele apresenta, e que é um conceito de di-
reito inerente às sociedades que se caracteri-
zam pelo pluralismo:

“O direito não se exaure em nenhum
catálogo de regras ou princípios, cada
um com seu próprio domínio sobre al-
guma arena separada do comporta-
mento.(...) O império do direito é deter-
minado pela atitude, não pelo territó-
rio, ou pelo poder, ou processo. (...) Ele
é uma atitude interpretativa e auto-re-
flexiva endereçada à política no senti-
do mais amplo. É uma atitude de pro-
testo que torna cada cidadão respon-
sável por pensar o que os compromis-
sos públicos de sua sociedade são em
princípio, e o que estes compromissos
exigem em novas circunstâncias. O

caráter de protesto do direito (...) alme-
ja, no espírito interpretativo, assentar
princípio sobre a prática para mostrar
o melhor caminho para um futuro me-
lhor, mantendo a fé correta no passa-
do. É, finalmente, uma atitude frater-
nal, uma expressão de como nós esta-
mos unidos em comunidade, apesar de
divididos em projetos, interesses e con-
vicções. Isto é, de qualquer maneira, o
que o direito é para nós, para o povo
que nós queremos ser e para a comu-
nidade que nós pretendemos ter.”
(Dworkin, 1986: 413)

Portanto, se tivermos em mente a exigên-
cia de Integridade do direito (que se cumpre,
antes de mais nada, de forma interpretativa),
os princípios devem ser concebidos como di-
reitos decorrentes do pluralismo constituti-
vo das sociedades contemporâneas, que não
podem ser nem enumerados previamente ao
caso concreto, nem hierarquizados (Günther,
1993: xvii), e que podem excepcionar a apli-
cação de outros direitos, vez que, não poden-
do permanecer concorrendo uns com os ou-
tros no caso concreto, caso se deseje respeitar
a Integridade do direito, às vezes não podem
ser contemporaneamente aplicados. Portan-
to, antes que uma questão de avaliação (va-
lores), a questão é uma questão hermenêuti-
ca33 acerca do que é relevante para se atingir
uma decisão justa (vale dizer, que respeite a
Integridade) no caso concreto.

Isso implica um modo diferente da solu-
ção de conflito de princípios:

“No caso de colisão com outras
prescrições jurídicas, não há necessi-
dade de nenhuma decisão para saber
em que medida valores concorrentes
são a cada vez satisfeitos. Como mos-
trado, a tarefa consiste, pelo contrário,
em encontrar aquela, dentre as normas
aplicáveis prima facie, que melhor se
adapte, de todos os pontos de vista re-
levantes, à situação de aplicação des-
crita do modo mais completo (possí-
vel). Com isto, deve-se estabelecer um
nexo, cheio de sentido, entre a norma
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correspondente e aquelas que, sem pre-
juízo de sua validade34, ficam em segun-
do plano, de tal maneira que, desta for-
ma, a coerência do sistema de regras
permaneça a salvo em seu todo” (Ha-
bermas, 1994: 317. Grifo meu).

A solução para a concorrência de princí-
pios apresentada por Habermas e Günther
não é definitivamente a mesma solução apre-
sentada por Alexy, e segue ao contrário a ori-
entação da teoria de Dworkin. O argumento
de Habermas e de Günther é que a diferença
entre princípio e regra não se dá pela dimen-
são de peso, e portanto não é uma diferença
morfológica. Ora, se não é pelo caráter de peso
que regras e princípios se diferenciam, como
podemos diferenciar ambos tipos de normas?
Günther responde a essa questão dizendo
que regras e princípios representam dois ti-
pos diferentes de razões para se fundamen-
tar a ação: razões prima facie e razões compa-
rativas [on balance]:

“O primeiro tipo simplesmente jus-
tifica que uma ação deve ou não ser
executada (...). Baier designa como ra-
zões comparativas aquelas que pro-
põem que, consideradas todas as coisas,
nós devemos ou não fazer algo. Neste
caso, o proponente expressa a convic-
ção que ‘nenhuma outra razão contrá-
ria pode ser oferecida de forma capaz
de sobrepujar a razão ou razões nas
quais ele baseia seu julgamento” (Gün-
ther, 1993: 208).

Ao contrário daquelas envolvidas pelas
regras, as razões envolvidas pelos princípi-
os são razões comparativas. Essa distinção
afetará também, tendo em vista os tipos de
razões que lhes são afetas, o tipo de validade
ligada a cada um dos tipos de normas, ou
seja, a validade das regras e dos princípios.
Isso porque “uma norma que é uma razão
prima facie tem conseqüentemente apenas o
caráter de ‘dever prima facie’, enquanto um
predicado de balanço caracteriza um ‘dever’
comparativo” (Günther, 1993: 208), já que não
pré-seleciona de forma definitiva as condi-
ções e os limites de sua aplicação. Esse dever

comparativo exige que uma quantidade mui-
to maior de informações seja apresentada
para justificá-lo como razão para a ação, do
que no caso de um dever prima facie (Gün-
ther, 1993: 209). Isso também significa que
uma norma prima facie (ou seja, uma regra) é
em princípio válida em qualquer situação que
reproduza as mesmas circunstâncias previs-
tas no próprio tipo (Günther, 1993: 209), o
que não pode acontecer no caso envolvendo
princípios. Princípios, ao contrário de regras,
são fluidos e abstratos e precisam ser densi-
ficados ante o caso concreto por um esforço
discursivo-interpretativo, não se aplicando
em quaisquer situações que reproduzam suas
circunstâncias de aplicação. Isso nos traz de
volta à crítica da teoria de Alexy. Apesar de
permanecerem abstratamente válidos, os
princípios não valem incondicionalmente no
caso concreto, uma vez que nem sempre se
verificam todas as condições necessárias à
sua aplicação. Exatamente por isso, Günther
entende que a diferença entre princípio e re-
gra não diz respeito propriamente à sua es-
trutura, mas à forma de sua aplicação, ou
melhor, “às pressuposições da ação com a
qual as normas são aplicadas” (Günther,
1993: 217). A diferença, portanto, não é de
morfologia, como pretendia Alexy, mas de
aplicação. As regras

“requerem uma aplicação inequívoca
que está ligada à presença do compo-
nente condicional ‘se’ em uma situa-
ção concreta35 (...). Nem todas as carac-
terísticas da situação são relevantes,
mas somente aquelas que pertencem à
extensão semântica do componente
condicional ‘se’. (... Ao contrário,) fala-
mos em aplicar uma norma como prin-
cípio quando entramos em um proce-
dimento argumentativo que nos obri-
ga a considerar todas as característi-
cas da situação e a pesar os pontos de
vista normativos relevantes”. (Gün-
ther, 1993: 271 e 272).

Günther vai dizer que na aplicação dos
princípios é preciso levar em conta um juízo
de adequabilidade, pois um princípio, em um
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caso concreto, pode excepcionar a aplicação
de outro princípio. Essa exceção, no entanto,
não é uma exceção abstrata como aquela ine-
rente às regras, que valha para todo e qual-
quer caso, porque ela não é determinada pe-
los princípios, mas pelo caso no qual o juiz
deve realizar a exigência de Integridade, ou
seja, de justiça. Nesse ponto é evidente a
conexão da Teoria Discursiva do Direi-
to, que Günther integra juntamente com
Habermas, com o conceito de princípio
ado tado por Kohlberg, autor que prova-
velmente mais contribuiu para a compre-
ensão de uma “teoria do funcionamento
do raciocínio principiológico”.

A principal preocupação teórica desse
autor é construir uma teoria do desenvolvi-
mento moral (Kohlberg, 1981: 6), que já se
apresentava de forma embrionária em Piaget
(Piaget, 1994) e nos três níveis de moralidade
em que este pôde classificar o desenvolvimen-
to moral da criança (heteronomia, semi-au-
tonomia e autonomia moral), a fim de com-
preender como formulamos decisões acerca
de normas de ação.

Kohlberg constata, de maneira empirica-
mente comprovada, a existência, no interior
desses três níveis, de seis estágios de desen-
volvimento moral, que vão da heteronomia à
forma mais desenvolvida de autonomia mo-
ral, a saber, a argumentação baseada em prin-
cípios. Esses estágios possuem característi-
cas específicas: os dois primeiros estágios
encontram-se no nível pré-convencional, os
dois estágios intermediários no nível conven-
cional e os dois últimos estágios no nível pós-
convencional. O termo “convencional” sig-
nifica para Kohlberg “conformidade e ma-
nutenção de normas e de expectativas e acor-
dos da sociedade ou da autoridade pelo mero
fato de serem regras, expectativas ou acor-
dos da sociedade” (Kohlberg, 1992a: 187). No
nível pré-convencional, o indivíduo não che-
ga a compreender que as regras e valores se
baseiam em tal acordo, e as reificam. No ní-
vel pós-convencional, os indivíduos perce-
bem que esses acordos, por seu turno, basei-
am-se em princípios que, inclusive, podem

fundamentar a alteração desses acordos. O
nível pós-convencional, que aqui nos inte-
ressa de modo mais direto, é dividido em dois
estágios: o estágio 5 (nível do contrato social
ou da utilidade e dos direitos individuais) e
o estágio 6 (nível dos princípios éticos uni-
versais). O que difere ambos estágios é que o
estágio 5 tende a ver tais princípios como in-
trínsecos à sociedade e a conceber um escalo-
namento rígido e prévio entre esses princípi-
os. Já o estágio 6 reconhece que esses princí-
pios podem ser postulados (ou reivindica-
dos) universalmente, mas que não existe um
escalonamento rígido e prévio entre os mes-
mos porque não estão em uma relação de
subordinação, mas de coordenação entre si.
Isso significa que, apesar da pretensão uni-
versalizadora dos princípios no estágio 6, os
indivíduos desses estágios reconhecem que,
em algumas situações, é necessário não dar
curso a um princípio para que outro princí-
pio possa se atualizar de modo mais perfeito
e eficaz, princípio este considerado mais ade-
quado para a solução de um impasse de ação
determinado. Neste último estágio, a recipro-
cidade é a nota diferenciadora do modo de
solução de dilemas morais36 que lhe é pró-
prio. Para a solução de um dilema (e conse-
qüente aplicação de princípios, pois é apli-
cando-os que solucionamos, nesse estágio,
os dilemas), é preciso que cada pessoa possa
colocar-se no papel dos outros envolvidos e
pensar a solução da perspectiva de cada en-
volvido. Isso permite, por exemplo, que, com
base em um ou mais princípios, um indiví-
duo decida-se por cumprir ou descumprir
uma regra (convencional) do grupo. Por isso
afirma Kohlberg:

“Uma solução justa para um dile-
ma moral é uma solução aceitável para
todas as partes, cada qual considera-
da livre e igual e na suposição de que
nenhuma saiba que papel viria assu-
mir na situação (problemática)” (Ko-
hlberg, apud Habermas, 1989: 53).

A partir daí é possível compreendermos
a nova dimensão que Kohlberg vê nos prin-
cípios: apesar de universais (ou melhor, uni-
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versalizáveis), os princípios (práticos) não
são absolutos em todo e qualquer caso concreto.
Eles não são portanto uma solução precon-
cebida (a priori), mas uma “forma geral de
ver as situações concretas” em que se envol-
vem os seres humanos (Kohlberg, Levine e
Hewer, 1992: 295), que deve ser desenvolvi-
da e mesmo modificada nos casos concretos
(dilemas morais). Apesar de intrinsecamen-
te universais, eles são relativizáveis pelo (e
no) caso concreto. Ou, melhor dizendo, “os
princípios morais adequados consideram
o contexto” (Kohlberg, Levine e Hewer,
1992: 296. Grifo meu). Como afirmam
esses autores,

“Nossa idéia de princípio, como a
de Dewey, não é a de um princípio
como regra estabelecida; antes, enten-
demos também que um princípio é
uma forma de construir uma situação
moral concreta. É certo que a argumen-
tação com base em princípios leva a
uma compreensão do valor de respei-
tar a personalidade humana, expres-
sada por Kant como ‘Trata a cada pes-
soa como um fim em si mesma e não
somente como um meio’. Sem embar-
go, é argumentação de princípios a que
não utiliza este valor como uma regra
estabelecida, porque entende que este
valor necessita de uma interpretação
em situações concretas. Assim, pois, a
argumentação de princípios é a que en-
tende o valor da pessoa humana como
uma forma de construir uma solução
de um dilema moral, mas não entende
este valor como uma regra substancial
que dita a priori o que esta solução de-
veria ser”. (Kohlberg, Levine e Hewer,
1992: 292 e 293).

Exatamente por não serem absolutos, uma
vez que não representam soluções pré-con-
cebidas, eles não podem também ser hierar-
quizados.

Portanto, para Kohlberg, os princípios são
um ponto de partida constituinte (seja objeti-
vamente, seja subjetivamente) da própria rea-
lidade, a ser posteriormente desenvolvido

pela argumentação no processo de conheci-
mento e de ação, tendo em vista a própria
realidade, que exige sempre sua considera-
ção contextual, não sendo portanto passíveis
de hierarquização. Com a modernidade, a
tendência é pensar os princípios cada vez
mais como constituintes lógicos que orien-
tam os processos de comunicação e de argu-
mentação. Conseqüentemente, cada vez mais
os princípios são empregados como princí-
pios racionais, e não causais, da realidade.
Por isso mesmo, a tendência está em se con-
ceber que, no caso dos princípios práticos,
eles decorrem de padrões de escolhas con-
textualizadas, geralmente determinadas pelo
estágio moral da própria sociedade que se
coloca a questão acerca dos princípios.

Pelo menos em uma sociedade moralmen-
te desenvolvida, ou seja, que corresponda ao
último estágio moral pós-convencional, a
aplicação de princípios exige que se conside-
rem todos os determinantes e todas as cir-
cunstâncias do caso, ao contrário das regras,
que pré-selecionam que tipo de circunstân-
cia deve ou não ser considerada (ou seja, que
tipo de circunstância é ou não relevante), exa-
tamente porque não há um rol hierarquiza-
do de princípios a aplicar, e inclusive das
condições para sua aplicação. O termo ade-
quabilidade, utilizado por Günther, signifi-
ca que o juiz, quando excepciona concreta-
mente a aplicação de princípios concorren-
tes em um determinado caso, apenas reco-
nhece que os mesmos são ou não adequados
para realizar a exigência de Integridade e de
justiça naquela situação37. Isso leva à conclu-
são de que os princípios se diferenciam das
regras pela indeterminação maior quanto às con-
dições de sua aplicação, indeterminação ligada
ao fato de não se poder estabelecer um esca-
lonamento entre os mesmos. E essa indeter-
minação não é propriamente “um problema
da estrutura da norma; é simplesmente um
contorno do procedimento de aplicação im-
parcial” (Günther, 1993: 274).

Com isso Günther abre uma nova pers-
pectiva: não é propriamente no contexto da
justificação que podemos falar em conflitos
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de normas ligadas às razões comparativas,
mas no contexto de sua aplicação38 (Günther,
1993: 212). E, então, a questão da justiça (ou
Integridade) não se esgota no contexto de jus-
tificação.

 Como diz Carvalho Netto,
“Os princípios, ao contrário das re-

gras, como demonstra Dworkin, podem
ser contrários sem ser contraditórios,
sem se eliminarem reciprocamente. E,
assim, subsistem no ordenamento prin-
cípios contrários que estão sempre em
concorrência entre si para reger uma
determinada situação. A sensibilida-
de do juiz para as especificidades do
caso concreto que tem diante de si é
fundamental, portanto, para que pos-
sa encontrar a norma adequada a pro-
duzir justiça naquela situação especí-
fica. É precisamente a diferença entre
os discursos legislativos de justifica-
ção, regidos pelas exigências de uni-
versalidade e abstração, e os discursos
judiciais e executivos de aplicação, re-
gidos pela exigência de respeito às es-
pecificidades e à concretude de cada
caso, ao densificarem as normas gerais
e abstratas na produção das normas
individuais e concretas, que fornece o
substrato do que Klaus Günther deno-
mina senso de adequabilidade, que, no
Estado Democrático de Direito, é de se
exigir do concretizador do ordenamen-
to ao tomar suas decisões” (Carvalho
Netto, 1996: 146).

Os princípios jurídicos devem ser aplica-
dos nos limites e nos contornos das circuns-
tâncias fáticas (adequabilidade), o que não
quer dizer que eles sejam propriamente de-
terminados por essas circunstâncias. Antes,
eles funcionam como pressupostos que ori-
entam os processos de aplicação das regras e
dos próprios princípios jurídicos, que trans-
ferem correção a esses processos. O conflito,
na verdade, é fruto da concorrência de prin-
cípios distintos em um caso concreto. Como afir-
mava o próprio Alexy,

“quando tem que se passar do amplo
mundo do dever-ser ideal ao estreito

mundo do dever-ser definitivo ou real,
produzem-se colisões ou, para usar
outras expressões freqüentes, tensões,
conflitos e antinomias” (Alexy, 1993b:
133).

Com isso tocamos o ponto em que a teoria
de Habermas (e Günther) volta a Peirce, para
quem o logical leading principle (princípio ló-
gico condutor) é responsável pela transferên-
cia da racionalidade das premissas à con-
clusão39, e que, agora, permite compreender
a diferença entre princípios e regras também
nos discursos de justificação.

Os princípios (jurídicos) são, no plano da
justificação, o fundamento (formal) normati-
vo dos demais direitos, o seu ponto de parti-
da, como na célebre definição de Aristóteles40.
É a isso que Canotilho se refere ao dizer que
os princípios, entre outras características,
possuem o caráter de fundamentabilidade do
sistema, e portanto uma natureza normoge-
nética, uma vez que “são fundamento de re-
gras, isto é, são normas que estão na base ou
constituem a ratio de regras jurídicas” (Ca-
notilho, 1993: 167).

Como não podemos pensar propriamen-
te em uma hierarquia entre esses princípios,
talvez devêssemos abandonar, no plano da
justificação, o modelo piramidal de represen-
tação do sistema jurídico, como apresentado
por Kelsen. Ao invés de recorrermos a um
modelo escalonado que remete, em última
instância, a validade de todas as normas a
apenas uma norma, talvez devamos pensá-
lo como um sistema composto por várias
normas-origem, já que não podemos reduzir
os princípios uns aos outros, uma vez que
eles são expressão do pluralismo das socie-
dades complexas contemporâneas41. Nas
sociedades pluralistas, em que muitas vezes
competem em pé de igualdade argumentos e
projetos de vida, a democracia só pode ser
levada a sério se considerarmos que os prin-
cípios jurídicos são expressão dessa diversi-
dade, e que por isso mesmo concorrem entre
si em pé de igualdade, não se podendo esta-
belecer, a priori, uma hierarquia entre si.

É interessante que, na teoria do direito
contemporânea, esse modelo não seja abso-
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Notas
 1 Kant, por exemplo, dizia na Crítica da Razão

Pura: “é um antigo desejo (...) poder encontrar, em
vez da variedade sem fim das leis civis, seus princí-
pios; pois só aí está o segredo de simplificar a legis-
lação”, Cf. KANT, Immanuel. Kritik der reinen ver-
nunft – 2ª Aufl. In:_____. Kant’s Werke. vol. III. Ber-
lin, Georg Reimer, 1911. p. 239.

2 Cf. BOBBIO, Norberto. Teoria generale del dirit-
to . Torino, G. Giappichelli, 1993. p. 271; da mesma
forma em BOBBIO, Norberto. Contributi ad un dizio-
nario giuridico. Torino, Giappichelli, 1994. p. 264.

3 Cf., FRANÇA, R. Limongi. Dos princípios gerais
do direito como complemento da lei omissa. São Paulo,
[s.n.], 1963. p. 234.

4 Alexy, por exemplo, define a norma como o
significado de um enunciado que diz que algo deve-
ser. ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamen-
tales. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales,
1993b: 83. Como tanto as regras quanto os princípi-
os expressam que algo deve-ser (juridicamente), am-
bos devem ser entendidos como normas jurídicas

lutamente refutado. Ferraz Jr., por exemplo,
já aponta para um modelo composto não de
uma única norma origem, mas de várias:

“os sistemas normativos contêm não
uma única, mas várias normas-origem
e correspondentes séries normativas,
constituindo um todo coeso, integra-
do, não necessariamente hierárquico,
regido não pelo princípio regressivo a
um ponto inicial e irradiador único, mas
pelo princípio da eqüifinalidade, isto é,
que um mesmo ponto final pode ser atin-
gido a partir de diversas origens e por
diversos meios” (Ferraz Jr., 1994: 237).

É de se notar que, no momento atual, a
concepção dos princípios jurídicos

“não pode desvincular-se de uma refe-
rência à Constituição. Porque a Cons-
tituição, por ser a Norma jurídica su-
prema da organização jurídica de uma
Nação, não só encerra os princípios
gerais do ordenamento e reflete a filo-
sofia da vida jurídica – no dizer de Per-
lingieri –, senão que, ademais, enquan-
to ‘síntese das aspirações de um povo’–
na expressão de Battle –, é lógico que
de alguma maneira consagre os prin-
cípios básicos de sua organização”
(Arce Y Flórez-Valdés, 1990: 13).

No plano da justificação, a Constituição
desempenha um papel especial quanto aos
princípios no Estado Democrático de Direi-
to. Apesar de não poder ser concebida como
o único repositório dos mesmos, é tarefa sua,
por excelência, indicar (e preservar) aqueles
princípios reputados mais importantes pe-
los cidadãos por meio do representante cons-
tituinte sensível à sociedade. A concorrência
entre os princípios constitucionais revela
uma característica fundamental da socieda-
de em que existe um Estado Democrático de
Direito: não é possível hierarquizar os prin-
cípios constitucionais porque são, todos eles,
igualmente valiosos para a auto-identifica-
ção de uma sociedade pluralista. É o conjun-
to deles, e não um ou outro, que revela quem
somos e quem queremos ser. A concorrência
dos princípios deriva do fato que nossa iden-
tidade é uma identidade pluralista.

A questão que se coloca é: como solucio-
nar a tensão entre princípios expressos na
Constituição? No contexto do Estado Demo-
crático de Direito, devemos procurar solucio-
nar os impasses gerados nos discursos de
aplicação sem abrirmos mão, na medida
possível, do maior número possível de
princípios. Só assim uma sociedade plura-
lista terá sua auto-identidade (também plu-
ralista) preservada. Mas também não deve-
mos excluir a possibilidade de ocorrência de
situações em que isso seja impossível. Em
ambos os casos, o procedimento capaz de dar
um curso para a tensão entre os princípios
(sobretudo os princípios constitucionais) é
aquele que envolve a racionalidade discursi-
va (ou seja, que avalia por meio de razões a
correção normativa envolvida por esses prin-
cípios para o caso concreto), que não é neu-
tra a argumentações práticas (Habermas,
1994:549). Sendo possível ou não a aplica-
ção do maior número de princípios constitu-
cionais, o que se deve sempre buscar em tais
procedimentos é a imparcialidade na funda-
mentação e aplicação de normas jurídicas
(Habermas, 1994: 563), ou, para retomarmos
o conceito de Dworkin, Integridade.
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ALEXY, Robert. Sistema jurídico, princípios jurídi-
cos y razón practica. Derecho y razón practica. Méxi-
co, Fontamara, 1993a. p. 11.

5 Dizer que o sistema jurídico é dinâmico decorre
do fato que a vinculação que existe entre as normas
jurídicas não se dá em razão de seu conteúdo, como
na moral, mas em razão da autorização (uma nor-
ma, por exemplo a Constituição, autoriza um po-
der, por exemplo o legislativo, a produzir outras
normas válidas, por exemplo a lei, que, se não viola-
rem os limites estabelecidos pela norma superior,
são tidas como pertencentes ao ordenamento jurídi-
co, isto é, são tidas como válidas).

6 O próprio Bobbio já havia percebido que nem
todos os princípios se formam a partir de generali-
zação de outras normas particulares. BOBBIO, Nor-
berto. Contributi ad un dizionario giuridico. Torino, G.
Giappichelli, 1994. p. 277.

7 Tais princípios não generalizam outras normas.
Antes, as outras normas é que se subsumem a tais
princípios.

8 Uma contradição, ensina-nos a lógica, consiste
em uma situação em que dois enunciados não po-
dem ser nem ao mesmo tempo verdadeiros, nem
simultaneamente falsos. Em termos jurídicos, uma
situação em que duas normas não podem ser am-
bas válidas ou ambas inválidas, só podendo ocorrer
a situação em que uma seja necessariamente válida
e a outra necessariamente inválida. Cf. infra nota 13.

9 Por exemplo, em um período com um índice
inflacionário altamente elevado, um credor argumen-
ta em favor de sua pretensão levantando o princípio
segundo o qual os pactos devem ser obedecidos. Já
o devedor argumentará, defendendo-se, o princípio
contido na cláusula rebus sic stantibus.

10 É evidente que, como adverte Alexy, existe tam-
bém uma variação quanto ao número de situações a
que um determinado princípio se aplica ou não. Al-
guns se aplicam a um maior número de casos e,
assintoticamente, a quase todos os casos. É o exem-
plo alemão do princípio fundamental da dignidade
da pessoa humana. Isso porque, para o Tribunal
Constitucional Alemão, “existe um amplo grupo de
condições de precedência nas quais existe um alto
grau de segurança acerca de que, sob elas, o princí-
pio [da dignidade da pessoa humana] (...) preceda
aos princípios opostos”. ALEXY, Robert. Teoria de
los derechos fundamentales. Madrid, Centro de Estu-
dios Constitucionales, 1993b. p. 106. É a isso que o
Tribunal Constitucional Alemão dá o nome de “âm-
bito essencial absolutamente protegido”. Não signi-
fica, portanto, que haja uma precedência absoluta,
mas uma probabilidade muito elevada de prece-
dência, pois “quase não existem razões jurídico-cons-
titucionais indemovíveis para uma relação de prefe-
rência em favor da dignidade da pessoa sob deter-
minadas condições”. ALEXY, Robert. Teoria de los
derechos fundamentales. Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1993b. p. 109. Da mesma forma
no caso brasileiro. Por exemplo: o princípio da prote-

ção à vida não tem, no Brasil, precedência absoluta e
incondicionada sobre qualquer outro, como uma lei-
tura apressada do art. 5º  da Constituição Federal
poderia sugerir. Há casos em que o dever de prote-
ção do Estado deve ser colocado acima daquele prin-
cípio. O que ocorre é que as condições fáticas para
que este princípio tenha precedência sobre aquele
(ou seja, a existência de guerra externa) são tão re-
motas que, na prática, aquele outro princípio tem
sempre gozado de precedência.

11 Cf. GALUPPO, Marcelo Campos. A releitura
dos Princípios Gerais do Direito como Princípios Ju-
rídicos na década de 80: Alexy e a caracterização
axiológica dos princípios jurídicos. Direito, discurso e
democracia . O princípio jurídico da igualdade e a
autocompreensão do Estado Democrático de Direi-
to. Belo Horizonte, UFMG, 1998. Tese de Doutora-
do. p. 65-80.

12 Veja nota 4.
13 O termo contraditório aqui é empregado como

o faz a lógica clássica e significa: são incompatíveis
por não ser possível a existência simultânea das si-
tuações descritas (ou prescritas) em ambas as pro-
posições, ou seja, a validade de uma proposição
implica a invalidade da outra, e a invalidade de
uma proposição também implica a validade da
outra. Cf. COPI, Irving M. Introdução à lógica . 2.
ed. São Paulo, Mestre Jou, 1978. p. 146 e ss. Ve j a
nota 8.

14 Essa importância, é preciso lembrar, é sempre
uma importância avaliada para uma comunidade ,  e
não necessariamente para todas comunidades.

15 O primeiro autor a defender esse ponto de
vista foi, provavelmente, Josef Esser. Cf. GALUPPO,
Marcelo Campos. A contribuição de Esser para a
problemática dos princípios jurídicos. Direito, dis-
curso e democracia. O princípio jurídico da igualdade
e a autocompreensão do Estado Democrático de
Direito. Belo Horizonte, UFMG, 1998. Tese de Dou-
torado. p. 49-64.

16 Para uma resposta de Alexy a Habermas, con-
ferir ALEXY, Robert. Jürgen Habermas’s Theory of
Legal Discourse. ROSENFELD, Michel, ARATO,
Andrew (orgs.). Habermas on Law and Democracy: cri-
tical exchanges. Berkeley and Los Angeles, Universi-
ty of California Press, 1998. p. 228-231.

17 Enquanto a axiologia é uma teoria dos valores,
a deontologia é uma teoria dos deveres. LALANDE,
André. Vocabulaire technique et critique de la philoso-
phie. 8.  ed. rev. e aum. Paris, Presses Universitaires
de France, 1960. p. 104-216.

18 Já Esser criticava a tendência do modo de ar-
gumentar axiomático em se hierarquizar os princípi-
os. Como ele diz, apoiando-se em Simonius, “não
existe um ‘princípio supremo’, já que todas as fun-
ções do direito podem-se expressar em princípios
que cada vez atuam antinomicamente”. ESSER, Jo-
sef. Princípio e norma en la elaboración jurisprudencial
del derecho privado. Barcelona, Bosch, 1961. p. 64 e
passim, existindo portanto uma “tensão polar entre
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vários princípios”, ESSER, Josef. Princípio e norma en
la elaboración jurisprudencial del derecho privado. Bar-
celona, Bosch, 1961. p. 103., tensão esta inerente às
sociedades pluralistas e multiculturais.

19 Ao criticar a concepção axiológica do direito,
não quero dizer com isso que as normas não possam
conter valores, mas que o seu caráter vinculante de-
corre não do valor que contêm, mas do fato mesmo
de elas serem normas, ou seja, deveres, que revelam
não apenas quem somos, mas também, ao contrário
dos valores, quem desejamos ser, estabelecendo um
projeto para nossa própria sociedade.

20 Habermas está-se referindo à hipótese da pos-
sibilidade de uma fundamentação universal, que fun-
ciona normativamente para avaliação de argumen-
tações morais ou jurídicas. Habermas demonstra
que esse é um pressuposto normativo (contrafático)
que pode não corresponder à realidade sem com
isso deixar de ser, em si, válido. O princípio demo-
crático, envolvido nos discursos jurídicos, pressu-
põe que toda argumentação real se dá no contexto
de uma comunidade real, sendo portanto uma ar-
gumentação circunstancial  e contingente, apesar de
também orientada por critérios de imparcialidade e
de universalidade. A distinção que aqui está sendo
invocada é a distinção entre a comunidade real de
comunicação e a comunidade ideal de comunica-
ção, que já explorei em outro lugar. GALUPPO,
Marcelo Campos. O princípio jurídico da igualdade
e a autocompreensão do Estado Democrático de
Direito. Direito, discurso e democracia. Belo Horizonte,
UFMG, 1998. Tese de Doutorado.

21 Lembremo-nos, por exemplo, da importância
que Aristóteles conferia ao ethos, à pólis e à phrónesis
em sua ética.

22 Procedendo da diferenciação entre comando e
conselho elaborada por Hobbes no Leviatã , Bobbio
conclui que a diferença mais importante entre co-
mando e conselho diz respeito ao comportamento
da pessoa do destinatário, pois enquanto estes “são
obrigados a seguir um comando, têm a faculdade de
seguir um conselho”. BOBBIO, Norberto. Teoria ge-
nerale del diritto. Torino, G. Giappichelli, 1993. p. 72.

23 É interessante notar que essa axiologização do
direito goza de muitos adeptos, nem sempre consci-
entes, na Alemanha. Veja-se, por exemplo, o seguin-
te texto de Hesse: “Os bens constitucionalmente pro-
tegidos devem ser ordenados uns perante os outros
de tal forma que cada um deles ganhe realização.
Onde há colisão, não se pode, em precipitadas com-
pensações de interesse ou de valores, sacrificar um
ao custo do outro.” HESSE, Konrad. Grundzüge des
Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland. 20.
ed. Heidelberg, C. F. Müller, 1995. p. 28.

24 No plano da aplicação, efetivamente ocorrem
questões de concorrência (e não de contradição entre
princípios), e discursivamente, agora com base não
mais nas normas, mas nos fatos envolvidos no caso

concreto, é possível fazer um princípio concorrente
passar para um segundo plano, a fim de dar uma
solução para um caso que não permita a compatibi-
lização de dois princípios. Para a diferenciação dos
dois planos, ver GÜNTHER, Klaus. Application Dis-
courses in Morality and Law. The Sense of Appropri-
ateness. Albany, State University of New York, 1993.

25 Um estudo interessante sobre esse conceito
encontra-se em CHUEIRI, Vera Karam de. A dimen-
são jurídico-ética da razão: o liberalismo jurídico de
Dworkin. In : ROCHA, Leonel Severo (org.) et alii.
Percursos da teoria jurídica contemporânea. Parado-
xos da auto-observação. Curitiba, JM Editora, 1997. p.
182 e ss.

26 Sobre a questão da tese da “resposta correta”,
ver DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously.
Cambridge: Harvard University Press, 1978, em es-
pecial p. 331-338 e DWORKIN, Ronald. A Matter of
Principle. Cambridge: Harvard University Press, 1985,
p. 119-145. Evidentemente, como aponta CHUEIRI,
Vera Karam de. A dimensão jurídico-ética da razão:
o liberalismo jurídico de Dworkin. In : ROCHA, Leo-
nel Severo (org.) et alii. Percursos da teoria jurídica
contemporânea. Paradoxos da auto-observação. Curiti-
ba, JM Editora, [s.d.], p. 171 e ss., a “resposta corre-
ta” significa para Dworkin apenas a melhor respos-
ta possível.

27 Isto é aquilo que Dworkin chama de tese dos
direitos, que concerne à disputa entre argumentos de
política e princípios jurídicos na fundamentação de
decisões em casos difíceis. Ver DWORKIN, Ronald.
Taking Rights Seriously . Cambridge, Harvard Uni-
versity Press, 1978. p. 82 e ss.

28 Habermas adverte que, nos Estados Democrá-
ticos de Direito, apenas o legislador tem acesso tan-
to às questões morais quanto às ético-políticas e
pragmáticas. HABERMAS, Jürgen. Beiträge zur
Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen
Rechtsstaats. Faktizität und Geltung, 2 ed. Frankfurt.
Suhrkamp, 1994. p. 235.

29 Assim, cobra novo sentido a frase do Tribunal
Constitucional Alemão segundo a qual nenhum prin-
cípio “goza simplesmente de primazia em frente de
outro” ALEXY, Robert. Sistema jurídico, princípios
jurídicos y razón practica. Derecho y razón practica .
México, Fontamara, 1993a. p. 13. todos os princípios
possuem a possibilidade de excepcionar a aplicação
de outros princípios.

30 E isso porque, em alguns casos, as condi-
ções (jurídicas e fáticas) que compõem o proble-
ma tornam um princípio adequado e outro ina-
dequado à solução do caso, para usar a termino-
logia de Günther.

31 Como mostrei em outro lugar, GALUPPO,
Marcelo Campos. O princípio jurídico da igualdade e
a autocompreensão do Estado Democrático de Direi-
to. Direito, discurso e democracia. Belo Horizonte, UFMG,
1998. Tese de Doutorado, a sua independência de-
corre do fato que são expressão do pluralismo das
sociedades contemporâneas .
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32 Vale  d izer :  os  pr incípios  podem-se  ex-
cepcionar em sua aplicação,  apesar  de não se
revogarem mutuamente .

33 Preciso advertir que entendo que a interpreta-
ção é um ato de atribuição discursiva de sentido.
Portanto, não é o caso de se descobrir um sentido,
mas de atribui-lo . É preciso lembrar que mesmo a
norma não é algo que tenha existência per se. Já Kel-
sen entendia, na Teoria Pura do Direito, que a norma
é o sentido que podemos encontrar em um costume
ou em um texto normativo, que por isso mesmo
funciona como esquema de interpretação. Mas esse
sentido não é encontrado pelo intérprete como algo
já existente no texto. Ao contrário, ele é atribuído por
meio da argumentação jurídica, argumentação que
possui diferenças, caso se trate de um discurso de
aplicação ou um discurso de justificação. Evidente-
mente, essa atribuição do sentido é algo que vai lon-
ge da discricionariedade do juiz no julgamento do caso
concreto. As condições dessa atribuição de sentido
pressupõem antes a existência de uma comunidade
(no caso, jurídica) lingüisticamente estruturada, o que
significa que esse sentido é atribuído por intermédio
do discurso e da universalização. Sobre a questão
da hermenêutica, seria interessante a leitura de HA-
BERMAS, Jürgen. In: Para a crítica da hermenêutica
de Gadamer. Dialética e hermenêutica . Porto Alegre,
L&PM, 1987. 136 p.

34 Dizer que não perdem sua validade significa
que continuam válidas e apenas não são aplicadas.

35 Isso significa que a estrutura das normas
jurídicas genéricas preconizada por Kelsen é, na
verdade, a estrutura de um tipo de normas jurídi-
cas: as regras.

36 Para a caracterização dos dilemas morais, ver
sua formulação em KOHLBERG, Lawrence. Psico-
logia del desarrollo moral. Los nueve dilemas hipotéti-
cos. Bilbao, Desclée De Brouwer, 1992b. p. 589-599.

37 O que significa que os princípios são normas que
valem em um contexto (mas não, necessariamente, e
ao contrário do que pensavam Del Vecchio e Bobbio,
em qualquer situação).

38 Sobre as diferenças entre os discursos de apli-
cação e discursos de justificação, ver GÜNTHER,
Klaus. Application Discourses in Morality and Law.
The Sense of Appropriateness. Albany, State Universi-
ty of New York, 1993. p. 23-58; e HABERMAS, Jür-
gen. Remarks on Discourse Ethics. Justification and
Application. Cambridge, MIT, 1993. p. 35-39.

39 Ver, a propósito, GALUPPO, Marcelo Cam-
pos. Peirce. O princípio jurídico da igualdade e a
autocompreensão do Estado Democrático de Direi-
to. Direito, discurso e democracia. Belo Horizonte,
UFMG, 1998. Tese de Doutorado. p. 102 e 103.

40 No livro V da Metafísica , a partir da reunião
dos vários sentidos da palavra “princípio”, Aristó-
teles vai apontar seu sentido básico: “Chama-se prin-
cípio, em primeiro lugar, (a) ao ponto de uma coisa
desde onde alguém pode começar a mover-se; por
exemplo, o princípio da longitude e do caminho será,

por esta parte, leste, e pela contrária, oeste. Em se-
gundo lugar, se chama também princípio (b) ao ponto
desde onde cada coisa pode fazer-se do melhor modo;
por exemplo, a instrução não deve às vezes principi-
ar-se desde o primeiro e desde o princípio da coisa,
mas desde onde com mais facilidade pode aprender
o discípulo. Em terceiro lugar, se chama princípio (c)
aquele desde o qual, sendo intrínseco à coisa, esta
começa a se fazer; por exemplo, de uma nave, a
quilha, e de uma casa, a argamassa [...]. Em quarto
lugar, (d) aquilo desde o que, sem ser intrínseco à
coisa, esta começa a fazer-se e desde onde principi-
am naturalmente o movimento e a mudança; por
exemplo, o filho, desde o pai e a mãe, e a luta, desde
a injúria. Em quinto lugar, (e) aquilo cujo desígnio
faz que se movam as coisas que se movem e mudem
as que mudam, como nos Estados os magistrados,
as potestades, os reinos e as tiranias se chamam
princípios [...]. Ademais, (f) o ponto desde onde uma
coisa chega a ser cognoscível também se chama prin-
cípio da coisa; por exemplo, as demonstrações, as
premissas. [...] A todos os princípios é comum ser o
primeiro desde o qual algo é ou se faz ou se conhece. E
destes (princípios) uns são intrínsecos e outros ex-
trínsecos”. ARISTÓTELES. Metafísica de Aristóteles.
Trad. por Valentín García Yebra. 2. ed. Madrid, Gre-
dos, 1990.  p. 216-218. Grifo meu.

41 Adverte Baracho que existe um princípio, cons-
titucionalmente adotado no Brasil, que é o princípio
do pluralismo BARACHO, José Alfredo de Oliveira.
In A plenitude da cidadania e as garantias constitu-
cionais e processuais. Teoria Geral da Cidadania. São
Paulo, Saraiva, 1995. p. 33.
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1. Noção de “empresa” e a sua
introdução no Direito

1.1. O conceito econômico de empresa

“Empresa” é uma expressão usada vul-
garmente na linguagem comum. Nessa lin-
guagem, a “empresa” tem diversas acep-
ções. Ora é a empresa “X” que explora uma
determinada atividade, ou é a pessoa “Y”
que é dona da empresa “Z”.

Essa noção de empresa, da maneira como
é utilizada na linguagem comum, tem um
conteúdo manifestamente econômico. Nes-
sa acepção econômica, a empresa significa
a organização ou entidade que exerce uma
atividade econômica.

O conceito econômico de empresa cor-
responde à evolução da atividade econômi-
ca. Na verdade, no começo, a atividade eco-

A noção jurídica de empresa
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nômica era exercida de forma individual.
Nessa situação, era muito fácil identificar a
atividade com a pessoa física que a exercia.
Nesse estágio, a noção de empresa era dis-
pensável, pois a “organização que exercia a
atividade econômica” era a pessoa física.

Posteriormente, o desenvolvimento foi
impondo outras formas de organização para
o exercício da atividade econômica. Deu-se,
então, o surgimento das sociedades comer-
ciais. A atividade não era mais exercida por
uma única pessoa física, mas por um con-
junto de pessoas físicas.

Em seguida, apareceram ainda novos
modos de exercício da atividade econômi-
ca. Por exemplo, quando o Estado passou a
intervir diretamente na economia, realizan-
do diretamente atividades próprias dos
agentes econômicos. Houve assim o exercí-
cio organizado de uma atividade econômi-
ca, não por um grupo de pessoas, mas por
uma única pessoa, o Estado.

Em razão da evolução histórica, o con-
ceito de indivíduo deixou de servir para
identificar a “organização que exercia uma
atividade econômica”. Era necessário criar
um novo conceito, para identificar o elemen-
to que exerce a atividade econômica. Surgiu
assim a noção de “empresa”.

Desse modo, a empresa aparece como
uma unidade econômica. É uma unidade
econômica na medida em que é uma unida-
de autônoma, de produção ou de circulação
de bens ou de serviços, ou seja, uma unida-
de de produção de riqueza.

Para a empresa poder exercer essa ativi-
dade de produção ou de circulação de bens
ou de serviços, é necessária a reunião de al-
guns elementos. Com efeito, para se trans-
formar em unidade econômica, a empresa
surge como uma organização de fatores de
produção; de um lado o capital, do outro, o
trabalho. Capital aqui entendido não so-
mente o dinheiro, mas também outros bens
valorizáveis economicamente. Por seu lado,
por trabalho não se compreende somente o
trabalho assalariado; é preciso incluir tam-
bém o trabalho das pessoas que dirigem e
organizam a empresa.

Nessas condições, a empresa surge como
a organização dos fatores de produção, ca-
pital e trabalho, cujo objeto é a produção ou
a circulação de bens ou serviços.

Essa definição expõe claramente os ele-
mentos fundamentais da empresa do ponto
de vista econômico: primeiro, o capital; se-
gundo, o trabalho.

A esses dois elementos soma-se um ter-
ceiro elemento fundamental, pelo menos nas
economias liberais, que é o risco. Só existe
empresa quando a atividade é exercida com
risco para aquela unidade econômica. Ou
seja, a unidade econômica corre o risco dos
resultados positivos ou negativos da ativi-
dade exercida.

Um outro elemento que também tem sido
algumas vezes utilizado para identificar a
empresa é o intuito de lucro. Porém, anali-
sar a empresa sob a ótica do intuito do lucro
só faz sentido com relação às empresas ca-
pitalistas que pertençam ao setor privado.

Na verdade, mesmo numa economia ca-
pitalista, existem empresas que não têm a
característica do intuito de lucro. São nor-
malmente as empresas do setor público. Es-
sas empresas muitas vezes são obrigadas –
em virtude da missão pública que as orien-
ta – a exercer atividade sem intuito de lucro
ou exercer atividade em que a possibilidade
de ter uma elevada rentabilidade é mais re-
duzida 1.

Por exemplo, algumas companhias de
aviação em determinados países são obri-
gadas a fazer certos vôos sabidamente defi-
citários. Na verdade, com objetivo de inte-
grar as diferentes regiões do país, o Estado
impõe às empresas a realização de tais ati-
vidades, necessárias para que as cidades do
interior não fiquem abandonadas.

Dessa forma, não é razoável colocar o
intuito de lucro como requisito para a atri-
buição da qualidade de empresa.

1.2. A adoção de um conceito jurídico de
empresa

Dentro desse quadro econômico, a inten-
ção do presente artigo é analisar se a “em-
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presa”, tal como definida economicamente,
tem algum significado ou conteúdo jurídico
próprio.

Com efeito, a noção jurídica de “empre-
sa” tem suscitado alguma controvérsia.

Na verdade, o problema da transposição
do conceito econômico de “empresa” para o
Direito decorre do modo como a empresa é
definida do ponto de vista econômico.

A adoção de uma noção jurídica de em-
presa implica escolher entre dois caminhos.
Ou se adota o conceito de “empresa” como
uma categoria já existente no direito comer-
cial ou, então, a noção de empresa terá de
ser muito mais abrangente do que as cate-
gorias tradicionais do direito empresarial.

A primeira solução, mais fácil, consiste
em equiparar a empresa ao comerciante in-
dividual ou às sociedades comerciais.

No entanto, essa é também a solução
menos rica, pois implica renunciar a qual-
quer novidade ou aporte que a noção de
empresa possa trazer para o direito. Mesmo
assim, alguns, mais radicais, adotaram essa
solução e proclamaram que a empresa não
tem qualquer significado jurídico2.

No entanto, com a evolução da ativida-
de econômica, o Direito torna-se cada vez
mais permeável à noção da empresa. Essa
evolução se faz sentir principalmente em três
aspectos.

 O primeiro é o alargamento do conceito
de atividade econômica. Ou seja, é cada vez
mais freqüente a atribuição de um caráter
econômico às diferentes atividades que são
regulamentadas pelo Direito. Antigamente
havia determinado número de atividades às
quais ninguém reconhecia um caráter eco-
nômico, como era o caso de determinados
serviços prestados pelo Estado. Por exem-
plo, a atividade de distribuição do correio
era uma atividade tipicamente do Estado.
Era uma atividade que não tinha conteúdo
econômico, pois se tratava de um serviço
prestado pelo Estado ao particular.

 Outro exemplo é o da saúde. Oferecer
assistência médica era uma função do Esta-
do, não era uma função das entidades pri-

vadas. O fornecimento de serviços de saúde
era uma das funções do Estado, destituída
de caráter econômico. Portanto, o médico
exercia sua atividade como um serviço pú-
blico. Acresce que, no passado, não existiam
entidades oferecendo planos de saúde como
temos hoje.

Atualmente, a atividade da saúde é uma
atividade de características marcadamente
econômicas. O indivíduo é obrigado a ter
um plano de saúde para poder se tratar.
Todas as atividades ligadas à saúde passa-
ram a ter um conteúdo econômico.

A atribuição de um caráter econômico
às atividades resulta da retirada do Estado
de vários setores da vida social. A partir do
momento em que o Estado se nega a realizar
um determinado número de atividades, es-
sas atividades passam necessariamente a
ser exercidas pela iniciativa privada. Ora, a
iniciativa privada, por definição, dá um con-
teúdo econômico a essas atividades, pois a
retribuição econômica/financeira é a pedra
filosofal da iniciativa privada.

O segundo aspecto da evolução históri-
ca que favorece a introdução do conceito de
empresa no Direito é a profunda transfor-
mação de que o Direito foi objeto, tornando-
se bem mais flexível.

Essa enorme transformação é demons-
trada pelo aparecimento de uma série de
“equações” novas, tais como a dissociação
que houve, e que foi fundamental para o de-
senvolvimento das sociedades, entre o con-
ceito de propriedade e o conceito de contro-
le ou administração.

Um caso típico é o da sociedade anôni-
ma. Não a existente no Brasil, pois as socie-
dades anônimas brasileiras, cotadas nas
Bolsas, são todas controladas por uma enti-
dade pública ou privada. Aliás, o Brasil per-
deu a grande oportunidade de criar a ver-
dadeira sociedade anônima com as privati-
zações porque estas privilegiaram a venda
em bloco do controle das empresas e não a
pulverização do controle pelo público, de
forma a não existir uma pessoa ou um gru-
po que isoladamente pudesse exercer o con-
trole sobre a empresa privatizada.
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No entanto, no capitalismo mais avan-
çado, temos situações em que a proprieda-
de pertence a uns e a administração perten-
ce a outros. No livro “Os Bárbaros no Por-
tão”3, narra-se a história da compra da RJR
Nabisco por um grupo de empresários. A
RJR Nabisco era uma das sociedades mais
importantes dos Estados Unidos, sendo que
suas ações estavam totalmente pulveriza-
das. Ninguém tinha individualmente mais
do que 5% ou 6% do capital social dessa
sociedade. Era um caso típico em que se ti-
nha, de um lado, a administração e, de ou-
tro, os diversos proprietários.

O terceiro aspecto da evolução do Direi-
to que favorece a adoção de um conceito ju-
rídico para a empresa é o progressivo enfra-
quecimento da personalidade jurídica das
sociedades comerciais.

A noção de personalidade jurídica apa-
receu primeiramente com relação às pessoas
físicas.

As pessoas jurídicas mercantis surgem
somente no momento em que foram criadas
as companhias de navegação para permitir
a exploração de grandes empreendimentos
marítimos.

Porém, o conceito moderno de persona-
lidade jurídica das sociedades comerciais
surgiu somente no final do século passado
e principalmente no começo desse século,
quando se passou a atribuir, automatica-
mente, a personalidade jurídica a qualquer
tipo de sociedade.

A atribuição sistemática da personalida-
de jurídica às sociedades comerciais foi um
passo decisivo para a modernização do di-
reito comercial.

Tratou-se de uma inovação revolucioná-
ria na medida em que abriu o caminho para
a limitação da responsabilidade do comer-
ciante, com a criação indireta de patrimônios
de afetação, ultrapassando a idéia de uni-
versalidade do patrimônio individual.

Com efeito, em uma primeira fase, a gran-
de novidade da personalidade jurídica con-
sistia em criar uma figura, um ente de direi-
to, atribuir a esse ente uma parcela do patri-
mônio dos sócios e estabelecer que essa par-

cela responderia pelas atividades empresa-
riais exercidas pelos sócios por meio desse
ente. Foi assim concedido um instrumento
poderoso a todos aqueles que queriam co-
merciar sem colocar em risco a totalidade
do seu patrimônio pessoal.

Essa limitação da responsabilidade do
comerciante, por meio da personalidade ju-
rídica das sociedades comerciais, foi depois
desenvolvida e melhorada quando foi cria-
da a figura das sociedades de responsabili-
dade limitada. Isto é, sociedades em que,
uma vez integralizado o capital social, ne-
nhuma responsabilidade pode ser atribuí-
da aos sócios pelos prejuízos causados pelo
exercício da atividade social.

Só que, se a personalidade jurídica foi
uma das razões do grande sucesso e do gran-
de desenvolvimento das atividades comer-
ciais, foi também rapidamente ultrapassa-
da pela própria dinâmica das atividades co-
merciais.

A partir de dado momento, sentiu-se que
havia uma inadequação da personalidade
jurídica para responder a determinadas si-
tuações.

Um sintoma desse fato foi a criação pre-
toriana da teoria da desconsideração da per-
sonalidade jurídica. Ou seja, a desconside-
ração motivada por exercício abusivo do di-
reito de constituir uma sociedade. Essa idéia
da desconsideração da personalidade jurí-
dica foi, em seguida, adotada – de forma
pouco feliz, note-se de passagem – pelo di-
reito positivo4.

Em razão desses três fatores – alargamen-
to do conceito de atividade econômica, fle-
xibilização dos conceitos jurídicos e enfra-
quecimento da noção de personalidade ju-
rídica das sociedades –, hoje, no Direito,
criou-se um clima favorável ao aparecimen-
to de um conceito jurídico de empresa.

Com efeito, por um lado, o Direito pas-
sou a ter um caráter cada vez mais econômi-
co e, por outro lado, os conceitos formais
ligados à definição do sujeito de direito fo-
ram flexibilizados. Ou seja, houve a consta-
tação que determinados conceitos jurídicos
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ligados à figura do comerciante, e que eram
conceitos tradicionais, como a personalida-
de jurídica, não mais correspondem plena-
mente às realidades econômicas.

Portanto, abriu-se assim uma porta para
o aparecimento de manifestações jurídicas
da empresa.

2. As manifestações jurídicas do
conceito de empresa

2.1. A empresa no direito do trabalho

A primeira manifestação do conceito ju-
rídico de “empresa” dá-se no Direito do Tra-
balho, fundamentalmente nos arts. 2º e 10
da CLT.

Diz o art. 2º que se considera emprega-
dor a empresa individual ou coletiva que,
assumindo os riscos da atividade econômi-
ca, admite, assalaria e dirige a prestação
pessoal do serviço.

Nessa definição, há um acolhimento
praticamente perfeito, por parte do Direito,
da noção econômica de empresa.

 Na definição supra , sobressai a noção
de atividade econômica e a noção de risco
da atividade econômica. Ou seja, a empresa
surge enquanto atividade econômica e en-
quanto entidade responsável pelos riscos
dessa atividade econômica.

Por seu lado, o § 1º do art. 2º diz que
equiparam-se ao empregador os profissio-
nais liberais, as instituições beneficentes, as
associações recreativas ou as instituições
sem fins lucrativos.

A construção desse parágrafo merece al-
guns reparos. Em primeiro lugar, a utiliza-
ção do termo “equiparam-se” está correta
com relação às instituições beneficentes, às
associações recreativas e às instituições sem
fins lucrativos. Com efeito, são obviamente
entidades que, por não exercerem uma ati-
vidade econômica, não podem ser propria-
mente “empresas”. Portanto, nesse caso, a
palavra “equiparação” está correta na me-
dida em que “equiparar” significa dizer que
essas entidades não são empresas. Tanto
não são empresas que é preciso prever que

terão o mesmo tratamento dado às empre-
sas.

O erro do § 2º está quando se fala nos
profissionais liberais. Não existe razão para
não se considerar o profissional liberal como
uma empresa, tratando-o como um equipa-
rado à empresa. Com efeito, os profissionais
liberais exercem uma atividade econômica
e correm os riscos do sucesso/insucesso da
atividade exercida. Melhor seria dizer que a
“empresa” inclui também os profissionais
liberais, e não que estes são equiparados
àquela.

O § 2º contém ainda uma outra regra in-
teressante. É a regra segundo a qual sempre
que uma ou mais empresas, tendo cada uma
personalidade jurídica própria, estiverem
sob controle ou administração de outra,
constituindo grupo para o exercício de qual-
quer atividade econômica, serão todas elas
solidariamente responsáveis.

Isso significa que, se várias entidades
estão subordinadas umas às outras, essas
entidades são todas solidariamente respon-
sáveis. Nesse sentido, algumas decisões ju-
diciais ilustram o texto legal, como é o caso
do exemplo a seguir:

“Provado que uma ou mais empre-
sas estão sob a mesma direção e con-
trole, confundindo-se a sua adminis-
tração, pode o empregado apresentar
reclamação trabalhista contra o em-
pregador direto ou qualquer empresa
do grupo”5.

A solidariedade existente entre os mem-
bros do grupo só se justifica porque todas
as atividades individuais, (ou exercidas
individualmente), por aquelas várias empre-
sas são atividades que se inserem dentro de
um plano global de ação, de uma atividade
maior, que é a atividade do grupo enquanto
entidade única. Conseqüentemente, como
cada membro beneficia da atividade do gru-
po, é natural, também, que cada membro
suporte as conseqüências dessa atividade.

Desse modo, o grupo surge assim, juri-
dicamente, como uma empresa única, para
efeitos trabalhistas.



Revista de Informação Legislativa216

O único reparo a ser feito a esse § 2º é o
de ter utilizado a expressão “sempre que
uma ou mais empresas”. Na realidade, de-
veria ter sido utilizado a expressão “sem-
pre que uma ou mais entidades” ou “sem-
pre que uma ou mais sociedades”. Com efei-
to, a expressão usada pode traduzir a idéia
de que cada um dos membros desse grupo,
individualmente considerado, constitui
uma empresa.

Por outro lado, é também importante
notar que a noção de empresa ultrapassa,
no caso dos grupos, os limites da própria
personalidade jurídica de cada um dos seus
membros. Assim, a partir do momento em
que a personalidade jurídica se torna um
obstáculo, não correspondendo mais à rea-
lidade, ou seja, à existência de uma única
empresa, diz a lei claramente que – mesmo
tendo cada um dos membros do grupo uma
personalidade jurídica própria – formam
todas as sociedades do grupo um conjunto
único e solidariamente responsável. Fica
patente assim a desconsideração da perso-
nalidade jurídica, não no sentido tradicio-
nal, mas no sentido de se formar uma nova
entidade, a “empresa”.

Conforme visto acima, a segunda mani-
festação da “empresa” no direito do traba-
lho encontra-se no art. 10 da CLT.

Esse art. 10 completa o sentido do art. 2º,
§ 2º, a propósito dos grupos, na medida em
que estabelece que qualquer alteração na
estrutura jurídica da empresa não afetará o
direito adquirido dos seus empregados.

Nesse sentido, vejam-se os acórdãos
abaixo:

“(...) dá-se a sucessão quando a firma
em si não desaparece, mas desapare-
ce apenas um estabelecimento, sendo
os empregados aproveitados em ou-
tro estabelecimento do mesmo empre-
gador (...). Por conseguinte, há suces-
são, no conceito trabalhista que a pa-
lavra sugere, quando uma pessoa ad-
quire de outrem empresa, estabeleci-
mento ou seção em seu conjunto, mes-
mo quando não existir vínculo jurídi-

co de qualquer natureza entre o su-
cessor e o sucedido”6.

“Extinto o contrato de administra-
ção do hospital de Itaipu entre as rés,
assumiu esta, diretamente, a adminis-
tração do empreendimento.

“Ainda que a Unicon tenha efetua-
do as rescisões contratuais com seus
funcionários, estes foram readmitidos
pela Itaipu, sem que houvesse inter-
rupção na prestação de serviços, (...)

“Ausente qualquer solução de
continuidade, pois continuou a au-
tora ao  labor normal, diário, no mes-
mo estabelecimento e exercendo a
mesma função.

“Entendo, pois, que presentes os
requisitos para configurar a sucessão,
conforme os arts. 10 e 448 da CLT”7.

O art. 10 é a manifestação clara de que a
noção de empresa é uma noção maior do
que a noção tradicional de sociedade ou de
pessoa física. É a prova de que existe algu-
ma coisa, chamada empresa, desvinculada
da forma jurídica. Essa empresa existe me-
diante o exercício de uma atividade econô-
mica que vai-se desenvolvendo, pouco im-
portando as transformações das estruturas
jurídicas organizadas em torno dessa ativi-
dade econômica. É irrelevante apurar quem
é o sujeito de direito que exerce a atividade.

Dessa forma, por exemplo, não importa
se hoje é uma sociedade que explora o su-
permercado “Y” e se amanhã essa socieda-
de for substituída por outra, que passará a
dirigir o supermercado. Mas o supermerca-
do continua o mesmo, a empresa continua a
mesma, exercendo a mesma atividade.

Assim sendo, o art. 10 é o reconhecimen-
to, pelo direito, de que os conceitos jurídicos
tradicionais são estreitos demais para a no-
ção jurídica de empresa. O art. 10 é também
o reconhecimento de que a “empresa” é uma
noção mais larga e mais abrangente do que
as noções clássicas de pessoa física ou de
pessoa jurídica.

Fora da CLT, mas ainda no direito do
trabalho, é possível encontrar outras mani-
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festações de empresa. Por exemplo, a Medi-
da Provisória nº 1.619, que dispõe sobre a
participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa, opta por não de-
finir o que é empresa. Mas esta estabelece o
que não é empresa. Com efeito, no art. 2º, §
3º, a referida Medida Provisória indica que:

“não se equipara a empresa, para os
fins desta Medida Provisória:

a) a pessoa física;
b) a entidade sem fins lucrativos

que, cumulativamente:
1. não distribua resultados, a qual-

quer título, ainda que indiretamente,
a dirigentes, administradores ou em-
presas vinculadas;

2. aplique integralmente os seus re-
cursos em atividade institucional e no
País;

3. destine o seu patrimônio a enti-
dade congênere ou ao poder público,
em caso de encerramento de suas ati-
vidades;

4. mantenha escrituração contábil
capaz de comprovar a observância
dos demais requisitos desta alínea, e
das normas fiscais, comerciais e de di-
reito econômico que lhe sejam aplicá-
veis”.

A exclusão da pessoa física, enquanto
empresa, não está de acordo com a filosofia
do direito do trabalho. No entanto, é justifi-
cável em face dos objetivos da norma em
questão, que são os de atingir unicamente
as empresas de maior porte.

Por outro lado, a exclusão das entidades
sem fins lucrativos visa nitidamente as en-
tidades que exercem uma atividade não eco-
nômica.

No direito previdenciário, área correlata
ao direito do trabalho, é possível encontrar
na legislação referência à empresa. A Medi-
da Provisória nº 1.518/96, que altera a le-
gislação sobre o salário-educação, estabele-
ce, no art. 1º, § 3º, que:

“Entende-se por empresa, para os
fins desta medida provisória, qualquer
firma individual ou sociedade que as-

sume o risco da atividade econômica,
urbana ou rural, com fins lucrativos
ou não, bem como as empresas e de-
mais entidades públicas ou privadas,
vinculadas à seguridade social”.

Constata-se, nesse dispositivo, uma cla-
ra referência à empresa, com um forte enfo-
que no exercício independente da atividade
econômica, relegando-se, para segundo pla-
no, os aspectos jurídicos formais.

2.2. A empresa no direito administrativo

O segundo caso de manifestação da em-
presa, enquanto conceito jurídico, é o do di-
reito administrativo.

O Decreto-Lei nº 200/67, que trata sobre
a organização e a administração pública,
no seu art. 5º, II, define empresa pública
como sendo:

“a entidade dotada de personalidade
jurídica de direito privado com patri-
mônio próprio e capital exclusivo da
União, criada por lei para exploração
da atividade econômica que o Gover-
no seja levado a exercer por força de
contingência ou de conveniência ad-
ministrativa, podendo revestir-se de
qualquer das formas admitidas em
direito.”

Essa definição deixa transparecer a ca-
racterística fundamental da empresa públi-
ca: o exercício de uma atividade econômica.

Com efeito, a empresa pública é organi-
zada exclusivamente com o fim de exercer
uma atividade econômica. Se não fosse essa
atividade econômica a ser exercida, não
haveria motivo para criar uma empresa
pública.

A essa característica basilar somam-se
duas outras acessórias: a existência de per-
sonalidade jurídica de direito privado e a
existência de um patrimônio próprio.

Por outro lado, a definição do Decreto-
Lei nº 200/67 contém ainda três outras ca-
racterísticas, específicas e que dão caráter
público à empresa.

Em primeiro lugar, o fato de ser criada
por lei, em segundo lugar, ter capital exclu-
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sivo da União e, em terceiro lugar, exercer
uma atividade que o Estado (por contingên-
cia ou conveniência administrativa) é obri-
gado a realizar. São essas três característi-
cas que dão caráter público-administrativo
à empresa.

Mas, repete-se, o que define a essência
da empresa pública enquanto empresa é o
exercício da atividade econômica. Se não
houver o exercício da atividade econômica,
a empresa pública não terá razão de ser.

2.3. A empresa no direito tributário

A noção jurídica de empresa manifesta-
se ainda no direito tributário. Com efeito,
existem algumas disposições bastante inte-
ressantes, nos arts. 132 e 133 do Código Tri-
butário Nacional.

O art. 132, no seu caput, estabelece que a
pessoa jurídica de direito privado que re-
sultar de fusão, transformação ou incorpo-
ração de outra ou em outra é responsável
pelos tributos devidos até a data do ato pe-
las pessoas jurídicas de direito privado fu-
sionadas, transformadas ou incorporadas.

Portanto, a pessoa jurídica que resultar
da fusão, da transformação, da incorpora-
ção responde pelos tributos devidos pelos
antecessores.

Essa regra é manifestamente inspirada
na idéia que presidiu à redação do art. 10
da CLT. Ou seja, a alteração da forma jurídi-
ca não afeta o conteúdo da atividade econô-
mica e as conseqüências do seu exercício.
Dessa forma, o direito tributário reconhece
a empresa e coloca-a acima das estruturas
jurídicas.

Mais interessante é o parágrafo único do
art. 132, segundo o qual:

“o disposto nesse artigo aplica-se aos
casos de extinção de pessoas jurídi-
cas de direito privado, quando a ex-
ploração da respectiva atividade seja
continuada por qualquer sócio rema-
nescente, ou seu espólio, sob a mesma
ou outra razão social, ou sob firma
individual”.

Esse dispositivo retrata bem a realidade
jurídica da empresa. A hipótese do art. 132

do CTN é clara: existia uma figura jurídica
que estava associada a uma empresa. Essa
figura jurídica desaparece, mas o desapare-
cimento (em última análise, a extinção da
personalidade jurídica) não causa a morte
da empresa. A empresa continua enquanto
entidade autônoma, com vida jurídica pró-
pria. E tanto tem vida autônoma que a es-
trutura jurídica que passa a abrigar aquela
empresa responde pelos atos pretéritos da
empresa. Na realidade, ao contrário do im-
posto pelo art. 132 do CTN, o natural seria
que toda e qualquer estrutura jurídica que
fosse criada não tivesse de arcar com a res-
ponsabilidade por atos anteriores à sua
criação.

Há, portanto, uma clara manifestação da
empresa no direito tributário, e uma clara
dicotomia entre a noção jurídica de empre-
sa e a noção de sujeito de direito.

Essa dicotomia é ainda reafirmada no
art. 133 do CTN, onde está determinado que:

“a pessoa natural ou jurídica de di-
reito privado que adquirir de outra,
por qualquer título, fundo de comér-
cio ou estabelecimento comercial, in-
dustrial ou profissional, e continuar
a respectiva exploração, sob a mesma
ou outra razão social ou sob firma ou
nome individual, responde pelos tri-
butos, relativos ao fundo ou estabele-
cimento adquirido, anteriores à data
da aquisição”.

Em aplicação desse artigo, os tribunais
têm afirmado:

“Havendo sucessão, caracterizada
pela compra do fundo de comércio, o
sucessor responde pelos débitos tri-
butários do sucedido”8.

“Quem adquire, a qualquer título,
fundo de comércio ou estabelecimen-
to, e continua na mesma exploração,
responde pelos tributos relativos ao
que alcançou (art. 133 do cód. Trib.
Nacional). Observe-se que tal respon-
sabilidade exsurge integral ou subsi-
diária. Emerge a responsabilidade, de
modo subsidiário com o alienante, ‘se
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este prosseguir na exploração ou ini-
ciar dentro de seis meses a contar da
data da alienação, nova atividade no
mesmo ou em outro ramo de comér-
cio, indústria ou profissão’, (art. 133,
n. II, do Cód. Trib. Nacional)”9.

Essas decisões judiciais, em interpreta-
ção da lei, demonstram claramente o reco-
nhecimento, pelo Direito, do conceito de em-
presa. Com efeito, as obrigações são vincu-
ladas a um sujeito de direito. Assim, a obri-
gação deveria caber unicamente ao anteces-
sor. A fundamentação da responsabilidade
do sucessor baseia-se unicamente no fato
que, na realidade, a atividade é exercida por
uma mesma empresa e qualquer alteração
na estrutura jurídica da mesma é irrelevante.

 Assim, novamente, o art. 133 manifesta
a existência de uma entidade econômica au-
tônoma, que, apesar de ter sido vendida e
adquirida, permanece íntegra, e tanto per-
manece íntegra que os tributos relativos a
ela continuam e são exigíveis da pessoa à
qual essa empresa se incorporou.

2.4. A empresa no direito da concorrência

A próxima e quarta manifestação jurídi-
ca da empresa ocorre no direito da concor-
rência10.

O direito da concorrência é o conjunto
de normas visando garantir que, em um de-
terminado mercado, sejam mantidas condi-
ções neutras que permitam uma concorrên-
cia eficiente entre os diferentes operadores
econômicos.

A antiga norma básica do direito da con-
corrência era a Lei nº 4.137/62, que no art.
6º estipulava o seguinte:

“Considera-se empresa toda orga-
nização de natureza civil ou mercan-
til destinada à exploração por pessoa
física ou jurídica de qualquer ativida-
de com fim lucrativo”.

Essa definição tinha o aspecto positivo
do alargamento do conceito de empresa às
atividades civis. O artigo ora em questão tra-
duz bem a idéia de que a atividade empre-
sarial é composta por dois grandes ramos: a

atividade mercantil e a atividade civil com
conteúdo econômico.

A menção do fim lucrativo da atividade
deve ser analisada com critério. Com efeito,
é preciso atenuar essa exigência até porque
as próprias autoridades encarregadas de
aplicar o direito da concorrência considera-
ram que uma sociedade cooperativa era uma
empresa11. Ora, as sociedades cooperativas
não têm intuito de lucro, são sociedades ci-
vis, mesmo tendo o seu ato constitutivo ar-
quivado na Junta Comercial12.

É importante também observar que no
art. 6º da Lei nº 4.137/62 a empresa, à pri-
meira vista, não aparece como sujeito de di-
reito, mas como objeto de direito. Veja-se que
a empresa é explorada por uma pessoa físi-
ca ou jurídica.

É um conceito radicalmente diferente da-
quele de empresa pública. Na empresa pú-
blica, a empresa tinha personalidade. Na
antiga lei de defesa da concorrência, a em-
presa não tem personalidade. O que nos
permite chegar a conclusão – a desenvolver
abaixo – que a personalidade jurídica não é
elemento essencial para a definição jurídi-
ca de empresa.

Porém, na Lei nº 4.137/62, também não
é possível classificar a empresa como ob-
jeto de direito. Isso porque a empresa fi-
gura como o sujeito ativo das infrações às
normas da concorrência! Ora, os objetos
de direito não podem ter capacidade jurí-
dica. Os objetos de direito não podem ser
sujeitos ativos!

Conseqüentemente, é forçoso concluir
que, na Lei nº 4.137/62, a empresa manifes-
tava-se como um tertio genus, nem sujeito
nem objeto de direito.

A atual lei de defesa da concorrência, Lei
nº 8.884/94, contém também uma manifes-
tação da noção de empresa. Com efeito, o
art. 15 dessa lei estabelece que:

“Esta Lei aplica-se às pessoas físi-
cas ou jurídicas de direito público ou
privado, bem como a quaisquer asso-
ciações de entidades ou pessoas, cons-
tituídas de fato ou de direito, ainda
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que temporariamente, com ou sem per-
sonalidade jurídica, mesmo que exer-
çam atividade sob o regime de mono-
pólio legal”.

O art. 15 é claro. Na definição do des-
tinatário da norma, todos os aspectos ju-
rídicos formais são irrelevantes. Tanto
que o art. 15, por si só, é imprestável para
definir o destinatário da norma. Na ver-
dade, o alcance da norma é dado pelo art.
20, que define as infrações. E essas infra-
ções decorrem todas do exercício de uma
atividade econômica.

Assim, no direito da concorrência, a em-
presa define-se por dois parâmetros.

O primeiro é dado pelo art. 15, que defi-
ne a empresa pela negativa. Ou seja, a em-
presa independe da estrutura jurídica que
revestir.

O segundo, o do art. 20, diz que qual-
quer estrutura jurídica que seja capaz de
produzir os comportamentos visados neste
artigo será considerada uma empresa.

Ou seja, em termos de legislação de defe-
sa da concorrência, a empresa define-se pelo
conteúdo econômico da atividade e não pela
forma jurídica adotada.

Tanto assim é que, em aplicação da Lei
nº 8.884/94, o CADE – Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica afirmou:

“Constata-se, então, que todas as
empresas que participaram das cita-
das operações pertencem ao Grupo
Hansen, estando inclusive três delas
sob o controle direto ou indireto da
própria incorporadora, Tubos e Cone-
xões Tigre Ltda.

“E, como é conhecido, empresas do
mesmo Grupo, por visarem a iguais
objetivos, adotam as estratégias do
interesse do Grupo, e, por tal razão,
não concorrem efetivamente entre si.
Enfim, estão submetidas a um contro-
le comum.

“O que ocorreu, nos casos em exa-
me, foi uma reestruturação promovi-
da pelo Grupo, em algumas das suas
empresas, objetivando, segundo reite-

radamente informado nos autos, uma
racionalização administrativa, atra-
vés da centralização, na Tigre, de par-
celas patrimoniais de outras empre-
sas do Grupo, (...)

“(...)
“De acordo com os elementos cons-

tantes do processo, os atos submeti-
dos ao CADE, pela empresa Tubos e
Conexões Tigre Ltda., apenas objeti-
varam a reestruturação interna ou a
reorganização de empresas do Grupo
Hansen, obedecendo a razões de inte-
resse do Grupo, sob um controle co-
mum, deles não resultando aumento
dos índices de concentração nos mer-
cados de atuação das empresas envol-
vidas. Não se configuram, pois, como
passíveis de prejudicar a livre concor-
rência”13.

Essa decisão demonstra que, no direito
da concorrência, o grupo de sociedades
constitui uma única empresa. Pois só assim
é que se justifica a não-aplicação da norma
legal. Ou seja, segundo a decisão acima, a
composição societária do grupo e o fato de
existirem sociedades juridicamente inde-
pendentes é irrelevante, uma vez que todas
exercem uma atividade econômica com um
sentido único. Desse modo, apesar de di-
versas formas jurídicas, há uma única enti-
dade econômica, e, mais uma vez, a ativida-
de prima sobre a forma.

2.5. A empresa no direito do consumo
A quinta manifestação da empresa no

direito verifica-se no direito do consumo, por
meio da Lei nº 8.078/90, popularmente co-
nhecida como Código do Consumidor.

O art. 3º desse diploma legal define o for-
necedor da seguinte forma:

“Fornecedor é toda pessoa física
ou jurídica, pública ou privada, nacio-
nal ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados que desenvolvem
atividade de produção, montagem,
criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição



Brasília a. 36 n. 143 jul./set. 1999 221

ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços”.

O ponto manifestamente relevante da de-
finição de fornecedor é, mais uma vez, o exer-
cício de atividade de natureza econômica: a
produção, a importação, a distribuição etc.
O fornecedor define-se em virtude do exer-
cício dessa atividade econômica.

Os aspectos jurídicos formais são niti-
damente acessórios. Tanto que a norma cla-
ramente indica que a empresa pode ser pú-
blica ou privada, tratar-se de pessoa física
ou de pessoa jurídica e ter nacionalidade
brasileira ou estrangeira.

Aliás, numa demonstração clara de que
a personalidade jurídica não tem importân-
cia, a lei admite a possibilidade dos entes
despersonalizados serem, ou funcionarem,
como empresa.

A aplicação jurisprudencial do disposi-
tivo ora em causa demonstra claramente a
conclusão acima. Por um lado, os tribunais
já classificaram como fornecedor: uma socie-
dade de direito privado que realizava ativi-
dade de incorporação 14, uma empresa pres-
tadora do serviço de água e esgoto15, um
banco16, uma empresa administradora de
imóveis17 e até, para efeitos penais, o Prefei-
to de um Município18.

No entanto, os tribunais excluíram do
conceito de fornecedor: um condomínio nas
relações com os seus condôminos19 e uma
cooperativa nas relações com os seus coo-
perados20.

Ou seja, da jurisprudência resulta tanto
a irrelevância da forma jurídica quanto a
variedade das atividades que estão incluí-
das no conceito de fornecedor, ressalvan-
do-se que, nas atividades em que não há
acentuado conteúdo econômico, não há for-
necedor.

Cabe assinalar que, com relação à noção
de empresa, há autores que afirmam que a
empresa poderia ser também um consumi-
dor. Trata-se, porém, de uma posição desa-
certada, porque a empresa não pode ser con-
sumidora, para os efeitos da proteção legal
assegurada aos consumidores. A empresa
não pode ser consumidora pois a empresa

exerce uma atividade econômica, os bens ou
serviços por ela adquiridos são necessaria-
mente vinculados e destinados, ainda que
indiretamente, àquela atividade econômica.
São bens ou serviços que, direta ou indireta-
mente, serão repassados para as pessoas
com quem ela negocia21.

2.6. A empresa no direito processual civil

A sexta manifestação jurídica da empre-
sa encontra-se no direito processual civil.

Com efeito, existe uma menção à empre-
sa no art. 678 do Código de Processo Civil.
Esse artigo refere-se à penhora, ao depó-
sito e à administração de empresa. Diz o
art. 678 que:

“a penhora de empresa que funcione
mediante concessão ou autorização
far-se-á, conforme o valor do crédito,
sobre a renda, sobre determinados
bens, ou sobre todo o patrimônio, no-
meando o juiz como depositário, de
preferência, um dos seus diretores”.

Para melhor compreender o art. 678, é
preciso analisá-lo em conjunto com o art.
677. O art. 677 trata dos casos em que a pe-
nhora recai sobre estabelecimento comercial,
industrial ou agrícola, bem como sobre se-
moventes, plantações ou edifício em cons-
trução, hipóteses em que o juiz nomeará um
depositário.

O art. 678 parece ser o prolongamento
lógico do art. 677, tratando dos casos em
que haja concessão ou autorização do Po-
der Público para a exploração daquele
estabelecimento.

Portanto, na concepção do direito pro-
cessual civil, a empresa se aproxima da fi-
gura jurídica do estabelecimento comercial.

Note-se, porém, que o art. 678, não re-
pete as mesmas expressões. Com efeito, o
art. 678 em vez de se referir à penhora de
“estabelecimento comercial, industrial ou
agrícola”, usou a expressão penhora de
“empresa”. Portanto, é lógico concluir que
a noção de empresa não corresponde à de
estabelecimento. Porque senão teria sido
usada no art .  678 a mesma expressão
do art. 677.
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Será então a empresa a pessoa jurídica à
qual está ligado esse estabelecimento? Se a
solução for essa, criar-se-á uma situação ju-
ridicamente absurda, porque a pessoa jurí-
dica é sujeito de direito. Ora, não é possível
penhorar um sujeito de direito, pois a pe-
nhora só pode recair sobre objetos de direito.

Conseqüentemente, a empresa tem de ser
necessariamente alguma coisa diferente, que
não seja nem o estabelecimento, nem a pes-
soa jurídica detentora do estabelecimento.

Na realidade, os art. 677 e 678 traduzem
o mal-estar e a inadaptação da empresa aos
conceitos tradicionais do direito.

2.7. A empresa no direito constitucional

Finalmente, no direito constitucional,
também encontramos uma referência à em-
presa.

Trata-se do conhecido art. 171 da Cons-
tituição da República, já revogado. O art. 171
referia-se à empresa mas, na verdade, não a
definia. O art. 171 determinava somente a
nacionalidade da empresa e estava assim
redigido:

“São consideradas:
“I – empresa brasileira a constitu-

ída sob as leis brasileiras e que tenha
sua sede e administração no País;

“II – empresa brasileira de capital
nacional aquela cujo controle efetivo
esteja em caráter permanente sob a ti-
tularidade direta ou indireta de pes-
soas físicas domiciliadas e residentes
no País ou de entidades de direito pú-
blico internos, entendendo-se por con-
trole efetivo da empresa a titularida-
de da maioria do seu capital votante e
o exercício, de fato e de direito, do po-
der decisório para gerir suas ativida-
des”.

Da redação do art. 171 é manifesto que o
vocábulo “empresa” era empregue para fir-
mar dois pontos.

Em primeiro lugar, a palavra “empresa”
era utilizada para caracterizar o exercício
de uma atividade econômica. Tanto assim,
que o art. 171 estava inserido na parte da

Constituição relativa à Ordem Econômica e
Financeira.

Em segundo lugar, o objetivo da palavra
“empresa” era abranger todas e quaisquer
entidades que exercessem uma atividade
econômica. Com efeito, nesse artigo pode-
riam ter sido utilizadas as expressões “so-
ciedade”, “empresa pública” etc. No entan-
to, preferiu-se recorrer a “empresa”, por ser
um termo mais abrangente.

Do exposto, resulta que, no direito cons-
titucional, o conceito de empresa também
transcende as estruturas jurídicas tradicio-
nais e que esse conceito está intimamente
vinculado ao exercício da atividade
econômica.

Na verdade, a idéia que presidiu ao uso
da palavra “empresa” no art. 171 da Cons-
tituição da República era a designação do
exercício de uma atividade econômica na
sua mais vasta e mais ampla acepção. Aqui
também há uma manifestação da empresa
transbordando os limites dos conceitos tra-
dicionais do Direito.

2.8. A empresa no direito societário

Também no direito societário é possível
encontrar algumas manifestações jurídicas
do conceito econômico de empresa.

Por exemplo, o art. 2º da Lei das Socie-
dades por Ações estabelece que pode ser
objeto da companhia qualquer “empresa”
de fim lucrativo não contrário à lei e à or-
dem pública.

Portanto, o art. 2º adota a empresa como
atividade. A empresa é uma atividade eco-
nômica, que se estrutura por meio de uma
sociedade anônima.

Em particular, note-se que o art. 2º da
Lei nº 6.404/76 separa a noção de empresa
da noção de fim lucrativo. Nos termos da lei
mencionada, a empresa pode não ter um fim
lucrativo. Tanto assim que o dispositivo le-
gal acrescenta a expressão “fim lucrativo”
após a menção à empresa. Se a empresa ti-
vesse necessariamente um fim lucrativo, o
acréscimo seria inútil.

Ainda na Lei nº 6.404/76 existe uma
outra manifestação da empresa. Trata-se do
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artigo 206, inciso I, alínea d). Segundo esse
artigo, dissolve-se a companhia de pleno di-
reito pela existência de um único acionista,
verificada em assembléia geral ordinária, se
um mínimo de dois não for reconstituído
até à do ano seguinte.

O que é interessante observar não é a dis-
solução, mas a permanência da sociedade
durante esse ano. A intenção manifesta des-
sa permanência da sociedade é a preserva-
ção da empresa. A sociedade só não é dis-
solvida imediatamente quando se verifica a
existência de um único acionista porque o
intuito é o de conservar a empresa. Ou seja,
a norma reconhece que, para além da forma
societária, existe uma realidade econômica
que merece a proteção do direito.

Portanto, ao ser protegida pela lei, essa
realidade econômica passa a ter caráter ju-
rídico. Essa proteção é manifestada por meio
da possibilidade de a sociedade anônima
permanecer juridicamente viva durante um
ano.

Por outro lado, note-se que, ao final des-
se ano, e sem recomposição da pluralidade
acionária, a sociedade se dissolve, acarre-
tando também a dissolução da empresa. A
menos que a empresa seja vendida, e aí po-
der-se-á retornar à situação do art. 133 e do
art. 132, parágrafo único, do CTN, acima
comentada, em que a empresa vai continuar,
mas sob uma outra estrutura jurídica.

Esse dispositivo da Lei das Sociedades
Anônimas tem sido aplicado, por analogia,
às sociedades por quotas de responsabili-
dade limitada, por meio de farta jurispru-
dência, em caso de morte de um dos dois
únicos sócios. E, nessas decisões judiciais,
tem ficado ainda mais evidente a existência
de uma empresa, por detrás da estrutura so-
cietária. Vejam-se alguns exemplos:

“Sociedade limitada, constituída
de dois sócios. Deferimento da disso-
lução parcial com a apuração exata
dos haveres do sócio falecido, sem pre-
juízo da continuidade da empresa
pelo sócio sobrevivente”22.

“Embora tratando-se de socieda-
de comercial composta de dois sócios,

a morte de um deles não leva à disso-
lução plena, mas simplesmente par-
cial, porquanto deve prevalecer a ten-
dência moderna da preservação da
empresa, no resguardo do interesse
público, e não a prevalência da von-
tade individual do sócio ou de seus
herdeiros. Mesmo que no caso concre-
to se esteja favorecendo quem jamais
colaborou para o engrandecimento da
empresa, impõe-se a solução, que con-
sulta o interesse mais relevante: a pre-
servação da empresa”23.

Essas decisões evidenciam que, para
além da sociedade e dos sócios, existe uma
outra realidade que merece proteção por
parte do Direito e que é a empresa.

Há ainda uma outra manifestação da
empresa no direito societário. Trata-se do
art. 335, nº 5, do Código Comercial.

Segundo essa disposição, dissolve-se a
sociedade pela vontade de um dos sócios,
sendo a sociedade celebrada por tempo in-
determinado. Mais uma vez, o importante
não é a dissolução da sociedade, mas uma
construção jurisprudencial segundo a qual
o sócio não tem o direito de dissolver total-
mente a sociedade.

Nesse sentido são os seguintes acórdãos,
inclusive do Supremo Tribunal Federal:

“É inadmissível a dissolução das
sociedades por quotas de responsabi-
lidade limitada, por iniciativa do só-
cio minoritário inconformado, quer
por força do art. 335, V, do Código Co-
mercial, quer com fundamento no art.
336, III, do mesmo Código”24.

“A melhor doutrina e a jurispru-
dência mais recente dos Tribunais re-
velam, principalmente, a preservação
da empresa que não pertine só à socie-
dade e aos sócios, mas a inúmeras pes-
soas, para as quais gera empregos e
outros negócios. A dissolução parcial
da sociedade, na qual se garante ao
sócio remanescente, quando constitu-
ída por apenas dois sócios, recompor
a empresa com admissão de outro só-
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cio cotista ou ainda que como firma
individual, assegurando-se o recebi-
mento cabal, pelo retirante, dos have-
res que lhe são devidos, compatibili-
za-se, em verdade, com o interesse so-
cial”25.

“Conhecida é a divergência, na
doutrina e na jurisprudência, a res-
peito de poder ou não permanecer
uma empresa, temporariamente, com
um único sócio, por motivo de retira-
da de outro ou outros, especialmente
de forma imotivada. Nos últimos tem-
pos, a corrente de julgadores que res-
ponde positivamente a essa indaga-
ção é crescente, na trilha do pensa-
mento de que se sobrepõe o interesse
social da sobrevivência da empresa ao
interesse particular dos sócios. A fir-
ma permanecerá, possibilitando ao
sócio remanescente a aceitação de
outros, podendo-se anotar situação
assemelhada admitida pela anterior
lei das sociedades anônimas, que con-
cedia prazo para regularização da
empresa e ainda o tratamento fiscal
que se dá em tais situações”26.

A solução jurisprudencial está inspira-
da na intenção de preservar um bem exis-
tente, uma realidade jurídica, que é a em-
presa. Há aqui, portanto, uma manifestação
da empresa, merecendo a proteção jurídica
do Código Comercial.

Assim, em razão da existência da em-
presa, a jurisprudência mitigou o alcance
do art. 335, nº 5, estabelecendo que o direito
do sócio restringe-se a pedir a sua retirada
da sociedade (aquilo que é impropriamente
denominado “dissolução parcial da socie-
dade”). A retirada opera-se com a apuração
dos haveres do sócio retirante, continuan-
do a sociedade com os sócios remanescen-
tes, pois a empresa em si mesma permanece
inalterada.

2.9. A empresa no direito falimentar

No direito falimentar, encontra-se um
caso clássico de manifestação de empresa: é
a massa falida.

A massa falida não tem personalidade
jurídica27. No entanto, a massa falida pode
reclamar direitos28. O síndico é representan-
te da massa falida, mas não age em nome
próprio. A Lei das Falências, no art. 59, e o
CPC, no art. 12, inciso III, estabelecem a re-
presentação da massa falida pelo síndico.

Há aqui uma construção jurídica inte-
ressante, semelhante à do condomínio, em
que existe uma entidade que é titular de di-
reitos e deveres. A massa falida, por exem-
plo, tem empregados, deve impostos, deve
água, deve luz, estabelece contratos. No en-
tanto, a massa falida não existe juridicamen-
te enquanto sujeito de direito.

Nem se pode afirmar que a representa-
ção jurídica da massa falida é feita por meio
da sociedade, pessoa jurídica e sujeito de
direito, que faliu. Apesar da opinião de al-
guns autores em contrário, é equivocado afir-
mar isso na medida em que o art. 21 do Có-
digo Civil taxativamente estabelece que se
extingue a personalidade jurídica com a dis-
solução da sociedade. Ora, o art. 333, nº 2,
do Código Comercial determina a dissolu-
ção da sociedade em razão da sua falência.

Ainda no campo do direito falimentar, o
Projeto da Lei das Falências29 adota clara-
mente o conceito econômico de empresa.

Por exemplo, o art. 1º estabelece que:
“Esta lei institui e regula a recupe-

ração e a liquidação judicial das pes-
soas jurídicas e físicas que exercem ati-
vidade econômica em nome próprio e
de forma organizada”.

Esse artigo faz uma clara referência à em-
presa. O elemento relevante do dispositivo
legal é indiscutivelmente o exercício de uma
atividade econômica de forma independen-
te.

Mais adiante, o Projeto dá a dimensão
dos interesses que gravitam à volta da em-
presa, ao afirmar, no art. 49:

“A recuperação é um instrumento
destinado a sanear a atividade deve-
dora, salvaguardando a manutenção
da fonte produtora, do emprego de
seus trabalhadores e os interesses dos
credores, viabilizando, dessa forma,
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a realização de sua função social, ad-
mitida, por isso, a livre negociação dos
seus interesses entre as partes envol-
vidas”.

Finalmente, o Projeto, ao indicar, no art.
54, como medida de recuperação da empre-
sa a alteração ou substituição dos seus sócios
controladores, está a marcar claramente a
separação entre empresa e sociedade. A pro-
posta é no sentido de que a empresa trans-
cende os seus “proprietários” e não pode
ficar vinculada àqueles que causam a sua
ruína. Se os resultados econômicos forem
desfavoráveis, é necessário preservar a em-
presa, afastando-se dela o anterior titular,
se necessário for.

Ou seja, o intuito é claro: permitir que
aquele conjunto ou entidade que vinha exer-
cendo uma atividade econômica continue a
fazê-lo, sob a direção de outras pessoas, tal-
vez mais diligentes ou mais hábeis.

3. Os contornos da noção jurídica de
empresa

O objetivo do exame de todas essas ma-
nifestações é tentar delinear os contornos
de um conceito jurídico de empresa. Ou seja,
é tentar dar identidade própria à empresa
no Direito.

Como visto acima, a adoção de um con-
ceito jurídico de empresa já foi discutida na
doutrina, tendo sido apresentadas soluções
diferentes.

Alguns foram contrários ao reconheci-
mento de um conceito jurídico de empresa.
O fundamento apresentado é que o conceito
de empresa não tem qualquer função no
Direito e que os conceitos atuais bastam à
regulamentação das atividades econômicas.
Para esses autores, se os conceitos de pes-
soa, de sociedade, de personalidade jurídi-
ca e de estabelecimento resolvem todos os
problemas jurídicos, a noção de empresa
não é precisa para manter a coerência no
Direito. Na mesma linha, segundo outros
autores, o estágio de desenvolvimento eco-
nômico brasileiro não justifica o aparecimen-
to da noção de empresa30.

Há outras opiniões favoráveis ao reco-
nhecimento parcial da empresa pelo Direi-
to. Segundo esses autores31, no estágio atual
do Direito, o conceito econômico de empre-
sa não pode ser traduzido por um conceito
jurídico unitário. Na verdade, o Direito li-
mita-se a atribuir determinadas conseqüên-
cias jurídicas a certos aspectos da empresa.

Na verdade, essa até é a situação atual.
Como foi visto acima, há determinados as-
pectos da empresa objeto de uma aprecia-
ção jurídica, nos mais variados campos do
Direito. Ou seja, a análise realizada no nº 2
acima demonstra que a norma positiva tem
tratado a empresa de forma fracionada. A
lei não adotou um conceito geral de empre-
sa, preferindo tratar a questão de acordo
com as necessidade de cada situação.

Inobstante, existem outros autores favo-
ráveis a uma percepção jurídica da empre-
sa, como um todo unitário. Entre eles desta-
cam-se Fran Martins, Rubens Requião, Ro-
mano Cristiano e Waldirio Bulgarelli.

Fran Martins32 coloca a empresa como o
elemento utilizado para o exercício de ativi-
dades comerciais. A empresa é subordina-
da ou dirigida por pessoa física ou jurídica.
O conceito adotado por Fran Martins colo-
ca a empresa na categoria dos objetos de
direito. Mais ainda, na prática, conduz à
identificação entre empresa e fundo de co-
mércio. Ou seja, retira ao conceito de empre-
sa toda a originalidade.

Para Rubens Requião33, a empresa é o
exercício de certas atividades pelo empre-
sário. O empresário é indispensável para di-
namizar a empresa. Caso contrário, a em-
presa fica inativa. Portanto, ao dar impor-
tância ao empresário enquanto dinamiza-
dor da atividade da empresa, Rubens Re-
quião está automaticamente classificando
a empresa na categoria dos objetos de direito.

Tanto a análise de Fran Martins quanto
a de Rubens Requião usam os parâmetros
tradicionais, ou seja, as regras clássicas que
datam do direito romano: a noção de sujei-
to, a noção de objeto, a noção de relação
jurídica.
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No entanto, a realidade é que a empresa
não se acomoda confortavelmente nessas
categorias tradicionais do Direito. Nem fa-
ria sentido classificá-la nessas categorias.
Classificá-la de acordo com essas categorias
é negar ao conceito de empresa um conteú-
do original. Se essa originalidade inexiste,
o conceito jurídico de empresa é inócuo e,
conseqüentemente, é estéril a discussão em
torno da adoção, pelo Direito, do conceito
econômico de empresa.

Por seu lado, Romano Cristiano 34 adota
uma posição curiosa. Ao invés de reduzir a
comercialidade para dar lugar à empresaria-
lidade, na verdade afirma a extensão da co-
mercialidade para todas as atividades eco-
nômicas. No entanto, essa postura apeque-
na o conceito de empresa. A empresa passa
a ser fundamentalmente o comerciante
“alargado”.

Em contrapartida, Ruy de Souza35 apre-
senta a empresa como o estabelecimento em
atividade, debaixo da representação jurídi-
ca do empresário. Essa noção de empresa,
se bem que se funde na noção de atividade,
acaba por confundir a empresa com os atos
de comércio. Por outro lado, o autor não ex-
plica em que medida a empresa seria um
conceito inovador e qual a sua utilidade
prática.

Nesse sentido, o estudo do tema por
Waldirio Bulgarelli36 é mais original. Para
esse autor, a empresa articula-se fundamen-
talmente em torno da atividade econômica
organizada, sendo que o conceito de empre-
sa é multifacetado. Essa realidade explica-
se pelo fato de o conceito de empresa ser um
conceito funcional, que visa atender os inte-
resses que em torno dele circulam (interes-
ses dos credores, interesses dos sócios, inte-
resses dos consumidores, interesses dos tra-
balhadores, etc.). No entanto, Waldirio Bul-
garelli não chega a um conceito claro e pre-
cisamente enunciado de empresa.

A bem da verdade, ao procurar delimi-
tar o conceito jurídico de empresa, o intér-
prete tem de se despir de todos os conceitos
jurídicos tradicionais. É necessário olhar
para a empresa como algo que pode, efeti-

vamente, revolucionar o direito. Ou seja, um
conceito que permita a abolição das rígidas
noções de sujeito de direito, sociedade e per-
sonalidade jurídica. Um conceito que per-
mita melhor traduzir juridicamente a reali-
dade econômica.

Partindo dessa premissa, e usando-se
como fundamento a análise realizada no nº
2 acima, procurar-se-á aqui delimitar os con-
tornos do conceito jurídico de empresa.

A aproximação do tema pode ser reali-
zada de duas formas, convergentes. A pri-
meira é por meio do descarte de tudo o que
não for comum às manifestações jurídicas
da empresa, examinadas no nº 2 acima. A
segunda é por meio da identificação do de-
nominador comum a todas as manifestações
jurídicas da empresa examinadas no predi-
to nº 2 acima.

Iniciando pelas características que não
são comuns às várias manifestações jurídi-
cas da empresa, o primeiro aspecto eviden-
te é a forma jurídica. Com efeito, nos dife-
rentes campos jurídicos, foi possível obser-
var várias manifestações da empresa, em-
presa enquanto pessoa física, empresa como
pessoa jurídica e até empresa como entida-
de sem forma jurídica definida. Desse modo,
conclui-se que a forma jurídica não é ele-
mento relevante na noção jurídica de em-
presa.

Da mesma maneira, a personalidade
jurídica (que é estreitamente ligada à for-
ma jurídica) também não é importante.
Nas diversas manifestações de empresa
examinadas, constatou-se a possibilida-
de, por um lado, de existirem empresas
sem personalidade jurídica, entes desper-
sonalizados. Por outro lado, verificou-se que
tanto a empresa era classificada na catego-
ria tradicional dos objetos de direito, quan-
to na categoria dos sujeitos de direito. Con-
seqüentemente, se a empresa tem tamanha
elasticidade, é facilmente compreensível que
a personalidade jurídica não é o elemento
essencial da empresa.

Passando ao exame dos elementos co-
muns, é possível constatar um denomina-
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dor comum, praticamente imutável em to-
das as manifestações jurídicas da empresa.
Esse núcleo comum é a atividade econômica.

A atividade econômica, enquanto núcleo
definidor da empresa no Direito, assenta em
dois elementos. O primeiro é o exercício de
uma atividade econômica contra remune-
ração. O segundo é a independência no exer-
cício dessa atividade econômica.

Passando à análise do primeiro elemen-
to, é preciso frisar que a atividade econômi-
ca enquanto critério definidor da empresa
não implica o intuito de lucro. Com efeito,
foi visto que, em determinados ramos do di-
reito, não se mencionava o intuito de lucro,
ou seja, este não era considerado fator im-
portante dentro da empresa.

Contudo, se não se exige o lucro, a exis-
tência da atividade econômica impõe a exis-
tência de uma remuneração. Aliás, a remu-
neração é ponto indispensável para a ca-
racterização da atividade econômica. Se a
atividade é exercida contra uma remunera-
ção, essa atividade é econômica, mesmo que
não vise o lucro. É o caso da empresa públi-
ca, por exemplo, quando presta o serviço de
telefonia rural. O custo da instalação da li-
nha nas unidades habitacionais dispersas
no campo não pode ser recuperado pela co-
brança do serviço prestado. O serviço é pres-
tado contra remuneração, mas esta é mani-
festamente insuficiente para cobrir os cus-
tos de operação. São as atividades, mesmo
praticadas sem o intuito de lucro, em que
haja uma contrapartida econômica que de-
finem a empresa e são o primeiro do seu con-
ceito jurídico.

O segundo elemento importante da ati-
vidade econômica da empresa é a indepen-
dência. Ou seja, sempre que a atividade for
exercida sem independência, não há uma
empresa. Por exemplo, nos grupos societá-
rios, não há várias empresas, mas há uma
única empresa, uma única entidade
econômica.

Desse modo, constata-se que o Direito in-
tegra a empresa como um conceito de con-
teúdo particular. A empresa seria a ativida-

de econômica, portanto, a atividade exerci-
da contra uma remuneração e de forma in-
dependente. Esse seria o perfil do conceito
de empresa no Direito.

4. Conclusão
Conforme exposto acima, constata-se

que, na realidade, o Direito já integra o con-
ceito econômico de empresa.

Mais ainda, constata-se que o conceito
econômico de empresa não se confunde com
os conceitos jurídicos tradicionais.

Na verdade, o conceito jurídico de em-
presa representa uma nova forma de o Di-
reito apreender a realidade, em particular a
realidade econômica.

Um exemplo, tirado do direito da con-
corrência, basta para demonstrar essa con-
clusão. Imagine-se que, em um determina-
do mercado, coexistem cinco sociedades,
com os atos constitutivos registrados na Jun-
ta Comercial. Cada uma dessas sociedades
detém 20% do mercado. Dessas sociedades,
quatro são controladas pela mesma pessoa
física. Porém, uma vez que cada uma des-
sas sociedades é dotada de personalidade
jurídica, a análise da realidade, de acordo
com os critérios jurídicos tradicionais, im-
plicaria a conclusão que se trataria de um
mercado altamente concorrencial entre em-
presas juridicamente independentes.

No entanto, aplicando-se à espécie o con-
ceito jurídico de empresa, fácil seria com-
preender que se trata na verdade de um
mercado em que existe um concorrente em
clara posição dominante, controlando pra-
ticamente todo o mercado.

Deste modo, por meio da utilização do
conceito jurídico de empresa é possível me-
lhor apreender a realidade. Ou seja, a utili-
dade e funcionalidade do conceito jurídico
de empresa é a de permitir uma melhor adap-
tação da norma ao fato e, portanto, uma me-
lhor eficácia da norma.

O presente texto não pretende ser con-
clusivo. Na verdade, caberá, a partir desta
contribuição, identificar e precisar outras si-
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tuações de funcionalidade do conceito jurí-
dico de empresa, tal como aqui delineado.
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1. Apresentação

O presente ensaio parte de uma moderna
decisão da Suprema Corte dos EUA –
selecionada entre as consideradas mais
importantes de 1996, pelo Legal Information
Institute and Project Hermes (Cornell Univ.)1 –
e visa apresentar alguns aspectos relevantes
para a reflexão jurídico-constitucional, em
especial no que tange à questão hermenêu-
tica, e especificamente quanto ao consa-
grado princípio do Due Process of Law.

Nesse contexto, fundamenta-se em
decisão concessiva de certiorari, abrangendo
decisão originária da Suprema Corte do
Estado do Alabama.

A título ilustrativo, vale destacar que foi
introduzida na Lei Judiciária de 1914 a
possibilidade de revisão, pela Corte Suprema,
por meio de certiorari, de todos os julgados

O direito do consumidor e o devido
processo legal na moderna jurisprudência
constitucional norte-americana
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“Judicial authority is ultimately more
moral than physical. It operates by influence,
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... the universal sense of America has
recognized that the Constitution itself
depends upon respect for the courts and the
law dispensed by them (the people).”

Bernard Schwartz (1972)
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dos tribunais estaduais versando questões
constitucionais. Até então só cabia recurso
quando o tribunal estadual de última
instância negava um “direito, título ou
pretensão” derivado da Constituição,
tratado ou leis federais.

Cabe, ainda, ressaltar que o writ of
certiorari insere-se no contexto da chamada
jurisdição discricionária ou appellate juris-
diction da Corte Suprema, em oposição à sua
jurisdição obrigatória ou original jurisdiction,
única com expressa enunciação constitu-
cional, e que vem perdendo progressivamente
sua relevância, conforme destaca Bernard
Schwartz2.

2. Considerações Preliminares

É, sem dúvida, questão da maior relevân-
cia doutrinária a reflexão jurídico-institu-
cional acerca das peculiaridades e caracte-
rísticas do afazer hermenêutico especifica-
mente constitucional e, também, das conse-
qüências político-jurídicas de sua existência
efetiva.

Konrad Hesse3 ensina, nesse contexto,
que:

“Para el Derecho constitucional la
importancia de la interpretación es
fundamental pues, dado el carácter
abierto y amplio de la Constitución,
los problemas de interpretación sur-
gen com mayor frecuencia que en otros
sectores del ordenamiento cuyas
normas son más detalladas.”

Ademais, sublinha que, em virtude da
existência de um ordenamento constitucio-
nal dotado de jurisdição constitucional,

“el Tribunal Constitucional interpreta
la Constitución con eficacia vinculan-
te no sólo para el ciudadano sino
también para los restantes órganos del
Estado, la idea que origina y legitima
esta vinculación, que no es sino la del
sometimiento de todo el poder del
Estado a la Constitución, sólo podrá
hacerse realidad si las sentencias del
Tribunal expresan el contenido de la

Constitución, aunque que sea en la
interpretación del Tribunal”.

Por fim, quanto ao objetivo vital do
processo hermenêutico constitucional,
afirma, que:

“El cometido de la interpretación
es el de hallar el resultado constitucio-
nalmente ‘correcto’ a través de um
procedimiento racional y controlable,
el fundamentar este resultado de
modo igualmente racional y controla-
ble, creando, de este modo, certeza y
previsibilidad jurídicas, y no, acaso, el
de la simple decisión por la decisión”.

Essas abalizadas considerações nos
alertam para a complexa missão do intér-
prete constitucional, mormente no contexto
do Controle de Constitucionalidade, que,
como se sabe, estrutura-se, basicamente, em
dois modelos distintos – controle difuso ou
concentrado –, porém não antagônicos.

J. Afonso da Silva4 explica que se reco-
nhecem no Direito Constitucional Compa-
rado três modos de exercício do controle de
constitucionalidade: a) por via de exceção,
ou incidental, segundo o qual cabe ao
demandado argüir a inconstitucionalidade,
quando apresenta sua defesa num caso
concreto, isto é, num processo proposto
contra ele, por isso é também chamado
controle concreto; b) por via de ação direta de
inconstitucionalidade, de iniciativa do
interessado, de alguma autoridade, ou
instituição ou pessoa do povo (ação popu-
lar); c) por iniciativa do juiz dentro de um
processo de partes. Isso posto, conclui que o
exercício por via de exceção é próprio do
controle difuso  e os outros, do controle
concentrado.

Vale destacar que o sistema brasileiro de
controle de constitucionalidade é o jurisdicional,
combinando os critérios difuso e concentrado,
este de competência exclusiva do Supremo
Tribunal Federal. Ressalte-se que o critério
difuso, adotado na nossa Constituição de
1891, a primeira da República, e mantido
até os dias atuais, foi inspirado no constitu-
cionalismo norte-americano.
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Conforme explica Edward s. Corwin5, “o
chamado Controle Judicial – Judicial Review
é um dos traços altamente distintivos do
modelo político-jurídico americano”. No
entanto, esclarece o citado constitucionalis-
ta que a sua origem inicial

“é muito mais antiga que a Constitui-
ção e, na verdade, que qualquer
constituição americana. Pode ser
buscada na common law, pois certos
princípios da mesma foram desde
cedo considerados como ‘fundamen-
tais’ e incorporadores de uma ‘lei
superior’ que o próprio Parlamento
não podia alterar. E parece, escrevia o
Chief-Justice Coke, em 1610, em seu
famoso dictum no caso Bonham, que
quando um ato do Parlamento é
contrário ao direito e à razão comuns,
a common law o controlará e o julgará
nulo”.

Com efeito, no contexto dinâmico-evolu-
tivo da atuação da U.S. Supreme Court ,  a
sempre citada decisão proferida pelo Justice
Marshall, no famoso caso Marbury v. Madison
(1803), consagrou a competência judicial
para o controle de constitucionalidade dos
atos legislativos, particularmente no que
tange aos atos normativos federais.

Corwin ressalta que, mesmo anterior-
mente ao referido decisum, o controle judicial
como um meio de assegurar a conformidade
das leis e das constituições estaduais com a
“Lei Suprema do País” jamais foi seriamente
contestado, sendo que cabia, em primeira
plano, aos judiciários estaduais, com recurso
final para a Corte Suprema6.

Voltando a Hesse, vê-se que o Texto
Constitucional americano se encaixa perfei-
tamente no contexto de suas colocações.
Com efeito, não há, provavelmente, texto
constitucional escrito de caráter mais aberto
e amplo que a Carta de 1787. Há, inclusive,
em função disso, quem chegue a dizer não
possuir os EUA, efetivamente, uma Consti-
tuicão escrita.

Nesse sentido, Pekelis, citado por Ino-
cêncio M. Coelho7, assim se expressou:

“... em certo sentido, os Estados
Unidos não têm uma Constituição
escrita. As grandes cláusulas da
Constituição americana (...) não
contêm senão um apelo à decência e à
sapiência daqueles a quem é confiada
a responsabilidade de sua atuação.
Dizer que a compensação deve ser
justa, que a proteção da lei deve ser
igual, que as penas não devem ser nem
cruéis nem inusitadas, que as cauções e
sanções pecuniárias não devem ser
excessivas nem a investigação irrazoá-
vel, e que a privação da vida, da
liberdade ou da propriedade não se
pode determinar sem o due process ,
tudo isso nada mais significa do que
autorizar a atividade de criação do
direito, sobretudo do direito constitu-
cional, por parte dos juízes, os quais
são deixados livres para definir o que
seja cruel, razoável, excessivo, devido
ou talvez igual”.

Tal estrutura normativo-material, neces-
sariamente aberta e indeterminada, implica
uma atitude ativa por parte do intérprete.
Com efeito, pode-se dizer que a Constituicão
passa a ser aquilo que o intérprete diz que
ela é, em cada caso concreto. Há aí, inega-
velmente, um processo nomogenético, não
legislativo, porém, judicial. Não foi à-toa que
Luís P. Sanchis8 qualificou os órgãos
judiciários como de produção jurídica.

Examinando a natureza especial da
matéria constitucional, Inocêncio M. Coelho9

esclarece que
“torna-se evidente que a chamada
interpretação especificamente constitu-
cional, ao fim e ao cabo, é apenas uma
hermenêutica de princípios, de pautas
axiológicas para cuja efetividade
deve-se substituir a idéia retrospectiva
de interpretação pela idéia prospectiva
de concretização”.

Tal assertiva, ver-se-á, reflete de modo
claro a essência da jurisprudência constitu-
cional americana, conforme se depreende da
decisão selecionada, a seguir exposta.
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3. O caso BMW of North America,Inc.
v. Gore

Certiorari to the Supreme Court of Alabama
nº 94-896. Argumentos em 11/10/95 –

Decisão em 20/05/96

a) descrição do caso
Após adquirir um veículo BMW novo de

um revendedor autorizado do Estado do
Alabama, Gore descobriu que seu carro
havia sido repintado. Em seguida, impetrou
ação de ressarcimento e de punição (punish-
ment) de danos contra a American Distributor
of BMW’s, alegando, entre outros aspectos,
que o fato de não ter sido alertado sobre a
repintura do veículo constitui fraude sob as
leis do Alabama. A BMW argüiu que seguiu
diretriz nacional de não alertar os revende-
dores, e, por conseqüência, os consumidores,
de danos ocorridos antes da entrega dos veí-
culos novos, quando o custo do conserto for
inferior a 3% do preço de varejo sugerido para
o veículo. Tal foi o caso do veículo de Gore.

O Júri considerou BMW responsável por
compensatory damages de US$ 4.000,00 e
fixou, ainda, um montante de US$ 4 milhões
de sanção (award) a título de punitive
damages, a ser pago ao Estado do Alabama.

Interposta petição , após o julgamento,
perante o Juiz que o presidiu, foi denegada
pretensão da recorrente no sentido de se
anular a sanção aplicada, com o funda-
mento de que tal punição não era grossly
excessive e que, portanto, não violava a cláu-
sula do Due Process prevista na 14ª Emenda.

Interposto recurso perante a Suprema Corte
do Alabama, foi mantido o entendimento do
Juízo de primeira instância, no entanto, foi
o montante em tela reduzido para US$ 2
milhões, com o fundamento de que o Júri,
impropriamente, computou para o seu
cálculo o total de vendas similares em todos
os Estados, e não somente no Alabama.

b) tese perante a Suprema Corte:
A sanção punitiva de danos de US$ 2

milhões é grosseiramente excessiva (grossly
excessive) e, por conseqüência, fere o limite
constitucional.

c) decisão
1. As penalidades econômicas impostas

por um Estado a quem descumpre suas leis,
quer sejam multas criadas por lei ou impos-
tas judicialmente, a título de punitive dama-
ges, devem-se basear no interesse do Estado
em proteger sua economia e seus consumi-
dores, em detrimento dos de outros Estados
ou da Nação inteira. Assim sendo, a sanção
imposta a Gore deve ser analisada à luz dos
fatos ocorridos somente no Alabama, levan-
do-se em consideração, unicamente, os
interesses dos seus consumidores.

2. Noções elementares de justiça conso-
lidadas na jurisprudência desta Corte
Constitucional impõem que uma pessoa
seja notificada não somente da conduta
sujeita à punição, mas também da gravidade
da pena que o Estado lhe poderá impor. O
fato de não haver nos autos elementos que
comprovem ter BMW sido alertada adequa-
damente sobre a magnitude da sanção que
lhe poderia ser aplicada conduz à conclusão
de que a multa de US$ 2 milhões é grossly
excessive.

3. Nenhum dos fatores agravantes
associados ao primeiro (e talvez mais
importante) indício da excessiveness de uma
award punitiva de danos – o grau de repro-
vabilidade (reprehensibility) da conduta do
réu – está presente. A lesão causada pela
BMW foi puramente econômica, a repintura
pré-venda não afetou em nada o desempe-
nho do veículo, os dispositivos de segu-
rança, ou a sua aparência. Também não se
caracterizou desrespeito à saúde ou segu-
rança de outros. O entendimento de que a
não divulgação pela BMW da repintura
feita foi particularmente repreensível
porque foi parte de um padrão nacional de
conduta irregular é rejeitado, porque a
diretoria de uma empresa pode razoavel-
mente ter interpretado os dispositivos legais
estaduais relevantes ao estabelecer frontei-
ras seguras para a não divulgação de
presumíveis danos de pequena monta, e,
ainda, porque não há evidências de má-fé
por parte da BMW ao fazê-lo, ou que tenha
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continuado com tal prática após ela ter sido
considerada ilegal. Finalmente, não há
nenhuma evidência de ter BMW proferido
deliberadamente afirmações falsas, e de ter-
se conduzido, de alguma maneira, em
obstrução ou desrespeito ao bom andamento
dos atos judiciais.

4. O segundo, e talvez mais comumente
citado, indício de excessiveness – a relação
entre o montante da indenização recebido
pelo autor e o da sanção punitiva de danos
–também não favorece Gore. Uma sanção
de US$ 2 milhões é 500 vezes maior que o
valor real da lesão determinado pelo Júri, e
não há nenhuma evidência de que o autor
ou outro qualquer comprador de BMW se
viu ameaçado por qualquer adicional lesão
potencial pela política de não divulgação
da BMW. Não obstante o fato de não ser
possível se delimitar matematicamente uma
linha clara entre o constitucionalmente
aceitável e o inaceitável que pudesse ser
aplicada a todos os casos, a ratio aqui
presente é claramente fora dos limites do
constitucionalmente aceitável.

5. O terceiro relevante indício de excessive-
ness – a diferença entre a sanção aplicada e
as sanções cíveis ou criminais que poderiam
ser impostas por similar conduta irregular
(misconduct) – igualmente não salva a
posição do autor. Dois milhões de dólares é
substancialmente maior do que a multa
estadual aplicável de US$ 2.000,00 e do que
as penalidades impostas por outros Estados
para similares irregularidades, e, além disso,
nenhum dos dispositivos legais pertinentes
ou decisões concernentes teriam posto
qualquer distribuidor de outro Estado a par
de que poderia ser objeto de sanção multi-
milionária em dólares. Ademais, na falta de
precedentes de descumprimento pela BMW
de normas e regulamentos conhecidos,
não há fundamento para se presumir que
uma sanção mais modesta não teria sido
suficiente.

6. Em conseqüência, a conduta da BMW
não se configurou suficientemente grave
para justificar a severa sanção punitiva que

lhe foi imposta. Isso posto, se a solução
adequada demanda um novo julgamento ou
simplesmente uma determinação autônoma
(independent determination) da Suprema Corte
do Alabama quanto à sanção necessária
para defender os interesses econômicos dos
consumidores deste Estado, é matéria a ser
decidida, em primeiro lugar, por aquela
Corte.

7. (646 So. 2d 619) Julgamento anulado
(reversed) e devolvido (remanded) à Corte de
origem (decisão por maioria).

4. Comentários finais
Cabe, desde logo, destacar que a natureza

das decisões emanadas da Corte Suprema
dos EUA não se assemelha às oriundas das
Cortes Européias e do nosso Supremo
Tribunal Federal, quando originadas da
chamada jurisdição concentrada de controle
de constitucionalidade. De fato, o chamado
modelo americano, como já exposto, se
fundamenta na jurisdição difusa ou por meio
de exceção.

É verdade, entretanto, que impera, em
ambos os sistemas acima citados, o aspecto
principiológico da interpretação especificamente
constitucional. Não obstante, nesse contexto,
avulta-se como paradigmática a realidade
constitucional americana.

Conforme visto, tem a Suprema Corte dos
EUA a missão precípua de dizer, caso a caso,
o que efetivamente significa o texto consti-
tucional. Trata-se de especialíssimo processo
de concretização da norma constitucional,
que se dá, na maioria absoluta das vezes,
pela reflexão de conteúdo nitidamente
axiológico – social-philosophy – dos membros
da Corte.

Tal aspecto, inter allia, explica o porquê
de se perquirir, quando da “sabatina” –
verdadeira investigação político-policial –
realizada pelo Senado Federal quando da
indicação, pelo Presidente da República de
um candidato à Corte Suprema, de sua
posição quanto aos mais diversos temas
polêmicos de interesse nacional, não se
limitando a uma mera avaliação do notável
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saber jurídico dos indicados. Assim, nesse
contexto particularíssimo, torna-se muito
mais relevante para o órgão de controle o
conhecimento profundo do “programa”
ideológico-filosófico de cada candidato.

Ronald Dworkin10, numa perspectiva
contemporânea, alerta que

“a antiga polêmica sobre se os juízes
devem criar (make) ou criam direito é
atualmente de maior importância
prática do que nunca, pelo menos nos
Estados Unidos. Parece bem provável
que o atual Presidente nomeará um
número de Ministros (Justices) para a
Suprema Corte suficiente para fixar o
perfil ideológico (character) desta
instituição de imponência político-
jurídica (commanding institution) por
uma geração, e a sociedade só poderá
avaliar as escolhas presidenciais de
maneira inteligente se tiver uma noção
clara sobre o que é um julgamento
(adjudication) e sobre qual é a função
da Suprema Corte”.

Após tais singelas considerações acerca
da natureza peculiar do modelo americano,
urge que se dirija as atenções para o julgado
trazido à baila, o qual pareceu, por vários
aspectos, digno de realce, conforme ver-se-á
em seguida.

É particularmente importante e influente
a jurisprudência constitucional americana
sobre a chamada cláusula do Devido Processo
Legal, tanto nos enfoques material e formal
(substantive due process e procedural due
process). O exemplo coligido permite uma boa
avaliação da ampla dimensão dessa cláu-
sula no contexto do controle de constitucio-
nalidade exercido pela Suprema Corte
Federal.

De fato, não se questiona, in casu ,  o
conflito de um ato normativo com alguma
disposição constitucional, mas tão-somente
se as decisões proferidas pelo Poder Judi-
ciário do Estado do Alabama, em suas duas
instâncias, feriram princípio constitucional
constante da 14ª Emenda (Seção I) – o
respeito ao devido processo legal –, uma vez

que a sanção imposta a título de punitive
damages teria sido grosseiramente excessiva.

Afirmou a Corte Suprema, em primeiro
lugar, a necessidade de que a sanção
imposta seja adequada ao contexto geográ-
fico em que ocorreu a conduta malsinada.
Não se pode, por conseqüência, extrapolar
tal contexto e aplicar sanção ao responsável
com fins de indenizar danos causados fora
da unidade federativa em que o fato ocorreu.

Em seguida, estatui que “noções elemen-
tares de justiça” consolidadas na sua
jurisprudência exigem que seja o infrator
informado não só da conduta punível, mas
também da gravidade da punição. Trata-se,
inegavelmente, de salutar princípio relativo
ao procedural due process e que visa permitir
ao responsável pelo ato inquinado o maior
volume possível de informações sobre o
âmbito normativo em que ele (ato) se insere.
Isso posto, entendeu a Corte que, in casu, há
fortes evidências de que a sanção aplicada
foi excessiva.

Esclarece, prosseguindo o exame do feito,
que se reconhecem três indícios relevantes
reveladores da excessiveness de determinada
sanção judicial a título punitivo de danos:
a) sua desproporcionalidade com o grau de
reprehensibility da conduta do réu; b) a
irrazoabilidade da relação entre o seu valor e
a indenização compensatória recebida pelo
autor; e c) a sua diferença em relação às
sanções cíveis e criminais aplicáveis em
situações similares.

Como se vê, atua a Suprema Corte dos
EUA de modo extremamente criativo e
criador do sentido sempre renovado e vivo
da Constituição de 1787. A enunciação supra
bem denota a especificidade do afazer
hermêutico constitucional norte-americano.
O conceito de excessividade não poderia ser
mais amplo, polissêmico e indeterminado,
variando caso a caso e pessoa a pessoa
(julgador a julgador).

Assim, vale a pena, novamente, repro-
duzir a sua manifestação ao apreciar a
incidência do segundo indício acima
exposto:
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“Não obstante o fato de não ser
possível se delimitar matematicamen-
te uma linha clara entre o constitucio-
nalmente aceitável e o inaceitável que
pudesse ser aplicada a todos os casos,
a ratio aqui presente é claramente fora
dos limites do constitucionalmente
aceitável”.

Em conclusão, após examinar cada um
dos três mais relevantes indícios de exces-
sividade da sanção imposta, a Suprema
Corte decidiu que a conduta da BMW não foi
suficientemente grave a ponto de justificar
a severa punição aplicada.

Essencial ora observar o encaminha-
mento adotado pelo Pretório Federal, poste-
riormente à sua decisão. Não obstante ter
declarado a excessividade da sanção impos-
ta, e, por via de conseqüência, a sua incons-
titucionalidade, por ferir o princípio do due
process of law, não reformou, de imediato, a
decisão recorrida. Limitou-se, num primeiro
instante, a anulá-la (reversed) e a devolvê-la
(remanded) à Corte de origem, para que esta
decida qual a alternativa apropriada para
se adequar a decisão recorrida ao seu
entendimento. Assim, cabe à Suprema Corte
do Alabama determinar um novo julgamento
ou simplesmente definir, desde logo (inde-
pendent determination), qual o valor da award
necessário para compensar os interesses
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econômicos lesados dos consumidores do
Alabama.

Por fim, ressalte-se que tal procedimento,
parece claro, não impede que após a nova
decisão local (estadual), seja a questão, mais
uma vez, submetida ao crivo da Suprema
Corte Federal, se for o caso.
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Apreender a noção de contrato no direi-
to inglês é, em princípio, uma tarefa árdua
para o jurista que construiu o seu raciocínio
jurídico com base no direito romano-germâ-
nico, sob a influência da moral canônica e
por meio das lições de perfeitas construções
teóricas.

O direito inglês se distanciou e se man-
teve razoavelmente protegido da evolução
mais ou menos comum dos países do con-
tinente europeu, apresentando, hoje, um di-
reito material e processual bastante peculiar.

A forma mais fácil de penetrar nos mean-
dros do raciocínio jurídico do direito inglês
é voltar-se à sua história e conhecer as suas
razões, investigando a origem dos seus ins-
titutos e desenvolvendo, junto com os acon-
tecimentos, uma capacidade de ver o con-
trato com os olhos de um jurista inglês.

A proposta deste trabalho é ser um guia
nessa viagem pela história do contrato no
direito inglês, cujo fim não é chegar ao pre-
sente, mas à noção que os países de origem
anglo-americana têm de contrato.

1. “Common law”

Mesmo após a conquista normanda, não
havia na Inglaterra uma jurisdição una, mas

A noção de contrato no direito inglês
– perspectiva histórica

Antenor Pereira Madruga Filho

Antenor Pereira Madruga Filho é Consul-
tor da União, responsável pela área internacio-
nal da Advocacia-Geral da União. Doutorando
em Direito Internacional pela Universidade de
São Paulo. Professor da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte.
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repartida entre diversas jurisdições locais,
feudais, eclesiásticas e mercantis, o que le-
vava, em conseqüencia, à inexistência de um
direito comum a toda a Inglaterra. É somen-
te a partir do avanço da atuação jurisdicio-
nal do rei, por meio de suas cortes reais, que
os conflitos em todo o reino passam a ser
decididos por uma common law.

“Common law” x “civil law”

É usual nos referirmos ao direito vigente
na Inglaterra e nos países de origem anglo-
americana designando-os pela expressão
genérica common law. Nesse sentido, faze-
mos uma classificação distinguindo os paí-
ses de common law dos países de civil law,
que são os de tradição romano-germânica
ou, considerados a partir de uma análise
histórico-geográfica, os países do continen-
te europeu e os que receberam a sua influên-
cia (diz-se, então, direito continental em opo-
sição a common law). Todavia, a expressão
common law pode assumir outros sentidos.

“Common law” x “statutory law”

Em oposição a statutory law. A tradução
da palavra law poderia ser tanto direito como
lei. Mas, quando nos referimos à lei no seu
sentido formal, como ato do Poder Legisla-
tivo, melhor a traduziríamos para o idioma
inglês pelas expressões statute ou act. O di-
reito legislado pelo parlamento ou pelo exe-
cutivo, por meio de leis (acts ou statutes), é
diferenciado do direito criado pelos tribu-
nais a partir de decisões de casos concretos
e que vem a constituir a common law. Portan-
to, nessa acepção, a common law é o resulta-
do das decisões dos tribunais, ou seja, é o
judge made law ou case law, um direito emi-
nentemente jurisprudencial, em que o juiz
deve decidir obrigatoriamente pelos prece-
dentes judiciários emanados das cortes su-
periores.

Como lembra Gilissen1,
“o precedente judiciário não é uma
verdadeira fonte de direito porque o
juiz que proferiu a primeira decisão
numa dada matéria teve de encontrar

algures os elementos de sua solução,
sobretudo no domínio das regras de
fundo, chamadas substantive law. Se-
gundo a concepção dominante na his-
tória jurídica da Inglaterra, cabe ao
juiz ‘dizer o direito’, declarar o que é
direito; é a declaration theory of the com-
mon law: o juiz não cria o direito, cons-
tata o que existe; é o seu oráculo vivo,
julgando em consciência, segundo a
razão”.

Para ser bem compreendida a colocação
de Gilissen, vale trazer as observações de
Kempin2 sobre a relação da legislation e da
case law como fontes do direito:

“legislation is a new rule or norm of law
which takes effect only from the time of
passage. It tells us WHAT THE LAW
WILL BE from now on. Case law, howe-
ver, tell us WHAT THE LAW IS”.

Por essa razão, a case law fixada em uma
decisão judicial pode ter um efeito retroati-
vo, uma vez que a corte pode reconhecer a
pré-existência do direito mesmo se ele nun-
ca houvesse sido notado anteriormente.

“Common law” x “equity”

Por fim, compreende-se common law como
antônimo de equity. Os tribunais que apli-
cavam a common law, embora originários da
Corte do Rei (daí a expressão corte como si-
nônimo de tribunal), tornaram, com o pas-
sar do tempo, apenas formalmente vincula-
dos à figura do Rei, na medida em que ad-
quiriram, por diversas razões histórico-po-
líticas, independência da Coroa. Como ve-
remos mais adiante, no Título IV, essas cor-
tes reais e a sua common law, que nascera
como uma alternativa de proteção jurisdicio-
nal mais justa e eficaz para os indivíduos
que a oferecida pelas demais jurisdições
existentes na Inglaterra, vão-se tornar uma
justiça lenta, extremamente formalista e ine-
ficaz. Gilissen3 resume bem o declínio da
prestação jurisdicional das cortes reais que
aplicavam a common law:

“O common law tornou-se cada vez
mais técnico no decurso dos séculos
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XIV e XV; limitado no quadro estrito e
rígido do processo dos writs4 e pela
rotina dos juízes, não podia dar solu-
ção satisfatória a numerosos litígios,
sobretudo em novos domínios nasci-
dos da evolução económica e social.
Os juízes dos tribunais de common law,
embora nomeados pelo rei, tinham-se
tornado relativamente independentes”.

Esse desvio histórico das tradicionais
cortes reais fez com que os indivíduos pas-
sassem a recorrer diretamente ao Rei em
busca de uma solução justa para os seus
conflitos.

“A idéia de recorrer de novo, como
nos séculos XII-XIII, directamente ao
rei (e ao seu Chanceler), fonte de toda
a justiça, fez nascer no século XV uma
nova jurisdição e um novo processo:
o Chanceler decidia em equidade sem
ter em conta as regras de processo e
mesmo de fundo do common law. Apli-
cando um processo escrito inspirado
pelo direito canónico, o Chanceler jul-
gava segundo princípios muitas ve-
zes extraídos do direito romano. Os
reis de Inglaterra, no século XVI, alar-
garam as jurisdições de equity, mais
favoráveis ao desenvolvimento do seu
poder no sentido do absolutismo, em
detrimento das jurisdições de common
law, consideradas arcaicas e obsoletas”.

Na análise de David e Pugsley5,
“le conservatisme et l’esprit de routi-

ne des juges des Cours de Common Law
ont conduit, au XVIe siècle, à chercer ail-
leurs que dans ces cours l’application d’un
droit noveau; on a eu recours à cetter fin
au chancelier; la cour de La Chancellerie a
developpé sous le couvert de l’equité, un
certain nombre d’institutions, accordé un
certain nombre de ‘remèdes’qui constituent
un complément aux régles de la common
law”.

A equidade, como um sistema jurídico
próprio, foi abolida na Inglaterra em 1875.
Nos Estados Unidos, já independente nes-
sa época, a divisão substancial entre equi-

dade e common law permanece, embora ali
nunca tenha existido tribunais específicos
para julgar matérias de equidade.

O direito contratual é fruto do common
law, embora tenha recebido importante in-
fluência da equidade.

2. O ambiente em que se formou o
direito inglês

O direito inglês, tal como hoje o conhece-
mos, é o resultado de uma evolução históri-
ca ocorrida principalmente a partir da con-
quista da Inglaterra pelos normandos no
século XI, em 1066. Porém, fatos históricos
mais antigos contribuíram, também, para
construir um ambiente em que o direito in-
glês pudesse desenvolver-se diferentemen-
te do continente. Essa história pode ser di-
vidida em quatro grandes períodos: 1) perío-
do romano: da conquista romana (43 d.C.) à
invasão bárbara (407); 2) período bárbaro:
da invasão bárbara à reintrodução do cris-
tianismo (597); 3) Período anglo-saxão: da
reintrodução do cristianismo à conquista
normanda (1066); e 4) período normando:
após a conquista normanda.

Período romano

Dois fatores devem ser primordialmente
considerados quando se investiga o arqué-
tipo de qualquer sistema jurídico ocidental,
especialmente em relação ao direito contra-
tual: a influência romana e o cristianismo.
A Inglaterra foi conquistada pelos romanos
em 43 d.C., que ali permaneceram por três
séculos e meio, até pouco antes da queda de
Roma e do Império do Ocidente. O cristia-
nismo também fincou raízes na Inglaterra
enquanto esta esteve sob o poder romano.

É interessante notar, a propósito, como a
propagação do cristianismo foi facilitada
pelas conquistas de Roma. Gibbon6, a esse
respeito, escreve:

“Assinalou-se, com acerto e pro-
priedade, que as conquistas de Roma
prepararam e facilitaram as do cristia-
nismo... As histórias autênticas dos
atos de Cristo foram compostas em lín-
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gua grega, a considerável distância de
Jerusalém, e após os convertidos gen-
tios se terem tornado extremamente
numerosos. Tão logo foram traduzi-
das para a língua latina, essas histó-
rias ficaram ao alcance do entendi-
mento de todos os súditos de Roma,
excetuando-se apenas os campônios
da Síria e do Egito, para os quais se
fizeram ulteriormente versões especí-
ficas. As estradas reais públicas, cons-
truídas para uso das legiões, ofere-
ciam cômoda passagem aos missio-
nários cristãos, de Damasco a Corin-
to, e da Itália aos confins da Espanha
ou da Britânia; tampouco encontraram
esses conquistadores espirituais qual-
quer dos obstáculos que habitualmen-
te retardam ou impedem a introdução
de uma religião estrangeira num país
remoto”.

O ponto de partida para a nossa investi-
gação acerca do ambiente em que se formou
o direito inglês é, portanto, uma Inglaterra
romana e cristã. Esses dados, se analisados
isoladamente, poderiam levar à conclusão
de que tanto o continente europeu quanto a
ilha britânica tiveram a mesma base cultu-
ral, o que seria propício para um desenvol-
vimento jurídico semelhante. Contudo, em-
bora a diferenciação entre o direito conti-
nental e o insular tenha raízes mais recen-
tes, um fator de desagregação já se verifica
na constatação de que a presença de Roma
e da Igreja na Britânia não teve a mesma
influência verificada nas províncias da Gá-
lia, Espanha e Itália.

Como anota Haverfield7:
“From the standpoint of the ancient

Roman statesman and of the modern Ro-
man historian, the military posts and their
garrison formed the dominant element in
Britain. But they have left little perma-
nent mark on the civilization and charac-
ter of the island. The ruins of their forts
and fortresses are on our hill-sides. But,
Roman as they were, their garrisons did
little to spread Roman culture here. Out-

side their walls, each of them had a small
or large settlement of womenfolk, traders,
perhaps also of time-expired soldiers
wishful to end their days where they had
served. But hardly any of these settlements
grew up into towns. York may form an
exception... Nor do the garrison appear
greatly to have affected the racial charac-
ter of the Romano-British population”.

Período anglo-saxão

A ocupação romana começou a enfraque-
cer a partir do século XV, quando os bárba-
ros, entre eles os anglos e os saxões, inicia-
ram a conquista da Inglaterra e a coloniza-
ção da ilha, que duraria quase dois séculos
(400-600). Os romanos foram empurrados
de volta para o continente e os bretães para
Gales e Escócia.

Haverfield8 narra como se deu a partida
dos romanos:

“finnaly, the Great Raid of Barbarians
who crossed the Rhine on the winter’s
night which divided 406 from 407, and
the subsequent barbarian attack on Rome
itself, cut Britain off from the Mediterra-
nean. The so-called ‘departure of the Ro-
mans’ speedly followed. This departure
did not mean any great departure of per-
sons, Roman or other, from the Island. It
meant that the central government in Italy
now ceased to send out the usual gover-
nors and other high official and to orga-
nise the supply of troops. No one went:
some persons failed to come” .

O cristianismo, junto com os romanos e
os bretães, foi banido da ilha e em seu lugar
foi reinstalada a mitologia germânica. Mas,
em 597, com a chegada de Santo Agostinho,
a Inglaterra foi novamente convertida ao
cristianismo. Os resultados da reintrodução
do cristianismo foram da mais alta impor-
tância, como revela Plucknett9:

“The existing tribal organization
must have seemed weak and inefficient to
the missionaries coming from such well-
organized States as existed on the conti-
nent, and very soon we see the results of
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their teaching in the enhanced value pla-
ced upon the monarchy, and the petty tri-
bal units were replaced by a few large
kingdoms ruled and administered by
kings who watched European methods.
Soon, too, they learned the Roman art of
taxation... Again, the advent of the clergy
meant the introduction of a new class into
English society, and so a new law of sta-
tus had to be divised for their protection.
Consequently laws were made, and, ‘in
the Roman style’, were written down”.

A nova entrada do cristianismo na In-
glaterra, em fins do século VI, conforme ano-
tou Plucknett, inicia o período anglo-saxão.
Para o estudo da ambientação do direito
inglês, que permitiu sua diferenciação em
relação ao direito continental, é importante
fazer uma comparação entre o que ocorria
na Europa nesse período e a influência so-
bre a Inglaterra.

Na Europa, o império romano do ociden-
te havia caído na mão dos povos germâni-
cos já há um século e o direito romano foi,
de certa forma, recepcionado pelos novos
governantes bárbaros.

“A diferença entre o nível de evo-
lução do direito romano e o do direito
dos povos germânicos era de tal modo
grande que os invasores germanos
não puderam impor o seu sistema ju-
rídico. Além disso, os reis germânicos
encontravam no direito público roma-
no um reforço considerável da sua
autoridade... A aplicação do princípio
da personalidade do direito assegu-
rou a sobrevivência do direito roma-
no do Ocidente, não obstante o desa-
parecimento do Império Romano do
Ocidente. As populações romaniza-
das da Europa Ocidental continua-
ram assim a viver segundo o direito
romano durante vários séculos... Mas
o direito romano continuou a evoluir,
sobretudo no contacto com as popu-
lações germânicas. Um direito roma-
no ‘vulgar’ (Vulgarrecht), no qual do-
minavam os costumes locais próprios

de cada região, suplanta assim pro-
gressivamente os textos da época clás-
sica... O direito romano, no entanto,
desapareceu progressivamente no
Império Franco. No século X, é virtual-
mente desconhecido... e apenas sobre-
vive sob a forma de costumes locais
mais ou menos romanizados no Sul
da Europa: em Itália, Espanha e no
Sul da França”10.

Os anglos, saxões, francos, lombardos,
burgúndios, visigodos, bávaros, alamanos,
frisões etc. eram diferentes tribos de uma
mesma origem germânica. Foram esses po-
vos, denominados bárbaros, que derruba-
ram o império romano do ocidente e passa-
ram a governar a Europa aplicando leges
barabarorum em meio ao direito romano so-
brevivente. Na Inglaterra, os anglo-saxões
não encontraram um direito romano bem
estabelecido, como o que existia na Europa
continental. Esse fato vai fazer com que a
evolução do direito entre o século V, quan-
do houve a queda do império romano do
ocidente, e os séculos X e XI, quando o con-
tinente se feudaliza e um senhor feudal,
Duque da Normandia, invade e conquista a
Inglaterra (1066), apresente já diferenciações
entre os dois lados do Canal da Mancha.

Gilissen11 aponta que a evolução do di-
reito na Europa ocidental e continental dos
séculos V ao XII é assim dominada, ao lado
da evolução do direito canônico:

– pela sobrevivência, depois pelo desa-
parecimento progressivo do direito romano;

– pelo progresso do direito dos povos
germânicos, em contacto com as populações
romanizadas;

– pela atividade legislativa dos reis e
imperadores, sobretudo dos Carolíngios;

– enfim, pelo desmembramento do po-
der no quadro das instituições feudais.

A mesma evolução do direito germânico
e interação com o direito romano sobrevi-
vente não acontece na Inglaterra. Os Anglos
e Saxões, relata o professor belga

“que, vindos da Germânia, se fixaram
no Sul e no Oeste da Inglaterra no sé-
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culo VI, viveram segundo os seus pró-
prios costumes, provavelmente mistu-
rados com velhos costumes celtas das
etnias belgas anteriores à romaniza-
ção. Nos reinos que aí se formaram,
foram redigidos alguns textos de di-
reito consuetudinário, geralmente na
língua local, o old English, e não em
latim como no continente. O rei Alfre-
do, o Grande, declara ainda, no fim
do século IX, que não quis criar novas
leis, mas consignar as regras jurídicas
mais sábias dos antigos costumes”.

Sob o reinado de Alfredo, tribos escandi-
navas, que já haviam colonizado a Islân-
dia, partes da Irlanda, da Escócia e do norte
da França (que passou a se chamar Nor-
mandia), conquistaram toda a metade leste
do reino e, entre 1016 e 1035, a Inglaterra, a
Noruega e a Dinamarca foram unificadas
pelo Rei Cnut12. Segundo Plucknett ,

“Cnut’s laws were long popular in
England, and in after years men looked
back with respect to his reign, trying to
revive his legislation. The Danes left a
permanent mark on that part of the coun-
try where they had longest ruled. They
independently developed a sort of grand
jury...; they arrived earlier than the rest
of the country at the stage where land could
be freely bought and sold; they had a mar-
ked tendency to form clubs and guilds;
their peasantry were less subject to the
lords; borough institutions seem to have
flourished peculiarly under their rule”.

Período normando

O Império de Cnut é dividido após sua
morte e leva ao trono da Inglaterra São
Eduardo, o Confessor (1043-1066). Após a
morte de Eduardo e durante a disputa pela
sua sucessão, Guilherme o Conquistador,
Duque da Normandia e, portanto, vassalo
do Rei Francês, invade a Inglaterra e a con-
quista após a célebre batalha de Hastings,
quando 5.000 homens e 2.500 cavalos fo-
ram transportados através do Canal da
Mancha13.

Durante os séculos X, XI e XII,
“as instituições feudo-vassálicas,
nascidas pouco antes e durante o pe-
ríodo carolíngio, dominaram a orga-
nização política e social da França, da
Alemanha e, com menor importância,
a da Inglaterra, da Itália e da Espa-
nha Cristã”14.

Na Inglaterra, o sistema feudal não teve
as mesmas características que no continen-
te. Na ilha, o rei manteve certo poder sobre
os senhores feudais. Embora o feudalismo
tenha sido introduzido pela invasão nor-
manda, ainda que se tenha verificado algu-
mas relações entre lordes e vassalos no pe-
ríodo anglo-saxão, foi o próprio Guilherme,
o Conquistador, que, com o seu modo de
governo e organização administrativa, con-
seguiu assegurar a supremacia da Coroa
sobre os feudos.

Uma das mais eficazes medidas admi-
nistrativas do reinado de Guilherme, fun-
damental para alicerçar a estrutura jurídica
que se construiria nos próximos séculos e
que se mantém até hoje, foi a organização
do Domesday Book. O conteúdo desse livro,
de dois volumes, é assim descrito por Plu-
cknett15:

“The land was described county by
county, village by village, the owners and
their subtenants were listed and their hol-
dings valued, even the farm stock was re-
corded with a view to settling clearly the
rights of the Crown and the taxable re-
sources of the country. In several cases a
few precious lines will summarize the cus-
toms of a county or city, and so give us an
insight into the local law in force”.

Um dos efeitos do Domesday Book, lem-
bra o Professor de História Legal da Univer-
sidade de Londres, “was to assert the chain of
feudal relationship and to assure the overlord-
ship of the Crown”16. Sistematizando a situa-
ção da terra e controlando as relações entre
seus vassalos e os vassalos dos seus vassa-
los, de modo a colocar o rei como o supremo
senhor feudal, a quem todos os proprietá-
rios de terra deviam fidelidade mesmo em
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detrimento dos seus senhores imediatos,
Guilherme criou na Inglaterra um sistema
feudal peculiar, mais centralizado na figu-
ra do rei, não dando lugar à dissipação do
poder que existia na França e na Alemanha
e evitando a anarquia que ele experimenta-
va como Duque da Normandia. Esse siste-
ma feudal mais brando vai permitir que os
sucessores de Guilherme imponham uma
lei comum a toda a Inglaterra: a common law.

As relações entre a Igreja de Roma e a
monarquia inglesa não começaram a se de-
teriorar apenas quando Henrique VIII deca-
pitou o arcebispo que era seu Chanceler,
rompeu com o Papa e o monarca inglês pas-
sou a ser chefe da Igreja da Inglaterra. Des-
de o estabelecimento das cortes cristãs na In-
glaterra, que foi parte do preço pago por Gui-
lherme ao Papa pela aprovação da conquista
Normanda, já se nota que a Inglaterra procu-
ra deixar a Igreja fora dos assuntos seculares.

Kenpin17 salienta:
“As part of the price for papal appro-

val of the Conquest, the bishop was remo-
ved from the administration of the shires
and separate Courts Christian were esta-
blished for ecclesiastical matters. These
measures accomplished two goals: the
Church was removed, as it wished, from
secular affairs, and ecclesiastical matters
were reserved to the Church without in-
terference from lay persons”.

No mesmo sentido de Kenpin, Pluck-
nett18 destaca:

“Church and State which had been
inextricably connected in the Anglo-Sa-
xon age henceforth were strictly separate,
a policy which happened to coincide with
Church’s own ambitions as well with
William’s”.

As relações do reino inglês com a Igreja
se deterioram com Guilherme I, quase pro-
vocando um cisma, e com Henrique I (1100-
1135), que, temendo o uso da Igreja com fins
políticos pelas poderosas monarquias do
continente, decidiu ele mesmo nomear os
bispos e conceder-lhes autoridade espiritual
e temporal.

Conclusões acerca do ambiente em que se
desenvolverá o direito inglês

O que podemos concluir de todo esse
conjunto de elementos que formam o ambi-
ente em que se desenvolverá o sistema jurí-
dico inglês são quatro premissas: 1) a pre-
sença romana durante três séculos e meio
não gerou uma civilização com característi-
cas romanas, assim como ocorreu no Conti-
nente, especialmente na Itália; 2) o direito
romano sobrevivente à queda de Roma, que
foi de certa forma recepcionado pelos inva-
sores bárbaros, não deixou de exercer algu-
ma influência nas instituições inglesas a
partir da reintrodução do cristianismo en-
tre as tribos anglo-saxônias e por meio de
alguns costumes remanescentes na Nor-
mandia e que foram trazidos pela conquista
normanda; 3) a influência do direito canôni-
co na Inglaterra foi menor que no continente,
explicando porque o conteúdo moral do di-
reito contratual do civil law, influência do di-
reito canônico, não existe no common law, onde
o enforcement das promessas justifica-se mais
por razões econômicas; e 4) no sistema feudal
inglês, ao contrário do continental, a Coroa
manteve certo poder sobre os senhores feu-
dais, o que permitiu, ainda que lentamente, a
estruturação de uma common law.

Um último fator ainda merece ser anali-
sado para se ter uma visão mais completa
do ambiente em que se formou o direito bri-
tânico. Desde do século XII, surge na Euro-
pa continental um movimento de renasci-
mento do direito romano, a partir do estudo
nas universidades do Corpus Iuris Civilis de
Justiniano, que constituirá uma ciência do
direito e a base dos sistemas jurídicos dos
países continentais.

“Esta ciência do direito não era
idêntica à da época romana porque
os professores da Baixa Idade Média
não viviam, apesar de tudo, inteira-
mente fora do mundo do seu tempo;
na sua interpretação os textos roma-
nos eram, numa certa medida, influ-
enciados pelas idéias da época, desig-
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nadamente pela filosofia cristã e tam-
bém pelas instituições da Baixa Idade
Média. O sistema jurídico, que assim
elaboravam, era todavia um direito te-
órico, um direito erudito, muito mais
próximo do direito romano do que dos
direitos positivos locais de sua épo-
ca”19.

Até que ponto esse renascimento do di-
reito romano após o século XII influenciou
a Common Law da Inglaterra? Gilissen20 ofe-
rece-nos a seguinte resposta: “A Inglaterra
escapou-lhe, graças ao desenvolvimento do
seu common law”. Na verdade, a influência
do direito romano da Inglaterra advém mais,
como já observado, da sobrevivência do di-
reito que era praticado até a queda do Impé-
rio Romano do Ocidente. Com isso não di-
zemos que a Inglaterra passou totalmente
imune ao renascimento do direito romano.
Destacados juristas ingleses, como Bracton
e Lord Mansfield, sofreram claramente essa
influência. Porém, se analisarmos alguns
institutos da common law, como o próprio
sistema formulário de ações e a aplicação,
nos primórdios da common law, do princí-
pio ex nudo pacto actio non oritur, veremos
que a influência romana na Inglaterra é
muito mais originária do período clássico e
pré-justinianeu que decorrente dos estudos
feitos pelos professores da idade média no
Corpus Iuris Civilis.

Delineado o ambiente em que se formou
o direito inglês, passaremos, no capítulo
seguinte, a analisar como se estruturou o
sistema jurídico da common law.

3. A estruturação do common law –
a organização das cortes

As diferentes jurisdições

A história da Common Law é a história
do desenvolvimento da competência das
Cortes reais sobre os mais diferentes
conflitos. Até o estágio em que essas Cortes
puderam julgar qualquer espécie de conflito,
existia, na Inglaterra, diversas jurisdições
que afastavam a competência da jurisdição

real. Essas jurisdições eram exercidas pelas
cortes locais (das Centenas e Condados),
Cortes Burguesas, Cortes Comerciais e Cortes
Eclesiásticas. Mais tarde, uma jurisdição
real, a Corte do Chanceler, vai competir com
as cortes de Common Law, também reais,
aplicando a equity.

As antigas cortes locais
(“Hundred” e “Shire Courts”)

As Cortes dos Condados e as Cortes das
Centenas (divisão política herdada do perío-
do anglo-saxão) são mantidas após a con-
quista normanda, com competência geral de
natureza civil e criminal. Em 1166, todavia,
essas Cortes perdem competência sobre os
mais importantes casos criminais, que pas-
sam a ser Pleas of the Crown, ou seja, pleitos
da Coroa, julgados pelas Cortes Reais. Tam-
bém foi retirada das Cortes do Condado a
competência sobre disputas de terra. No sé-
culo XII, a competência dessas Cortes foi li-
mitada em quarenta xelins, levando-as ao
virtual desaparecimento.

As cortes senhoriais

Embora a característica do sistema feu-
dal na Inglaterra tenha concentrado poder
na mão do Rei, isso não significava que não
houvesse um sistema feudal. Assim, preva-
lescendo o conceito de que os senhores feu-
dais tinham o direito e o dever de possuir
cortes para julgar os seus vassalos, foram
criadas cortes senhoriais (manor courts).
Kempin21 explica:

“Under the form of feudalism intro-
duced by William the Conqueror, each
royal grantee of land could grant portions
of it to junior tenant lords, and so on down
the feudal ladder to the Lord who ultima-
tely, trough his villains, worked the land.
This process was known as subinfeu-
dation. One who granted land to another
was known as the ‘tenant in service’, be-
cause he did not actually use the land but
was only entitled to services from his te-
nant. The one who ultimately worked the
land, trough his villains, was known as
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the tenant in demesne. Each tenant in ser-
vice had the right and duty to hold court
for his junior tenants. This court, compo-
sed of all the tenants, decided their dispu-
tes and could be asked to advise the Lord
on problems of mutual concern. The grea-
test of the seigniorial courts was the court
of the king, who was at the top of the feu-
dal pyramid. It was known as the Curia
Regis. Courts in the intermediate rungs
of the feudal ladder were known as Ho-
nors, or Courts Baron, and in theses courts
a tenant in chief (one who held his land
directly under the king), for example,
would meet with barons who held land
under him to obtain their advice and pre-
side over the resolution of their disputes.”

As cortes burguesas (“Borough Courts”)

As Cortes dos Burgueses, ou seja, daque-
les que viviam nos Burgos (cidades), como
Londres, por exemplo, não tinham jurisdi-
ção criminal. Essas cortes, aplicando a lei
da cidade para resolver principalmente dis-
putas comercias e civis mais comuns aos
burgueses, resistiram durante muito tempo
ao avanço da jurisdição real, como lembra
Kempin:

“Borough courts resisted encroach-
ments of royal jurisdiction for centuries
and were still a potent force at the time the
American colonies were founded. Indeed,
some authorities maintain that borough
law as the law most familiar to many of
our influential early settlers, and that ear-
ly American law contained a heavy ad-
mixture of borough law”.

A jurisdição durante a realização das
feiras (“Courts of Piepowder”)

A jurisdição comercial era exercida tam-
bém pelas Courts of Piepowder, que se estabe-
leciam durante as feiras para julgar os con-
flitos decorrentes dos negócios entabulados
nesses eventos. David e Pugsley22, a respei-
to dessas cortes, dizem:

“En dehors des Cours municipales, il
y a lieu enconre de signaler le Cours de

piépoudre (Courts of Piepowder) qui, dan
les foires, rendent la justice. Le droit de
tenir une telle Cour va de pair, au XVe

siècle, avec le droit de tenir une foire, La
Cour, présidée par le steward of the ma-
nor ou par le mayor of the borough, a une
compétence variable. Un statute la limite
aux seuls contrats faits pendant le jour de
la foire. Mais il peut se faire que la foire
dure assez longtemps: celle de Hunting-
ton ainsi se prolonge pendant six semai-
nes chaque année. Parmi les questions sou-
mises à ces juridictions commerciales, on
voit des procès relatifs à la conclusion des
contrats, à la qualité de la marchandise, à
sa conformité à un échantillon ou aux sti-
pulatins du contrat, etc.”

Cortes eclesiásticas (“Courts Christian”)

Já foi antes ressaltado que desde 1164,
por meio da Constituição de Clarendon, a
Igreja foi afastada de matérias seculares, ten-
do o direito, entretanto, a manter cortes ecle-
siásticas (Courts Christian) como as únicas
competentes para julgar assuntos clérigos.
A jurisdição eclesiástica poderia conhecer
de conflitos decorrentes de promessas não
cumpridas, desde que a execução houvesse
sido prometida sob compromisso de fé. Sua
jurisdição era, então, ratione pecati23.

Quanto à atuação das cortes eclesiásti-
cas envolvendo casos locais, Kempin24 faz a
seguinte observação:

“The royal common law courts did
not disturb the right of the local courts to
hear local disputes that did not involve
the interests of the central government.
They disaproved, however, of church
courts hearing these matters and impo-
sing civil penalties. This was clearly ex-
pressed in the Constitutions of Clarendon,
in 1164, which restricted jurisdiction over
these disputes to the common law courts,
the king’s justice, whether the transaction
was or was not accompanied by a pledge
of faith, which was a pledge of one’s hope
of salvation. However, one who untruth-
fully denied making a promise accompa-
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nied by such a pledge was guilty of per-
jury. Perjury was a moral offense over
which the church had jurisdiction. On
that basis church courts ordered perfor-
mance of the promisse, which was a way
to get around the restriction. Royal courts
from time to time issued writs of prohibition
demanding that the church desist from
enforcing such promisses. The practice was
not fully halted until the 15th century”.

A criação da jurisdição do rei –
“Pleas of the Crown”

O rei é considerado sinônimo de justiça.
Algumas matérias da mais alta importân-
cia, como a paz do reino e o conflito entre os
grandes senhores feudais, deveriam ser re-
solvidas pela intervenção real. Esse princí-
pio de que o rei é a fonte de toda justiça per-
mitiu que as cortes reais julgassem casos
antes submetidos às demais jurisdições e
também, alguns séculos depois, serviu como
justificativa para a criação do sistema de
equidade.

No primeiro século da ocupação nor-
manda, a competência do rei envolvia os
Pleitos da Coroa (Pleas of the Crown), que na
nomenclatura moderna receberiam o nome
de direito público. Eram, eminentemente, ca-
sos criminais mais importantes que afeta-
vam a paz do rei (King’s Peace), além dos
assuntos em que as Cortes Reais aparecem
como a jurisdição senhorial (feudal) normal-
mente competente e, também, a prerrogati-
va real de “alta justiça”, nos casos em que
um interesse possa demandar ou justificar
a intervenção do rei25.

A determinação dos assuntos que pode-
riam ser considerados Pleas of the Crown ca-
bia ao rei, por meio do seu Chanceler. O de-
mandante se dirigia ao Chanceler, solicitan-
do uma ordem para que determinada corte
real ouvisse o seu caso. Este, entendendo
que o pleito poderia ser ouvido pelas cortes
reais, concedia a ordem por escrito (written).
Essa ordem do rei, para que as suas cortes
ouvissem determinado caso, ficou conheci-
da como writ (breve em latim).

A limitação da competência das cortes
reais, assim, era controlada pelo rei por meio
da concessão dos writs.

O avanço da jurisdição do rei sobre os
“common pleas”

“The Common Law was first the law of land
before it could become the law of the land.”

Plucknett

O passo seguinte no avanço da jurisdi-
ção das cortes reais é ir além dos Pleas of the
Crown e ouvir, também, os common pleas, ou
seja, os assuntos civis. Os primeiros common
pleas que receberam a atenção do rei foram
os conflitos de terra (pleas of land). Segundo
Plucknett26 “reasons of state demanded that the
Crown through its court should have a firm con-
trol of the land”.

A Corte do Rei sempre teve, na qualidade
de corte feudal, poder para decidir disputas
de terra envolvendo os senhores feudais que
detinham a propriedade diretamente da Co-
roa27. A jurisdição sobre os níveis mais inferio-
res da cadeia feudal, no entanto, fugia à alça-
da real, como explica Kempin: “disputes bet-
ween lesser lords were decided in the court of the
lord of whom the land was held and who was te-
nant in service over it”. Nos princípios do sé-
culo XII, o rei começou a interferir com essa
jurisdição, determinando, mediante um de-
creto, que as cortes dos senhores feudais so-
mente poderiam ouvir um caso envolvendo
importantes interesses sobre terras se um writ
of right houvesse sido emitido pelo rei. Esse
writ dirigido ao senhor feudal, para que este
fizesse justiça entre o demandante da terra e
o réu, que a possuía, estabelecia que, se isso
não fosse feito, o rei ouviria o caso, o que nor-
malmente acontecia. Mais tarde, sob a ficção
de que o senhor feudal tinha cedido ao rei seu
direito de presidir a corte, o writ era emitido
diretamente ao demandado, desviando, as-
sim, a corte senhorial e trazendo os land cases
diretamente para as cortes reais28.

Diante dessas características dos primei-
ros writs, Plucknett afirma que eles não são,
estritamente falando, documentos instaura-
dores de um processo:
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“They are in form administrative com-
mands to an alleged wrongdoer or to some
inferior jurisdiction to do justice in a parti-
cular matter in such wise that the King shall
no more hear complaints concerning it; di-
sobedience of this writ will be punished in
the King’s Court unless a satisfactory ex-
planation can be given... Whatever its form,
the original writ was not the assertion of
the jurisdiction of the court, but rather a
royal commission conferring on the judges
the power to try the matters contained in it.
For every case a separate ad hoc authority
was thus conferred, and Bracton naturally
compared the jurisdiction of the common
pleas to that of papal judges delegate”29.

Provavelmente no reino de Henrique I
(1100-1135), fixou-se o princípio de que ne-
nhum homem livre precisa responder por
sua terra sem um writ real, a menos que as-
sim deseje (no freeman need answer for his land
without a royal writ unless he chose). Mas no
reinado de Henrique II, sucessor de Henri-
que I, esse princípio já era, segundo Pluck-
nett, amplamente conhecido 30.

A formação das cortes do “common law”

No reino de Henrique II (1154-1189), ini-
ciaram-se uma série de eventos que resulta-
ram na criação de um sistema de cortes reais
e em uma lei comum a toda a Inglaterra. Esse
movimento começou com a implementação
da reivindicação real à propriedade de to-
das as terras na Inglaterra31, conforme já vis-
to no item anterior.

A “Magna Curia” e a “Lesser Curia”

Até as reformas efetuadas por Henrique
II, toda atividade judiciária, legislativa e exe-
cutiva do rei era desenvolvida por meio do
Grande Conselho (Great Council ou Magna
Curia, como também era conhecido) e da Les-
ser Curia (household).

Kempin nos dá a seguinte descrição do
Great Council:

“It consisted of all the tenants in chief,
other magnates, and great ecclesiastics.
The king’s personal advisers also met with

it. This Great Council performed a multi-
tude of duties, which were not separated
into the modern classifications of executi-
ve, legislative, and judicial. It advised the
king on matters of state, decide cases bet-
ween the tenants in chief, accomplished
accords between Church and state, and
acted as a type of legislature”32.

Quando os conselheiros pessoais do rei
se reuniam isoladamente, formavam a Les-
ser Curia e, entre eles, o rei escolhia os juízes
que cuidavam de seus assuntos em todo o
reino, os quais incluíam a justiça criminal e
os pleitos da Coroa (Pleas of the Crown)33.

A “Court of Common Pleas”

O grande aumento da quantidade de com-
mom pleas, ocorrido após as reformas intro-
duzidas por Henrique II (comentadas no pró-
ximo item), levou a Magna Curia a delegar a
sua competência. Inicialmente, em 1178, fo-
ram apontados cinco juízes para decidir os
casos em nome do Conselho. Esse corpo de
juízes se desenvolve e gradualmente se afas-
ta da subordinação do Conselho até se trans-
formar, por volta de 1230, em um tribunal in-
dependente, a Court of Common Pleas.

A Corte da Banca do Rei
(“The Court of King’s Bench”)

Os Pleas of the Crown, tornando-se tam-
bém numerosos, passaram a ser julgados
por grupos de juízes conhecidos como “The
Justices Assigned for the holding of Pleas before
the King Himself” ou, mais simplesmente,
King’s Bench. Esse corpo somente é reconhe-
cido como tribunal independente no reina-
do de Eduardo I (1272-1307)34.

Outras cortes reais

O desenvolvimento do Common Law e os
conflitos políticos, primeiro entre o rei e os
senhores feudais e, depois, entre o rei e o
parlamento, determinaram o surgimento de
outras cortes como a Court of Exchequer of
Pleas, a Court of Chancery (que não aplicava
a common law mas a equity) e a Star Chamber
(também uma corte de equidade).
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Sobre estruturação do judiciário na In-
glaterra, Kempin faz um interessante relato:

“Our sketch of court development des-
cribes, essentially, a separation of the du-
ties of government. The ancient King’s
Council was concerned with the totality
of governmental affairs. Separation of the
House of Lords and the addition of the
House of Commons deleted its legislative
function. Delegation of judicial duties to
the courts of Common Pleas, King’s Ben-
ch, and Exchequer of Pleas took away subs-
tantial judicial function, and much of the
remainder was lodged in the chancellor
when he became head of a separate court.
Vestiges of judicial power remained in
Star Chamber; but with its abolition, the
judicial power of the medieval council
disappeared. The later Privy Council,
product of a new theory of government,
had no judicial power in England. It did,
however, have judicial power to review
decisions made by colonial courts, and
therein lay the basis for conflict between
the colonies and the mother country”35.

A moderna estrutura judiciária inglesa

Duas leis, o Judicature Act of 1823 e o Su-
preme Court Act of 1925, redesenharam o sis-
tema judiciário inglês, que hoje tem a seguin-
te estrutura36:

4. O sistema de “writs”
“Remedies precedes rights”
princípio da Common Law

Quando anteriormente falamos do avan-
ço da jurisdição real37, destacamos que este
se deu no sentido de envolver também os
common pleas. Todavia, não eram todos os
pleitos comuns que interessavam às cortes
do rei. Essas cortes, jurisdições de compe-
tência excepcional, cortes de grandes per-
sonagens e das grandes causas, cortes inte-
ressadas pelos problemas de ordem públi-
ca – pelas Pleas of the Crown: paz do reino,
propriedade feudal, receitas do rei –, não
consideram que esteja dentro das suas atri-
buições, nem conforme sua dignidade38, co-
nhecer qualquer common plea.

Por razões de Estado, inicialmente inte-
ressava à coroa, entre os common pleas, ape-
nas aqueles que envolvessem disputas de
terras, que eram, à época, a maior fonte de
riqueza e poder econômico. O desenvolvi-
mento da common law no sentido de envol-
ver, entre os commom pleas, não apenas os
land pleas, mas também os pleitos pessoais
(personal pleas), como os acordos privados,
somente vai ocorrer quando as relações pri-
vadas assumem importância econômica, em
virtude do desenvolvimento do comércio.

Com a finalidade de controlar quais ca-
sos interessavam ou não à política do reino,
foi criado na Inglaterra o sistema de writs, que
eram formas preestabelecidas de ações. O
demandante que desejasse levar o seu caso
às cortes reais solicitava ao Chanceler, de-
legado da Magna Curia do rei, um writ, e esse
oficial, analisando a conveniência de esten-
der ao caso apresentado a jurisdição real,
expediria ou não a ordem para que as cortes
o ouvissem.

A primeira preocupação do demandan-
te era, portanto, saber se o seu pleito seria
adequado a um dos tipos de ações para os
quais havia a concessão de writ. Se o remé-
dio jurisdicional buscado não se adaptasse
a uma das formas de ações preestabeleci-
das, dificilmente o writ seria concedido e,
conseqüentemente, as cortes reais não jul-

MAGISTRATES’ COURT
(principais assuntos – matérias criminal,

matrimonial e jurisdição voluntária)

HOUSE OF LORDS
(lida apenas com apelações)

COURT OF APPEAL
(lida apenas com apelações)

HIGH COURT
diferentes divisões lidam com diferentes

tipos de disputa legal (tanto em apelações
quanto em caso de competência originária)

FAMILY
DIVISION

CHANCERY
DIVISION

QUEEN’S
BENCH

DIVISION

COUNTY COURT
(lida com casos de

direito civil)

CROWN COURT
(lida principalmente

com casos de
direito penal)



Brasília a. 36 n. 143 jul./set. 1999 251

Em 1187, havia em torno de cinqüenta ti-
pos de writs reais e, em 1256, aproximada-
mente duzentos e cinqüenta41. O aumento do
número de writs é um sinal de que a Coroa
passa a se interessar pelas relações privadas.

“Se, na origem, os writs eram adap-
tados a cada caso, tornam-se rapida-
mente fórmulas estereotipadas que o
Chanceler passa após o pagamento,
sem exame aprofundado prévio (de
cursu); encontra-se aí, sobretudo, o
meio de atrair o maior número de lití-
gios para as jurisdições reais. Os se-
nhores feudais bem tentam lutar con-
tra o desenvolvimento dos writs; pela
Magna Carta de 1215, conseguem pôr
freio às limitações das jurisdições
reais sobre as dos barões ou grandes
vassalos; pelas Provisões de Oxford,
em 1258, obtêm a proibição de criar
novos tipos de writs; mas o Statute of
Westminster II (1285), documento ca-
pital na história do common law, con-
cilia os interesses do rei com os dos
barões, impondo o status quo: o Chan-
celer não pode criar novos writs, mas
pode passar writs em casos similares
(in consimili casu)”42.

Até 1852, quando foi promulgado o
Common Law Procedure Act, os juristas ingle-
ses estavam presos a um determinado nú-
mero de formas de ação, nas quais deveriam
enquadrar o caso a fim de obter um provi-
mento sancionador das cortes reais. Portan-
to, o estudo desses “quadros procedimen-
tais” é fundamental para se compreender a
formação do direito inglês43.

Uma citação de Maitland revela, entre-
tanto, uma herança do arcaico sistema de
writs: “Les formes d’action ont eté abolies,
mais elles continuent à nous dominer de leur
tombeaux”.

A organização do sistema de “writs” por
Henrique II

Henrique II sistematizou os writs, moder-
nizando alguns já existentes, principalmen-
te relacionados aos pleas of the land, e crian-

gariam o caso. Surge, pelo sistema de writs,
o princípio do common law, segundo o qual
remedies precede rights. Origina-se também des-
se berço o desenvolvimento do caráter mais
processual que material do direito inglês.

Note-se que writ e remedy (action) não têm,
inicialmente, o mesmo significado, embora
funcionem conjuntamente. O writ é uma
questão preliminar, sem a qual a corte não
pode considerar o remedy. Exemplificando:
para que o demandado tivesse uma ação (re-
medy) de debt, era necessário ter consegui-
do, antes, um writ of debt.

As formas de ação e os writs eram, por-
tanto, um sistema de limitação do acesso às
cortes reais, de acordo com o interesse da
Coroa, como analisa Plucknett39:

“The forms of action are in themsel-
ves a proof that the King’s Court only
intended to intervene occasionally in the
disputes of his subjects. It was no doubt
possible to argue with perfect justice that
the country was well provided with com-
petent courts for all ordinary purposes,
and that the King’s court was only con-
cerned with matters of state and matters
of special difficulty which could not be
otherwise determined.”

Esse mesmo autor observa que a conse-
qüente estandardização das formas de ação
em formulários rígidos foi estabelecida como
uma rotina de racionalização administra-
tiva:

“A few classes of cases with which the
King’s Court concerned itself were there-
fore most naturally treated along formu-
lary lines. They constituted one or two of
the several routines of government which
the administration had developed, and in
order to handle them more easily it was a
simple devise to standardise the forms
which were used. As long as this condition
of things lasted a formulary procedure
was clearly an advantage, and for a while
it may have limited the activities of the
administration and prevented them from
overstepping the proper boundaries of
their jurisdiction”40.
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do outros. O que mais interessa para com-
preender a formação do direito contratual
inglês é analisar não as pleas of the land mas
as personal actions criadas a partir de então.

Será por meio de algumas dessas perso-
nal actions que as cortes de common law co-
meçarão a formar um direito contratual, jul-
gando matérias que envolvem, indiretamen-
te, a inexecução de obrigações assumidas
por acordo de vontades.

Dos primeiros writs pessoais, os historia-
dores apontam três que serviam, de alguma
forma, para obter a sanção do que conside-
raríamos hoje uma relação contratual: debt,
detinue e convenant.

Antes de tratarmos de cada uma dessas
ações, é importante relembrar que não ha-
via, nos primórdios do sistema de writs, a
concepção de que as cortes reais deveriam
sancionar determinado caso pela justifica-
tiva de haver um acordo de vontades. O prin-
cípio pacta sunt servanda é ignorado. Juristas
do século XII na Corte do Rei, diz Plucknett,
não eram dados a especulações metafísicas.
Eram, sim, administradores práticos que
viam a necessidade em sancionar alguns
tipos comuns de dívidas na Corte do Rei.
Eles não propuseram nenhuma teoria de
obrigações; não disseram nada sobre pres-
tações mútuas, consentimento, consideration
ou qualquer outra teoria contratual. Tudo
que eles fizeram foi estabelecer um procedi-
mento para compelir os devedores a pagar
suas óbvias dívidas.

Assim, o credor que desejasse obter das
cortes reais a determinação para que o de-
vedor adimplisse a dívida deveria justificá-
la não pelo fundamento de que havia um
acordo de vontades, mas porque a sua ação
era adequada a uma das formas de ação do
common law.

Essas afirmações não querem dizer que
não havia meios na Inglaterra de levar a jul-
gamento a inexecução de um simples acor-
do de vontades. Isso apenas não era possí-
vel nas cortes reais, porém era perfeitamen-
te plausível em outras jurisdições locais,
senhoriais, comerciais ou eclesiásticas.

Essas jurisdições, contudo, nem sempre
eram eficazes, o que levava os litigantes a
preferir as cortes reais.

5. A formação do direito contratual por
meio do sistema de “writs”

A história que o common law percorreu
até à noção de contrato como uma promes-
sa ou um conjunto de promessas, para cujo
descumprimento a lei confere um remédio e
cuja performance a lei de algum modo reco-
nhece como um dever44, consiste em uma
série de tentativas de flexibilizar o sistema
de writs, fazendo com que as fórmulas rígi-
das absorvessem casos que teoricamente
lhes escapariam. Isso acontece em duas fa-
ses: primeiro, tentando adequar pretensões
aos antigos writs pessoais e, depois, tentan-
do desvencilhar-se desses writs quando se
tornam obsoletos e outros writs passam a
ser preferíveis.

Os primeiros “writs” pessoais: “Debt”,
“Detinue” e “Convenant”

David e Pugsley destacam que “l’action
de dette évoque pour nous l’engagement formal
où le contrat réel du droit romaine, l’hipothèse
également sancitionée à Rome par l’actio praes-
criptis verbis (contrats innomées)”.

Na teoria da ação de dívida, uma pessoa
deveria pagar o preço acordado porque ha-
via recebido um benefício em troca (e não
porque promessas devem ser cumpridas).
Alguns autores vêem nesse princípio o fun-
damento da doutrina da consideration, pe-
culiar ao direito contratual inglês e que so-
mente mais tarde seria bem definida45.

A ação de dívida poderia ser produzida
upon obligation. Ou seja, o pleito objeto des-
sa ação estaria consignado em um instru-
mento selado (deed under seal). O selo era um
símbolo adotado como a identificação de
alguém. Poderia ser impresso pela marca do
anel sobre a cera no documento. Hoje, um
selo pode ser a palavra “seal”, entre parên-
teses, colocada logo após a assinatura de
alguém.
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Se a dívida estivesse consignada em um
deed under seal, não haveria maiores discus-
sões. Todavia, o writ of debt também poderia
ser concedido, em outras hipóteses, para a
recuperação de um empréstimo, para coletar
a renda de um aluguel, o preço de uma venda
e, posteriormente, para cobrar várias multas
legais46. Nesses casos, o problema que surgia
na ação de debt era a possibilidade de o réu se
defender pela compurgação (wager of law).

O wager of law é uma forma medieval,
originária do direito canônico, para encon-
trar a verdade dos fatos em discussão. No
caso de uma ação de debt fundada em uma
dívida de dinheiro, por exemplo, o réu po-
deria negar a existência da dívida e oferecer
para purgar a lei (wage his law). Se a corte
aceitasse, o réu deveria retornar e prestar
um juramento (oath) de que dizia a verdade
e se fazer acompanhar de onze pessoas (ou
outro número determinado pela corte), co-
nhecidas como oath-helpers, que confirmas-
sem ser o réu uma pessoa que dizia a verda-
de (a teller of the thuth). Se todos assim juras-
sem sobre a Bíblia, o réu ganharia imediata-
mente o caso47.

Esse sistema, que poderia funcionar efi-
cazmente em uma pequena comunidade
onde todos se conheciam, mostrou-se, evi-
dentemente, impróprio para o desenvolvi-
mento do direito. Mas Kempin48 anota que

“even as the population grew, and as per-
sons willing to lie on behalf of friends, or
for money, became more common and jud-
ges refused to order wager of law, it was
still preferred by commercial community,
a close-knight group”.

A ação de debt continha ainda outras
dificuldades, como a exigência de ser a dí-
vida em dinheiro e de somente poder ser
aplicada contra o devedor original. A morte
deste impediria a defesa por meio do wager
of law, essencial no writ of debt e, portanto,
inviabilizando essa ação.

Os inconvenientes da ação de debt são
assim descritos por Plucknett49:

“The action of debt, therefore, was fair-
ly comprehensive, but as time went by the

defects of the action became more appa-
rent. In the first place, trial was by com-
purgation (wager of law), and as the mid-
dle ages proceed this was felt to be increa-
singly irrational; although decisions subs-
tituted trial by jury in a number of cases,
the place left for compurgation still remai-
ned considerable. And secondly, as with all
the oldest groups of actions, a particularly
complicated system of pleading grew up
around it. As a result, from the beggining
of fifteenth century we see a tendency to
avoid using the writ of debt and to make
other forms of action serve its purpose”.

A ação de detinue era uma variante da
ação de debt. Enquanto esta se prestava para
a cobrança de dinheiro ou de coisas fungí-
veis, aquela servia para coisas infungíveis.
O desenvolvimento desta ação, porém, não
será o mesmo da ação de debt. Plucknett des-
taca que

“a broad distinction grew up which trea-
ted detinue as the particular remedy of a
bailor against his bailee... in the subse-
quent history, debt becomes an important
factor in the history of the contract, while
detinue contributes much to the develop-
ment of the rules of personal property
law”.

Por fim, temos a ação de convenant entre
os antigos writs pessoais. Ao contrário das
ações de debt e detinue, este writ tinha um
amplo escopo sobre matérias contratuais,
mas deveria, necessariamente, o acordo ser
formulado em um instrumento escrito e, a
partir do reino de Eduardo I, ser estabeleci-
do em um deed under seal. A exigência do
selo nas ações de convenant impediu um de-
senvolvimento mais precoce do direito con-
tratual.

“The requirement of the seal meant
that the writ of convenant could not be
used to enforce informal agreements. Ins-
tead, the development of contract law took
place in other writs that could enforce in-
formal agreements. This in turn meant
that legal thinking took the form of in-
venting, explaining, and expanding the
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scope of other writs, and delayed the de-
velopment of a theory of contracts until
the 16th century”50.

A fórmula do writ de convenant era a
seguinte:

“Le Roi au sheriff: Salut! Nous
t’ordonnons de faire justice a A – le de-
mandeur – et que B – le défendeur – obser-
ve conformément au droit et san délai de
la convention qui est intervenue entre le-
dit A et B au sujét d’un héritage”51.

Os novos “writs”

Ficou demonstrado no item anterior que
os writs antigos (debt, detinue e convenant)
eram ineficazes para garantir a execução de
contratos. Será por meio de um novo padrão
de writ que a Inglaterra terá, até o século
XVIII, um direito contratual.

A ação de “Trespass on the case”

A ação de trespass não tem nada que ver,
na origem, com a noção de contrato. Trata-
se de uma ação ex delicto e não ex contracto.
Seu objetivo é assegurar a reparação de um
dano causado corpore corpori, por um ato do
réu que, contrariamente ao direito, atinge a
pessoa ou os bens do demandante52.

O writ de trespass, contudo, era uma ação
moderna, sem os defeitos e complicações
procedimentais que apresentavam os writs
antigos. Nessa ação, segundo David e
Pugsley, as partes são julgadas por um júri,
o qual se pronunciará sobre a demanda após
ter ouvido as testemunhas pelos litigantes. O
julgamento, pela primeira vez, vai ser admi-
nistrado após a produção das provas53.

A terminologia ambígua da palavra tres-
pass vai permitir que as cortes reais constru-
am interpretações que permitam subordinar
a maior parte dos pleitos ao quadro proce-
dimental deste writ. Os common lawyers en-
tenderam que a palavra “dever” (duty) pode
ser tanto compreendida como um ingre-
diente de um trespass como de um contrato.
A quebra de um dever é inerente à respon-
sabilidade delitual e a assunção de um de-
ver é parte de todo contrato54.

A assimilação entre a idéia de trespass e
a sanção de um contrato tem em Bukton v.
Towsen (conhecido por Humber Ferry Case)
um leading case (1348). O réu havia-se res-
ponsabilizado pelo transporte de uma égua
do demandante através do rio Humber e,
devido à superlotação, a égua caiu e se afo-
gou. A corte entendeu que, embora não te-
nha havido a alegação de dolo, necessária
para a caracterização da responsabilidade
delitual, havia-se configurado um trespass.

Posteriormente, as cortes passaram a
entender que, diante da assunção (assump-
sit) de um dever ou de uma obrigação, o mau
cumprimento da obrigação (misfeasance) e o
respectivo prejuízo causado pelo réu seriam
considerados trespass, independentemente
de alegação of the use of force and arms. Isto é,
sempre haveria trespass on the case of an as-
sumpsit.

As ações de trespass on the case [of an as-
sumpsit] não resolviam o problema dos ca-
sos de pura inexecução (nonfeasance), em vis-
ta do princípio da common law pelo qual “not
doing is no trespass”.

A jurisprudência evoluirá para conside-
rar, no século XVI, trespass também nos ca-
sos de nonfeasance. Parte do estímulo para
essa evolução advém do fato de estar a Court
of Chancery sancionando tais inexecuções
por meio da eqüidade, o que era preocupan-
te para as cortes de common law.

Com o fim da doutrina de que não havia
remédio para nonfeasance, permaneceu o ele-
mento básico de que algum tipo de dano ou
prejuízo era necessário para trazer um caso
para o quadro do trespass55. Essa exigência
ficou conhecida como o quid pro quod e se
constitui na base da doutrina da consi-
deration, sem a qual um contrato não se for-
ma no direito inglês, a menos que esteja fir-
mado under seal (o instrumento selado equi-
vale à consideration).

A exigência de um assumpsit formal, que
ainda permanecia na common law, somente
vai desaparecer após a decisão do célebre
Slade’s case (Slade v. Morley, 1602). A corte
decidiu nesse caso que todo contrato de
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execução diferida presume um assumpsit. A
assunção explícita de um dever não seria
mais necessária.

Kempin descreve algumas importantes
conseqüências desse caso:

1. poder-se-ia demandar não apenas os
danos causados pelo descumprimento do
contrato mas, também, o próprio débito;

2. marca o efetivo fim do wager of law,
embora só formalmente abolido em 1833; e

3. o júri civil, desenvolvido a partir do
júri criminal da King’s Bench, passou a do-
minar os casos de common law.

6. Conclusões
A maior parte das conclusões a que che-

gamos já foram dispostas no decorrer do tra-
balho. Contudo, vale ressaltar três:

A) Embora outros fatores tenham contri-
buído para a diferenciação do direito inglês
em relação ao direito continental, foi, prin-
cipalmente, o sistema de writs que gerou essa
distorção, ao exigir do jurista de common law
uma visão mais prática que teórica do direi-
to contratual e ao impedir, pelo desenvolvi-
mento de um sistema peculiarmente formal,
uma maior influência do renascimento do
direito romano ocorrido no continente.

B) Atualmente, o contrato no direito in-
glês apresenta poucas diferenças práticas
em relação ao direito continental. Podemos
destacar duas: a doutrina da consideration e
a inexistência de execução específica como
regra geral dos contratos, senão em alguns
casos que receberam maior influência da
equity. Tanto a consideration como a inexis-
tência, em regra, de specific performance, são
resultado de ter o direito contratual se for-
mado a partir de uma ação típica do campo
da responsabilidade delitual: a ação de
trespass.

C) A maior diferença entre o direito con-
tratual inglês e o ocidental não está na prá-
tica, mas na formação teórica de cada siste-
ma, o que torna indispensável ao jurista de
civil law estudar a história da common law a
fim de aprender a lidar com as suas teorias.
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1. Introdução

O portentoso fenômeno da construção de
blocos econômicos, paradoxal marco de paz
do final do século XX, o mais belicoso sécu-
lo de toda história, entre todo o turbilhão de
novidades que traz, inova e surpreende tam-
bém com os inauditos espaços jurisdicionais
comunitários.

Tais espaços, impensáveis há um átimo
de tempo, ainda mais sob a ótica “estatóla-
tra” do Direito, passam, a partir dos prodí-
gios de renovação jurídica trazidos pelos
ventos e marés da União Européia, a consti-
tuir-se em um mundo de todo novo também
para o jurista. E não há como tergiversar
diante da débacle de certezas jurídicas sedi-
mentadas, fulminadas pela hegemonia das
idéias que preside à construção de blocos
econômicos, derivada do querer coletivo e
coordenado de Estados Nacionais, recepti-
vos à autolimitação soberana e de subordi-
nação à ordem comunitária.

Nas novas clivagens trazidas pelo direi-
to comunitário europeu, celeremente cons-
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truído sobre os escombros de uma pletora
de convicções seculares pretensamente dog-
mático-jurídicas, são inúmeros os exemplos
do inexorável choque entre o que corajosa-
mente deve ser feito e o que claramente pre-
cisa ser mudado, prosaica síntese da dialé-
tica da evolução. A forma como se deu a aco-
modação do princípio de direito inglês da
supremacia do Parlamento ao mandamus
comunitário de primazia e efeito direto de
suas normas é, nesse sentido, um significa-
tivo e rutilante exemplo.

A assimilação do efeito direto das nor-
mas comunitárias deu-se de forma lenta
porém incisiva. O direito inglês, conforme
vimos, especialmente, foi obrigado a prodí-
gios de criatividade e incomum desprendi-
mento, no sentido de viabilizar juridica-
mente a adesão do Reino Unido às, então,
Comunidades Européias. Para tal propósito,
o European Communities Act, de l7 de outu-
bro de l972 (... Art. 2. ( 1) “All such rights,
powers, liabilities, obligations and restrictions
from time to time created or arising by or under
the Treaties, and all such remedies and procedu-
res from time to time provided by or under Tre-
aties, or as in accordance with Treaties, are wi-
thout further enactment to be given legal effect
or used in the U.K. and shall be recognised and
available in law, and be enforced, allowed and
followed accordingly ...”), concebeu uma in-
ventiva fórmula de compromisso para con-
ciliar o ancestral dualismo britânico com as
ingentes necessidades da integração. Nos
termos de seu art. 2, § 1, supra, por meio de
um ato do Parlamento, incorporava-se não
só o direito comunitário então existente,
como ainda conformava-se uma espécie de
adesão antecipada a todas as normativas
comunitárias futuras, sem precedentes em
qualquer ordenamento jurídico e mesmo na
lógica jurídica,  concedendo uma efetiva
“carta branca” à Comissão Européia para
legislar a autrance. De certa forma, foi somente
no recente  episódio das “vacas loucas” que
a opinião pública britânica pôde efetivamen-
te compreender o significado e abrangência
institucional do European Communities Act.

A construção de um direito não-estatal,
no sentido de gerado além das instâncias
internas de municipal law e não proveniente
da negociação estatal soberana e expressa,
pelo viés do tratado internacional, ou mais
remotamente pelo consentimento tácito com
opinio juris, na forma do costume, conforme
vem-se construindo o direito comunitário
europeu, é prática inusitada e extravagante
sob o ponto de vista do direito internacio-
nal público clássico, por excelência sobera-
nófilo. Nesse sentido, seu ineditismo e ati-
pia têm sido objeto de críticas de grande
densidade doutrinária, com o trabalho de
interpretação construtiva e aplicação inte-
rativa das normativas comunitárias euro-
péias pela Corte de Justiça das Comunida-
des Européias, no Luxemburgo, sendo con-
siderado por muitos juristas como o colap-
so branco da velha democracia iluminista,
com a imprecação de ter a União Européia
se construído  à revelia dos parlamentos,
sob a égide ilegítima da magistratura comu-
nitária, em  uma inaceitável  Europe des juges.

Não há como se negar, de fato, a subs-
tancial natureza pretoriana da construção
do direito comunitário, cujos princípios ba-
silares vem sendo deduzidos a partir da ju-
risprudência luxemburguesa, proferida por
quinze juízes que formal e materialmente não
representam seus Estados, senão o compro-
misso apátrida da consolidação e do apro-
fundamento comunitários. Os quinze juízes
e os nove advogados gerais que compõem a
Corte são nomeados de comum acordo pe-
los governos, por seis anos renováveis por
mais seis. De fato, cada um dos Estados-
membros designa um juiz e os cinco maio-
res países –Alemanha, França, Itália, Reino
Unido e Espanha – dispõem cada um de
um advogado geral permanente, estabele-
cendo-se um sistema de rodízio para os qua-
tro demais postos. Contando com três as-
sessores pessoais, les référendaires, os magis-
trados comunitários usam o Francês como
idioma de trabalho, com a cultura jurídico-
comunitária impondo-se de forma a não
identificá-los como representantes ou pre-
postos nacionais.
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O aperfeiçoamento das relações políti-
cas, econômicas e culturais dos Estados co-
munitários europeus tem sido, com efeito,
rigidamente conduzido por uma neonata or-
dem jurídica, de todo inovadora em seus
princípios e propósitos. A maciça adesão
ao processo de integração européia que se
tem verificado, o seu inexorável sucesso
político, recomendam, no entanto, dentro de
uma  concepção da Ciência do Direito como
dúctil caudatária dos influxos sociais, an-
tes que inflexível e dogmática condutora das
sociedades, que à Europe des juges se contra-
ponha a idéia correlata, porém distinta em
essência, de Europe du Droit Communautaire.

A novicidade e atipia do fenômeno de
integração de Estados soberanos com o ob-
jetivo de formar blocos econômicos, surgido
a partir do Tratado de Paris, de 18 de abril
de 1951, e substancialmente sofisticado com
o Tratado de Roma, que instituiu as Comu-
nidades Européias, em 25 de março de 1957,
determinaram a imediata criação do Direito
Comunitário Europeu. Tomando por refe-
rencial o modelo adotado,  que poderia gros-
so modo ser seguido em análogos proces-
sos de integração, o ordenamento jurídico
comunitário comportaria três  grupos de
normas jurídicas, diferenciados a partir de
suas fontes.

Cumpre assinalar que, nesse sentido, um
dos fatores complicadores para o entendi-
mento jurídico da integração reside, em nos-
so País, no pouco estudo que temos dedica-
do ao direito internacional público, consi-
derado por significativa parte da comuni-
dade jurídica como “perfumaria” de pouca
ou nenhuma utilidade. Celso de Albuquer-
que Mello registra, com muita propriedade,
no prefácio de recente edição de seu antoló-
gico Curso de Direito Internacional Públi-
co, Editora Renovar, o surrealismo da pro-
palada abertura do Brasil para o mundo,
em oposição à carência quase absoluta de
conhecimentos jurídicos para a empreitada.
Em verdade, ainda era possível, até há bem
pouco tempo, o bacharelado jurídico em
prestigiosas faculdades brasileiras sem cur-

sar-se a disciplina de direito internacional
público,  meramente facultativa ou mesmo
“não oferecida”.

Destinado a aplicar-se em um espaço ju-
risdicional inusitado, envolvendo os terri-
tórios dos Estados-partes, o direito comuni-
tário europeu tem o condão de conformar,
em relação aos súditos dos quinze Estados
comunitários, um formidável desdobramen-
to das prerrogativas da cidadania.

A abordagem mais direta e atual que se
poderia dar ao tema da cidadania européia
parte da exegese dos artigos 17 a 22 do Tra-
tado de Amsterdã. Aqui se considera o vas-
to acquis communautaire  já constituído, por
meio do status civitatis conferido pela cida-
dania da União 1. Ao estipular que

“... é cidadão da União qualquer pes-
soa que tenha a nacionalidade de um
Estado-membro. A cidadania  da
União é complementar da cidadania
nacional e não a substitui”,

como está previsto no art. 17 do Concerto de
Amstderdã, deu-se vazão à nítida mens legis
de querer atribuir à cidadania comunitária
natureza aditiva em relação àquela nacio-
nal, inteiramente ao sabor do que se pode
expressar como múltiplos de cidadania. Ade-
mais, é também o que celebra o precedente
Tratado de Maastricht em seu artigo 8º, ain-
da que sem estipular de forma expressa que
a cidadania da União é complementar à
nacional e não a substitui2.

No âmbito do presente trabalho, preferi,
também, deixar de lado os instigantes e neo-
natos institutos da Petição ao Parlamento
Europeu e ao Provedor de Justiça, nos ter-
mos do art. 21 do Tratado de Amsterdã.
Abandonei, ainda, o fascinante tema de di-
mensão político-jurídica da neocidadania
múltipla, como a inaudita capacidade elei-
toral ativa e passiva, art. 19 do Tratado de
Amsterdã,  corolário da irrestrita liberdade
de circulação e permanência.

Da mesma forma, não centrei meu estu-
do na questão da identidade externa que se
tem buscado forjar como acquis communau-
taire, inclusive pela inovadora atribuição
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alargada da proteção diplomática, nos ter-
mos do artigo 20 do Tratado de Amster-
dã, o que em certa medida já tinha sido
elaborado jurisprudencialmente no caso
Boukhalfa versus República Federal da
Alemanha, Processo C-214/94, Acórdão
de 30 de abril de 1996.

A abordagem que preferi dirigiu-se à ci-
dadania múltipla derivada da capacidade
para a propositura de ações atribuída in-
distintamente a todos os jurisdicionáveis.
Inédita sob todos os prismas, nomeadamen-
te em se tratando de uma ação proposta pelo
súdito contra seu próprio Estado patrial,
ainda que pelos inefáveis meandros de re-
presentação via Comissão Européia, em al-
guns casos, feitos de tal cariz são hoje co-
muns no dia-a-dia da Justiça Européia e
projetam-se como o motivo condutor do pre-
sente trabalho.

A ampliação da facultas agendi e da nor-
ma agendi do cidadão comunitário, imbuído
de direitos e deveres perante a ordem jurídi-
ca comunitária, configura uma dinâmica
não de direito internacional, porém de di-
reito interno e de aplicação pelos próprios
juízes locais. A legitimidade ad causam con-
ferida aos indivíduos, que podem atuar in
pectore, sem os tradicionais mecanismos de
representação do “direito das gentes” (o fil-
tro político da representação diplomática),
conforma um novo matiz do exercício clás-
sico da cidadania, atrelada ancestralmente
a uma necessária ordem estatal, contra a
qual nem a tutela internacional dos direitos
humanos ousou atentar. Verifique-se que a
previsão de salvaguardas como a da “exaus-
tão dos remédios locais”, antes do emprego
dos limitados e retóricos instrumentos dos
quais a tutela internacional dos direitos
humanos dispõe, é forma elegante de referir
e preservar incólume a soberania estatal.

2. Prestação jurisdicional e hipertrofia
da cidadania européia

A eficácia e efetividade da prestação ju-
risdicional comunitária, estendida também
aos indivíduos, a proliferação do sentimen-

to de cidadania européia, enfatizada por
uma série de programas políticos de grande
profundidade, como a eleição direta para
os membros do Parlamento Europeu (não
se trata mais de grupos de representação de
Parlamentos nacionais, a partir de 1979, e
sim de representação direta da cidadania
européia), a capacidade eleitoral difusa ati-
va e passiva, e o prestigiamento das regiões
dos Estados-membros, muitas vezes em de-
trimento dos poderes centrais, com as auto-
ridades locais, prefeitos, chefes de governos
regionais, relacionando-se diretamente com
a Comissão Européia, projeta e acendra o
exercício de cidadania derivada. A hiper-
trofia da cidadania comunitária, revelada
de forma intensa, inclusive em uma série de
emblemáticas decisões do Tribunal de Jus-
tiça das Comunidades Européias, determi-
nou mesmo o avanço político da própria
Europa de instituições comuns.

À parte da Corte Européia de Direitos
Humanos, em Estrasburgo, alheia ao estrito
âmbito da União Européia, por não dizer
respeito a sua estrutura funcional, referin-
do-se a um processo paralelo de tutela in-
ternacional dos direitos humanos, funda-
mentada no direito internacional público
clássico, a Corte de Justiça das Comunida-
des Européias, no Luxemburgo, tem promo-
vido sobremaneira, em sua original atuação,
o status civitatis comunitário, que, ao contrá-
rio de elidir ou restringir a cidadania origi-
nária, dá-lhe inteireza e funcionalidade, em
especial tratando-se de demanda contra o
próprio Estado patrial. Agora, nas novas
relações do direito comunitário, os Estados
podem ocupar o pólo passivo da relação
processual ainda que muita vez demanda-
do pela Comissão Européia, sub judice  não
somente em relação a seu Poder Judiciário,
mas como réu potencial na Justiça Comuni-
tária, o que quer significar, como veremos,
um espectro bem mais amplo do que a mera
jurisdição estatal.

Em que pese estarmos há poucas déca-
das do início e ainda em pleno processo de
consolidação e aprofundamento da Europa
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de instituições comuns, já é no entanto pos-
sível asseverar que a construção comunitá-
ria é fundamentalmente um processo de
construção jurídica. E também é a experiên-
cia recente que tem demonstrado, no mode-
lo europeu, a vitalidade e a oportunidade
da jurisprudência, diante do silêncio obse-
quioso dos tratados  em relação a matérias
vitais ou politicamente  indesejáveis em um
determinado momento histórico, o que não
vincula a posterior faculdade decisória de
uma instância judicial supranacional.

As características originárias do direito
comunitário europeu, deduzidas a partir do
Tratado de Roma, têm sido identificadas
como AUTONOMIA, OBRIGATORIEDADE
e UNIFORMIDADE DE APLICAÇÃO E IN-
TERPRETAÇÃO. O modelo seguido pelo
direito europeu, para conformar tal unifor-
midade, foi surpreendente: valendo-se do
instituto que se constitui na chave mestra
ou válvula estabilizadora de todo o direito
comunitário, os juízes nacionais, que são em
última análise seus efetivos aplicadores,
podem, sempre que a matéria permita, con-
sultar, por via “pré-judicial”, a Corte do
Luxemburgo, para que  esta pronuncie a
correta interpretação aplicável ao caso con-
creto. O ineditismo de tal julgamento, bem
como os princípios de independência e li-
vre convicção do juiz que adotamos, segu-
ramente nos distanciam em muito de tal so-
lução. O julgamento  com a consulta prévia
feita pelo juiz singular (facultativa), ou co-
legiado de última instância (obrigatória), em
busca de um prius logico , conforme a sen-
tença, por mais extraordinário que possa
parecer, já é aplicado corriqueiramente na
União Européia, nos termos do emblemáti-
co art. 177 do Tratado de Roma, 234 na ver-
são de Amsterdã, assim redigido oficialmen-
te na língua portuguesa:

“O Tribunal de Justiça é competente para
decidir a título prejudicial:

a) sobre a interpretação do presente
Tratado;

b) sobre a validade e interpretação dos actos
adoptados pelas Instituições da Comunidade;

c) sobre a interpretação dos estatutos dos
organismos criados por um     acto do Con-
selho, desde que estes estatutos o prevejam.

Sempre que uma questão desta natureza
seja suscitada perante qualquer órgão juris-
dicional de um dos Estados-membros, esse
órgão pode, se considerar que uma decisão
sobre essa questão é necessária ao julgamen-
to da causa, pedir ao Tribunal de Justiça que
sobre ela se pronuncie.

Sempre que uma questão desta natureza
seja suscitada em processo pendente perante
um órgão jurisdicional nacional cujas deci-
sões não sejam susceptíveis de recurso judi-
cial previsto no direito interno, esse órgão é
obrigado a submeter a questão ao Tribunal
de Justiça”.

Certamente a parte final do dispositivo,
que constrange a via pré-judicial em casos
de julgamentos nacionais de última instân-
cia (“...talle giurisdizione è tenuta ... “ , no texto
original do Tratado de Roma), é a que mais
estupefaz e intriga a nossa visão latino-ame-
ricana e logo iberogênica de exercício da ju-
risdição. Definitivamente, há muito de novo
sob o sol.

3. Jurisprudência comunitária e
cidadania múltipla

Às características originárias, subsumi-
das da interpretação literal do Tratado de
Roma e de seus complementos institucio-
nais,  têm-se  somado aquelas que, forjadas
na jurisprudência luxemburguesa, apresen-
tam-se como sine quibus non à efetividade da
integração contida no projeto europeu, a
saber: a PRIMAZIA do direito comunitário
sobre os ordenamentos jurídicos internos e
o seu EFEITO DIRETO, sem os mecanismos
de incorporação aos direitos estatais. Pelo
seu caráter inusitado, essas inovadoras e
surpreendentes clivagens têm sido designa-
das como direito comunitário de primeira
geração, distinguindo-se do segundo gran-
de passo jurisprudencial dado pela Corte
do Luxemburgo, ao afirmar o princípio da
responsabilidade do Estado pela violação
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do direito comunitário, ainda que em rela-
ção aos seus próprios jurisdicionados, de-
duzido a partir do Acórdão Francovich, de
19 de novembro de 1991, e que vem sendo
considerado direito comunitário de segun-
da geração 3.

3.1. O Acórdão Costa / ENEL: A primazia a
favor do indivíduo

No silêncio dos tratados institutivos das
então Comunidades Européias quanto à
hierarquia das normas comunitárias em re-
lação aos ordenamentos jurídicos internos
(o que seguramente foi deixado pelo legisla-
dor comunitário para ser construído pela
tessitura inquestionável dos fatos, em uma
insuspeita inspiração de common law)4, já na
primeira metade dos anos 60 a Corte do
Luxemburgo constrói e prolata o princípio
da primazia do direito comunitário.  Com
isso, consolida-se o entendimento de que
normas  internas posteriores não poderiam
revogar o direito comunitário, fosse  ele ori-
ginário ou derivado, em que o contribuinte
demandava o Estado italiano, por não-ob-
servância do Direito Comunitário.

Tratou-se do histórico Acórdão Costa/
ENEL, em reenvio procedente da Itália, pro-
ferido em 15 de julho de 1964, que definiu o
particularismo do direito comunitário em
relação ao direito internacional clássico:

“... le transfert opéré par les États, de
leur ordre juridique interne au profit de
l’ordre juridique communautaire, des
droits et obligations correspondant aux
dispositions du traité, entaîne  donc une
limitation définitive de leurs droits sou-
verains contre laquelle ne saurait préva-
loir un acte unilatéral ultérieur incompa-
tible avec la notion de communaute” 5.

Dando contornos mais definitivos  à ca-
racterística da primazia, o Aresto Simmen-
thal, de 9 de março de 1978, sobre questão
“pré-judicial” proveniente do Tribunal de
Susa, na Itália,6 em causa da Amministrazio-
ne delle Finanze contra S.p.a. Simmenthal, de-
terminou que “o juiz nacional encarregado
de aplicar, no âmbito da sua competência, a

disposição de direito comunitário tem a obri-
gação de garantir a plena eficácia de tais
normas, deixando de aplicar por iniciativa
própria qualquer disposição contrastante
da legislação nacional, ainda que posterior,
sem solicitar ou esperar a prévia modifica-
ção legislativa ou mediante qualquer outro
procedimento constitucional”7.

Considerada a característica mais sacrí-
lega do direito comunitário,  sob o ponto de
vista da concepção clássica do Direito, a pri-
mazia do ordenamento jurídico comunitá-
rio acabou por incorporar-se pacificamente
à cultura jurídica européia, tendo a juris-
prudência comunitária  recebido o respal-
do de interpretações benignas de alguns tex-
tos constitucionais de Estados comunitári-
os, como ocorreu na França, onde a arraiga-
da concepção cartesiana de soberania foi
suplantada pela intelecção pró-integração
do art. 55 da Constituição da V República8

.Também merece destaque o caso da Itá-
lia, onde reiterados arestos da Corte de Cas-
sação consagraram o primado do direito co-
munitário, apoiados na interpretação exten-
siva do art. 11 da Constituição de 1946, his-
toricamente destinado a permitir a  adesão
da República Italiana às Nações Unidas, no
delicado contexto do segundo pós-guerra9.

Vale considerar, quanto à questão da pri-
mazia, que o direito comunitário suscita in-
sights totalmente novos para um dos mais
tradicionais temas debatidos no direito pú-
blico clássico e que diz respeito às relações
de potencial conflito entre o direito interno
e o direito internacional, ou, dialeticamen-
te, apenas não-interno na contingência do
direito comunitário europeu. Diante dos
novos quadros que se verificam na União
Européia, tendentes a aplicarem-se em vir-
tuais direitos comunitários de blocos eco-
nômicos que, à imagem e semelhança da
Europa,   pretendam-se  mercados comuns,
as tradicionais doutrinas do monismo e do
dualismo, bem como as antológicas teses de
Tripel e Anzziloti, parecem irremediavel-
mente superadas por demandas inconcebí-
veis há apenas poucas décadas.
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3.2. O Acórdão Van Geende en Loos: empresa
versus Estado

O histórico processo Van Geend en Loos,
julgado em 5 de fevereiro de 1963,  que defi-
ne jurisprudencialmente os termos do efeito
direto do direito comunitário europeu, tem
sido curiosamente considerado em doutri-
na,  em que pese seu anterior julgamento em
relação ao caso Costa/Enel (15 de julho de
1964), como corolário e decorrência inelutá-
vel da primazia.

Não expressamente previsto como prin-
cípio geral no  Tratado de Roma, a dispensa
da passagem do direito comunitário deri-
vado (não contido nos tratados institutivos
e seus eventuais protocolos adicionais) pe-
los tradicionais mecanismos de incorpora-
ção e recepção do direito interno, o efeito
direto logo se  consagrou na cultura jurídi-
ca comunitária, implementado  pela juris-
prudência do Luxemburgo.

Em verdade, o art. 189, “c”, do Tratado
de Roma, ao estipular que os regulamentos
comunitários eram diretamente aplicáveis
no ordenamento jurídico interno, deixou um
imenso hiato em relação a todas as demais
normativas comunitárias, em especial as
diretivas,  o que conduziu a Corte do Lu-
xemburgo a realizar uma efetiva construção
pretoriana do efeito direto. O ponto de par-
tida, o caso Van Geend en Loos, estabeleceu a
faculdade que os particulares têm de invo-
car o direito comunitário de qualquer natu-
reza, já perante suas  jurisdições nacionais,
independendo da eventual incorporação
que se lhe tenha conferido por meio dos trâ-
mites constitucionais ordinários.

Como clara decorrência doutrinária da
primazia, o efeito direto recebeu definição
mais acabada também pelo viés  jurispru-
dencial,  nos termos do Acórdão Simmen-
thal, prolatado em 9 de março de 1978:

 “ ... a aplicabilidade direta significa
que as regras de direito comunitário
devem operar a plenitude de seus efei-
tos  de uma maneira uniforme em to-
dos os Estados-membros,  a partir de
suas entradas em vigor  e durante to-

das as suas  vigências; da mesma for-
ma, tais disposições são uma fonte
imediata dos direitos e obrigações
para todos, quer se tratem de Estados-
membros ou particulares que sejam
partes em relações jurídicas relevan-
tes de Direito Comunitário. Tal efeito
concerne ainda a todo magistrado,
que, no âmbito da competência da qual
é investido, possui, enquanto órgão do
Estado-membro, a missão de proteger
os direitos conferidos aos particula-
res pelo Direito Comunitário”10.

.

4. O direito comunitário de segunda
geração: o Acórdão Francovich

Ao julgar o processo C-6/90, firmando o
acórdão de 19 de novembro de 1991 (“An-
drea Francovich e outros” versus “Republi-
ca Italiana”), a Corte de Justiça das Comu-
nidades Européias decidiu que

“o direito comunitário impõe o
princípio segundo o qual os Estados-
membros são obrigados a reparar os
prejuízos causados aos particulares
pela violação de direito comunitário
que lhes sejam imputáveis...”11

.A responsabilidade do Estado pelos pre-
juízos causados aos particulares, compre-
endidas as pessoas físicas ou jurídicas, não
está prevista em nenhuma disposição dos
Tratados de Roma ou Maastricht, ou mes-
mo no Ato Único Europeu, ou em  qualquer
outro documento convencional da União
Européia. Pelo mecanismo tradicional, a
ação de incumprimento, solução que se de-
preende da intelecção dos artigos 169, 170 e
171 do Tratado de Roma, constituía-se em
remédio ineficaz, já que se resolvia com pou-
ca convicção a questão das sanções a serem
aplicadas a um Estado comunitário faltoso.
Diante da ação ou omissão estatal em rela-
ção ao direito comunitário, tal Estado deve-
ria tão-somente tomar as medidas necessá-
rias à execução do Acórdão decorrente, em
uma típica atitude de soft law, ou seja, a re-
dação retórica e pouco eficaz  que se pode
utilizar em tratados, dentro do espírito de
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coordenação ínsito ao direito internacional
público. Se, no entanto, o Estado nada fizes-
se, poderia apenas sofrer como conseqüên-
cia ou uma nova ação por incumprimento,
dessa vez baseada no acórdão não cumpri-
do, ou uma ação de natureza política, leva-
da a cabo pelos Estado-membros insatisfei-
tos, o que poderia ocorrer ou não, em função
das peculiaridades do caso objetivamente
considerado. A propósito, Marta Chantal da
Cunha Machado Ribeiro afirma, em sua tese
de doutoramento, na Universidade de Co-
imbra, em 24 de novembro de 1995, que:

 “... tomando em consideração este pa-
norama, a única conclusão possível
era a de que o cumprimento do direito
comunitário e o próprio sucesso da
construção comunitária  dependia só
e exclusivamente da vontade ilimita-
da dos Estados-membros. Fenômeno
de direito internacional ainda que
dotado de características próprias, o
direito comunitário padecia aqui de
uma mesma fraqueza, mais concreta-
mente, ausência de uma sanção efi-
caz para a violação do princípio pac-
ta sunt servanda”12.

Por outro lado, Joël Rideau lembra que
as ações ou inações dos Estados sempre ti-
veram a possibilidade de constituir viola-
ção do direito comunitário, suscetíveis de
engajar suas responsabilidades13, tendo in-
clusive a Corte de Justiça Comunitária se
manifestado expressamente, conforme ocor-
reu no Acórdão Humblet, de 16 de dezembro
de 196014

.Também a revisão do Tratado de Maas-
tricht, ao introduzir modificações no art. 171
do Tratado de Roma, criando sanções finan-
ceiras aos Estados inadimplentes do direito
comunitário, com intuito meramente dissu-
asório, não chegou, no entanto,  a viabilizar
efetivas indenizações em relação a prejuí-
zos sofridos por jurisdicionáveis comunitá-
rios, comprometendo o exercício da cidada-
nia derivada, esta de natureza européia.

A Corte do Luxemburgo permaneceu, a
propósito, por longo tempo silenciosa sobre

a efetivação da responsabilidade estatal,
aparentemente deixando à discrição dos Es-
tados e de seus ordenamentos jurídicos uma
eventual responsabilização do poder públi-
co. Tratava-se a toda evidência de matéria
altamente polêmica e que trazia a lume o
delicado contexto da remanescente autori-
dade do Estado,  vis-à-vis  o crescente es-
paço de poder granjeado pela “Europa
Comum”.

Conforme observou Denys Simon, des-
de sua cátedra na Universidade Robert Schu-
man, em Estrasburgo, o pano de fundo para
a construção do princípio da responsabili-
dade do Estado pela violação do direito co-
munitário em relação a particulares, por
meio do eficaz iter da elaboração jurispru-
dencial, já havia sido adredemente lança-
do, com a adoção dos princípios da prima-
zia e do efeito direto.

Ao julgar o Caso Francovich, em verdade
e mais amplamente, também  o caso  “Boni-
faci e outras” versus “Republica Italiana”,
contemplando uma diretiva sobre tutela  de
empregados em caso de falência do empre-
gador,  inatendida pela Itália, a Corte do
Luxemburgo deu o terceiro e decisivo passo
na construção jurisprudencial do direito
comunitário europeu.

4.1. A natureza do caso Francovich como
exercício da cidadania múltipla

Em janeiro de 1990, deram entrada na
Secretaria da Corte de Justiça das Comuni-
dades Européias, por despachos a quo de 9
de julho e 30 de dezembro de 1989, os pro-
cessos C-6/ 90, Tribunal de Vicenza, Itália,
e C-9/90, Tribunal de Basano del Grapa, Itá-
lia, para efeitos de reenvio pré-judicial, nos
termos do art. 177 do Tratado de Roma, tra-
zendo à mesa judicial comunitária, a ques-
tão da correta interpretação do artigo 189,
parágrafo 3º, do mesmo Tratado de Roma,
bem como a Diretiva 80/987 CEE do Conse-
lho, de 20 de outubro de 198015 .

. 
Tal norma

comunitária derivada referia-se à harmoni-
zação legislativa dos Estados-membros no
que concerne à proteção dos trabalhadores
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assalariados, em caso de insolvência do
empregador, no sentido de constituírem-se
fundos imediatamente disponíveis para a
pronta e efetiva tutela econômica dos cida-
dãos abruptamente desempregados.

O primeiro dos processos, C-6/90, refe-
ria-se à demanda do Senhor Andrea Fran-
covich contra a República da Itália, funda-
do na seguinte causa petendi: o autor tinha
trabalhado para a empresa CDN Elettroni-
ca S.n.C., em Vicenza, de 11 de janeiro de
1983 a 7 de abril de 1984, tendo apenas re-
cebido pagamentos esporádicos por conta
de seu salário, pelo que demandou o empre-
gador no Tribunal de Vicenza, que conde-
nou a empresa, por decisão de 31 de janeiro
de 1985, a pagar ao reclamante a quantia de
6 milhões de Liras italianas.

Na fase de execução da sentença, o ofici-
al de justiça certificou a negativa de penho-
ra, estando o estabelecimento fechado, dila-
pidado e abandonado, pelo que invocou en-
tão Andrea Francovich o direito de obter as
garantias contempladas pela Diretiva comu-
nitária que não havia sido cumprida pelo
Estado italiano.

O processo C-9/90, que foi poucos me-
ses posterior ao Caso Francovich, era total-
mente análogo e dizia respeito à ação pro-
posta por Danila Bonifaci e outras contra a
empresa Gaia Confezioni S.r.L., que foi de-
clarada em situação falimentar em 5 de abril
de 1985, sem possibilidades de indenizar
as reclamantes. Da mesma forma, pleiteou-
se então junto à Justiça italiana, no Tribu-
nal de Basano del Grapa, diante da insolvên-
cia da ré, a responsabilização da República
Italiana por não ter obedecido a diretiva 80/
987, violando dessa forma o direito comu-
nitário. Tal status quaestio levou o juiz italia-
no a suspender a instância, até que a Corte
do Luxemburgo decidisse, a título “pré-ju-
dicial”, a efetiva natureza da responsabili-
dade do Estado, diante da pretensão dos
particulares destinatários do dano.

Com o reenvio pré-judicial à Corte do Lu-
xemburgo, procedido pela Justiça italiana,
suspendeu-se o julgamento até 19 de novem-

bro de 1991, quando da publicação do Acór-
dão Francovich , fadado historicamente a
marcar a mais importante evolução instru-
mental do direito das comunidades euro-
péias e significativamente vinculado ao
exercício do direito de petição, apenas que
projetado a uma nova órbita jurisdicional,
agora de natureza comunitária.

Nos anos que se seguiram, inúmeras
causas análogas às demandas italianas fo-
ram trazidas à Corte Européia, com a res-
ponsabilidade do Estado sendo detalhada-
mente construída e lapidada a partir da vi-
olação do direito comunitário, em especial
nos Acórdãos “Brasserie du Pêcheur” (Pro-
cesso nº C-46/93)16 e “Factortame”. Referin-
do-se não mais a indivíduos como vítimas
de prejuízos materiais e sim a empresas, ti-
vemos, no primeiro caso, uma cervejaria
francesa demandando a República Federal
da Alemanha por danos sofridos diante de
barreiras não-tarifárias que impediram a li-
vre circulação de seu produto, em flagrante
violação do artigo 30 do Tratado de Roma,
tendo o reenvio pré-judicial procedido da
Suprema Corte Federal alemã. No segundo
caso, originário da High Court, Reino Uni-
do, havia uma demanda proposta por ar-
madores espanhóis da empresa Factortame,
que, tentando operar no Reino Unido, fo-
ram impedidos, haja vista uma série de exi-
gências nacionais de domicílio e residência
de proprietários de navios, totalmente ex-
travagantes ao bom direito comunitário.

5. Conclusões

De toda a sorte, o princípio da responsa-
bilidade estatal deduzido a partir do caso
Francovich, o mais importante aperfeiçoa-
mento instrumental do direito comunitário
europeu, consagra-se como indiscutível con-
seqüência inerente ao sistema de tratados
de construção e consolidação da Europa de
instituições comuns. De resto, o aporte que
traz ao exercício da cidadania européia pa-
rece ser definitivo.

No momento em que o Mercosul decidi-
damente supera sua fase de decisões semi-
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nais, para como marca internacionalmente
vencedora afirmar-se na qualidade de efeti-
va terceira união aduaneira de toda a His-
tória (o Zollverein, do processo de unifica-
ção alemã, e o Tratado de Roma das comu-
nidades européias são os dois outros casos
efetivamente relevantes), e diante do inexo-
rável aprofundamento das relações entre os
países signatários do Concerto de Assun-
ção de 26 de março de 1991, a reflexão con-
cernente aos aspectos aqui abordados, a
saga da construção do direito comunitário
europeu projeta-se com grande significado
e interesse. Nesse passo, é importante con-
siderarmos os chamados déficits institucio-
nais de que padece o Mercosul, criteriosa-
mente elencados nos estudos de Jorge Gran-
di, recentemente publicados em Madri17

.É certo que, nos processos de integração,
não há modelos e cada projeto é um conjun-
to próprio de circunstâncias políticas, his-
tóricas e mesmo geográficas. Como asseve-
rou Fausto de Quadros em conferência pro-
ferida em Brasília, no Encontro Internacio-
nal sobre Questões Jurídicas da Integração,
promovido pelo Centro de Estudos Judiciá-
rios do Conselho Federal de Justiça, em 29
de novembro de 1996, “... a História até pode
ser uma versão, mas a Geografia será sem-
pre e necessariamente um fato”. Não será a
imagem e semelhança do modelo europeu
de integração que irão garantir o sucesso da
construção de blocos econômicos, como as
imensas dificuldades que vêm sendo enfren-
tadas pela Comunidade Andina parecem
demonstrar com clareza solar. Como, no
entanto, na feliz expressão do professor e
historiador Estevão Chaves de Rezende
Martins, “...  ninguém nasce em um mundo
vazio de História”18, é imperioso que, lan-
çando os olhos para a experiência européia,
dela saibamos, com desassombro e discer-
nimento, haurir o que há de boa lição.

A conquista de direitos auferidos pela
cidadania européia, por meio do direito
comunitário, é notável. Conforme vimos, a
legitimidade ad causam, ainda que contra seu
próprio Estado patrial, não mais tão-somen-

te à luz do direito nacional, conduz a cida-
dania a prodígios nunca dantes verificados.
A considerar que a conquista de tais direi-
tos, contra o querer desmedido dos déspo-
tas e depois do próprio Estado nacional mo-
derno, foi, desde sempre, um formidável
marco do triunfo da civilização contra a
barbárie, resta tão- somente destacar o gran-
de momento ora vivenciado pela Europa de
instituições comuns.

Vale, por último, consignar, conforme as
valiosas lições de Antônio Remiro Brotóns,
catedrático de direito internacional público
da Universidade Autônoma de Madri, em
seu memorável curso para o diploma de es-
tudos avançados de integração (CEFIR -
Centro de Formación para la Integracion
Regional, Grupo do Rio/União Européia,
Punta del Este, Uruguai, fevereiro/março de
1998), que, apesar de seus múltiplos suces-
sos, o processo de integração européia care-
ce sempre e cada vez mais de uma visão crí-
tica e reflexiva.

Almejamos, dentro de tal perspectiva,
que, com a mesma prudência política, ener-
gia criadora e coragem em direção ao futu-
ro, a Europa saiba conduzir, doravante, o
difícil dilema que se criou, inevitável sub-
produto das conquistas de sua própria ci-
dadania. Trata-se da ingente questão da
exclusão social extracomunitária, verdadei-
ro hiato de prática democrática, espaço no
qual perdura ainda, infelizmente, todo um
caminho a construir.

Notas
1 MOURA RAMOS, Rui Manuel de. Maastricht e

os Direitos do Cidadão Europeu. Coimbra : Curso de
Estudos Europeus da Faculdade de Direito, 1994.

2Embora o tema se revista de uma flagrante
modernidade, haja vista o tratamento recente como
lege lata e mesmo dos estudos doutrinários, o acquis
communautaire pró-cidadania comum é um velho e
recorrente tema no inconsciente coletivo europeu-
rista. Erigir as Comunidades Européias não exclu-
sivamente com o espírito de mera integração eco-
nômica, dando-lhe feição política e, fundamental-
mente, social, é um compromisso claramente oni-
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presente na história e mesmo na pré-história da
integração. A propósito, cumpre compulsar o pre-
mônico verbete cittatinanza, de autoria de  Rolando
Quadri, publicado em 1959, no Novissimo Digesto
Italiano.

3Ainda que não devidamente elaborado doutri-
nariamente, em muito devido a sua total novicida-
de, a obrigação de o juiz nacional aplicar “de ofi-
cio” o direito comunitário, independendo da invo-
cação das partes, passa a constituir-se no mais re-
cente desdobramento jurisprudencial do direito
comunitário europeu, a partir dos Acórdãos Jeroën
Von Schijndel” (Processos C-430/93 e C-431/93) e
Peterbroeck  (Processo  C-312/93). Prolatados em
14 de dezembro de 1995, os dois rumorosos acór-
dãos projetam-se como a mais recente e instigante
questão jurídico-comunitária, fadada a transpor-
tar-nos a um hipotético direito comunitário de no-
víssima ou terceira geração.

4 “Sans doute, les fondateurs des communautés ont
voulu faire prouve de prudence politique et les Traités
de Paris et de Rome ne contiennent aucune dispositions
expresse du type allemand: ‘bundesrecht britchts lan-
desrecht’ , le droit federal brise le droit local – consa-
crant la primauté. Mais l’absence d’une règle explicite
sur ce point sur les traités ne préjuge évidemment pas
de souhait implicite des pères fondacteurs de l’Europe
de voir consacré la supériorité du droit communautai-
re”. BERRANGER, Thibaut de. Constitutions natio-
nales et construction communautaire. Paris : Librairie
Générale de Droit et Jurisprudence, 1997.

5Processo nº 6/64, Recueil, p. 1141, CJCE.
6Processo nº 106/77, Recueil, p. 629, CJCE.
7“Il giudice nazionale incaricato de applicare

nell’ambito della propria competenza le disposizi-
oni di diritto comunitario há l’obbligo di garantire
la piena efficacia de tali normi, disaplicando
all’occorenza, di propria iniziativa, qualsiase dis-
posizione contrastante della legislazione nazionale,
anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere
la previa remozione in via legislativa o mediante qual-
siasi altro procedimento costituzionale”. POCCAR,
Fausto. Lezioni di diritto delle comunità europee. 2. ed.
Milano : Giuffrè, 1979.

8“Art. 55 – Les traités ou accords régulièrment rati-
fiés ou approuvés ont dès leurs publication une autorité
superieure à celle des lois sous reserve, pour chaque
accord ou traité, de son application par l’autre.”

9“Art.ll - L’Italia repudia la guerra come strumento
di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
resoluzione delle controversie internazionali; consente,
in condizioni di parità con le altre Stati, alle limitazioni
de sovranità necessarie ad un ordinamento che assicure
la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favoris-
ce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

10Processo nº 106/77, Recueil 1978, p. 629,
CJCE.

11Processo nº C-6/90, Recueil, p. I-573, CJCE.
12RIBEIRO, M.C.C.M. Da responsabilidade do Es-

tado pela violação do direito comunitário. 1. ed. Coim-
bra : Almedina, l996.

13RIDEAU, Joël. Droit institutionnel de l’ union et
des communautés  européennes. 2. ed. Paris :  Librairie
Générale de Droit et de Jurisprudence, l996.

14Processo nº C - 6/60, Recueil 1128, CJCE.
15Jornal Oficial das Comunidades Européias,

JOCE, nº L 253, 20 de outubro de 1980, p. 23.
16“L’importance de l’arrêt rendu par la Cour de Jus-

tice de 5 mars 1996 dans ces affaires mérite sens aucune
doute une appréciation à souligner le souce d’elaborer
un systéme complet de protection du particulier dans
l’ordre juridique communautaire. En effet il compléte
de manière decisive la construction par le juge commu-
nautaire d’une veritable théorie de l’action en responsa-
bilité fondée sur la violation du droit communautaire
par les autorités nationales, malgré le contexte lui aussi
particuliére, dans lequel s’inscrivaient les deux litiges
au principal.

     Dans les deux cas en effet, la violation du droit
communautaire, à l’origine du préjudice allegué par les
requerentes, trouvait sa source dans une omission ou
une action du législatuer national”. RIGAUX, Anne.
“L’Arrêt Brasserie du Pêcheur – Factortame III: le roi
peut mal faire en droit communautaire”. Strasbourg :
Editions du Juris, Europe, maio de 1996 .

17Grandi, Jorge. “Los siete desafios y los siete dé-
ficts de la intregación para America Latina”. Madrid,
n. 24, Síntese, 1996. ”... Se analizan dos de las asigna-
turas pendientes que registran gran parte de los proce-
sos de integración y los nuevos regionalismos: el déficit
democrático y el muy íntimamente asociado déficit social.
En Europa estas asignaturas han llegado a afectar la
credibilidad de un proceso exitoso com más de cuarenta
años de existencia. En el TLCAN, en el ALCA - así
como en el MERCOSUR y la Comunidad Andina -
estas cuestiones generan creciente preocupación e inte-
rés por parte de los actores socio-económicos y políticos.

En América Latina estos temas han sido tímida-
mente abordados y poco estudiados a pesar que el bino-
mio participación-cohesión  social y económica consti-
tuye el cimiento esencial de todo proyecto común inte-
restatal como  es la integración. Frente a una ambiciosa
integración múltiple y simultánea llena de desafíos, ri-
esgos y oportunidades como la que viven las Américas -
y el mundo en general - estos déficit generan alta tensi-
ón. El estudio reflexiona sobre la necesidad de romper el
círculo vicioso y transformalo en virtuoso mediante la
coordinación de un buen grado de direccionalidad, ges-
tionabilidad y gobernabilidad; en suma, de institucio-
nalidad para hacer funcionar en forma permanente un
conjunto de interacción humana tan complejo como es el
que se genera en un proceso de integración.”

 18Correio Braziliense. Estudos. Fls.38, edição de
14 de novembro de 1995.
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1. Introdução

Sabemos todos que o Direito Comunitário
é um Direito sui generis, criado a partir de
tratados internacionais e tendo em vista,
pelo menos na sua primeira fase, um objetivo
de carácter econômico, qual seja, o de
estabelecer um Mercado Comum, cujos
fundamentos repousam nas denominadas
quatro liberdades: liberdade de circulação de
pessoas, de bens, de capitais e de serviços. Como
elemento essencial para a efetivação dessas
liberdades, deverá ser assegurada a livre
concorrência.

Por outro lado, não sofreu esse Direito,
como todos os demais, a influência da
História, da Filosofia e de uma determinada
crença religiosa. É um Direito criado
artificialmente. Não obstante, forma um
sistema jurídico, de tipo aberto, porquanto
influi nos sistemas nacionais e sofre influên-
cia de sua parte (deles), resultando, dessa
relação, algo muito original, tanto no que se

A jurisprudência da Corte de Justiça da
Comunidade Européia como orientadora do
novo direito

Véra Maria Jacob de Fradera
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refere ao aspecto institucional como ao
âmbito do Direito privado.

Entre os múltiplos aspectos insólitos que
caracterizam o Direito Comunitário, merece
especial destaque o papel da jurisprudência
da Corte de Justiça da Comunidade Euro-
péia, CJCE, na interpretação, criação e
formação desse direito.

 Na verdade, é possível afirmar, sem
temor de cometer uma falta, que o Direito
Comunitário é, em grande parte, um produto
jurisprudencial.

Com efeito, a jurisprudência da Corte de
Justiça da Comunidade Européia vem
construindo, desde os primórdios da criação
da União Européia, um direito de origens e
características muito distintas daquelas
encontradiças em todos os demais sistemas
jurídicos existentes.

O trabalho criador da jurisprudência da
Corte Européia tem sido, como notório, de
extrema riqueza e inegável originalidade.

Num estudo de reduzidas dimensões
como esse que estamos desenvolvendo, não
se pode, é óbvio, abordar o tema exaustiva-
mente. Dessa sorte, deter-nos-emos em
apenas dois campos em que a jurispru-
dência da Corte de Justiça da Comunidade
Européia tem contribuído com maior efi-
ciência à formação do novo direito.

 Antes de abordarmos a questão relativa
ao papel da Corte no âmbito do Direito
Comunitário, convém esclarecer o sentido
da expressão novo direito.

A constatação de que nosso século chega
ao final, assim como a percepção de novos
contornos na vida social, determina uma
específica missão atribuída aos operadores
do Direito dotados, em geral, de uma
cosmovisão bem distinta daquela dos
legisladores do início do século, no sentido
de elaborar as formas ideais de regulação
do convívio social, porquanto as transfor-
mações ocorrem em todos os setores da vida,
da arte e das ciências. E o Direito, ciência de
carácter cultural, produto da atividade do
homem e a ele destinada, necessita, talvez
mais do que qualquer outro ramo do conhe-

cimento, de alterações necessárias ao ajus-
tamento às exigências da sociedade do
século vindouro.

O novo homem, inserido numa sociedade
dominada pela massificação, pela tecnologia,
pela internacionalização, necessita criar um
direito adaptado às formas atuais de
convivência social. É a partir das caracterís-
ticas da sociedade deste fim de século que
vem sendo elaborado um direito cujo centro
é o Homem. Sendo o sistema voltado para o
Homem, os valores da liberdade, da igual-
dade e da solidariedade são postos em relevo
em todos os setores do Direito, com maior
ênfase nas áreas da família, contratos e
propriedade, pilares básicos do sistema
jurídico.

Assim sendo, tanto o legislador, como o
aplicador do Direito devem voltar-se para a
construção de formas mais flexíveis de
regulação da vida social, surgindo dessa
necessidade as denominadas normas nar-
rativas1, cujo teor é constituído por valores.

No que diz respeito à União Européia e
ao Mercosul, a criação de um Mercado
Comum na Europa e de uma Zona de Livre
Comércio na América do Sul tem em vista
objetivos condizentes harmonicamente com
essa maior consideração ao Homem, centro
do ordenamento jurídico nesse final de
século. Tanto isso é verdade que os merca-
dos regionalizados supõem as antes refe-
ridas quatro liberdades (circulação de pes-
soas, bens, serviços e capitais) completadas
pela livre concorrência, que nada mais é do
que uma expressão do princípio da igual-
dade, no sentido de possibilitar a todos o
acesso ao mercado em idênticas condições.

Como se sabe, a questão da concorrência
tem sido objeto de inúmeros estudos nos
Estados Unidos, cuja lei anti-trust é tida como
modelo em vários países. Mas é reconheci-
damente na Alemanha, mais do que em
qualquer outro ordenamento, que vem sendo
dada maior ênfase à necessária observância
do princípio da igualdade relacionado à livre
concorrência. Se todos são iguais perante a
lei, todos devem ter acesso ao mercado,
proibida toda e qualquer discriminação 2.
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 Ademais dos direitos fundamentais de
liberdade e igualdade, promovem os merca-
dos regionalizados outro valor fundamental,
o da solidariedade, como um reverso dos
direitos. Assim, fala-se em direito-dever de
trabalho e se prescreve a colaboração dos
cidadãos no desenvolvimento material e
cultural da sociedade.

A expressão novo direito representa, pois,
uma concepção absolutamente inédita das
relações entre direitos nacionais e a esfera
supranacional, distinta da clássica, inter-
nacional. O novo direito sobrepõe-se de tal
forma aos direitos nacionais, justamente em
virtude da sua peculiar natureza (primado
sobre o direito nacional, imediatidade, etc.),
que as normas nacionais só terão caráter cogente
à medida que estiverem de acordo com as
diretrizes traçadas pela esfera supranacional.

Tendo em vista os aspectos que vimos
de destacar em relação ao papel da Corte de
Justiça da Comunidade Européia na inter-
pretação e aplicação do novo direito, nosso
breve estudo analisará a interpretação dos
objetivos da União Européia pela Corte de Justiça
da Comunidade Européia, CJCE, (I )e a subse-
qüente criação do novo direito e, a seguir, os
princípios gerais do Direito Comunitário e sua
descoberta pela Corte de Justiça da Comunidade
Européia, em conformidade com o conceito pós-
moderno de direito (II).

2. A interpretação dos objetivos da
União Européia pela Corte de Justiça da
Comunidade Européia e a formação do

novo direito
Como muito bem observou Pierre Pesca-

tore3, os tratados instituidores das Comuni-
dades estão impregnados de teleologia, pois,
diversamente de quaisquer outros, são
inteiramente fundados sobre a noção de objetivos
a atingir, objetivos que podem ser sintetiza-
dos em duas palavras: a realização de um
Mercado Comum e, em segundo lugar, já
como uma conseqüência do atingimento
desse objetivo, o estabelecimento da unidade
política.

Dessa sorte, a jurisprudência da CJCE
vem-se inspirando desses objetivos, desen-
volvendo paulatinamente o que podemos
denominar um novo direito , no sentido de
que o produto da interpretação teleológica
dos tratados resulta em uma concepção de
Direito voltada para valores, de acordo com
a atual concepção de Direito.

Para melhor ilustrar nossas assertivas,
faremos alusão a algumas decisões em que
estão destacados os valores da liberdade, da
igualdade e da solidariedade, valores fundan-
tes do Direito Comunitário, com influência
nas suas (deles) concepções dos sistemas
nacionais.

A) A liberdade, princípio estrutural do
sistema jurídico comunitário, e sua

interpretação pela jurisprudência da CJCE

Uma primeira observação a respeito do
Direito Comunitário já revela seu principal
alicerce, o princípio da liberdade, expresso
nas quatro liberdades, acrescido da noção
de livre concorrência. Em relação ao elenco
de liberdades constantes dos tratados
comunitários, caberia indagar se esse elenco
é taxativo ou apenas exemplificativo. De
acordo com a maioria da doutrina, trata-se
de relação apenas exemplificativa, tanto é
que a terminologia utilizada pelos tratados
representa uma fórmula para dissimular
uma grande lacuna do sistema comunitário
no que se refere a uma concepção geral de
liberdade de comércio, já presente em outros
tratados, bem mais antigos, o Zollverein
alemão, por exemplo4. Nesse tratado, de 22
de março de 1833, o próprio preâmbulo refere
como seu objetivo a liberdade de comércio e de
tráfico profissional5.

Talvez pelo fato de existir uma lacuna
dessa natureza nos textos dos tratados é que
a CJCE tenha desenvolvido tão importantes
aplicações do princípio da liberdade de
comércio. Alguns exemplos, apenas para
ilustrar, pois em espaço tão reduzido é
impossível aprofundar a questão. Em
relação à liberdade de circulação de pessoas:
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decisão Hessische Knappschaft, de 9 de
dezembro de 1965, Rec. 44/65, p. 11 981,
concl. J. Gand; decisão R. Rutilli c. Ministre
de l’Intérieur, 28 de outubro de 1975, Rec. p.
1219, concl. H. Mayras6, etc. Em relação à
liberdade de estabelecimento: decisão J. Thieffry
c. Conseil de l’Ordre des avocats à la Cour de
Paris, 71/76, Rec. p. 765, concl. H. Mayras.
Com referência à liberdade de prestação de
serviços, decisão J. H. M van Binsbergen c.
Bestuur van de Bedrijfsleven voor Metaal-
nijverheid, aff. 33/74, de 3 de dezembro de
1974.

No que diz respeito à livre circulação de
capitais, a mais importante decisão 7 sobre
essa matéria é datada de 11 de novembro de
1981, G. Casati, questão proposta pelo
Tribunal de Bolzano, aff. 203/80 rec. p. 2
595, concl. Caportorti8. Com relação à
liberdade de circulação de mercadorias: decisão
Grosoli, datada de 12 de dezembro de 1973,
questão proposta pelo Tribunal correcional
de Trento, aff. 131 /73, rec. p. 1555, concl. H.
Mayras9. No que diz respeito à livre concor-
rência: decisão de 25 de outubro de 1977:
Metro S.B. Grossmärkte Gmbh e Co KG c/
Commission des Communautés européennes,
aff. 26 / 76, rec. p. 1875, concl. G. Reischl, na
qual se definem as características gerais da
concorrência no plano da Comunidade
Européia, com base nos artigos 85 e 86 do
Tratado de Roma10.

B) O princípio da igualdade ou da não-
discriminação: um princípio dotado de

múltiplas faces

Como se pode facilmente depreender do
conceito de igualdade, ela é essencial à
realização de um verdadeiro Mercado
Comum e à garantia das condições de
concorrência, com total isenção de violação
das regras a ela pertinentes. Por outro lado,
a igualdade entre as instituições comuni-
tárias e entre os Estados membros é obriga-
tória11, assim como a lealdade comunitária,
destacada na decisão REWE e COMET, de
16 de dezembro de 1976.

A jurisprudência emanada da CJCE
interpretou a regra da não-discriminação,
prevista no artigo 4, b, do Tratado CECA12,
como uma condição essencial ao estabelecimento
e ao funcionamento do Mercado Comum13.

Em outra oportunidade, a CJCE afirmou
que a proibição de discriminação enunciada no
artigo 40, § 3, al. 2, do Tratado nada mais é que
a expressão específica do princípio geral de
igualdade que integra os princípios fundamen-
tais do Direito Comunitário14.

C) A solidariedade

De acordo com os termos do artigo 5 º do
Tratado, têm os Estados membros uma
dupla obrigação de comportamento, posi-
tivo e negativo.

Assim, devem os Estados membros
tomar todas as medidas gerais e/ou parti-
culares com vistas a assegurar a execução
das obrigações que decorrem do Tratado ou
dos atos das instituições comunitárias, bem
como facilitar o cumprimento das finali-
dades da Comunidade e abster-se de tomar
medidas suscetíveis de comprometer a
realização dos objetivos do Tratado.

São muitos e variados os exemplos de
decisões da CJCE em que está referido, ainda
que às vezes de forma implícita, o princípio
de solidariedade: decisões Deutsche Milch-
kontor, de 1983, Rec. 1983, p. 2635, Deutsche
Gramophon c. Metro, de 1971, Francovich, de 19
de novembro de 1991, Rec.1991, I, p. 5402 etc.

A CJCE tem fundado a invocação à
solidariedade não só no art. 5º do Tratado,
como também no princípio geral da solida-
riedade, princípio subjacente, possibilitando
à jurisprudência ultrapassar, em algumas
oportunidades, os textos, aplicando-o a
casos não-previstos.

Após essas brevíssimas considerações a
respeito da atuação da CJCE como aplica-
dora de um novo direito a partir da interpre-
tação teleológica dos tratados instituidores
da UE, passaremos a analisar o papel da
CJCE Européia ao aplicar princípios gerais
do Direito, ensejando, igualmente, o surgi-
mento de um novo direito, com características
pós-modernas15.
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3. Os princípios gerais do Direito e a
criação do direito pela CJCE

Sabemos todos que as normas jurídicas
não são os únicos elementos constitutivos
de um ordenamento jurídico, pois outros
elementos, de igual importância, integram
o sistema, como, por exemplo, os fatores
metajurídicos e os princípios gerais do
Direito. Apenas para maior clareza, deve-
mos referir o que se entende por princípios
gerais do Direito: imperativos bastante gerais,
que podem ser induzidos de um conjunto de
regras16.

Constituem esses princípios a verda-
deira essência do ordenamento, pois repre-
sentam os valores que presidiram a forma-
ção de um povo, são a tradução das idéias
políticas que determinaram a feição da
legislação, e, por isso mesmo, sua influência
perdura por muito tempo depois de entrar a
Codificação em vigor. A título exemplifica-
tivo, podemos referir as idéias de Liberdade,
Igualdade e Laicidade na França, as de
Segurança e Confiança na Alemanha e, entre
nós, Ordem, Progresso e Solidariedade.

Nos sistemas nacionais, os princípios
gerais do Direito desempenham as funções
interpretativa e de preenchimento de lacunas
da lei, sendo esta última função expres-
samente atribuída pelo legislador em alguns
dos mais importantes Códigos privados do
século passado, como o Códe Napoléon e o
BGB. No Brasil, a Lei de Introdução ao
Código Civil, em seu artigo 4º, faz referência
aos princípios gerais do Direito como uma
das formas de serem supridas lacunas da lei.

A origem dessas autorizações legislativas
repousa na necessidade de dotar-se o
sistema jurídico de certas aberturas, repre-
sentadas pelas cláusulas gerais e pelos
conceitos indeterminados, tendo em vista a
flexibilização e a permanência do sistema
ao longo do tempo. Como se sabe, os
sistemas jurídicos oitocentistas estavam
baseados na plenitude lógica, de modo a ser
preservado o princípio da rígida separação
de poderes no Estado. A autorização do
legislador ao juiz para aplicar um conceito

indeterminado, como é o caso dos princípios
gerais do Direito, em face de uma lacuna da
lei, permite a solução do caso concreto dentro
do sistema, sem que o juiz desempenhe o
papel de legislador.

Outra observação a ser feita é a de que os
princípios gerais do Direito nem sempre são
escritos, o que exige uma metodologia para
extraí-los. Essa tarefa é, em geral, atribuída
à doutrina e à jurisprudência.

A essa altura, caberia uma indagação: as
observações que acabamos de fazer, em relação
ao Direito interno, caberiam em relação ao sistema
de Direito Comunitário?

De tudo o que antes afirmamos, restou
evidenciada a natureza de sistema aberto do
Direito Comunitário, dada a comunicação
entre o sistema supranacional e os sistemas
nacionais dos Estados membros.

 Por outro lado, afirmamos também que
esse Direito é um produto jurisprudencial,
elaborado passo a passo pelas decisões
prolatadas pela CJCE, e tendo em vista os
objetivos colimados pela União Européia,
com destaque para a criação, desenvolvi-
mento e permanência do Mercado Comum.

A peculiar natureza do Direito Comuni-
tário em relação a sua formação artificial (no
sentido de que suas origens diferem em tudo
daquelas dos demais sistemas jurídicos em
vigor) não afasta, contudo, a existência de
lacunas em seu interior.

Outra razão existe, não menos relevante,
para o recurso aos princípios gerais do
Direito pela Corte de Justiça da Comunidade
Européia, qual seja, a de uma correta
interpretação das normas de Direito Comu-
nitário. A utilização dos princípios gerais
do Direito visa, além do que vimos de referir,
a uma finalidade sistematizadora do ordena-
mento comunitário17.

Cabe, então, uma indagação: como
ocorre a recepção dos princípios gerais do
Direito pelo Direito Comunitário?

Ora, o primeiro movimento do juiz
comunitário no sentido de descobrir o s
princípios gerais do Direito é o de investigar
as suas fontes, que, evidentemente, não são
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todas de origem comunitária, e nem pode-
riam sê-lo, por ser esse ordenamento de
criação recentíssima e ter sido construído
passo a passo , a partir de uma estrutura
fundamental, representada pelos tratados
fundantes ou constitutivos da Comunidade18.

É importante salientar que os protocolos
e declarações anexas aos tratados originais,
dispondo sobre modificações e revisões do
texto original, têm valor jurídico idêntico ao
dos tratados.

Tendo o sistema comunitário origem tão
insólita, donde procede, então, a autoridade
dos princípios gerais do Direito como fonte
do Direito Comunitário, de vez que não
dispõe o juiz comunitário de reservatórios
de normas fundamentais em que são hauridos,
em outros ordenamentos, os princípios
gerais do Direito?

De acordo com a melhor doutrina euro-
péia, as fontes de princípios gerais do
Direito no sistema comunitário podem ser-
lhe externas ou internas.

Examinemos, pois, as fontes de princí-
pios gerais do Direito externas ao Direito
Comunitário:

1 – os princípios reconhecidos pelo
Direito Internacional19, o que é natural,
porquanto o Direito Comunitário é conside-
rado uma nova ordem jurídica de Direito
Internacional.

2 – os princípios em vigor no Direito interno
dos Estados membros (legislação, doutrina,
jurisprudência). O exame da Jurisprudência
da CJCE permite observar que, desde os
primórdios da Comunidade, ela inspirou-
se de regras reconhecidas pelas legislações, a
doutrina e a jurisprudência dos países membros20.

3 – os princípios comuns aos Direitos
Constitucionais nacionais tendentes à prote-
ção dos direitos fundamentais dos seus
cidadãos, porquanto não se poderia admitir
que medidas tomadas no ordenamento
comunitário pudessem ferir esses direitos21.

De acordo com a lição do Professor Denis
Simon, a invocação das tradições comuns ou das
concepções comuns às constituições nacionais se
revelará uma fonte de inspiração extremamente
fecunda para colocação em evidência dos

princípios de direito aplicáveis na ordem
comunitária22.

As fontes de captação de princípios
gerais internas ao próprio Direito Comuni-
tário são expressas pelos denominados
princípios estruturais do Direito Comuni-
tário, deduzidos pela CJCE, a partir das
bases constitutivas, econômicas e políticas
da Comunidade.

Com efeito, da mesma forma que um juiz
natural extrai os princípios gerais do Direito
a partir dos fundamentos sobre os quais se
ergue a ordem jurídica nacional, a Corte o
faz a partir da filosofia da construção
econômica e jurídica criada pelos tratados.

Entre esses princípios, podem ser enu-
merados aqueles de carácter econômico, os
de carácter constitutivo, tais como o respeito
à repartição de competências e poderes, o
equilíbrio institucional, a igualdade e a
solidariedade entre os Estados membros, a
uniformidade de aplicação e primado do
Direito Comunitário, etc.

4. Conclusão
Do exposto, podemos inferir como con-

clusão que o Direito Comunitário representa,
sem dúvida, um novo direito, cuja caracterís-
tica mais destacada é a forma como se
relaciona com o Direito interno dos Estados
membros: a supranacionalidade.

O papel da CJCE na aplicação do novo
direito é fundamental, porquanto a interpre-
tação por ela dada aos valores fundantes
da Comunidade e a sua concepção de
princípios gerais de Direito Comunitário têm
o condão de impor-se às normas integrantes
dos sistemas nacionais dos Estados mem-
bros, em sendo elas incompatíveis com os
objetivos, já mencionados, da Comunidade.

Notas
1 A expressão norma narrativa foi cunhada pelo

professor Erik Jayme, de Heidelberg, como um dos
temas do XIV Congresso da Academia Internacional
de Direito Comparado, realizado em 1994, na
cidade de Atenas.
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2 Essa identificação da livre concorrência ao
princípio da igualdade é devida sobretudo à
influência de Carl Schmidt, cujos estudos sobre os
monopólios enfatizaram a necessidade de utilização
de norma da espécie lei para disciplina da matéria,
para que sempre e somente fosse interpretada em
sentido geral e abstrato . Vide, igualmente , nosso
estudo intitulado, Direito da Concorrência e
Integração em perspectiva comparatista, publicado
na Revista do Consumidor, n. 31, 1999.

3 Les objectifs de la Communauté Européenne
como principes d’interprétation dans la jurispru-
dence de la Cour de Justice, in: Miscellanea Ganshof
van der Meersh, Bruylant, Bruxelles, 1972, II, p. 325.

4Ibid., p. 339.
5 No original: Freiheit des Handels und des

gewerblichen Verkehrs. Referido por Pescatore, op.
cit., p. 339.

6 Veja textos in Grands arrêts de la Cour de
Justice des Communautés Européennes, Tome 2, 4
ème. édition, DALLOZ, p. 81.

7 Porque a matéria não havia sido até então
enfrentada pela jurisprudência e essa decisão foi a
primeira a abordar alguns dos problemas resultan-
tes da livre circulação de capitais.

8 Veja texto da decisão, ob. referida, p. 154.
9 Veja texto da decisão, ob. ref. p. 76.
10 Veja texto da decisão, ob. ref., p. 190.
11 A noção de igualdade é um dos elementos

necessários à construção do conceito de lealdade
comunitária, comportamento exigido entre os
Estados membros.

12 As medidas ou práticas estabelecendo uma
discriminação entre compradores ou entre utili-
zadores são incompatíveis com o mercado comum
do carvão e do aço.

13 Decisão GIVORS, de 10 de maio de 1960, cit.
por PAPADOPOULOU, Rebecca-Emmanuèla,
Bruylant Bruxelles, 1996, p. 61, nota 8.

14 Decisão de 19 de outubro de 1977, (decisões
conjuntas) 117/76 e 16/77, RUCKDESCHEL,

HANSA-LAGERHAUS, (et al.), Rec., 1977, p. 1753 ,
concl. CAPOTORTI, p. 1774.

15 De acordo com Erik Jayme, a cultura pós-
moderna se caracteriza pelos seguintes aspectos:
pluralismo, comunicação, narração e retorno aos
sentimentos e pela integração. In Identité Culturelle
et Intégration: le droit international privé postmoderne,
Recueil des Cours de l’Académie de Droit Interna-
tional, tome 251, THE HAGUE/ BOSTON/
LONDON, MARTINUS NIJHOFF PUBLISHERS,
1995.

16 A esse respeito, consultar a obra clássica de
ESSER, Johannes, Princípio y Norma en la elaboración
jurisprudencial del derecho privado, Barcelona, Bosch,
1956.

17 Em relação ao assunto, vide nosso estudo Os
princípios gerais do Direito Comunitário, in: Revista
AJURIS , novembro de 1998, p. 17, edição especial.

18 Tratados de Paris de 1951, em vigor em 1952,
e os Tratados de Roma (25 de março de 1957), em
vigor em 14 de janeiro de 1958, os Tratados visan-
do à revisão dos Tratados Originais, isto é, o Ato
Único Europeu, assinado em Luxemburgo e Haia,
respectivamente em 17 e 28 de fevereiro de 1986 e
em vigor desde 1º de julho de 1987, o Tratado sobre
a União Européia, assinado em Maastricht, aos 7
de fevereiro de 1992, em vigor a partir de 1º  de
novembro de 1993.

19 Veja a respeito a decisão CJCE de 27 de
fevereiro de 1962, Commision c. Italie 10/61, Rec., 3.

20 Cf. decisão Algera, de 12 de julho de 1957, 7/
56 e 3 a 7 /57, Rec. 81 (definição das condições de
revogação dos atos administrativos, por existir
lacuna a respeito no sistema comunitário).

21 Veja a decisão Danvin, 26/67 Rec. 463, sobre
a vedação do enriquecimento sem causa.

22 In Le système juridique communautaire. Paris,
PUF, 1997, p. 39. Vide nosso Harmonização do
Direito Público (Constitucional) no âmbito do
MERCOSUL, in: Revista da Escola Superior da
Magistratura do Estado de Santa Catarina, ESMESC,
ano 4, vol. 4, p. 247.
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Do arrendamento mercantil

1. Do surgimento

É comum no Direito existir defasagem
entre norma e realidade, em especial no ramo
do Direito Comercial, em que as práticas são
por demais dinâmicas e normalmente basea-
das no costume, sempre em busca de novas
formas de alcançar a finalidade última do
comércio, qual seja, o lucro. Nessa busca
incessante, o empresariado tem-se defron-
tado com os mais diversos tipos de obstácu-
los, sendo, hodiernamente, a competição in-
ternacional, a constante necessidade de re-
novação de maquinário e parque tecnológi-
co, bem como a decorrente falta de capital
de giro os mais sérios. Nesse contexto, sur-
giu o instituto do arrendamento mercantil,
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um novo tipo contratual com o escopo de
ser uma alternativa de financiamento para
as empresas, para otimizar o processo pro-
dutivo com a liberação de capital de giro,
permitindo uma taxa de renovação indus-
trial acelerada, aumentando a produção
com a implementação de novas técnicas e,
obviamente, gerando lucro para o arrenda-
dor e o arrendatário1.

No entanto, ainda que pelo aspecto eco-
nômico seja fácil visualizar a origem do ar-
rendamento mercantil, historicamente há
uma celeuma instaurada entre doutrinado-
res, sejam eles nacionais ou estrangeiros. O
cerne da questão está em como e onde sur-
giu esse instituto inovador. No âmbito da
doutrina brasileira, não há corrente domi-
nante, mas a mais coerente é a que sustenta
sua origem norte-americana. Ainda assim,
há doutrinadores que defendam que suas
origens se encontram na Babilônia (Código
de Hamurabi), no Antigo Egito2, em Roma3

ou na Idade Média4. Desde logo, essas posi-
ções que buscam para o instituto origens
mais remotas nos parecem equivocadas,
uma vez que é relativamente recente o sur-
gimento do problema a que visa solucionar
o leasing5, no caso, a necessidade de financia-
mento e desmobilização de capital.

Em geral, atribui-se o arrendamento mer-
cantil primeiro ao Lend and Lease Act ameri-
cano de 1941, quando, em plena Segunda
Guerra Mundial, o então presidente Roose-
velt determinou o empréstimo de equipa-
mentos bélicos aos países aliados, sob con-
dição de, finda a guerra, estes comprarem
ou devolverem aqueles. Mesmo que relevan-
te, esse não deve ser considerado o surgi-
mento do leasing6, uma vez que a intenção
do referido Ato era tão-somente ajudar os
Aliados a combaterem o Eixo, prestando
uma colaboração em benefício de uma cau-
sa comum. A opção de devolução ou com-
pra dos equipamentos objetivava tão-so-
mente evitar a mera doação dos bens, abrin-
do espaço para um possível, ainda que im-
provável, ressarcimento. Entendimento re-
forçado pela afirmação de Maria Helena

Diniz, que nega essa origem, “visto tratar-
se de ato político e não mercantil”7.

Adotamos, então, como origem do lea-
sing, com respaldo em parte da doutrina, a
iniciativa comercial do americano D. P. Boo-
the Junior, que idealizou um meio de au-
mentar sua produção sem possuir meios pa-
trimoniais e financeiros para isso. Na reali-
dade, o fornecedor de gêneros alimentícios
havia realizado um contrato com o exército
norte-americano e, ao verificar que o volu-
me contratado excedia e em muito sua ca-
pacidade de fornecimento, buscou um meio
de satisfazer o contrato. Frente a essa neces-
sidade de ampliação imediata de seu ma-
quinário, buscou em uma instituição finan-
ceira, no caso um banco, meios de alcançar
seu objetivo. Como não podia disponibili-
zar o capital necessário, ainda que por meio
de um financiamento, nem dispunha de
garantias fortes, pactuou com o banco que
este compraria em nome próprio o equipa-
mento de acordo com as necessidades da-
quele, o arrendatário, e em seguida lhe for-
neceria os bens, para uso, mediante uma
remuneração periódica. Ante o sucesso da
operação, foi fundada por Boothe e mais al-
guns sócios a U.S. Leasing Company, seguin-
do-se um aperfeiçoamento e alastramento
do contrato de leasing  não só nos Estados
Unidos, como no resto do mundo8.

A partir da década de 60, algumas inicia-
tivas começaram a introduzir o leasing no
Brasil, sem que existisse qualquer regula-
mentação da matéria. Essa não se fazia es-
sencial para o comércio, que por natureza é
mais dinâmico que o Direito positivo. “A
autonomia da vontade e atipicidade dos
contratos que dominam o direito comercial
justificariam, pois, a introdução do leasing
no Brasil, sem necessidade de qualquer le-
gislação específica sobre a matéria”9. No
entanto, como o contrato de leasing não era
apenas atípico, mas implicava uma opera-
ção financeira, cujos maiores benefícios
eram fiscais, em o instituto começando a ter
certa importância na vida comercial brasi-
leira, o legislador tomou por bem regulá-lo,
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ainda que meramente para efeitos tributários.
Isso ocorreu em 1974, com a Lei nº 6.099,
que dispõe “sobre o tratamento tributário
das operações de arrendamento mercantil e
dá outras providências”, não só introduzin-
do oficialmente o leasing em nosso ordena-
mento jurídico, como denominando-o arren-
damento mercantil. No entanto, por ser
muito genérica a Lei, criou uma série de
dúvidas e discussões entre os doutrinado-
res e comerciantes sobre as operações de
leasing , principalmente quanto ao regime
fiscal das mesmas10, pois a Lei Tributária
do Leasing  é lacônica, deixando a regula-
mentação mais detalhada pelo Banco Cen-
tral brasileiro, mais especificamente pelo
Conselho Monetário Nacional11. Essa nor-
matização se dá, até hoje, mediante resolu-
ções, cartas-circulares, circulares, portarias,
instruções normativas, decretos e algumas
poucas leis não-específicas. Tudo isso
torna a regulamentação do arrendamen-
to mercantil um emaranhado de normas
que dificultam o seu entendimento e,
não raro, desvirtuam o contrato de ar-
rendamento mercantil.

2. Dificuldades de um conceito
Como pudemos notar, o contrato de ar-

rendamento mercantil veio da realidade fá-
tica para a jurídica com características ino-
vadoras e objetivos próprios. Nesse proces-
so, os doutrinadores têm encontrado gran-
des dificuldades em entender e conceituar o
instituto. Ao nosso ver, essa dificuldade
decorre de três fatores: a) a insistência em
decompô-lo em outros contratos mais típi-
cos12, tratando-o de acordo com a fase em
que se encontra; b) a tendência de se
procurar nele um ou outro tipo contratual
predominante, ainda que sui generis, e tratá-
lo como tal; e c) a discrepância entre o prati-
cado e exigido pelo mercado, e o expresso
em lei. Muito disso se deve à falta de prepa-
ro do legislador, à independência com que
o mercado cria suas próprias regras e à nos-
sa tradição romano-germânica de

“buscar sempre estereótipos formais
aos quais possamos submeter todo e
qualquer tipo de relação jurídica (...)
essa compulsão nos leva ao risco de,
partindo do abstrato (os estereótipos)
para definir o concreto (a relação jurí-
dica propriamente dita), acabarmos
por distorcer de alguma maneira a
verdade desta última, para melhor
fazê-la ‘enquadrar-se’ no modelo com
que comparamos”13.

Essas abordagens não só dificultam o
seu entendimento como podem levar a dis-
torções, como a cogitada aplicação da Lei
do Inquilinato, por entenderem ser a loca-
ção a figura proeminente no arrendamento
mercantil. Obviamente essa posição tem
bases muito frágeis, mas devem os intérpre-
tes do Direito acautelarem-se no tratamento
do leasing, sob o risco de cometerem outros
desatinos não tão claros, e, ainda que não
possamos fugir dessa tendência ou concep-
ção, devemos sempre nos lembrar dos fato-
res fáticos e dos princípios por detrás do
arrendamento mercantil, concebido como
uma forma de facilitar a circulação do capi-
tal, funcionando como uma garantia real,
ou mais que real como preferem alguns.

3. Natureza jurídica
Temos, portanto, que o arrendamento

mercantil é decorrente de uma operação
complexa que se desdobra em vários seg-
mentos, não obstante a unicidade do con-
trato. Além de sua complexidade, hodier-
namente existem várias espécies de leasing,
que foram surgindo à medida que o institu-
to se desenvolveu e foi sendo utilizado para
diferentes finalidades. É possível e necessá-
rio, porém, estabelecer um conceito padrão,
suficientemente elástico, de forma a abran-
ger todas as subespécies existentes em nos-
so ordenamento, mas, ao mesmo tempo, não
tão genérico a ponto de ser incapaz de dis-
tingui-lo dos demais institutos afins, tornan-
do-se inútil.

Inúmeros autores realizaram sua decom-
posição para melhor entender o todo; tome-
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mos, pois, para sua análise, algumas ca-
racterizações já feitas. J. A. Penalva San-
tos14 ,  seguindo a  t radição c ivi l i s ta ,
caracterizou-o como sendo complexo, si-
nalagmático, composto de um financia-
mento e arrendamento de bens, com a cláu-
sula de opção tríplice; Waldirio Bulgarelli
entende que é “um contrato consensual, bi-
lateral, oneroso e de execução sucessiva, e
firmado intuitu personae”15; Arnaldo Rizzar-
do o vê como “um contrato de natureza eco-
nômica e financeira, pelo qual a empresa
cede em locação a outrem um bem móvel ou
imóvel, mediante o pagamento de determi-
nado preço”16; para Caio Mário, é “uma es-
pécie de ‘locação-venda’ (locatio mixta cum
vendiotione)”17; P. R. Tavares Paes admite a
natureza “complexa, abrangendo uma lo-
cação, uma compra e venda (que não é es-
sencial no leasing, pois existe sem essa op-
ção, eventualmente um mandato”18; Arnal-
do Wald diz que:

“trata-se, na realidade, de uma fórmu-
la intermediária entre a compra e ven-
da e a locação, exercendo função pa-
recida com a da venda com reserva de
domínio e com a alienação fiduciária,
embora oferecendo ao utilizador do
bem maior leque de alternativas no
caso de não querer ficar com a propri-
edade do equipamento após um pri-
meiro prazo de utilização”19.

Em caminho um pouco diverso, Orlan-
do Gomes20, apesar de reconhecer tratar-se
de “uma operação financeira destinada a
proporcionar aos empresários o acesso aos
bens de produção”, caracteriza-o como um
contrato “mais próximo da locação, cujas
regras se lhe aplicam se não há próprias”,
sendo a distinção entre ambos fundamen-
talmente causal, mas sendo ambos de con-
teúdo semelhante. Outra posição interessan-
te é a dos que defendem ser um contrato com-
plexo por conter elementos de outros con-
tratos típicos como a locação, a promessa
de compra e venda, a compra e venda a pres-
tação e o financiamento, todos coligados21.
Há posições ainda mais curiosas e isoladas,

mas não menos importantes, como a de
Washington Luiz da Trindade22, que exalta
exageradamente a garantia real que repre-
senta o contrato de modo a resumi-lo em um
dito aspecto fiduciário; para ele,

“o leasing, pela sua visível base fidu-
ciária, distingue-se de outros negócios
complexos, não precisamente pela lo-
cação, mas pela administração e utili-
dade produtiva de coisa alheia, em
proveito do instituidor ou de uma en-
tidade financiadora, e de cuja admi-
nistração o contrato retira o seu bene-
fício ou vantagem, inclusive pela clá-
usula de opção de venda, fazendo-a
movimentar-se juridicamente, para ter
a livre disposição da coisa inicialmen-
te locada.”

Como podemos ver, é assente na doutri-
na a classificação do leasing nos moldes
categóricos do Direito Civil clássico, mas
tentemos fazer uma breve análise do insti-
tuto partindo do fato concreto para a legis-
lação, como fez o jurista José Leão23.

De um modo geral, o que move o homem
é o interesse, mas o que vem a ser interesse?
Numa terminologia processualista, podería-
mos dizer que é o desejo de um determinado
bem da vida, ou que “a razão entre o ho-
mem e os bens, ora maior, ora menor, é o que
se chama interesse”24. Bem, esse desejo pode
ser de três ordens: de consumir, formar pa-
trimônio, ou utilizar o bem para dele auferir
vantagem, utilidade ou prazer. Estas estão
envolvidas em qualquer desejo, solitária ou
conjuntamente com as demais. O finis mer-
catorum est lucrum, esse é o objetivo final de
qualquer atividade comercial, o desejo do
comerciante é tão somente obter lucro. No
caso do arrendamento mercantil, na ótica
do arrendatário, busca-se o lucro não pelo
consumo 25, nem por mera formação de ca-
bedal, antes sim por simples uso econômico
do bem26. Já pela ótica do arrendador, bus-
ca-se a remuneração do capital investido em
taxa acima da que seria possível obter em
outras negociações financeiras com a mes-
ma segurança, ou seja, maior lucro median-
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te a remuneração mensal, assegurada pela
propriedade do bem correspondente ao va-
lor despendido.

O contrato de leasing, como já foi dito
antes, é oneroso e sinalagmático, logo, gera
vantagens para ambas as partes. Ele é antes
um financiamento que uma locação ou for-
ma de aquisição de patrimônio (e.g., com-
pra e venda); para o arrendatário, o resulta-
do do contrato é meio e não fim, no sentido
de que seu objetivo mediato é a moderniza-
ção ou ampliação de seu maquinário sem
imobilização de capital, apenas deseja pro-
duzir mais e melhor para, aí sim, obter lu-
cro, enquanto para o arrendador não é a
venda ou a locação do bem que lhe trará
lucro, mas a remuneração do capital des-
pendido (juros) acrescida de taxas de admi-
nistração (financiamento), o contrato por si
só lhe trará lucro. Não passa, pois, de “um
novo processo de financiamento, surgido
como uma imposição do processo técnico,
que visa precipuamente a proporcionar às
empresas maior capital de giro, com vanta-
gens adicionais de ordem contábil e de or-
dem fiscal”27, não obstante a prática comer-
cial e a regulação do Banco Central terem
desvirtuado o instituto.

A Lei nº  6.066, de 12-9-74, em seu artigo
1º, com a redação alterada pela Lei nº 7.132,
de 26-10-83, estabeleceu o que seria arren-
damento mercantil para fim de incidência
de seu tratamento tributário; o referido arti-
go considera leasing o negócio jurídico rea-
lizado entre pessoa jurídica, na qualidade
de arrendadora, e pessoa física ou jurídica,
na qualidade de arrendatária, e que tenha
por objeto o arrendamento de bens adqui-
ridos pela arrendadora, segundo especi-
ficações da arrendatária e para uso pró-
prio desta.

Como pode-se ver, o legislador em mo-
mento algum disse o que era arrendamento
mercantil, arrendatário ou arrendador, nos
termos da boa técnica legislativa28, que reza
que cabe à doutrina as definições. A Lei ape-
nas condiciona sua aplicação aos contratos
de arrendamento mercantil que em seus mol-

des se encaixarem, logo, podem existir con-
tratos de leasing em que a arrendadora é pes-
soa física ou que tenha por objeto bem que
não foi adquirido pela arrendadora segun-
do as especificações da arrendatária; tão-
somente esses contratos não se enquadram
no regime legal dessa norma, pode-se até
aplicar-lhes por analogia o texto legal, mas
jamais dizer que estão contidos nessa pre-
visão legal, principalmente, porque a Lei
refere-se a um único tipo de arrendamento
mercantil, o financeiro.

Não obstante a estreita tipicidade nor-
mativa do leasing , o Conselho Monetário
Nacional, órgão do Banco Central do Brasil
competente para regular e fiscalizar os con-
tratos de arrendamento mercantil29, por meio
da Resolução nº   2.309, de 28-8-96, em seu
Anexo, não só permitiu “contratar opera-
ções de arrendamento com o próprio vende-
dor do bem ou com pessoas jurídicas a ele
coligadas ou interdependentes”30, em fran-
ca contrariedade ao estipulado no artigo 2º
da Lei nº 6.099, como também permitiu pes-
soas físicas figurarem na relação jurídica
como arrendatárias (artigo 12 da Resolução).
Esse tipo de conduta por parte do órgão re-
gulador, apesar de bem recebida pelo mer-
cado, que já praticava tais modalidades, em
nada contribui para o melhor entendimen-
to do instituto, nem para sua consolidação
no ordenamento brasileiro, visto que, para
o Banco Central, não há qualquer limite le-
gal para o leasing que não os praticados e
por ele aceitos. Essa volatilização do con-
ceito e funcionamento do arrendamento tor-
na quase impossível uma sistematização do
instituto, conseqüentemente, de difícil com-
preensão pelo jurista, que tem por base de
seus estudos a norma. No entanto, a ile-
galidade da regulação do Banco Central
deve ser objeto de um estudo mais apro-
fundado, não-condizente com o objeto
aqui pretendido.

Bem, após uma breve exposição de como
a doutrina enxerga o instituto e do regulado
na legislação, tentemos uma conceituação
de leasing que sirva para todos os subtipos e
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o diferencie dos demais instrumentos de fi-
nanciamento e garantia. Em um primeiro
olhar, o conceito mais simples composto
apenas pelos elementos essenciais seria a
locação mediante remuneração mensal,
composta por parcela do capital despendi-
do na aquisição do bem, acrescida de juros
e taxa de administração, por prazo determi-
nado, findo o qual o arrendatário, unilate-
ralmente, pode optar entre três possibilida-
des: a renovação contratual descontada a
taxa de depreciação do bem; a rescisão con-
tratual; ou aquisição do bem mediante o
pagamento do valor de opção ou residual.
No entanto, vale ressalvar que o Banco Cen-
tral, na regulação do arrendamento mercan-
til internacional, permitiu que inexistisse a
cláusula de aquisição, a chamada promes-
sa de compra e venda, por isso, mudamos o
conceito, em sua parte final, para – findo o
qual o arrendatário, unilateralmente, pode
optar entre duas possibilidades: a renova-
ção contratual, descontada a taxa de depre-
ciação do bem; ou a extinção do contrato,
seja pela aquisição do bem (nos tipos em
que é prevista), mediante o pagamento do
valor residual, ou pelo simples encerramen-
to do contrato por decurso de prazo.

4. Tipos de arrendamento mercantil

Para se entender o arrendamento mer-
cantil e suas variações, é importante conhe-
cer os três sujeitos envolvidos nessa opera-
ção: o fornecedor, o arrendador e o
arrendatário.

O fornecedor é aquele que entrega o bem
à arrendatária e o fatura à arrendadora. Ele
será escolhido por aquela, que estabelecerá
o bem a ser arrendado e suas qualificações,
mas os moldes do negócio (formas de paga-
mento, valor, entrada, etc.) serão combina-
dos entre arrendador e fornecedor. Pode ser
qualquer um capaz de fornecer o bem à ar-
rendatária, pessoa física ou jurídica, e não é
nem elemento integrante do contrato de ar-
rendamento mercantil, que se estabelece
entre arrendador e arrendatário, nem essen-

cial ao contrato, pois há tipos de leasing em
que efetivamente não há fornecedor, e.g. sale
and lease back.

Já a arrendadora é, geralmente, a empre-
sa de leasing, que comprará em nome pró-
prio o bem, nas especificações exigidas pela
arrendatária, e o arrendará a esta. Impor-
tante ressaltar que, apesar de a arrendatá-
ria estabelecer as características do bem a
ser adquirido, todas as outras cláusulas da
compra e venda, como forma de pagamen-
to, valor da entrada, garantias de pagamen-
to, são estabelecidas entre arrendador e for-
necedor, visto que esse contrato obriga e tem
seus efeitos limitados a apenas seus dois
integrantes, arrendador e fornecedor. Em
última análise, a arrendadora é a proprietá-
ria do bem objeto do arrendamento, seja essa
propriedade posterior (leasing financeiro) ou
anterior (leasing operacional) ao estabeleci-
mento do contrato de arrendamento. Ela re-
cebe as contraprestações mensais do arren-
datário, nas quais embute parcela do capi-
tal despendido, juros (custo do capital), taxa
de administração e, às vezes, parcela do se-
guro do bem. Pode ser pessoa jurídica (para
todos os tipos de leasing) ou física (nos ca-
sos previstos pelas Resoluções do Banco
Central).

Por último, o arrendatário é quem esco-
lhe o bem segundo suas especificações jun-
to ao fornecedor, recebe-o deste depois de
estar firmado o contrato entre o fornecedor e
o arrendador e faz uso dele mediante o pa-
gamento de contraprestações por um perío-
do determinado contratualmente. Não é pro-
prietário, mas mero possuidor, que pode
gozar e usufruir do bem nos limites do uso
médio, pela duração do contrato. A ele com-
pete, ao final do contrato, optar pela sua con-
tinuação ou sua extinção, seja pela aquisi-
ção do bem – quando possível –ou por trans-
curso de prazo. Pode ser pessoa física ou
jurídica.

Alguns doutrinadores encaram o leasing
como um contrato tríplice, formado por es-
ses três sujeitos. Entre eles, Carlos Souza31 e
Maria Helena Diniz, que determinam como
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elemento jurídico essencial à caracterização
do leasing a existência de três empresas: “a
que vende as máquinas (fabricante), a que
as compra, pagando o preço (leasing broker
ou leasing banker), e a que obtém, sem ter com-
prado (arrendatário), os referidos bens de
produção”32.

Nesse ponto, temos de discordar dessa
corrente, uma vez que o fornecedor só será
parte no contrato quando sua pessoa se con-
fundir com o arrendador ou o arrendatário,
sendo discutível, e ao nosso ver imprópria,
a denominação de fornecedor em casos
como o de self leasing ou sale and lease back.
Salvo nessa hipótese, o dito fornecedor ja-
mais será parte contratual, apenas a exigên-
cia de não ser o arrendador proprietário do
bem é que seria elemento jurídico do pacto,
não o próprio fornecedor33. A relação con-
tratual entre este e o arrendador se estabele-
ce somente inter partes, atingindo alguns de
seus efeitos apenas reflexamente o contrato
de arrendamento mercantil, exatamente nos
mesmos moldes das relações produtor/for-
necedor e fornecedor/consumidor34. O acor-
do entre o produtor e fornecedor em nada
afeta a relação entre fornecedor e consumi-
dor, vez que são relações jurídicas diversas
e não se confundem. Tendo em mente esse
pressuposto básico que é a bilateralidade
do contrato de arrendamento mercantil e as
características de seus sujeitos, passemos a
examinar as variantes do leasing:

A) O arrendamento mercantil financeiro, ou
financial leasing35: “é aquele em que uma em-
presa se dedica habitual e profissionalmen-
te a adquirir bens produzidos por outro para
arrendá-los, mediante uma retribuição es-
tabelecida, a uma empresa que deles neces-
site”36. Sua característica mais destacada é
o financiamento realizado pelo arrendador,
ou seja, a empresa arrendadora funciona
como uma financeira e a essa atividade se
dedica. Normalmente, ela é procurada pelo
futuro arrendatário que determina o bem e
suas especificações, para então a arrenda-
dora adquiri-lo, em nome próprio, para uso
do arrendatário. Predomina o caráter finan-
ceiro do contrato.

A grande vantagem do contrato está no
tratamento fiscal que lhe é atribuído, em pro-
veito de empresa e cliente, como as dedu-
ções no imposto de renda. É o arrendamen-
to mercantil típico ou clássico que os italia-
nos chamam de leasing finanziario, sendo

“da una stretta inerenza del contratto
alle finalità dell’impresa, sicché le
parti, sollecitate anche da particolari
agevolazioni fiscali, prevendono che
la res  acquis ta ta  da l la  socie tà
finanziaria in nome proprio e per
conto dell’utilizzatore, esaurisca le
utilità economiche di cui è capace
entro un determinato periodo di tempo
che coincide di  regola con la
durata  del  rappor to  r i spet to  a l
quale per la configurazione è da
escludersi qualsiasi collegamento
con la vendita, la locazione ed il
mutuo ma, al più, i canoni vengono a
rappresentare il corrispetivo del
godimento del bene (...)”37.

Em outras palavras, o arrendamento
mercantil financeiro é, via de regra, realiza-
do por empresas cujo objeto de trabalho é
especificamente o leasing, e a coisa adquiri-
da pela sociedade financeira o é em nome
próprio, mas satisfazendo as necessidades
do arrendatário. Normalmente, sua utilida-
de econômica se exaure em um determina-
do período de tempo, que, de regra, coincide
com a própria duração contratual. Esse sim-
ples fato basta para excluir-se qualquer co-
ligação entre o arrendamento mercantil e a
compra e venda, locação e o mútuo.

Como normalmente a vida útil do bem
coincide com o prazo contratual, ele não
pode ser rompido unilateralmente antes de
seu término previsto, diferentemente do que
ocorre no leasing operacional, que veremos a
seguir.

Apesar de não haver uma definição le-
gal do que venha a ser arrendamento mer-
cantil financeiro, a Resolução do Banco Cen-
tral nº 2.30938 estabelece as principais ca-
racterísticas desse contrato, de forma tal que
todo leasing que se enquadrar em seus inci-
sos será um financial leasing, desde que:
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• as contraprestações abarquem não só o
aluguel do bem, como também juros, encar-
gos administrativos e lucro do arrendador,
de forma tal que lhe permita recuperar o
custo do bem arrendado durante o prazo
contratual;

• a operacionalidade do bem arrendado,
incluindo aqui despesas com manutenção,
assistência técnica e serviços correlatos, seja
de inteira responsabilidade do arrendatário;

• haja a opção de compra, pelo chamado
valor de opção ou residual, que pode ser
livremente estabelecido, podendo inclusive
ser o valor de mercado do bem.

Pode-se observar que, no arrendamento
mercantil financeiro, valoriza-se claramen-
te a natureza de financiamento do contrato,
sendo elemento essencial para este que o
arrendador não seja produtor ou importa-
dor de bens, antes sim um aplicador de re-
cursos, especializado em arrendar bens a
terceiros, a capitalizá-los. Não é de se estra-
nhar que muitos autores o vejam como sen-
do, necessariamente, estabelecido entre pes-
soas jurídicas e seu objeto se restrinja uni-
camente a bens de produção, como é o caso
de Orlando Gomes39, mas essas restrições
não encontram mais respaldo na nova re-
gulamentação do instituto, podendo ele ser
celebrado entre pessoa física e jurídica, e
incidir sobre qualquer bem40.

A diferenciação desse contrato de outros
típicos, como bem ressalta Francesco Bene,
está no fato de que o período determinado
de duração da utilidade econômica do bem,
via de regra, coincide com o da duração do
arrendamento, restando indubitável a diver-
sidade de sua natureza. Sua maior vanta-
gem é de natureza fiscal e contábil. Mas isso
não é mais respeitado, o mercado vem prati-
cando cada vez mais o leasing financeiro com
período de duração menor que o de vida útil
do bem arrendado. Esse desvirtuamento do
arrendamento mercantil financeiro, no nos-
so entender, acarreta sérias conseqüências
no mundo do Direito.

Outro aspecto de importância ressalta-
do por Fran Martins é o risco da obsolescên-

cia. Há objetos que, em pouco tempo, tor-
nam-se obsoletos, seja pelo aparecimento de
outros mais modernos (e.g. os computado-
res), seja pelo próprio desgaste natural do
bem. No leasing financeiro, esse risco é do
arrendatário, uma vez que, em havendo o
pacto, o seu cumprimento é obrigatório e ir-
renunciável. Não é possível interromper o
contrato em curso, pois em jogo não está
meramente o uso do bem, mas sua disponi-
bilidade, mesmo porque as partes objetivam
também a transferência da propriedade do
bem arrendado ou o exaurimento de seu
valor econômico, o que justifica tenha sido
acoplado ao arrendamento o termo ‘mercan-
til’, pois a propriedade necessariamente será
transferida do arrendador, quer para o ar-
rendatário em caso de exercício da opção de
compra, quer para terceiros, caso não haja o
exercício da opção41.

Por isso, o referido jurista defende que,
mesmo que o arrendatário devolva o bem,
“todas as prestações pactuadas serão devi-
das ao arrendador”42. Essa questão tem sido
muito debatida entre os doutrinadores, mas
a Quarta Turma do Superior Tribunal de
Justiça43, em Recurso Especial de que foi
relator o ilustre Ministro Athos Carneiro,
decidiu pela ilicitude de tal cobrança, ain-
da que assim o fosse estipulado como clá-
usula penal.

Ainda assim, cabe mais uma ressalva
sobre o posicionamento de Fran Martins.
Não nos parece assistir-lhe razão quando
afirma que as partes sempre objetivam a
transferência da propriedade do bem, mes-
mo porque, no caso típico, o bem não tem
mais qualquer valor econômico ao final do
contrato e, como todos bem sabem, só po-
dem ser objeto do comércio os bens de valor
econômico. O que ocorre de fato é que à ar-
rendadora não interessa mais a proprieda-
de do bem, pois, além de já ter recebido todo
o capital investido e seu lucro, não lhe será
de qualquer utilidade a integração da pos-
se, visto que se trata de uma empresa finan-
ceira. Em contrapartida, para a arrendatá-
ria o bem já cumpriu sua função, não tem
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mais qualquer valor econômico, está desa-
tualizado ou por demais gasto, seu interes-
se restringe-se tão-somente em arrendar
novo bem mais moderno ou novo e continu-
ar suas atividades.

Apesar disso, como o bem não tem mais
valor econômico relevante, dificilmente a ar-
rendadora o venderá, na melhor das hipó-
teses, terá grandes dificuldades em fazê-lo.
Por isso, é compreensível e até natural que o
venda para a própria arrendatária, que pode
ainda utilizá-lo de alguma forma ou mesmo
revendê-lo com maior facilidade, uma vez
que efetivamente trabalha na área em que o
bem é útil e provavelmente conhece quem
poderia interessar-se. É por isso que não re-
conheçemos nesse contrato o caráter trans-
latício de propriedade, que, ainda que pre-
sente, é decorrente de mera comodidade, não
elemento de sua finalidade. Mas, como já
dissemos antes, as práticas comerciais têm
distorcido o instituto, utilizando-se cada vez
mais de contratos de leasing financeiro com
prazo de término inferior ao de vida econô-
mica do bem arrendado. Nesses casos, real-
mente há, como afirma Fran Martins, a von-
tade primeira das partes em realizar a trans-
ferência da propriedade, por isso, não relu-
tamos em sustentar que o regime tributário
e contábil a que se submete o leasing nessa
hipótese deve ser alterado, podendo, inclu-
sive, passar a se cobrar certos impostos, como
o ICMS, a exemplo do que ocorre nos Esta-
dos Unidos44.

B) O arrendamento mercantil operacio-
nal ou operational leasing: é um desvirtua-
mento do contrato de leasing que, ao nosso
entender, não deveria ser acolhido como ca-
tegoria desse tipo mercantil. Por ele enten-
de-se

“aquele em que uma empresa, propri-
etária de certos bens, os dá em arren-
damento à pessoa, mediante o paga-
mento de prestações determinadas,
incumbindo-se, entretanto, o proprie-
tário dos bens a prestar assistência
técnica ao arrendatário durante o pe-
ríodo do arrendamento”45.

 Muitos autores o sequer diferenciam de
uma outra figura contratual, o renting46. É o
arrendamento atípico que os italianos cha-
mam de leasing impuro, que

“vieni a configurarsi li dove le parti
intendano realizzare un preminente
e coessenziale effeto traslativo, senza
che abbia più relevanza la figura
sogettiva dell’impreditore, nonchè la
stessa conformazione del bene ogget-
to del contrato, destinato a conservare
alla scadenza del rapporto un vallore
residuo particolarmente apprezzabi-
le  per  l ’u t i l i zza tore  in  quanto
notevolmente superiore al prezzo
d’opzione, sichè il trasferimento del
bene all’utilizzatore non constituisce,
come nel leasing tradizionale, una
eventualità marginale ed accessoria,
ma rientra nella funzione dalle parti
assegnata al contrato, di talchè i
canoni scontano ad un tempo il
corrispettivo del godimento del bene
nonchè le rate di prezzo”47.

Em outras palavras, no leasing operacio-
nal, as partes buscam prementemente e efe-
tivamente um efeito translatício, o objetivo
final do contrato é a transferência da pro-
priedade, sem que tenha qualquer relevân-
cia a figura subjetiva do empreendedor (fi-
nanciador). Além disso, o bem objeto, ao fim
do prazo contratual, ainda mantém um va-
lor econômico residual considerável para o
arrendatário, notavelmente acima do preço
da opção, não há coincidência entre o pra-
zo de depreciação e o prazo contratual. Essa
diferença é de tal monta que o exercício da
opção de compra e a conseqüente transfe-
rência da propriedade para o arrendador
não constituem, como no leasing tradicional,
uma eventualidade marginal e acessória.

Nesse ponto, há algumas diferenças en-
tre a doutrina estrangeira e a brasileira, in-
clusive dentro da própria última, que está
desatualizada como se verá a seguir. Para
Rodolfo de Camargo Mancuso, o operational
lease é
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“uma subespécie do financial leasing.
É normalmente utilizado para bens de
fácil colocação no mercado e que apre-
sentam obsolescência precoce, v.g.
material eletrônico, máquina fotostá-
tica, automóveis, estes considerados
individualmente (single leasing) ou em
frota (flooteem leasing). (...) O locatário
tem a faculdade de rescindir unilate-
ralmente o contrato, sem que, com isso,
se lhe retire necessariamente a opção
de compra. Apenas, nesta última hi-
pótese, o preço será aquele de merca-
do ao tempo de exercício da opção.

Há ainda uma outra subespécie do
financial leasing, na qual inexiste possi-
bilidade de rescisão unilateral, e o lo-
catário não possui opção de compra,
ou só poderá exercê-la ao preço de mer-
cado, no momento de seu exercício”48.

Ainda segundo o referido doutrinador,
o arrendamento mercantil operacional se
distinguiria da figura do renting tão-somen-
te por uma questão de rigor de nomenclatu-
ra. No primeiro, o bem seria adquirido de ter-
ceiro (fornecedor) pelo arrendador, enquanto
no segundo, o leasing se estabelecer-se-ia di-
retamente entre fabricante e arrendatário.

Já para José Wilson Nogueira de Quei-
roz, não há qualquer distinção, sendo que

“as operações de renting ou leasing
operacional traduzem uma locação de
material com cláusula de prestação de
serviço, podendo incluir uma opção
de compra do material e poderá ser
rescindido a qualquer instante, ou
mediante simples aviso com antece-
dência de 30 dias.”

O renting teria as seguintes característi-
cas diferenciais:

• consistiria em uma “locação-prestação
de serviços”;

• independe da intervenção de uma in-
stituição financeira;

• em geral, utilizam-se bens padroniza-
dos (e.g. xerox);

• o risco de obsolescência corre por conta
do arrendador;

• via de regra, por força contratual, o ar-
rendador obriga-se à prestação de assistên-
cia técnica.

Mais recentemente, Arnaldo Rizzardo 49

distingue o leasing operacional da locação
pelo simples fato de que naquele o paga-
mento das prestações caracterizariam a
amortização do preço do bem, podendo, in-
clusive, ser mensuradas pelo grau de utili-
zação do bem, como o número de cópias fei-
tas em uma máquina de xerox.

Bem, a Lei nº 6.099, em seu artigo 2º, afas-
ta de sua regulamentação e decorrentes be-
nefícios tributários o leasing operacional:
“Não terá o tratamento previsto nesta Lei o
arrendamento de bens contratado entre pes-
soas jurídicas direta ou indiretamente coli-
gadas ou interdependentes, assim como o
contratado com o próprio fabricante”. Como
já mencionamos antes, a própria Lei não
descaracteriza como leasing o contrato de ar-
rendamento mercantil operacional, apenas
o exclui de seus benefícios tributários.

Novamente, não obstante a estreita tipi-
cidade legal e ao seu arrepio, o Conselho
Monetário Nacional estendeu ao leasing ope-
racional os benefícios da Lei, por meio da
Resolução do Banco Central nº 2.309, ao es-
tabelecer em seu Anexo:

“Artigo 1º - As operações de arren-
damento mercantil com o tratamento
tributário previsto na Lei nº 6.099, de
12-9-74, alterada pela Lei nº  7.132, de
26-10-83, somente podem ser realiza-
das por pessoas jurídicas que tenham
por objeto principal de sua atividade
a prática de operações de arrendamen-
to mercantil, pelos bancos múltiplos
com carteira de arrendamento mer-
cantil e pelas instituições financeiras
que, nos termos do art. 13 deste Regu-
lamento, estejam autorizadas a con-
tratar operações de arrendamento
com o próprio vendedor do bem ou
com pessoas jurídicas a ele coligadas
ou interdependentes.

Parágrafo Único: As operações pre-
vistas neste artigo podem ser dos tipos fi-
nanceiro e operacional” (grifo nosso).
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Além de ter extrapolado sua competên-
cia legal, o CMN (Conselho Monetário Na-
cional) ainda subverteu o antigo modelo de
leasing operacional, estabelecendo como
principais características desse contrato50 os
seguintes requisitos:

• as contraprestações devem incluir o
custo do arrendamento do bem e os serviços
referentes a sua colocação à disposição da
arrendatária, mas devem limitar-se a até
75% do custo do bem arrendado;

• as despesas de manutenção, assistên-
cia técnica e serviços correlatos à operacio-
nalidade do bem arrendado são de respon-
sabilidade da arrendadora ou da arren-
datária, o sendo normalmente daquela;

• o preço para o exercício da opção de
compra deve ser, necessariamente, o valor
de mercado do bem arrendado.

A resolução toma como base, para dis-
tinguir essa espécie contratual do arrenda-
mento financeiro, a limitação ao total das
prestações, a possibilidade de uma cláusu-
la acessória estabelecendo o serviço de ma-
nutenção e assistência pela arrendadora e a
necessidade de o valor residual ser o valor
de mercado do bem. Mas Fran Martins51 res-
salta que o principal elemento para a dis-
tinção entre as duas figuras é que no arren-
damento mercantil financeiro há a obriga-
toriedade, uma vez realizado o contrato, não
pode uma das partes rescindi-lo unilateral-
mente, enquanto no leasing operacional,
havendo aviso prévio, o arrendatário pode
rescindir o pacto. A principal função do con-
trato seria a locação por períodos curtos, de
modo a possibilitar novo arrendamento do
bem, sem qualquer finalidade translatícia
da propriedade. Enquanto no leasing finan-
ceiro prevalece o caráter de financiamento
com transferência da propriedade, no lea-
sing operacional prevalece a cessão do uso,
a locação, possibilitando a rescisão unilate-
ral do contrato.

Os artigos 5º (leasing financeiro) e 6º (le-
asing operacional) da Resolução não dife-
renciam os institutos, mas lhes dão caracte-

rísticas próprias: no primeiro, as prestações
devem permitir a total recuperação do custo
do bem arrendado durante o prazo contra-
tual, a operacionalidade corre por conta do
arrendatário e deve haver a opção de com-
pra pelo valor residual garantido 52 (VRG),
que pode ser livremente acordado; já no se-
gundo, as prestações devem incluir o custo
do bem e os serviços prestados pela arren-
dadora, mas limita-se a 75% do valor do
bem, a operacionalidade pode correr por
conta de qualquer um dos contratantes, mas
normalmente o é pela arrendadora, e a op-
ção de compra deve ter o valor de mercado.

Como se pode ver, as duas modalidades
diferenciam quanto à composição das pres-
tações, e, ainda que a Resolução não deter-
mine seu cálculo, limita seus valores. Des-
taca-se o caráter financeiro do leasing finan-
ceiro, o VRG pode ter valor simbólico, visto
que a financeira já recuperou seu investi-
mento, ou mesmo valor de mercado, mas
como o certo é que o prazo do contrato coin-
cida com o de vida econômica do bem, esse
valor de mercado será, no mínimo, bastante
reduzido. Destaca-se também o caráter lo-
catício do leasing operacional, que se distin-
guirá da locação pela dupla opção (ou trí-
plice como já nos referimos anteriormente53)
e pela prestação de serviço essencialmente
ligada ao contrato.

Arnaldo Rizzardo faz uma crítica a essa
Resolução quanto ao regulamento do leasing
(artigos 5º e 6º), pois ela contrariaria o arti-
go 2º da Lei nº 6.099. Como já bem dissemos
antes, a Resolução extrapola completamen-
te a tipicidade legal estabelecida e, ao arre-
pio desta, cria e modifica figuras de leasing,
sendo assim completamente i legal .  O
referido doutrinador levanta ainda outras
questões:

”O mais grave, porém, é a faculda-
de inserida no inc. III de ambos os ar-
tigos 5º e 6º: a fixação do valor pela
opção de compra equivalente ao pre-
ço de mercado do bem, o que é obriga-
tório no arrendamento mercantil ope-
racional.
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A rigor, pois, possível que as con-
traprestações nem envolvam o preço do
bem. Chega-se, destarte, a um total des-
virtuamento da natureza do leasing. No
financeiro, há uma faculdade em se fi-
xar o preço pelo valor de mercado; no
operacional, nota-se uma exigência de
tal fixação[...].

Não pode, ainda, passar desaper-
cebido que o prazo do leasing operacio-
nal ficará em noventa dias, conforme
o art. 8º, inc. II da resolução. Ora, em
vista do art. 6º, as contraprestações
terão um limite de até 75% do custo
do bem. E o preço no caso da opção
corresponderá ao preço de mercado
do bem arrendado. A conclusão leva
a uma vantagem excessivamente one-
rosa, ao enriquecimento fácil, à explo-
ração vergonhosa, posto que, em últi-
ma instância, permite-se juros de 25%
ao mês”54.

Concordamos com o autor quando afir-
ma ter a Resolução extrapolado os limites
legais, mas devemos ver com maior cuida-
do a questão da fixação dos preços e dos
prazos. O que a referida norma fez foi tão-
somente estabelecer opções e limites, veja-
mos o caso do VRG ser determinado pelo
valor de mercado; no leasing financeiro, se o
for dessa forma, via de regra, o bem terá
exaurido a sua vida econômica tendo pou-
co ou nenhum valor de mercado, portanto,
não configuraria qualquer vantagem exage-
rada para nenhuma das partes, pois o ar-
rendador já se teria pago (artigo 5º, inciso I)
e o arrendatário pagaria um valor ínfimo,
para não dizer simbólico, ainda assim é mera
opção, as partes podem pactuar de forma
diversa; no leasing operacional, a exigência
do pagamento do valor de mercado para a
opção de compra pode ter sido uma forma
de se evitar que se realizassem vendas à
prestação disfarçadas de leasing , resultan-
do em fraude, pois o comprador está obriga-
do a pagar o valor de mercado, mesmo por-
que, como já afirmamos antes, o caráter
translatício é mais forte no arrendamento
mercantil financeiro, ainda assim, de forma

acessória e eventual. Além disso, a tendên-
cia de as prestações serem mais altas no ar-
rendamento operacional é por que não só
devem incluir a remuneração da prestação
de serviço (assistência técnica), via de re-
gra, prestada pelo arrendador, como tam-
bém devem levar em conta as altíssimas ta-
xas de depreciação a que estão submetidos
os bens normalmente arrendados nesse tipo
de contrato, como os microcomputadores.

Quanto à questão do prazo, não é verda-
de que “o prazo do leasing

 
operacional fica-

rá em noventa dias”. O artigo 8º da Resolu-
ção nº 2.309 estabelece tão-somente os pra-
zos mínimos, sendo de dois ou três anos de
acordo com o bem para o arrendamento mer-
cantil financeiro (inciso I) e de noventa dias
para o arrendamento mercantil operacional
(inciso II), ou seja, tanto em um quanto em
outro, as partes devem estudar os custos e
prazos e pactuar a melhor opção. É verdade
que se poderia chegar ao absurdo de uma
taxa de juros de 25% ao mês, mas em que
casos seria tal taxa aceitável e o contrato vi-
ável? É isso que se deve ter em mente, op-
ções limites são para casos limites. Os con-
tratos de arrendamento não são contratos
padrão, em que se recebem todas as cláusu-
las de forma padronizada e pré-estabeleci-
das, apesar de as empresas de leasing de
carro tentarem nos convencer do contrário.

C) O retroarrendamento55 ou sale and lea-
se back: também conhecido como leasing de
retorno56, de retro57 ou cession-bail para os
franceses, o retroarrendamento, como pre-
ferimos chamar, nada mais é que uma su-
bespécie do leasing financeiro58, a única dis-
tinção é que, nesta modalidade, o bem per-
tencia anteriormente ao arrendatário, que o
vende ao arrendador e depois o toma em
leasing . Para aqueles que defendem que o
arrendamento mercantil é um contrato trí-
plice, teríamos a confusão da figura do for-
necedor e do arrendatário. Podemos dizer,
então, que o retroarrendamento é o leasing
que tem por objeto bens que estavam no ati-
vo permanente do arrendatário, que os ven-
deu para a arrendadora e em seguida
os arrendou.
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Na verdade, há uma outra diferença en-
tre o leasing financeiro e o de retorno. En-
quanto no primeiro o arrendatário não quer
imobilizar capital para adquirir máquinas
e equipamentos, no segundo ele quer des-
mobilizar um capital que já lhe pertence.
Como se pode ver, a utilização de um ou de
outro depende apenas da realidade de cada
arrendatário, suas necessidades é que de-
terminarão a melhor opção. José Wilson No-
gueira de Queiroz59 o considera uma alter-
nativa para o crescente problema da falta
de capital de giro nas empresas, pois “a lo-
catária alienante converterá parte de seu
imobilizado em dinheiro, enfrentando a fal-
ta de liquidez, e não perdendo, todavia, a
disposição do bem que permanece em seu
poder e posse, [...], com a possibilidade de
usufruir dos benefícios fiscais [...]”.

A Lei nº 6.099, de 13-9-74, trata do retro-
arrendamento no seguinte artigo:

“Artigo 9º – As operações de ar-
rendamento mercantil contratadas
com o próprio vendedor do bem ou
com pessoas a ele vinculadas, medi-
ante quaisquer das relações previstas
no art. 2º desta Lei, poderão também
ser realizadas por instituições finan-
ceiras expressamente autorizadas
pelo Conselho Monetário Nacional,
que estabelecerá as condições para a
realização das operações previstas
neste artigo.”

Apesar da clareza do diploma legal, esse
artigo deve ser lido em conjunto com o se-
gundo da mesma Lei, que reza o seguinte:

“Artigo 2º – Não terá o tratamento
previsto nesta Lei o arrendamento de
bens contratados entre pessoas jurí-
dicas direta ou indiretamente coligadas
ou interdependentes, assim como o con-
tratado com o próprio fabricante.”

Alguns doutrinadores60 criticam a reda-
ção da norma por considerá-la confusa, vez
que o artigo 9º refere-se a vendedor e o arti-
go 2º a fabricante, sendo que este também
pode ser aquele. No entanto, ocorre que cada
dispositivo trata de matéria diversa, apro-

veitando-se no 9º apenas os conceitos de
“coligadas ou interdependentes” do artigo
2º, que darão sentido à expressão “vincula-
das”, e os limites impostos por ele. Expli-
quemos melhor.

O artigo 2º da Lei nº 6.099 excluiu de seu
âmbito de aplicação os contratos de arren-
damento mercantil realizados entre pesso-
as jurídicas coligadas ou interdependentes,
direta ou indiretamente, ou seja, quando na
qualidade de arrendadora e de arrendatá-
ria figurarem pessoas jurídicas coligadas ou
interdependentes. A este negócio jurídico
não se aplicam os benefícios fiscais previs-
tos na Lei nº 6.099. Importante ressaltar que
em momento algum a Lei proíbe tal contra-
to, apenas não lhes estende seus benefícios.

Já o artigo 9º permite que o retroarrenda-
mento seja realizado por instituições finan-
ceiras e que como vendedora e arrendadora
figurem pessoas vinculadas, pois como per-
missão para a realização do sale and lease
back basta o artigo 1º, parágrafo único, des-
sa mesma Lei. A mens legis é no sentido de
permitir não só o retroarrendamento reali-
zado por instituições financeiras credenci-
adas pelo CMN, como reconhecer a existên-
cia dessa modalidade quando a vendedora
não é a arrendadora, mas pessoa com ela
vinculada. Aí, para melhor explicar o que
venha a ser vinculada, utiliza-se das expres-
sões contidas no artigo 2º, quais sejam, coli-
gadas ou interdependentes, direta ou indi-
retamente. Tanto assim o é que o próprio
CMN se encarregou de esclarecer o alcance
das expressões coligadas ou interdependen-
tes mediante a Resolução nº 351 de 1975,
reafirmada pela própria Resolução nº 2.309,
em seu artigo 27.

D) O leasing impróprio ou self leasing:
também conhecido como leasing consigo
mesmo, esse tipo contratual é mera varia-
ção do leasing financeiro, excluído expres-
samente pela Lei nº 6.099. Ele se divide em
dois tipos: o self leasing por vinculação e o
manufacture leasing.

O self leasing por vinculação é a modali-
dade de arrendamento mercantil em que na
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pessoa do arrendatário e do arrendador se
encontram pessoas vinculadas. Para os que
defendem a triplicidade subjetiva do con-
trato, teríamos como arrendador, arrenda-
tário e fornecedor pessoas vinculadas. Im-
portante lembrar que vinculadas são as pes-
soas, jurídicas ou físicas, coligadas ou in-
terdependentes, direta e indiretamente, nos
termos do artigo 27 da Resolução nº 2.309
do Banco Central.

Já no manufacture leasing, temos o fabri-
cante do bem funcionando como arrenda-
dor, financiando diretamente a aquisição de
seu produto pelo arrendatário por meio do
leasing.

Além de a Lei nº 6.309 excluir de seus
benefícios expressamente o self leasing, em
seu artigo 2º, a própria Resolução nº 2.309
veda esses subtipos contratuais em seu arti-
go 28, inciso I, quando proíbe o estabeleci-
mento de contrato de arrendamento mercan-
til entre pessoas físicas e jurídicas coliga-
das ou interdependentes. A principal utili-
dade e razão para sua vedação legal é a pos-
sibilidade de se contornar limites legais para
imobilização de capital e evitar o pagamen-
to de tributos. Quando as instituições finan-
ceiras adquirem imóveis e equipamentos
por meio do arrendamento mercantil, essa
situação de posse, mas não propriedade,
permite que elas ultrapassem o índice má-
ximo de imobilização estabelecido pelas
instituições fiscalizadoras do regime
bancário61.

Há ainda algumas outras variações do
contrato de arrendamento mercantil, como
a dummy corporation e o lease purchase, mas
esses subtipos, relacionados com a figura
do trust do sistema jurídico da commom law,
não são muito utilizados no Brasil, não sen-
do de maior interesse esmiuçá-los no pre-
sente estudo.

5. Dos direitos e obrigações

5.1. Do arrendador

O contrato de arrendamento mercantil é
oneroso e sinalagmático, portanto gera di-

reitos e obrigações para ambas as partes. O
arrendador tem as seguintes obrigações:

• adquirir o bem nos estritos termos de
especificação determinados pelo arren-
datário;

• assegurar-se da boa procedência do
bem, de seu estado de conservação e de sua
integridade, como se fosse um mandatário
do arrendatário na aquisição;

• realizar seguro do bem arrendado;
•  transferir a posse do bem a ser arrenda-

do de imediato para o arrendatário;
• respeitar o direito ao uso regular da

coisa do arrendatário, não molestar sua pos-
se direta.

Como já dissemos antes, o contrato de
arrendamento mercantil se inicia com o acor-
do entre arrendatário e o arrendador para a
aquisição de um determinado bem. O arren-
dante pode ou não ser possuidor desse bem.
Em não o sendo, deve adquiri-lo de forma a
satisfazer todas as exigências do arrenda-
tário. Aqui deve-se observar alguns deta-
lhes: como é o arrendatário quem arcará com
o pagamento em definitivo, ainda que dife-
rido, do bem objeto e é o seu interesse econô-
mico que deve ser satisfeito pelo bem, a ele
cabe especificar todas as suas característi-
cas, podendo inclusive determinar a marca,
fornecedor ou empresa de quem deve ser
adquirido, pois nessas escolhas estão im-
buídos os fatores preferência e confiança do
arrendatário.

Quanto à procedência do bem, cabe ao
arrendante assegurar-se de que este encon-
tra-se em perfeitas condições, pois a relação
de compra e venda do bem estabelece-se ex-
clusivamente entre o adquirente e o vende-
dor, no caso, arrendante e fornecedor. Este
não faz parte do contrato de arrendamento
mercantil, não vende o bem para que seja
arrendado, vende-o ao arrendador e com ele
se esgotam suas responsabilidades; o arren-
datário aqui não passa de terceiro interes-
sado, não integrante do contrato. Além dis-
so, apesar de ser um direito do arrendatário
escolher o bem, não é incomum que lhe dê
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apenas as especificações genéricas, caben-
do ao arrendador realizar certas escolhas;
em sendo assim, é possível que seja respon-
sabilizado por culpa in elegendo, caso sur-
jam problemas com o bem que prejudiquem
o arrendatário em sua fruição econômica
plena.

O bem objeto de arrendamento mercan-
til, uma vez entregue, fica sob a responsabi-
lidade da arrendatária, que deve cuidar dele
como se dela fosse, em um papel semelhan-
te ao do depositário, mas pode utilizar-se
dele, nos limites do uso regular, como se
proprietária fosse. No entanto, ela não é pro-
prietária, é arrendatária, e como tal não lhe
cabe o ônus gerado por motivos imprevisí-
veis ou de força maior, esses recaem sobre o
arrendador, que deve substituir o bem ou
repará-lo. Por isso, é aconselhável que o ar-
rendador faça um seguro, não um seguro
do contrato, mas um seguro do bem objeto
do contrato. O proprietário do bem é o ar-
rendador, mas, como existe a opção de com-
pra, e as prestações são majoradas para aten-
der também a isso, a destruição do bem por
motivo alheio gera prejuízos ao arrendatá-
rio, podendo inclusive gerar lucro cessante,
motivo pelo qual deve ser realizado um se-
guro, que terá obviamente seu prêmio inclu-
so nas contraprestações62.

Já sobre a transferência da posse do bem,
o mais aconselhável é que o bem passe dire-
to da posse do vendedor/fornecedor para o
arrendatário, sem que o arrendante tome
parte nisso. Nada impede que o arrendante
receba o bem e o repasse de imediato para o
arrendatário, mas, de forma a reduzir ao
máximo os riscos, é melhor que o vendedor
o faça ou o próprio arrendatário, pois assim
a responsabilidade durante o transporte não
recairia sobre o arrendante. Além disso, o
bem não pode ficar em posse do arrendante
mais do que o necessário para a transferên-
cia, sob o risco de causar prejuízos indeni-
záveis ao arrendatário, mais um motivo
para que este receba o bem diretamente do
vendedor. No caso de haver inexecução cul-
posa por parte do arrendador, que pode ser

caracterizada pela não-compra ou entrega
do bem, existem perdas e danos, que podem
realizar-se como dano emergente e lucro ces-
sante, de acordo com o caso concreto63.

Em contrapartida, o arrendante tem os
seguintes direitos:

•  escolher a melhor forma de pagamen-
to do bem, na compra e venda realizada en-
tre ele e o fornecedor;

•  exigir garantias à execução do contra-
to de arrendamento mercantil;

• manter a propriedade, ainda que
resolúvel, do bem contratado;

• receber periodicamente, e sem atrasos,
a contraprestação pelo arrendamento;

• realizar visitas periódicas para a in-
speção do bem, desde que previamente
acordado com o arrendatário;

• ser informado imediatamente de
qualquer usurpação ou ato danoso ocorri-
do ou em ameaça de ocorrer (esbulho e tur-
bação);

• posse e propriedade de peças, imple-
mentos e acessórios que forem incorpora-
dos ao equipamento.

A relação de compra e venda estabelece-
se estritamente entre comprador e vendedor,
mesmo que a destinação do bem já esteja
determinada por outro contrato, o de arren-
damento. Por isso, cabe às partes contratan-
tes a escolha da melhor forma de pagamen-
to e das garantias a serem implementadas.
No entanto, essa liberdade contratual não é
de todo plena, pois pode o arrendatário não
concordar com determinados acordos, des-
de que estes ameacem, fundadamente, de
alguma forma, o perfeito desenvolvimento
do contrato de arrendamento, facultando-
lhe desistir do contrato ou exigir a remoção
da cláusula contratual. Como se vê, o arren-
datário não pode influir diretamente no con-
trato de compra e venda, mas tem amplos
poderes para exigir do arrendador certas
mudanças para melhor adequar-se ao con-
trato vinculado.

Tal qual qualquer outro contrato mer-
cantil, o leasing não dispensa as garantias
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da execução da obrigação. “Em geral, to-
mam feições de arras confirmatórias desti-
nadas a reforçar o adimplemento dos com-
promissos assumidos pela locatária peran-
te a empresa de leasing”64. Essas garantias
podem ser classificadas em principal e aces-
sórias. A manutenção da propriedade do
bem arrendado por todo o contrato é a prin-
cipal garantia do leasing; vale reforçar que a
manutenção da propriedade pelo arrendador é
mera garantia do cumprimento contratual, é
como se fosse um super direito real em ga-
rantia65. O arrendador não tem qualquer in-
teresse em permanecer com o bem, a ele inte-
ressa apenas o recebimento das contrapres-
tações, que trazem imbutidas o preço, os
custos, as taxas e o lucro sobre a operação.

Já como garantias acessórias podem ser
apontadas as pessoais e as fidejussórias. Em
geral são cambiais, notas promissórias ou
letras de câmbio e, tal qual na alienação fi-
duciária, devem corresponder às contrapres-
tações a que se obriga a arrendatária. Outra
espécie de garantia é uma caução em dinhei-
ro ou o próprio adiantamento do pagamen-
to do VRG, que, nessa hipótese, não consis-
te em uma antecipação da opção de com-
pra, que descaracterizaria o leasing66, mas
em mero depósito a título de garantia de que
a obrigação será cumprida. Por algum tem-
po, realizaram-se contratos de arrendamento
mercantil garantidos por duplicatas, mas,
como o leasing não é uma compra e venda
nem prestação de serviço, o título é inváli-
do, inapto, portanto, a garantir qualquer
coisa67.

O contrato de arrendamento mercantil é
vantajoso para o arrendatário porque este
tem acesso a determinados bens sem que
tenha de imobilizar capital, possibilitando
inclusive uma taxa de renovação maior. Já o
arrendador, normalmente uma instituição
financeira, tira vantagem das contrapresta-
ções recebidas no curso do contrato, que in-
cluirão uma justa remuneração pelo capital
aplicado. Exatamente por isso, dentro do
período estabelecido contratualmente, que
pode ser de até um ano no arrendamento

mercantil rural68, mas que normalmente é
de um mês, o arrendador faz jus a receber a
sua contraprestação, e seu inadimplemento
coloca o arrendatário em mora, dando fim
ao contrato. A arrendadora faz os seus cál-
culos e planejamentos contando com o cré-
dito a receber das contraprestações, por isso
não pode o arrendatário atrasar nos seus
pagamentos, pelo menos não em casos de
seguimento normal do contrato. Mister res-
saltar que, não obstante o inadimplemento
ser uma causa resolutiva do contrato, ela
não deve ser encarada de forma absoluta, a
mora no pagamento deve ser de tal monta
que inviabilize a continuação do contrato,
ou seja, deve efetivamente ocorrer o inadim-
plemento.

Em havendo previsão expressa, pode o
arrendador realizar inspeções periódicas no
local em que se encontra o bem para averi-
guar o uso correto e, inclusive, realizar tes-
tes de manutenção. No entanto, essas visi-
tas devem ser acordadas previamente, prin-
cipalmente quanto ao horário de acesso para
que não gere qualquer problema ao arren-
datário, como a paralisação das atividades
em horário comercial.

No caso de esbulho ou turbação da pos-
se, e, em geral, fato novo, o arrendatário tem
a obrigação de comunicar imediatamente ao
arrendador o ocorrido, para que este possa
defender sua garantia e resguardar seu in-
vestimento, ainda que o arrendatário possa
fazê-lo pelas vias legais apropriadas. A de-
fesa, efetiva ou não, da posse pelo arrenda-
tário não exclui o direito do arrendador de
ser comunicado do ocorrido.

O uso normal de um equipamento mui-
tas vezes necessita de acessórios e imple-
mentos; quando o contrato de arrendamen-
to mercantil se encerra e o arrendatário não
exerce sua opção de compra, não pode ele
retirar os acessórios e implementos que es-
tavam incorporados ao bem principal. Para
evitar quaisquer discussões, recomenda-se
que essa cláusula venha prevista expressa-
mente no contrato.
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5.2. Do arrendatário

O arrendatário permanece com a posse
do bem por toda a duração do contrato, por
isso a ele cabem as seguintes obrigações:

• solver o débito e todos os seus acessóri-
os (juros, comissões permitidas, taxas, cor-
reção monetária) pontualmente;

• utilizar o bem em consonância com o
contratado;

• proteger e conservar o bem por todos
os meios possíveis, inclusive com a realiza-
ção de reparos decorrentes do uso normal
ou desgaste de peças;

• não pode alterar ou modificar, de
qualquer forma, o equipamento e os elemen-
tos que o compõem, substituindo, sem au-
torização do arrendador, peças e acessórios
que não sejam por outras legítimas;

• informar imediatamente o proprietário
em caso de esbulho ou turbação ou qualquer
fato novo;

• pagar os impostos e encargos fiscais;
• não pode dispor da coisa a qualquer

título, oneroso ou gratuito, pois que sua não
é, sem autorização expressa do arrendador69;

• responsabilizar-se pelo Valor Residual
Garantido (VRG) caso não exerça a opção
de compra ou renove o contrato.

Uma das formas de resolução contratual
do leasing é o inadimplemento das contra-
prestações por parte da arrendatária. Em
tese, basta um único atraso para que o con-
trato esteja encerrado por inadimplemento,
desde que reste comprovado que ele provo-
cou a inviabilidade do processo; não basta
a mora, é necessário comprovado inadim-
plemento. Além disso, é necessário que se
constitua o devedor em mora, sendo essen-
cial a notificação ou citação em ação de bus-
ca e apreensão ou execução do contrato, ou
seja, o aviso judicial da mora; ademais, ten-
do-se em vista a natureza e os objetivos do
contrato de arrendamento mercantil, a
possibilidade de purgação da mora deve
sempre ser concedida ao arrendatário, de
modo a preservar os interesses legítimos das

partes e manter a comutatividade contratu-
al, desde que não implique maior prejuízo
ao arrendador70.

O arrendatário é titular do direito de uso
e gozo do bem arrendado, mas não pode usu-
fruir dele além da utilização normal da sua
espécie, nem diversamente do contratado,
pois o uso abusivo pode danificar o bem,
reduzindo a sua eficácia enquanto garantia
do contrato. Normalmente, no leasing há um
planejamento prévio em que o futuro arren-
datário apresenta ao futuro arrendante um
plano de utilização do bem objeto e os lu-
cros que ele lhe trará. Esse plano passa a
fazer parte do contrato e deve ser obedecido
por aquele que se obrigou.

Salvo quando o próprio contrato prevê
que as revisões e trocas de peças serão feitas
pelo arrendador, o que ocorre geralmente no
leasing operacional, o arrendatário se obri-
ga a realizá-las e arcar com os custos das
trocas de peças necessárias à normal utili-
zação do bem. Não se refere aqui às hipóte-
ses de dano causado por força maior ou ter-
ceiro, mas aquelas despesas normais de
manutenção e funcionamento característi-
cas do equipamento. Nessas trocas, está o
arrendatário obrigado a utilizar-se de pe-
ças e acessórios originais ou legítimos, sob
o risco de arcar com qualquer dano que ve-
nha a ocorrer ou com qualquer variação da
depreciação ocasionada pela utilização de
componentes de baixa qualidade. Da mes-
ma forma, está limitado à vontade do arren-
dador quanto a alterações e adaptações do
bem, ainda que essenciais para o seu me-
lhor funcionamento para a arrendatária,
desde que tais alterações não tenham sido
previamente acordadas. De um modo ou de
outro, as alterações no bem arrendado não
podem ser tais que o descaracterizem, sob o
risco de se extinguir o contrato por perda de
objeto.

Já quando houver qualquer ameaça ou
efetivo dano ao bem arrendado, ou ocorra
fato novo, deve o arrendatário não só defen-
der o bem no melhor de suas possibilida-
des, inclusive por meios judiciais, como co-
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municar de imediato o arrendador, para que,
além da ciência do ocorrido, possa defen-
der seus interesses se assim lhe aprouver.

Durante a duração do contrato, todos os
impostos e encargos fiscais diretamente re-
lacionados com a utilização e manutenção
do bem arrendado correm por conta do ar-
rendatário, pois é ele quem efetivamente o
tem e tira proveito. Assim, no caso de um
arrendamento de um veículo automotor, o
pagamento do IPVA recairia sobre o arren-
datário. Importante ressaltar que essa res-
ponsabilidade não se refere aos impostos e
despesas característicos da arrendadora no
correr do contrato de arrendamento mercan-
til, pois do contrário estaríamos a justificar
a transferência da carga tributária, que não
é o caso.

Ao arrendatário é vedado a cessão, su-
blocação ou transferência de seus direitos e
obrigações sem prévia anuência do arren-
dador. Por isso, a Resolução nº 2.309 do
Banco Central exige que venham expressas
no contrato as responsabilidades do arren-
datário que incorrer em qualquer dessas hi-
póteses sem a devida autorização. No en-
tanto, não se deve confundir cessão, sublo-
cação ou transferência com o subarrenda-
mento, este é permitido legalmente e carac-
teriza-se pelo contrato de arrendamento
mercantil com uma empresa de leasing no
exterior vinculado a um outro contrato de
leasing, o subarrendamento, com pessoas
jurídicas no País.

Uma das mais importantes obrigações
do arrendatário foi incluída pela Portaria
nº 564 do Ministério da Fazenda, de 1978,
confirmada pela referida Resolução, e não
encontra respaldo na Lei nº 6.099, que é a
figura do Valor Residual Garantido71. A Lei
do Arrendamento Mercantil, em seu artigo
5º, “d”, exige que o instrumento do contrato
traga em si “o preço para opção de compra
ou critério para sua fixação, quando for es-
tipulada esta cláusula”. É uma proteção ao
arrendatário, que desde o início do contrato
saberá de antemão o custo de aquisição do
bem, ou pelo menos os critérios a serem uti-

lizados para determiná-lo. Ele corresponde
à pequena parcela de depreciação 72 do bem
que não foi incluída nas contraprestações
contratuais, é o resto de valor econômico que
o bem possa ainda ter. A soma das contra-
prestações não abarcará todo o valor do bem,
deve chegar até um determinado percentu-
al do valor do bem, consubstanciando-se o
restante no valor residual ou preço de aqui-
sição, de forma a completar, assim, a pleni-
tude do custo do bem. Mas a Resolução nº
2.309, em seu artigo 7º, inciso VII, alínea “a”,
manteve a “previsão de a arrendatária pa-
gar valor residual garantido (...)”, o que não
existe em qualquer lugar na Lei regulada.
Ele corresponde a um valor mínimo que o
arrendador deve receber, na venda do bem
a terceiro, caso não seja exercida a opção de
compra pelo arrendatário. Se esse valor não
for alcançado, caberá ao arrendatário a sua
complementação.

Em sendo uma extrapolação legal, é de
se cogitar a ilegalidade de sua cobrança. Há
quem vá mais longe e identifique uma ver-
dadeira contradição com o espírito do lea-
sing, como Arnaldo Rizzardo73, pois “[...] de
acordo com o sentido de VRG, o arrendador
terá assegurado sempre um valor residual,
ao final. Mesmo que não exercida a opção
de compra, esse valor residual deverá in-
gressar na sua receita. Vendendo o bem a
terceiro, se não atingir o VRG, ao arrendatá-
rio caberá a complementação [...]”.

Não encontramos maiores problemas na
cobrança do VRG, uma vez que vemos nele
mera parcela da depreciação que não foi
incluída nas contraprestações acrescido, às
vezes, do relativo valor do bem depreciado
ao final do contrato, exatamente por isso o
quantum do VRG e o do valor de opção ou
residual serão bastante próximos; apenas
este poderá ser menor por não trazer imbu-
tido os gastos com uma possível demora e
custos da alienação para terceiro. O referi-
do autor apenas não concebeu o VRG como
parcela de depreciação não-inclusa nas pres-
tações; para ele, o preço está completamente
imbutido nelas, mas, se assim o fosse, que



Brasília a. 36 n. 143 jul./set. 1999 295

natureza teria o valor residual? Por que pa-
gar mais a alguém por algo que já se pagou
efetivamente? Se fosse desse modo, o arren-
damento mercantil se aproximaria ainda
mais da venda com reserva de domínio, com
a transferência da propriedade no momen-
to do adimplemento da última parcela, quan-
do, na realidade, o valor residual deve ser
pago tão-somente ao fim do contrato e opta-
tivamente, como condição de aquisição do
bem. O arrendante só terá o total valor do
bem de volta com o recebimento do valor
residual, por isso, quanto mais altas as pres-
tações, menor o valor residual, a relação é
de proporcionalidade inversa.

Mesmo no caso de opção de aquisição, o
que se estará pagando ao arrendador é a
parcela de depreciação do bem que não foi
incluída nas contraprestações, o chamado
valor de opção. Essa exclusão das contra-
prestações tem por objetivo suavizar as men-
salidades, tornando economicamente viável
o negócio, visto que elas já são visivelmente
superiores às praticadas na locação. A pos-
tergação do pagamento integral do valor do
bem se dá de forma a permitir que o arren-
datário, já tendo tido retorno financeiro da
utilização econômica do bem no curso do
contrato, possa então finalmente terminar
de pagar pelo bem.

Na complementação do VRG pelo arren-
datário, nada mais há do que uma transfe-
rência consensual do risco; o arrendatário
concordou em cobrir totalmente o investi-
mento do arrendador marcado pelo preço
avençado do bem, além de outros custos.
Apenas convencionam que uma pequena
parcela será destacada das prestações de
forma a permitir que ela seja arcada pelo
próprio arrendatário no caso da opção de
compra, ou por terceiro na extinção do con-
trato. O arrendatário, nesse caso, é mero ga-
rante do valor. A arrendadora não arca com
os riscos da venda, a ela só interessa receber
de volta o seu investimento, seu interesse
no objeto é puramente como garantia. A ar-
rendatária é que pode ter algum tipo de in-
teresse na sua propriedade.

Quando a taxa de depreciação do bem é
muito baixa, tendo o bem arrendado ainda
relevante valor econômico ao final do lea-
sing, é comum que se renove o contrato de
arrendamento, pois o valor residual seria
alto (parcela de depreciação não incluída +
valor relativo do bem depreciado). É sobre
esse valor que será calculado o novo arren-
damento, levando-se em consideração tudo
o que já foi pago.

Por fim, para que o arrendatário se po-
nha em pé de igualdade ou pelo menos em
uma posição mais favorável com relação ao
arrendador, certas prerrogativas lhe são ga-
rantidas:

•  escolher o bem a ser arrendado e todas
as suas especificidades;

•  ser informado do valor pago ao fornece-
dor e a forma de pagamento;

•  ser informado do valor das taxas e re-
munerações  impl íc i tas  nas  cont ra-
prestações;

• saber de antemão o quantum do valor
residual ou sua fórmula de cálculo74;

•  ter seu ius fruendi garantido pelo ar-
rendatário;

• Aceitar ou não a substituição do bem
arrendado no curso do contrato75;

•  optar pela renovação do contrato, a
devolução do bem ou sua aquisição76.

O arrendamento mercantil traz embuti-
do em si um financiamento de um bem que
o arrendatário quer ter acesso sem imobili-
zar capital, ou que não dispõe de capital
para adquirir. Exatamente por isso, a ele cabe
o direito de escolher o bem que melhor lhe
serve, podendo determinar-lhe todas as ca-
racterísticas, inclusive o fornecedor. Todo e
qualquer detalhe referente ao bem pode e
deve ser determinado pelo arrendatário, pois
só a ele interessam; mesmo porque a propri-
edade do arrendador é a título de garantia
e, com o adimplemento da obrigação, há a
possibilidade de aquisição pelo arrendatário.

Apesar de poder determinar todas as ca-
racterísticas do bem, não lhe cabe a prerro-
gativa de determinar a forma de pagamen-
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to, pois não será ele a diretamente realizá-
lo, essa negociação cabe ao arrendador que
terá de despender o capital de imediato, fi-
nanciar a aquisição. No entanto, todos os
detalhes desse acordo devem ser repassa-
dos ao arrendatário, pois o preço acordado
será elemento essencial de cálculo para as
prestações que ele terá de pagar; além disso,
certos tipos de acerto podem prejudicar o
arrendamento, facultando ao arrendatário
impugná-las ou exigir que o arrendador não
as assuma. De qualquer forma, o arrendatá-
rio deve ser sempre informado de tudo que
envolva a negociação.

O arrendatário também deve ser infor-
mado do valor de todas as taxas, custos e
juros, bem como sua forma de cálculo, in-
clusos na contraprestação, discriminada-
mente, para que tenha a real noção de quan-
to está pagando à arrendadora e para que
possa negociar esses preços.

Ao final do contrato, cabe ao arrendatá-
rio exercer ou não a opção de compra; para
tanto, ele deve pagar o chamado valor resi-
dual. Este representa um percentual da de-
preciação do bem arrendado que não foi di-
luído nas contraprestações, acrescido do
relativo valor econômico do bem (nos casos
de bens com baixas taxas de depreciação,
e.g. automóveis). Como é uma despesa que o
arrendatário terá de arcar, ele deve ser in-
formado de antemão do seu valor ou sua
fórmula de cálculo, não só para poder pla-
nejar-se caso o valor seja considerável, como
para poder proteger-se de cobranças inde-
vidas que não correspondam ao valor resi-
dual propriamente dito. Na hipótese de o
contrato estar sendo encerrado antecipada-
mente, deve-se excluir das prestações e do
valor de opção os juros, pois estes não são
devidos quando do pagamento antecipado.
Se impossível a determinação do quantum a
ser pago, pelo menos a fórmula de seu cál-
culo deve ser informada no instrumento do
contrato. O valor da opção de compra deve
ser sempre determinado ou determinável.

6. Da propriedade em garantia do
arrendador

O arrendador normalmente é uma insti-
tuição financeira, o que ressalta o caráter
financeiro do contrato de leasing. A ele inte-
ressa o retorno do capital empregado na
aquisição do bem, que não lhe tem qualquer
utilidade senão como garantia de adimple-
mento da obrigação principal por parte da
arrendatária, qual seja, o pagamento de to-
das as contraprestações. Exatamente por
isso a sua propriedade é extremamente li-
mitada, não passando de um mero direito
real em garantia. Relembremos alguns con-
ceitos envolvendo propriedade e raciocine-
mos.

6.1. Da Propriedade

A propriedade é o direito real por exce-
lência, direito subjetivo padrão ou direito
fundamental77. Há, de forma geral, três for-
mas de conceituá-la78:

a) tentando reduzi-la aos seus elemen-
tos essenciais positivos (direito de usar,
gozar, reivindicar, alienar, etc): todos esses
direitos os encontramos em várias combi-
nações. A tendência é que se reduza o con-
teúdo da propriedade a esses elementos es-
senciais, procurando a sua definição na sua
enumeração – uns definindo unicamente a
plena propriedade, enquanto outros procu-
rando restringir esses elementos aos que,
sem eles, a propriedade não pode ser con-
siderada como tal, reduzem, assim, a
definição de propriedade ao mínimo;

b) um segundo grupo pretende destacar
o elemento genérico da vontade do propri-
etário relativamente à coisa. O elemento ati-
vo, o conteúdo do poder do proprietário con-
sistiria nessa possibilidade de manifestar
livremente a sua vontade acerca da coisa –
de tal modo se tem quase a definição da pro-
priedade no momento dinâmico da exteri-
orização da vontade do proprietário;

c) um terceiro grupo põe em evidência o
momento estático dessa relação jurídica da
propriedade, isto é, o elemento da pertinên-
cia da coisa ao proprietário, sem qualquer
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preocupação com a possível manifestação
da vontade do homem sobre a coisa.

O critério de propriedade no direito po-
sitivo está no nosso Código Civil, o qual, em
seu artigo 524, limitou-se a traçar o seu con-
teúdo: “a lei assegura ao proprietário o di-
reito de usar, gozar e dispor de seus bens, e
de reavê-los do poder de quem quer que in-
justamente os possua”, e a Constituição, a
sua garantia, artigo 5º, inciso XXII, desde
que ela obedeça a sua função social (inciso
XXIII). Com o conteúdo legal e proteção (e
restrição) constitucional, nos passos do pri-
meiro grupo retratado por Scialoja, podemos
tomar como conceito de propriedade o se-
guinte: a propriedade é o direito de usar,
gozar e dispor da coisa, nos limites do seu
fim social, e reinvindicá-la de quem injusta-
mente a detenha.

O uso (ius utendi), o gozo (ius fruendi) e a
disposição da coisa (ius abutendi) são os ele-
mentos que compõem a propriedade, são
atributos ou faculdades que lhe são ineren-
tes. Quando estão reunidos em uma única
pessoa, tem-se a chamada propriedade ple-
na (plena in re), mas, se houver um desmem-
bramento e uma dessas faculdades a outrem
for passada ou do proprietário for tirada (e.g.
cláusula de inalienabilidade), então teremos
a propriedade limitada. Essa restrição pode
ser voluntária ou legal, sendo que hoje po-
der-se-ia falar também na restrição social da
propriedade.

O direito de usar é a faculdade de colo-
car a coisa a serviço do titular, sem modifi-
cação da sua substância79, seja em benefício
próprio ou de terceiro. O direito de gozar é a
faculdade de beneficiar-se dos frutos, sejam
os que da coisa naturalmente advêm ou os
civis. Já o direito de dispor é a faculdade de
gravar de ônus, colocar a disposição de ter-
ceiro, alienar ou abandonar a coisa; e o di-
reito de reavindicar a coisa (rei vindicatio)
consiste no poder que o proprietário tem de
buscar a coisa nas mãos alheias, retomá-la.
Esses elementos são essenciais à proprie-
dade, mas podem ser destacados em favor
de terceiros, desde que o direito à substân-

cia da coisa, em torno da qual se congregam
as faculdades elementares, não seja
afetado 80.

Como veremos adiante, a propriedade do
arrendador é tão restringida que é questio-
nável se sua substância não foi realmente
atingida no contrato de arrendamento
mercantil.

6.2.Dos limites à propriedade

A propriedade, hoje, não tem mais o ca-
ráter absoluto que tinha no passado. É um
direito real de conteúdo virtualmente limi-
tado, e a sua plenitude não é incompatível
com tais limitações. No Brasil, o artigo 147
da Constituição de 1946 garantia a proprie-
dade, “salvo o caso de desapropriação por
necessidade ou utilidade pública, ou por in-
teresse social(...)”; a de 1967, no artigo 157,
seguia a mesma tendência; e o atual artigo
5º, inciso XXIII, subordina-a finalisticamen-
te à sua função social81. Da mesma forma,
existem inúmeras restrições legais à propri-
edade, como o direito de vizinhança, as ser-
vidões, o direito sanitário, etc.

Além desses limites, por assim dizer, de
ordem pública, como já mencionamos, uma
das faculdades da propriedade é de dispo-
sição de seus elementos. Por isso, é possível
que, por razões particulares, o proprietário
resolva reduzir seu direito de propriedade,
impingindo-lhe certos ônus reais (res – so-
bre a coisa). Esses ônus caracterizam-se
como direitos reais, que podem ser sobre
coisa alheia, em garantia e de aquisição 82,
sendo esses dois últimos exatamente os que
nos interessam para o presente raciocínio.

6.3.Direito real em garantia

O conceito dos direitos reais de garantia
sofreu oscilações históricas, apresentando-
se, na origem, como todo direito sobre uma
coisa estabelecido para garantia de um cré-
dito83. É a sujeição de uma coisa, em vínculo
real, à garantia de cumprimento de uma
obrigação. A garantia real opõe-se à garan-
tia pessoal ou fidejussória, que implica a
submissão de uma segunda pessoa à dívida.
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Os direitos reais – seja o mais amplo de
les, a propriedade, seja qualquer dos direi-
tos reais de gozo, como, por exemplo, o usu-
fruto – podem servir, desde a criação no di-
reito moderno dos negócios fiduciários do
tipo romano ou do tipo germânico, de ga-
rantia a um crédito, enquadrando-se na ca-
tegoria que Pontes de Miranda84, inspiran-
do-se em autores alemães, denominou di-
reitos reais em garantia, para distingui-la
da dos tradicionais direitos reais de garan-
tia, que são o penhor, a anticrese e a hipote-
ca, isto é, direitos reais limitados ou direitos
reais sobre coisa alheia85. Mais adiante, ten-
taremos demonstrar como o contrato de ar-
rendamento mercantil introduziu no orde-
namento brasileiro a noção de propriedade
em garantia.

Em princípio, a garantia real somente se
compreendia com a transmissão do domí-
nio da coisa, surgindo o conceito técnico de
direito real em garantia apenas quando pas-
sou-se a admitir o ônus sem a transmissão
de propriedade86. A primeira manifestação
foi a fiducia, na qual o devedor transmitia ao
credor uma coisa em plena propriedade,
convencionando-se simultaneamente que o
credor dela não podia dispor, devendo res-
tituí-la com o adimplemento da obrigação
principal. Para evitar seus inconvenientes,
foi instituído o pignus, que consistia na en-
trega da coisa ao credor como depositário,
mero possuidor, e não proprietário. Mas ele
privava o proprietário do uso da coisa, por
isso, foi desenvolvida a hypotheca, que era a
possibilidade de o proprietário se servir da
coisa enquanto ela servia de garantia ao cre-
dor, sem necessidade de transmissão da
posse ou domínio. Por último, surgiu a pos-
sibilidade de a coisa servir como garantia
mas sem que se cogitasse da sua venda no
caso de inadimplemento, a obrigação seria
garantida pelos frutos que a coisa gerasse.

Os ordenamentos modernos passaram
a admitir três tipos de garantia real: a) a coi-
sa dada em garantia sai da posse imediata
do dono para as mãos do credor ou terceiro,
podendo ser levada a venda caso a obriga-

ção não seja cumprida devidamente; é o pe-
nhor; b) a garantia se constitui na coisa sem
que o proprietário perca a posse imediata
ou a propriedade, podendo, entretanto, o
credor promover sua venda em caso de
inadimplemento da obrigação; é a hipoteca;
c) o credor pode adquirir o direito de receber
os proveitos, no todo ou em parte, da coisa
dada em garantia que lhe será entregue ou a
terceiro, até que lhe baste para a satisfação
do crédito; é a anticrese87.

No entanto, com as mudanças do mun-
do moderno, esses tipos de garantia real não
satisfaziam mais as necessidades econômi-
cas da sociedade. Era necessário garantir
de forma mais eficaz o crédito. Para isso, foi
criada a alienação fiduciária em garantia,
que não passa do resgate do antigo institu-
to da fiducia, só que, dessa vez, há a trans-
missão da propriedade em garantia e da
posse mediata, mas não da posse imediata,
esta, bem como o direito de usar a coisa, fica
com o alienante-devedor. Com o adimple-
mento da obrigação, a posse imediata do
devedor consolida-se em propriedade ple-
na de novo, sem que haja necessidade de
qualquer novo ato de ambas as partes.

Por algum tempo, essas garantias nos
serviram adequadamente, mas os comerci-
antes começaram a enfrentar certas situa-
ções em que nenhuma dessas formas de ga-
rantia se enquadravam bem ou que, apesar
de ser possível utilizá-las, acarretariam gas-
tos demasiados. Surgiu, então, o arrenda-
mento mercantil, em que o credor adquire
uma coisa em nome próprio, mas com a úni-
ca finalidade de transferi-la para o arrenda-
tário, que, ao final do contrato, poderá ter
sua posse imediata consolidada em proprie-
dade. A sua principal distinção da venda
com reserva de domínio é o caráter de finan-
ciamento do leasing, que inclui, em suas pres-
tações, não só o preço do bem (posto que
não é venda), mas também taxas de admi-
nistração, juros e lucro. Da locação é ainda
mais visível a sua distinção, uma vez que
quem loca não transfere ao locatário o ple-
no uso econômico do bem, nem lhe pro-
mete a venda.
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Além disso, no arrendamento mercantil,
as grandes vantagens são fiscais e contá-
beis; esse é o verdadeiro passo evolutivo
desse instituto. Ele coloca em segundo pla-
no o direito sobre a coisa, ainda assim, con-
siste em melhor garantia de crédito do que
os demais institutos. É mais vantajoso para
ambos os contratantes e ao mesmo tempo
garante o crédito com a propriedade. En-
quanto os institutos anteriores limitavam ou
retiravam a propriedade do devedor, o me-
canismo do leasing é impedir que o bem aden-
tre o seu patrimônio até que se cumpra a
obrigação principal. Exatamente pelo fato
de a propriedade ser limitada pela sua fina-
lidade pignoratícia, devemos encará-la com
certos cuidados. A propriedade limitada
pela sua finalidade de garantia deve cum-
prir sua função social como tal.

6.4.Propriedade em garantia

Dissemos anteriormente que a proprie-
dade é composta pelos elementos essenciais:
uso, gozo, disposição e poder de reivindi-
car. Afirmamos também, em consonância
com Lafayette88, que o proprietário poderia
ter uma ou algumas dessas faculdades li-
mitadas, desde que não se alcançasse a subs-
tância da propriedade. Analisemos então a
propriedade quando ela é dada em garan-
tia e, no caso do arrendamento mercantil,
quando ela é adquirida em garantia.

Temos de plano um problema conceitual,
quem aliena não grava, posto que aquele que
grava em garantia começa a expor o bem à
alienação, se a garantia consiste em subor-
dinar ao seu fim o valor do bem. Para a ex-
tração do valor, tem-se de alienar89. Da mes-
ma forma, quem adquire propriedade a ad-
quire para si, sendo inovadora, para não
dizer estranha, a noção de que alguém pos-
sa tornar-se proprietário de um bem apenas
para garantir-se, como ocorre na alienação
fiduciária, e ainda mais inovadora a aquisi-
ção de propriedade no leasing, pois que,
além de garantia, é forma de financiar ou-
trem. A despeito desse dilema, aliena-se
para garantir e adquire-se propriedade
para financiar.

No direito inglês, a equity é invocada
pelos juízes e juristas no mortgage of perso-
nal property, que é venda a título de garan-
tia, não propriamente penhor (gage); no di-
reito alemão, os juristas e juízes admitem
que a Sicherungsübereignung, Sicherungsüber-
tragung, constituir-se-ia ao lado da lei.

O direito inglês utiliza três expedientes
para justificar a propriedade em garantia: a
condição resolutiva, o pacto de retrovenda
e a condição suspensiva. Nas duas primei-
ras hipóteses, o bem efetivamente entra no
patrimônio do adquirente; na terceira, o bem
entra no patrimônio do credor no inadim-
plemento. Jurisprudencialmente, introdu-
ziu-se a remição, a equity of redemption, a fa-
vor do alienante, e a pretensão de cobrar a
diferença entre o valor do bem e a dívida, e
terminou-se por ver na situação jurídica do
adquirente apenas a de quem tem em seu
patrimônio bem em garantia. É o que chamo
de propriedade em garantia, trata-se de um
direito real – a propriedade – restrito onto-
logicamente e teleologicamente à sua finali-
dade pignoratícia; é um verdadeiro direito
real em garatia90!

Para fundamentar essa pretensão, o di-
reito anglo-saxão trabalha com conceitos es-
tranhos ao sistema jurídico brasileiro, a equi-
table mortgage, que teria o credor, titular de
direito sobre a legal property. Um teria a legal
ownership; outro, a equitable ownership. Mas
o negócio jurídico só funcionaria assim se
fosse registrado. Temos plena consciência
de que nosso sistema jurídico repudia a pro-
priedade sobre a mesma coisa por dois su-
jeitos, ainda que no sentido expresso pelos
ingleses. Mas a idéia por detrás dela não
nos é de todo estranha. Na realidade, vis-
lumbra-se nessa construção alienígena uma
correta aplicação dos princípios da isono-
mia e da proibição do enriquecimento ilíci-
to. É por isso que os sistemas da civil law
vêm a mais de dois mil anos lutando pela
proibição da existência do pacto comissó-
rio91, que seria a possibilidade de o proprie-
tário, a título de garantia, poder ficar com o
bem como adimplemento da obrigação.
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Na Itália, também há quem distinga92, na
propriedade que se transmite ao credor por
força do negócio fiduciário, a proprietà for-
male, que pertenceria ao fiduciário, e a pro-
prietà materiale, que seria do fiduciante, se-
guindo o molde dos ingleses.

No direito germânico, houve quem en-
xergasse na propriedade a título de garan-
tia um direito real em garantia (Reichsgeri-
cht – 1910), chegou-se até a falar em penhor
oculto. Surgiram até mesmo proposições do
tipo “o direito cedido não sai do patrimônio
do cedente e não entra no patrimônio do ce-
dido”, o que, para doutrinadores como Pon-
tes de Miranda, são efetivamente chocan-
tes93. Por outro lado, os conceitos de proprie-
dade formal jurídica e propriedade material
econômica ressoariam como confissão de
fracasso na construção jurídica, sem as es-
cusas do empirismo inglês.

Para ele, a transmissão da propriedade
em garantia contém a transmissão da pro-
priedade mais o acordo de não poder o ad-
quirente dispor da propriedade do bem e ter
de restituí-lo ao se solver ou se extinguir por
outro modo a dívida. A actio fiduciae prote-
gia o transmitente. No sistema brasileiro, se
houvesse cláusula de segurança, na pior das
hipóteses, teríamos a propriedade resolúvel.
O proprietário o seria pleno iure, podendo
transferir o que tem, seria proprietário como
qualquer outro. E segue dizendo:

“Êsse ponto é o que mais importa
para se fixar o conceito de transmis-
são em segurança. O que é matéria do
direito das coisa fica; o que já passou
no direito das obrigações, sem pene-
trar no direito das coisas, fica no di-
reito das obrigações. Compreende-se
que antes da disciplina jurídica dos
direitos reais de garantia se haja lan-
çado mão dêsse expediente, que exer-
ceu função de segurança; e também
que dêle se valessem os antigos e se
valham hoje os interessados quando
as circunstâncias lhes apontam incon-
venientes, in casu, das constituïções de
direitos reais de garantia. [...] A obri-

gação de restituir, logo após ser solvi-
da integralmente a dívida, existe e é
pessoal”94.

O referido doutrinador, em uma tentati-
va de sistematizar juridicamente de forma
correta a prática de transmissão da proprie-
dade em segurança, divide o fenômeno em
duas partes, a real e a pessoal. Ele mesmo
chega a afirmar que quem aliena faz mais
do que precisa, bastando-lhe gravar, mas,
no caso concreto, nem sempre é possível ou
interessante às partes que o façam, sendo
necessária ou exigida a transmissão. Nessa
hipótese, de transmissão em segurança da
propriedade, afirmar que o credor-proprie-
tário não tem limitações reais, mas obriga-
ções pessoais, como a de retransmitir a pro-
priedade, é o mesmo que afirmar que, em
caso de não cumprir o acordo, o devedor-
alienante não poderia adjudicar o bem, nem
reavê-lo de outra forma. Deu porque quis,
os prejuízos que se resolvam nas perdas e
danos; “o comerciante fica com os móveis
do escritório, (...), e ao solver a dívida tem
pretensão contra o credor, que o deixou de
ser, para haver a propriedade dos bens. Mas
pretensão pessoal”95.

Com a devida vênia, razão não o assiste,
uma vez que seria excesso de formalismo e
liberalismo querer tornar a propriedade um
direito absoluto resolvendo os problemas
decorrentes em simples indenização pecu-
niária. Tanto assim o é que a lei, em inúme-
ras oportunidades, veda a cláusula comis-
sória, e, apesar de haver doutrinadores que
defendam a inadequação da vedação96, ela
demonstra o reconhecimento pelo sistema
jurídico brasileiro de que, na transmissão
da propriedade em segurança (alienação fi-
duciária), a propriedade restringe-se à par-
cela ideal correspondente ao valor do crédi-
to, e não à coisa em si. Seria como se fosse
um condomínio entre alienante-devedor e
proprietário-credor, em que a parcela ideal
deste se reduziria à medida que o débito fos-
se sendo quitado, na proporção do valor res-
tante, até se extinguir.
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Até agora tratamos da transmissão da
propriedade em segurança, mas tentemos
olhar a propriedade do arrendador no con-
trato de arrendamento mercantil com as
noções que acabamos de discutir. Haveria
qualquer diferença se o arrendatário com-
prasse o bem com capital emprestado pelo
arrendador e depois lhe desse o bem em ga-
rantia? Em termos práticos, salvo o traba-
lho e o número de impostos em cada transa-
ção, não! Pois é exatamente isso que esse
novo contrato faz, ele abrevia passos em
nome da eficiência. Quem escolhe o bem é o
arrendatário, quem usa o bem é o arrenda-
tário, quem realmente recebe o bem do forne-
cedor é o arrendatário, quem paga os im-
postos sobre o bem é o arrendatário e quem
exaure a importância econômica da coisa é
o arrendatário!

Olhando desse modo, fica difícil não en-
xergar, nos termos de Lafayette, verdadeiro
atentado à substância da dita propriedade
do arrendador. Ele não a possui em momen-
to algum, seja o bem móvel ou imóvel; neste
último, a coisa ainda é registrada em seu
nome, prova de aquisição (artigo 530, Inci-
so I, do CC), mas no primeiro, apenas medi-
ante uma ficção jurídica, ou seja, uma in-
venção – a traditio ficta–, é que ele será pro-
prietário, vez que o artigo 620 do Código
Civil brasileiro exige a tradição para que
ocorra a aquisição. Ele não pode usar o bem,
não pode gozar do bem, nem dispor do bem
e, mesmo que seja inadimplida a obrigação,
terá de vendê-lo, pois que é vedada, em nos-
so ordenamento, a cláusula comissória.

É por isso que tanto na alienação fidu-
ciária, quanto no arrendamento mercantil o
detentor da propriedade o é a título de ga-
rantia. Não chegamos a afirmar, como os
ingleses, que existem dois direitos de pro-
priedade (legal e equitable ownership), nem
chegaremos ao ponto de sustentar a exis-
tência de um condomínio entre devedor e
credor nas porções inversas do crédito, mas
sim um direito real de propriedade limitado
pelo fim de garantia97. É um direito real em
garantia, uma propriedade ontologicamen-

te e teleologicamente limitada. Em ambos os
casos, o proprietário é credor, credor com
garantia real sim, mas mero credor, e em
momento algum ele sai dessa condição. Em
ambas as hipóteses, temos a propriedade em
garantia como uma propriedade resolúvel,
nos moldes dos negócios jurídicos germâ-
nicos, portanto, passíveis de seqüela. No
leasing , o arrendador adquire o bem como
forma de financiamento do arrendatário,
este é que não tem ou não pode imobilizar
o capital necessário para a aquisição, re-
correndo, então, àquele (normalmente ins-
tituição financeira) para que adquira o bem
e o arrende. A propriedade do arrendador
serve única e exclusivamente como garan-
tia de que o arrendatário quitará o seu débito.

Caso contrário, teríamos de concordar
plenamente com Pontes de Miranda e Caio
Mário, para então sermos contrários à ve-
dação da cláusula comissória, pois a lei es-
taria realmente tentando vedar que o pro-
prietário se tornasse aquilo que já seria, pro-
prietário. E a porção não correspondente
entre débito e valor do bem deveria ser resti-
tuída, mas por pretensão pessoal, não real.
Não é o que acontece.

O arrendador adquire o bem em nome
próprio, mas para uso e gozo do arrendatá-
rio. Alguns poderiam alegar que as contra-
prestações seriam frutos civis e que o arren-
dador, como proprietário, estaria delas go-
zando em sentido genérico. Mas, como a
própria Resolução nº 2.309 afirma, é condi-
ção para a caracterização do leasing finan-
ceiro que “as contraprestações e demais pa-
gamentos previstos no contrato, devidos
pela arrendatária, sejam normalmente sufi-
cientes para a arrendadora recuperar o cus-
to do bem arrendado durante o prazo con-
tratual da operação e, adicionalmente, obte-
nha um retorno sobre os recursos investi-
dos”. Como se vê, entre as contraprestações
e o bem, não há qualquer relação direta, ape-
nas o capital despendido para a aquisição
deste é que é um dos elementos do cálculo
daquelas, e, uma vez firmado o contrato, a
variação do preço no mercado pouco impor-
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ta para a determinação das prestações, a
taxa de depreciação será fixada pela Secre-
taria da Receita Federal. A relação entre bem
e prestação não é exatamente a de coisa e
fruto, a relação entre o custo de aquisição
(capital) e as prestações se aproxima mais
dessa idéia.

Quanto à possibilidade de disposição,
sendo o contrato registrado, não pode o ar-
rendador dispor do bem. Pelo menos tem
essa prerrogativa muito reduzida, pois o ad-
quirente se vinculará ao contrato de arren-
damento mercantil e ao seu desfecho: encer-
ramento e liquidação da dívida (VRG), aqui-
sição (valor de opção) ou renovação. A pro-
priedade do arrendador se aproxima da
propriedade do credor no negócio fiduciá-
rio germânico, o terceiro adquirente, em sen-
do o contrato registrado, terá sua proprie-
dade submissa à condição resolutiva. Caso
assim não o fosse, ela se aproximaria do
absolutismo do tipo romano, no qual

“[...] a propriedade fiduciária é ple-
na, tanto que o credor pode aliená-la
a terceiro, sem que o devedor, ao pa-
gar a dívida, tenha outro direito con-
tra ele que não o de exigir perdas e
danos por não poder o credor retrans-
ferir-lhe a coisa como se obrigou pelo
pactum fiduciae; e contra terceiro ne-
nhum direito assiste ao devedor. Em
caso de negócio fiduciário do tipo ger-
mânico, a propriedade fiduciária que
dele resulta nada mais é do que uma
propriedade limitada, porque subor-
dinada a condição resolutiva (o pa-
gamento do débito pelo devedor), mo-
tivo por que, se o credor, antes de ocor-
rida a condição, a transferir para ter-
ceiro, este a adquirirá também como
propriedade resolúvel, perdendo-a
para o devedor, se a dívida for solvi-
da” 98.

As garantias antigas separavam do pa-
trimônio do devedor o bem gravado, ou mes-
mo o retiravam de sua propriedade; no con-
trato de arrendamento mercantil, evita-se
que ele entre no patrimônio do devedor, pelo

menos até que as obrigações estejam adim-
plidas. Há uma verdadeira cláusula suspen-
siva para a aquisição do bem ou, observan-
do-se o outro pólo da relação, uma condi-
ção resolutiva da propriedade.

7. Direito de real aquisição do
arrendatário

Apesar de ser um elemento típico, mas
não essencial, do contrato de arrendamento
mercantil, a opção de compra do arrenda-
dor é um elemento indentificador do pacto.
Nessa opção de aquisição, está embutida
uma promessa de compra e venda do bem
objeto do arrendamento, exsurgindo uma
série de perplexidades. A principal delas é
a possibilidade ou não de suprimento, por
sentença judicial, de uma declaração de
vontade não emitida pelo arrendador, no
caso de exercício da opção.

O arrendador, quando da assinatura do
contrato, já externa sua vontade, para o ar-
rendamento e para a aquisição, ou realiza
mera promessa de venda? Essa questão
merece um estudo mais aprofundado, mas,
apenas para provocar a discussão, traba-
lhemos com um hipótese em que fique clara
a necessidade de nova externação de vonta-
de por parte do arrendador. O arrendamen-
to de bem imóvel. Como se sabe, o Brasil se-
gue o sistema romano-germânico, no qual
adota-se a duplicidade formal para a aqui-
sição (contrato translatício e tradição ou
transcrição), logo, mesmo que o arrendatá-
rio exerça sua faculdade, é necessário que o
arrendador externe nova declaração de von-
tade. Poderia essa declaração de vontade ser
suplantada por sentença judicial?

Frederico Marques99 já defendia a muito
que, se a declaração de vontade se apresen-
ta como infungível, o seu efeito na esfera das
relações intersubjetivas que o direito regula
pode, no entanto, ser isolado, pelo que tal
infungibilidade é apenas de ordem jurídi-
ca, e não a de ordem natural  como sucede
com as obras e serviços que se exigem ratio-
ne personae, tais como o quadro de um pin-
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tor, o concerto de um músico, a estatueta de
um escultor, etc. Os órgãos do Judiciário, em
certas ocasiões, podem suprir a vontade do
obrigado inadimplente, quando existe obri-
gação anterior de emitir essa declaração e o
obrigado se recusa a cumpri-la.

A legislação evoluiu nesse sentido, de
forma tal que não há mais que se discutir
essa possibilidade. O Decreto-Lei nº58 de
1937 prevê a adjudicação compulsória, por
sentença, ao promitente comprador, do imó-
vel loteado prometido à venda, em caso de
recusa da escritura pelo vendedor. Foi se-
guido pelo artigo 346 do CPC de 1939, que
regulou o procedimento para a referida
ação, e pelo artigo 1.006. A Lei nº 649, de
1949, alterou a redação do artigo 22 do De-
creto-Lei, estendendo seus efeitos aos com-
promissos de compra e venda, sem cláusu-
la de arrempendimento, de imóveis não lo-
teados. O novo CPC também tratou do as-
sunto no artigo 632 e seguintes, das obriga-
ções de fazer. A Lei nº 6.014 de 1973 adap-
tou ao novo regime o artigo 22 do DL 58, e a
Lei nº6.766 de 1979 estendeu a proteção aos
pré-contratos, propostas de compra, reser-
va de lotes e instrumentos similares, medi-
ante aplicação dos artigos 639 e 64º do CPC.

Hoje, podemos afirmar sem maiores
constrangimentos que é possível vislumbrar
um direito real no contrato de arrendamen-
to mercantil, e, tal qual o da promessa de
compra e venda, faz parte de uma nova ca-
tegoria de direitos reais, os chamados direi-
tos reais de aquisição. É unânime nos auto-
res que trabalham o leasing reconhecer nele
imbuída a promessa de compra e venda, é a
chamada opção de compra ao final do con-
trato. Antes ela representava um direito ex-
pectativo, mera promessa, e muito se discu-
tiu se em caso de arrependimento era devi-
do perdas e danos ou não100, mas essa con-
cepção liberal não mais encontra respaldo
em nosso sistema jurídico, principalmente
com a nova ordem constitucional e a consa-
gração da função social da propriedade.

Independentemente dos requisitos legais
específicos e sua restrita aplicação, acredi-

tamos que, uma vez resgistrado o contrato
de leasing, goza o arrendatário de direito real
sobre a coisa arrendada (Lei nº 6.766, artigo
25), e, negando-se o arrendador a cumprir
sua promessa, cabe ao arrendatário o direi-
to à adjudicação compulsória. Mister expli-
citarmos que real é o direito do arrendatário
sobre o imóvel quando do registro do con-
trato, mas, como bem explica Darcy Besso-
ne101, o “direito à adjudicação compulsória,
simples forma coativa e específica de execu-
ção de uma obrigação de fazer, inclui-se na
categoria dos direitos pessoais”, condicionado
ao pagamento do preço avençado e indepen-
dente da averbação ou registro do contrato.

Notas
1 Relevante aqui ressaltar o posicionamento de

José Delgado, quando diz que o surgimento do le-
asing “(...) foi uma resposta ao desafio imposto por
um dilema econômico, vinculado à necessidade do
aumento de produtividade. (...) O sistema credití-
cio tornou-se insuficiente para conter as aspirações
de seu mundo consumidor. A compra à vista e a
compra financiada não eram opções satisfatórias.
O lucro exigido para as transações não era compa-
tível com o capital imobilizado. O leasing é uma
alternativa, pois, provocando apenas substituição
na demanda de capital, permite aumentar os lu-
cros”. DELGADO, José Augusto. A Caracterização
do Leasing e seus Efeitos Jurídicos. Rio de Janeiro:
Revista Forense, v. 269, p. 79-80.

2 BEY, El Moktar. Leasing et crédit-bail mobiliers.
Paris: Dalloz, 1970. p. 3. In: MARTINS, Fran. Con-
tratos e Obrigações Comerciais. 14.  Ed. rev. e atual.
Rio de Janeiro: Forense, 1996. p. 450.

3 SILVA, Elvino Filho. O Leasing Imobiliário no
registro de Imóveis. XI Encontro de Oficiais de reg-
istro de Imóveis do Brasil. In : Revista de Direito
Imobiliário, jan./jun., 1985, n. 15, p. 14. Apud: Leas-
ing  – Doutrina e Jurisprudência, DELGADO, José
Augusto. Curitiba: Jaruá, 1997. p. 34.

4 COMPARATO, Fábio Konder. Contrato de
Leasing. Revista dos Tribunais, Março, v. 389,
1968, p. 13.

5 O vocábulo leasing vem do inglês, significando
emprestar, sendo possível a tradução como arren-
da r .

6 Nesse sentido MARTINS, op. cit., p. 450. RIZ-
ZARDO, Rizzardo. Leasing – Arrendamento Mer-
cantil no Direito Brasileiro. 3. Ed. rev. atual. e amp.
São Paulo, Revista dos Tribunais, 1997. p. 25.
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Saraiva, 1996. p. 521.
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do leasing. Rio de Janeiro, Revista Forense, v. 250, a.
71, abr./jun., 1975, p. 14 e ss.

9 WALD, Arnaldo. A introdução do leasing no
Brasil. Revista dos Tribunais , v. 415, a. 59, Maio,
1970, p.13.
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1997. p. 147.
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16 RIZZARDO, op. cit., 147.
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20 GOMES, Orlando. Contratos. 7.  ed. Rio de

Janeiro, Forense, 1979. p. 569 e 570.
21 SOUZA, Carlos Antônio Farias de. Contratos

de Leasing . Revista Informatizada Data Venia. n.
21. ano 4. jan., 1999. p.2.

22 TRINDADE, Washington Luiz da. Leasing :
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25 Bens fungíveis não podem ser objeto do contrato
de leasing, salvo se for individualizado de tal forma que
perca sua fungibilidade (e.g. maquinário produzido
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26 ANDRADE, Jorge Pereira. Arrendamento
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egorias existentes.

91 BRASIL. Código Civil. Artigo 765: “É nula
a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anti-
crético ou hipotecário a ficar com o objeto da ga-
rantia, se a dívida não for paga no vencimento”. Na
alienação fiduciária, há igual proibição expressa na
Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1995. Artigo 66, § 7º,
tal proibição se estende, por analogia, ao arrenda-
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Padova: Dott. Antonio Milani, 1933, nº 24, p. 30 e
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1. Introdução

A hospitalidade (filoxenia) é uma virtu-
de grega, lê-se no pórtico de um manual de
grego moderno. Não há dúvidas da veraci-
dade do dito, dada a importância do turis-
mo no fomento da economia grega nos dias
de hoje. O estrangeiro é bem vindo na Gré-
cia atual. Não se pode dizer o mesmo nos
tempos de dominação turca, no medievo e
na época de dominação romana, quando o
orgulho ático fora subjugado : havia inimi-
gos por todos os lados. À época clássica, o
estrangeiro era hostilizado em Esparta (mas
o fato não é regra no mundo helênico) e bem
recebido em Atenas, onde vigorava o adá-
gio “trata teu inimigo como se, amanhã, vies-
se a ser amigo”. Íntima a ligação entre cida-
dania e nacionalidade; os estrangeiros, em
geral, não tinham direitos políticos.

As fontes diretas para o presente estudo
encontram-se em Heródoto (que foi estran-
geiro nos países por onde passou), em Tucí-
dides (que historiou a Guerra do Pelopo-
neso), em Xenofonte, em Platão, Aristóteles,
além de Plutarco, que biografou gregos ilus-
tres à época da dominação romana. As fon-
tes indiretas também copiosas, destacando-
se Foustel de Coulanges (A Cidade Antiga),
Gustave Glotz (A Cidade Grega) e A. Jardè
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(A Grécia Antiga e a Vida Grega). O pre-
sente artigo, com apoio nesses autores, pre-
tende uma pequena síntese a propósito das
características que informaram a cidade e a
nacionalidade entre os antigos gregos, de
modo a evidenciar alguns pontos de con-
tato com a modernidade.

2. Cidadãos, estrangeiros e escravos
A cidade (pólis) é o espaço onde se desen-

volvia a vida pública, a política, a cultura.
O grego era vinculado a sua cidade, não
teorizava ou vivia num Estado de dimen-
sões mais amplas. Os antigos habitantes
da península balcânica falavam uma lín-
gua parecida (com algumas nuanças mais
sofisticadas no dialeto ático), acreditavam
no mesmo Panteão; porém é hábito historio-
gráfico indicar diferenças entre Atenas e
Esparta.

Em Esparta, havia severas restrições aos
estrangeiros, em virtude da escassez de re-
cursos. À mingua do que comer, evitava-se
o peregrino. Radica aí o termo xenofobia.

A cidade era dominada pelos esparta-
nos, detentores dos direitos de cidadania,
que governavam a pólis autorizados por Li-
curgo (o legislador lendário). Os espartanos
descendiam dos primeiros conquistadores.
Dedicavam-se aos negócios do Estado e
eram impedidos de comerciar. O nascimento
era o critério que identificava a nacionali-
dade e que firmava a cidadania: cidadão era
o descendente do cidadão, linha ascendente
que remontava aos privilégios da conquista
originária.

Os periecos (períoikoi) eram livres, pra-
ticavam atividades de indústria e comér-
cio, mas não eram cidadãos; não descen-
diam dos primeiros conquistadores. Eram
livres, porém submissos. Os hilotas (heí-
lotes) eram donos de situação jurídica si-
milar à do escravo. Presos à terra, não
detinham nenhum direito político. Agra-
ciados com a liberdade, pertenciam à classe
dos neodamódes (neodamódes), categoria
também mais tarde encontrada no Direito

Romano, que identificava os libertos, em
oposição aos ingênuos.

Em Atenas, nacionalidade e cidadania
eram monopólio dos cidadãos, assim consi-
derados os nascidos de pai e mãe atenien-
ses; era um critério fixado pelo sangue. Os
estrangeiros (conquanto não inimigos) ti-
nham livre entrada no Porto do Pireu. For-
mavam a classe dos metecos (métoikoi). Preci-
savam da proteção jurídica de um cidadão
ateniense, o prostátes. Os metecos viviam da
indústria e do comércio, de onde vinha um
poder econômico que lhes conferia poder
político.

Havia em Atenas um grande número de
escravos (dôuloi). Não tinham personalidade
jurídica, eram instrumentos animados, não
podiam contratar, embora representassem
seus patrões nas avenças. Seus testemunhos
em juízo só valiam quando obtidos sob tor-
tura. Quando libertos, pertenciam ao grupo
dos apeleútheros. Compravam a manumis-
são, podiam ser resgatados por parentes e
amigos, obtinham liberdade quando bene-
ficiados pelos testamentos de seus donos.
Em Atenas, as alforrias não dependiam das
formalidades que mais tarde o Direito Ro-
mano conheceu, a propósito das manumis-
sões pelo censo, pela vindicta, por testamen-
to ou pela fórmula in sacrosanctis ecclesis, essa
última resultado da influência cristã.

A condição do estrangeiro era a mais in-
teressante. Centro comercial do Egeu, Ate-
nas recebia gente de todas as partes. O es-
trangeiro deixava de ser inimigo (ekhtrós)
quando reconhecida sua qualidade de hós-
pede (xénos). Não tinha acesso à justiça, si-
tuação atenuada a partir do século IV a.C.
com a proliferação dos tratados de asulía e
de súmbola, que antecedem as modernas con-
venções internacionais. Fixavam-se foros
para discussões judiciais, qualificavam-se
os estrangeiros vinculados ao Estado con-
tratante. Surge a honraria da proxenia, per-
tencente a um hóspede estrangeiro do po-
der público, antecessor da moderna figura
do cônsul.
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Não obstante a comunhão com outros
povos, vigia em Atenas uma lei de Péricles
que determinava a cidadania pela filiação:
ateniense era filho de pai e mãe atenienses.
Havia exceções e estrangeiros podiam
obter cidadania por motivos muito sérios,
graves, robustos, determinados por crité-
rios e opções políticas que regiam os mo-
delos de concessão, apontados pelos in-
teresses do Estado.

3. Conclusões
O Direito Grego, um tanto esquecido por

nossa tradição jurídica, indica critérios de
fixação de nacionalidade e cidadania pró-
ximos aos critérios da modernidade, entre
nós informados pelo nascimento (solo e san-
gue, artigo 12 da Constituição Federal de
1988).

A recepção de estrangeiros é um pouco
mais pragmática, embora com os mesmos
contornos que regem contemporaneamente
as nações mais desenvolvidas, exceto nos
casos de asilo político.

As xenofobias do século XX (de que são
vítimas armênios, judeus, palestinos)
lembram modelos de Esparta. A onda de
xenolasia na Europa (sobremodo na França)
dá-se por motivos próximos às razões que
insuflaram os espartanos: hoje defende-se o
emprego, ontem a comida, o que teleologi-
camente tem idêntico sentido.

Destacam-se também dois paradoxos. O
mundo contemporâneo tende para a globa-
lização e a queda de fronteiras, mas as mi-
norias étnicas e estrangeiras são vilipen-
diadas; no mundo grego, lançaram-se os
fundamentos de uma consciência antropo-
cêntrica e humanista, mas que conviveu com
a restrição à plena realização dos deslocados
e mal nascidos.

Bibliografia

ANDREWES, Antony. Greek society. Londres:
Penguin Books, [s.d.].

ARISTÓTELES. A Constituição de Atenas. São Paulo:
Hucitec, 1995. Edição bilíngüe, português/
grego.

ARISTÓTELES. A Política . São Paulo: Martins
Fontes, 1998.

AMOURETTI, Marie-Claire; RUZÉ, Françoise. Le
Monde Grec Antique. [S.l.]: Hachette, 1990.

CAVAIGNAC, Eugène. Sparte . Paris: Arthème
Fayard, [s.d.].

COULANGES, Foustel de. A cidade antiga . São
Paulo: Hemus, 1975.

FINLEY, M. L. Economia e sociedade na Grécia Antiga.
São Paulo: Martins Fontes, 1989.

FORREST, W.G. A History of Sparta. London: Bristol
Classical Press, 1995.

GERNET, Louis. Droit et institutions en Grèce Antique.
Paris: Flammarion, 1982.

GIORDANI, Mário Curtis. História da Grécia.
Petrópolis: Vozes, 1992.

GLOTZ, Gustave. La cité grecque. Paris: Éditions
Albin Michel, 1988.

HERÓDOTO. História. Rio de Janeiro: W. M. Jackson
Inc., 1964.

JARDÉ, A. La Grèce Antique et la vie grecque. Paris:
Delagrave, [s.d.].

JONES, A. H. M. Sparta. New York: Barnes&Nobles,
1993.

MOSSÉ, Claude. Les institutions grecques . Paris:
Armand Colin, 1996.

PAPPAGEOTES, George C.; EMMANUEL, Philip
D. Conversational modern greek. New York:
Cortina Learning International, 1990.

PETRIE, A. Introducción al estudio de Grecia. México:
Fondo de Cultura Económica, 1980.

PLATÃO. Apologia. São Paulo: Atena Editora, [s.d.].
PLUTARCO. Vidas Paralelas. São Paulo: Paumape,

1991.
ROSTOVTZEFF, M. História da Grécia. Rio de Janeiro:

Editora Guanabara, 1986.
TOYNBEE, A. J. A herança dos gregos. Rio de Janeiro:

Zahar, 1984.
VANNIER, François. Le VI Siècle Grec. Paris:

Armand Colin, 1967.
XENOPHON. A History of my Times. London:

Penguin, [s.d.].



Brasília a. 36 n. 143 jul./set. 1999 313

1. A função do constitucionalismo

Em Considerações sobre o Governo da Polô-
nia, afirmou Rousseau que é contra a natu-
reza dos corpos sociais se impor leis que
não possam revogar; mas não é nem contra
a natureza nem contra a razão que não pos-
sam revogar as leis por meio de solenidades
estabelecidas por eles próprios1.

Sem grande esforço, a partir dessa geni-
al colocação de Rousseau, percebe-se que a
idéia de uma superlegalidade constitucio-
nal nasceu da síntese do enfrentamento di-
alético entre os supostos conceitos do racio-
nalismo de constituição e o fato da mutabi-
lidade da vida histórica. Se não é possível
subtrair à constituição a mutabilidade his-
tórica, esta só penetrará na constituição por
meio dos mecanismos nela própria previs-
tos, quer dizer, por meio dos métodos espe-
ciais de reforma. É o abandono da tese da
imutabilidade do conteúdo para assegurar
a sua permanência como forma2.

Isso não significa, entretanto, que o cons-
titucionalismo seja algo destituído de qual-
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quer sentido, de qualquer finalidade, legiti-
mador de todo e qualquer poder; significa
tão-somente que  as  relações  de  poder,  vi-
venciadas em cada momento histórico, im-
põem aos homens novas formas de organi-
zação, de  articulação   do  poder,  daí  a
necessidade  de   previsão   de   mecanismos
capazes  de  absorver essas alterações, com
a intenção de manter os princípios informa-
dores do próprio constitucionalismo, os
quais podem ser sintetizados no respeito aos
direitos dos indivíduos mediante a previsão de
mecanismos de limitação do poder. Essa é a sua
natureza e, como disse Agostinho Ramalho,
lembrando Aristóteles, a natureza de cada coi-
sa é o seu fim3.

Se a finalidade do constitucionalismo é
garantir a existência dos direitos fundamen-
tais por meio da limitação do poder, sem, no
entanto, representar um entrave às transfor-
mações sociais, que constituem um fato, que
nada pode impedir, nem mesmo o constitu-
cionalismo, tem este, para lograr cumprir
sua natureza, a função de indicar os meca-
nismos por meio dos quais a ordem será al-
terada, para se adaptar ao novo momento
histórico e o novo momento histórico a ela,
sem que sejam feridas aquelas conquistas
que representam um grande avanço no pro-
cesso civilizatório, quais sejam: o reconheci-
mento do homem enquanto ser de direitos; o re-
conhecimento de que cada povo tem o direito de
dar a si mesmo uma constituição que julga boa;
que os que obedecem à lei devem, também, reuni-
dos legislar4, a partir das quais o próprio cons-
titucionalismo é identificado.

 Então, a manutenção dessas conquistas
é a função do constitucionalismo, que en-
controu no controle de constitucionalidade
das leis o mecanismo para a fiscalização  dos
limites das  transformações sociais, tendo
em  vista,  em  última análise, o resguardo
dos direitos humanos fundamentais. Assim
sendo, parece correta a observação de Fer-
rajoli de que nenhuma maioria, nem sequer
a unanimidade, pode legitimamente deci-
dir a violação de um direito de liberdade ou
não decidir a satisfação de um direito soci-

al, porquanto os direitos fundamentais, pre-
cisamente porque garantidos a todos e sub-
traídos à disponibilidade do mercado e da
política, formam a esfera do indecidível que e
do indecidível que não e operam como fatores
não só de legitimação, mas também, e sobre-
tudo, de deslegitimação das decisões ou das
não-decisões5.

Não faz sentido, então, a observação de
Sartori6, segundo a qual as constituições são
apenas formas que estruturam e disciplinam
os processos decisórios do Estado, estabele-
cendo apenas como as normas devem ser
criadas, não decidindo o que será estabele-
cido pelas normas, porquanto o abandono
da imutabilidade do conteúdo para assegu-
rar a permanência como forma, destacado
por Garcia-Pelayo 7, serve apenas para de-
monstrar que o constitucionalismo moder-
no precisou dessa relativização de conteú-
do para encontrar a sua própria identida-
de, e sua identidade se encontra numa alte-
ração de conteúdo voltado para, por meio
da forma, garantir os direitos fundamentais,
já que a forma escrita da constituição é ca-
racterística de um constitucionalismo com-
prometido com os direitos fundamentais do
homem.

2. A função do controle de
constitucionalidade das leis

O controle de constitucionalidade das
leis só tem sentido se analisado a partir de
uma legítima idéia de constitucionalismo, e
a legítima idéia de constitucionalismo está
comprometida visceralmente com a digni-
dade do homem, pelo motivo de almejar o re-
conhecimento do homem enquanto ser de di-
reitos a partir da idéia de limitação do poder.

Se as experiências do constitucionalis-
mo não conseguiram realizar tal intento, tra-
ta-se de uma outra questão, mas o fato é que
o legítimo constitucionalismo almejou o bem
comum, na medida em que teve origem
numa disposição moral da sociedade, pro-
vocada pela consciência do estado de sofri-
mento, miséria, penúria e infelicidade em
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que vivia o homem dentro de uma socieda-
de que o ignorava enquanto ser de direitos8.

Em outros termos, o controle de consti-
tucionalidade das leis só faz sentido dentro
da idéia original do constitucionalismo, isso
porque  a  constituição,  o  instrumento me-
diante o qual o constitucionalismo se mos-
tra, nada mais é do que uma carta que torna
de todos conhecido que as relações de po-
der devem ter como referência os direitos
fundamentais e a impossibilidade de con-
centração do poder, com a finalidade de as-
segurar a subsistência dos direitos incorpo-
rados a algo que pode ser chamado de avan-
ço no processo civilizatório.

Portanto, se a principal função do con-
trole de constitucionalidade das leis é não
permitir um retrocesso histórico a partir da
capacidade de desconsideração de decisões/
leis que afrontem os direitos caracterizadores
do legítimo constitucionalismo, o controle de
constitucionalidade das leis revela-se uma
tarefa de extraordinária importância, não sen-
do responsabilidade apenas de um homem
ou de alguns, mas de toda coletividade.

Sendo assim, o controle de constitucio-
nalidade das leis aparece como algo intrin-
secamente ligado à democracia, porquanto
voltado para garantir efetivamente o respei-
to a uma ordem que reconhece aos homens
certos  direitos inalienáveis e imprescrití-
veis, sem contudo desconhecer que a marca
da democracia é a criação social de novos
direitos, longe de ser mera conservação dos
já conquistados9.

Com base nesse raciocínio, o  controle de
constitucionalidade das leis não é o contro-
le de leis/atos/decisões que façam referên-
cia a toda e qualquer constituição, mas so-
mente àquelas que realmente traduzam um
movimento de reconhecimento de direitos
fundamentais e de limitação do poder.

Dessa forma, nota-se que o controle de
constitucionalidade das leis deve ter uma
base ética, deve estar voltado para a realiza-
ção do bem comum a partir de determinado
projeto de sociedade, projeto esse que jamais
deve ser esquecido, sob pena de se desvirtu-

ar as funções das instituições do modelo de
sociedade que propiciou a emergência do
constitucionalismo.

É por essa razão que o controle de cons-
titucionalidade só faz sentido quando se
volta para garantir um modelo de socieda-
de resultado de um consenso histórico, o
qual procura dar dignidade a todos os ho-
mens, uma vez que todos são portadores de
direitos inalienáveis e imprescritíveis.

 Em sendo assim, revela-se completa-
mente descabido falar em controle de cons-
titucionalidade das leis em regimes autori-
tários ou totalitários, até mesmo porque,
nesses ambientes, não estão resguardados os
direitos humanos e o poder está concentra-
do, o que faz com que esses espaços estejam
destituídos da idéia de constitucionalismo da
qual se está falando e em que o controle de
constitucionalidade das leis  é possível10.

3. A democracia, o Poder Judiciário e o
controle de constitucionalidade das leis

Não é impertinente dizer mais uma vez
que o controle de constitucionalidade das leis
só faz sentido em ambientes democráticos,
porquanto é justamente dentro desses onde
existem as melhores condições para a conso-
lidação dos direitos fundamentais, justamente
os direitos que a técnica do controle de cons-
titucionalidade das leis procura resguardar.

Segundo Ackerman e Rosenkrantz11,  a
existência do controle judicial de constitu-
cionalidade das leis depende da opção da
democracia de cada país. Isso não quer di-
zer que aqueles países que optem por um
tipo de democracia que não comporte um
controle judicial de constitucionalidade das
leis não tenham um parâmetro para a limi-
tação do poder e, conseqüentemente, para o
resguardo dos direitos fundamentais. A In-
glaterra desmente aqueles que querem pen-
sar doutra forma.

Os mencionados autores desenvolveram
essas idéias,  tendo em vista três grandes
experiências de sociedades democráticas:  a
inglesa, caracterizada pela democracia cons-
titucional monista; a americana, pela demo-
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cracia constitucional dualista, e a alemã, pela
democracia constitucional fundamentalista12.

O primeiro tipo de democracia constitu-
cional se distingue dos demais pela inad-
missibilidade do controle judicial de cons-
titucionalidade das leis, porque é resultado
de consenso entre os cidadãos o fato de que
o Parlamento é a única instância legítima
existente, pois apenas seus integrantes são
eleitos diretamente pelo povo. Por conta dis-
so, é de aceitação geral que essa instituição
tenha autoridade suficiente para estabele-
cer todas as leis necessárias para o bem-es-
tar do povo, sem que sejam censurados por
qualquer outra instância de poder.

A anuência da possibilidade de um con-
trole sobre as ações do Parlamento seria a
própria recusa do princípio da vontade da
maioria e, conseqüentemente, da legitimida-
de do poder.

O segundo tipo de democracia constitu-
cional, representado pelos Estados Unidos
da América do Norte, denomina-se dualis-
ta. É dualista porque distingue as decisões
em duas espécies: as do povo e as dos repre-
sentantes do povo.

As decisões do povo são tomadas em
momentos delicados da vida política do
país, ou seja, em momentos extraordinári-
os, por exigirem grandes mobilizações em
torno de determinados objetivos. As deci-
sões dos representantes do povo são toma-
das quotidianamente. Diante dessa situação,
o controle judicial de constitucionalidade das
leis torna-se aceitável porque sua função é a
de estabelecer limites para as decisões destes
últimos em relação às decisões daquele13.

Os fundamentalistas, por outro lado, ar-
gumentam que nem o povo pode derrogar
determinados direitos inseridos na consti-
tuição, pelo motivo de fazerem parte da he-
rança cultural, herança essa que reflete um
avanço no processo civilizatório. Em virtu-
de disso, a atividade de controle de consti-
tucionalidade das leis consiste na conser-
vação dos direitos fundamentais, caracteri-
zadores daquilo que se vem chamando de
avanço do processo civilizatório14.

Assim, para os fundamentalistas, a ra-
zão de ser dos direitos é que eles servem
como sustentáculo para a persecução de
objetivos coletivos por parte das instituições
democráticas e que, por isso, caso fossem
ceder frente às decisões da coletividade, não
lograriam satisfazer a função a que estão
chamados a desempenhar15. Trata-se, na
verdade, do resgate da idéia de democracia
liberal, caracterizada pela presença de cer-
tos direitos que representam limites à atua-
ção da maioria16. Aliás, Dworkin analisa
muito bem essa questão, dizendo que “uno
derecho contra del gobierno debe ser un de-
recho a hacer algo aun cuando la mayoría
piense que hacerlo estaría mal, e incluso
cuando la mayoría pudiera estar peor por-
que esse algo se haga”17.

 Diante da abordagem desses três mode-
los de democracia, vê-se que o controle de
constitucionalidade das leis só é possível
nesses espaços, na medida em que só den-
tro deles os direitos fundamentais estão res-
guardados.

Se na concepção monista não se confere
ao Poder Judiciário  a  incumbência de efe-
tuar o controle de constitucionalidade das
leis é porque, dentro  das sociedades em que
esse  modelo  de  democracia  se  desenvol-
veu,  o povo  já  se   constitui  no  maior
controlador  de  constitucionalidade  das
leis, porquanto possui plena consciência de
que seus direitos fundamentais devem ser
respeitados. Em virtude dessa situação, o
controle de constitucionalidade, mesmo sem
constituição, dá-se naturalmente, porque a
sociedade conseguiu inserir no seu quotidi-
ano o respeito àquilo que os países que ado-
tam constituições escritas tentam garantir
aos seus cidadãos mediante um controle
institucional e nem sempre conseguem.

No Brasil, ainda está bem distante a via-
bilização de um espaço democrático no qual
o controle de constitucionalidade das leis
possa emergir com eficácia real. Percebe-se,
todavia, por meio das garantias inseridas
na Constituição de 1988, um desejo de cons-
truir no país uma democracia do tipo fun-
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damentalista, por via da outorga a diversos
órgãos estatais e da sociedade civil da ca-
pacidade de reivindicar ao Poder Judiciário
o cumprimento dos dispositivos constituci-
onais. Ademais, o próprio Poder Judiciário
foi significativamente fortalecido por essa
Constituição. Assim, parece muito pertinen-
te a observação de Dobrowolski, segundo a
qual se o constituinte não desejasse uma
justiça ágil, ter-se-ia omitido em lhe conce-
der os meios necessários para que tivesse
esse perfil de agilidade, perfil esse que pode
ser caracterizado pelas ações que permitem a
imediata correção das violações a direitos18.

Ainda, para caracterizar essa aspiração
fundamentalista da Constituição brasileira
de 1988, deve-se citar a inserção do § 4º  do
art.  60,  cuja  redação determina que não
será objeto de deliberação a proposta de
emenda tendente a abolir: a forma federati-
va de Estado; o voto direto, secreto, univer-
sal e periódico; a separação de poderes; os
direitos e garantias individuais.

Lamentavelmente, a Constituição de
1988 coincidiu com um processo mundial
de desvalorização dos direitos e, ao mesmo
tempo, não conseguiu despertar, naqueles
encarregados de  sua  defesa, a  adesão ao
seu espírito,  voltado para construir uma socie-
dade livre, justa e solidária; garantir o desen-
volvimento nacional; erradicar a pobreza e a mar-
ginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais; promover o bem de todos, sem precon-
ceitos de origem, raça, cor, idade e quaisquer ou-
tras formas de discriminação.

Essa falta de sensibilidade, especialmen-
te por parte do Poder Judiciário, demonstra
que a maioria de seus integrantes não tem a
consciência de que o processo democrático
não é uma atividade inorgânica e espontâ-
nea, mas uma atividade regrada. As regras
que devem reger o processo democrático não
são arbitrárias senão que respondem à fina-
lidade de maximizar seu valor epistêmico19.

Assim, para que essa situação seja in-
vertida, faz-se necessário que o  Judiciário
deixe de desempenhar uma função apenas
jurídica, técnica, secundária e passe a exer-

cer papel ativo, inovador da ordem jurídica
e social, com decisões de natureza e efeitos
marcadamente políticos20, fazendo com que,
apesar de não eleito pelo povo, seja caracte-
rizado como um Poder funcional para o sis-
tema democrático21, agindo no sentido da
materialização, extensiva a todos os ho-
mens, dos direitos fundamentais e de impe-
dir a concentração de poder.

4. A filosofia do controle concentrado de
constitucionalidade das leis

A existência do controle de constitucio-
nalidade das leis requer a presença de uma
intenção de regular a atividade legislativa,
dirigida a obter que dita atividade se desen-
volva nos limites que estabelecem alguns
preceitos, revestidos de determinadas parti-
cularidades, preceitos esses que recebem o
nome de constitucionais22. Os referidos limi-
tes, preceitos, marcos, referem-se aos direitos
fundamentais da pessoa humana, caracteri-
zadores do avanço do processo civilizatório.

Portanto, a verdadeira razão da existên-
cia do controle de constitucionalidade das
leis é justamente a de proteger esses princí-
pios, bem como as instituições criadas para
viabilizar a sua materialização.

Cada sociedade, de acordo com o mode-
lo de democracia que acolhe, privilegia o
controle mais viável para efetivação dos di-
reitos fundamentais23.

E foi justamente tendo em vista desen-
volver um ambiente concretamente demo-
crático que emergiu na Europa, entre o final
da primeira década e início da segunda, a
idéia do controle concentrado de constitu-
cionalidade das leis.

A referida idéia surgiu para rejeitar a
possibilidade de todo e qualquer juiz poder
efetuar dito controle, pois se buscava pre-
servação tanto das idéias de separação dos
poderes quanto de segurança jurídica, tão
caras aos europeus, os quais sentiram em
muitos momentos a força do poder ilimita-
do e o terror  da  insegurança jurídica.

Em  virtude da necessidade de se impe-
dir uma sociedade de poder concentrado e
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suscetível a insegurança jurídica, entende-
ram que tão relevante tarefa não poderia ser
acometida aos juízes, classe de burocratas
investida de maneira não-democrática nas
suas funções, assim como apenas prepara-
dos dentro de uma cultura extremamente
legalista24.

Procuravam os arquitetos da nova soci-
edade européia instituir um órgão que efe-
tuasse o controle de constitucionalidade das
leis visualizando a constituição como um
projeto de sociedade a ser efetivamente ma-
terializado, o qual se ancorava, antes de
mais nada, na necessidade de garantir os
direitos fundamentais, só possível dentro de
um espaço democrático, só viabilizado em
contextos caracterizados pela inexistência
da concentração do poder. Projetaram, en-
tão, os Tribunais Constitucionais, cuja com-
posição  é  efetuada de forma distinta da
dos demais tribunais, isso como maneira de
assegurar sua maior legitimidade, bem como
sua consonância com um período histórico
comprometido com a materialização de di-
reitos caracterizadores do avanço do pro-
cesso civilizatório.

Assim, o controle concentrado de cons-
titucionalidade das leis surge para garantir
segurança jurídica à sociedade25, tendo por
base a rapidez do julgamento de uma lei ou
ato normativo cuja constitucionalidade é
questionada, tudo dentro de um processo
objetivo, sem partes, sempre com a intenção
de, a partir dessa decisão, que uniformiza
tratamentos e atuações, agilizar a construção
de uma sociedade rumo ao bem-estar social,
só possível num ambiente democrático, por-
que reconhecedor da separação dos poderes
como condição sine qua non para a garantia
dos direitos humanos fundamentais26.

5. A filosofia do controle concentrado de
constitucionalidade das leis na ordem

jurídica brasileira pós-88
Se a filosofia do controle concentrado de

constitucionalidade das leis se assenta na
necessidade de garantir os direitos huma-
nos fundamentais, por meio do mecanismo

da valorização do sistema de separação dos
poderes e da idéia de segurança jurídica, o
constituinte de 1988, tendo em vista o atra-
so da sociedade brasileira na realização des-
se projeto, só poderia valorizar esse contro-
le como forma de construir, no menor espa-
ço de tempo possível, uma sociedade mais
justa.

Assim, verifica-se que o controle concen-
trado de constitucionalidade das leis ado-
tado no Brasil tendeu para esse caminho, o
de construir, no menor espaço de tempo pos-
sível, uma sociedade mais justa, só pecan-
do quando manteve a atribuição de guarda
da Constituição a  um  tribunal  ordinário,
muito embora órgão de cúpula do Poder Ju-
diciário, o Supremo Tribunal Federal, acos-
tumado a tomar decisões preocupado mui-
to mais com filigranas formais que com a
vontade de ver as normas inscritas na Cons-
tituição efetivamente materializadas.

Daí ter alertado o constitucionalista Re-
petto que o trabalho do órgão controlador
de constitucionalidade das leis não deve-se
reduzir a comparar os preceitos constitucio-
nais com a lei cuja constitucionalidade se dis-
cute, isso porque nem a lei nem a constituição
têm um conteúdo fixo e determinado que o
órgão controlador se limita a constatar27.

Apesar do alerta de REPETTO, o seu en-
tendimento ainda não ecoou no Brasil,
porquanto as normas jurídicas são vistas
pela grande maioria dos juízes como razões
operativas para justificar suas ações ou de-
cisões, quando a boa orientação indica que
não são, a menos que se as conceba como
derivadas de princípios morais28.

Apesar dessa tradicional postura dos
magistrados brasileiros, a preocupação
maior do constituinte 1988 esteve voltada
para criação de mecanismo para a garantia
dos direitos fundamentais do homem, medi-
ante mecanismos limitadores do poder e vol-
tados para propiciar a segurança jurídica.

Em virtude dessa preocupação, deram
grande destaque ao controle concentrado de
constitucionalidade das leis, aquele efetua-
do por um único tribunal e da maneira mais
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breve possível, provocador de conseqüên-
cias imediatas, com eficácia erga omnes.

Diante disso, parece correto o ensina-
mento de Repetto segundo o qual a exten-
são das garantias constitucionais reconhe-
cidas aos particulares, a maior ou menor
amplitude de competência que se reconhe-
ça aos diversos órgãos constitucionais, o
caráter exclusivo  ou  concorrente,  mínimo
ou   máximo   da  competência; a possibili-
dade para os particulares ou bem só para
determinados órgãos constitucionais de so-
licitar a declaração de inconstitucionalida-
de, a oportunidade para solicitar esta e os
efeitos de tal declaração nos indicam em
benefício de quem se estabeleceu o controle
de constitucionalidade29.

 Isso, por si só, indica a vontade do legis-
lador constituinte de ver o projeto de socie-
dade voltado para a materialização dos di-
reitos humanos fundamentais rapidamen-
te consolidado.

Dessa forma, o controle concentrado de
constitucionalidade das leis na ordem jurí-
dica brasileira pós-88 assenta-se na filoso-
fia de consolidar a democracia por meio da
materialização imediata dos direitos huma-
nos fundamentais, daí a prioridade a um
controle célere e em tese de constitucionali-
dade das leis, possível de ser efetuado por
vários segmentos da sociedade civil brasi-
leira.
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1. Conceitos e fundamentos

Usucapião é o modo autônomo de
aquisição da propriedade móvel e imóvel
mediante a posse qualificada da coisa pelo
prazo legal. Provém de usus (posse) e capio,
capere (tomar, adquirir), ou seja, adquirir pela
posse.

Desde a mais alta antiguidade se reco-
nheceu a necessidade social desse instituto.
O Direito Romano o disciplinou como modo
de aquisição. A Igreja lhe fez restrições, por
razões morais e com suporte no Direito
Natural, pelo fato de admitir o usucapião
uma expropriação sem indenização. Não
assim o Direito Civil, sobretudo ao consa-
grar a propriedade com função social. Daí a
colocação do instituto ao nível da utilidade
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social da res judicata e da presunção absoluta
de conhecimento da lei.

O domínio perpétuo tem limites e
condições. Ao proprietário não é dado
negligenciar o seu direito, sob pena de
perdê-lo no interesse social. Segundo um
brocardo italiano, “o amor faz passar o
tempo e o tempo faz passar o amor”. Até o
amor se perde com o tempo...

A doutrina admite duas ordens de
fundamentos para o usucapião: subjetivos
e objetivos. Sob o aspecto subjetivo, a perda
da propriedade por usucapião tem a
justificá-la a renúncia presumida do titular
do direito real, em favor do possuidor. Assim
se interpreta a sua atitude omissa ou
negligente em relação à coisa, por todo o
tempo previsto na lei. Sob o aspecto objetivo
ou do interesse social, o usucapião é a
garantia da estabilidade dos direitos reais.
Não haveria segurança dos titulares de
direitos reais se fosse possível investigar a
legitimidade dos títulos de propriedade
através dos séculos. Pelo princípio da
filiação dos domínios, um só título ineficaz
comprometeria todos os posteriores, ense-
jando ação reivindicatória imprescritível ou
eterna, a ameaçar os atuais proprietários
indefinidamente. Também sob o aspecto
processual, a admissão da prova imemorial
ou diabólica do domínio, com levantamento
dos títulos através dos séculos, geraria o
caos nos tribunais. Com o usucapião ou
prescrição aquisitiva nada disso é neces-
sário. A posse pacífica por vinte anos sana
todos os vícios dos títulos e até prescinde
dos mesmos, gerando um domínio por modo
próprio e autônomo, tranquilizando os
proprietários e, com eles, suas respectivas
famílias e toda a sociedade. Por isso o usu-
capião contribui para a paz social. E também
para o progresso, estimulando a posse e uso
das coisas, sobretudo os imóveis.

2. Pressupostos
O usucapião decorre dos seguintes pres-

supostos lógicos:
I – ofensa ou violação de um direito

subjetivo real (posse ou ocupação de objeto

móvel ou imóvel sem consentimento ou
mesmo contrariando a vontade do respectivo
dono);

II – nascimento da ação real para o titular
ofendido (busca e apreensão, ação posses-
sória ou reivindicatória etc. );

III – inércia ou negligência do titular em
movimentar a respectiva ação ou outra
medida interruptiva da prescrição;

IV – decurso do prazo legal de usucapião
aplicável à espécie.

2.1. Prescrição aquisitiva e extintiva:
afinidades

É grande a afinidade entre o usucapião
ou prescrição aquisitiva e a prescrição
extintiva. Basta atentar para os mesmos
pressupostos lógicos:

I – ofensa ou violação de direito subjetivo
pessoal ou obrigacional, de família ou
sucessório (não-pagamento de dívida ou
obrigação no vencimento etc. );

II – nascimento da ação respectiva;
III – inércia ou negligência do credor ou

titular do direito;
IV – decurso do prazo legal.
Como conseqüência, em última análise,

ocorre a perda do crédito  ou do direito
pessoal ou obrigacional. Dir-se-á que
também aqui se verifica um fenômeno
aquisitivo: o devedor se enriquece, liberando-
se da dívida; assim como ocorre um fenô-
meno extintivo no usucapião: o titular do
direito real o perde para o possuidor. Logo,
há simetria entre a prescrição extintiva e o
usucapião. São dois aspectos do mesmo
fenômeno. Não foi sem razão que o Código
Civil francês regulou os dois institutos
conjuntamente (arts. 2.219 a 2.281). Mas
andou bem o nosso código em regular o
usucapião na parte especial, como modo
autônomo de aquisição da propriedade e
dos direitos reais de gozo.

3. Efeitos

A conseqüência imediata do decurso do
prazo legal da posse com os demais requisi-
tos é a aquisição do direito real por usucapião,
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modo autônomo que joga por terra o direito
anterior, inclusive o registro imobiliário do
imóvel. Técnica e juridicameante, esse efei-
to é conseqüência imediata e lógica do
decurso do prazo legal na posse, indepen-
dentemente da ação declaratória de usu-
capião e do registro público da respectiva
sentença, ambos com efeito apenas declara-
tório de um direito adquirido ou constituído
anteriormente. Tanto é lógico e correto que a
Súmula 237 do STF admite a argüição eficaz
de exceção de usucapião em defesa, na ação
reivindicatória movida pelo proprietário
inscrito no registro imobiliário contra o
possuidor que já preencheu os requisitos do
usucapião. Mas a sentença que reconheça o
usucapião nessa hipótese só terá eficácia ali,
entre as partes, para evitar a saída do
possuidor qualificado.

Para aperfeiçoar e valorizar o seu direito
real, ensejando a sua alienação e oneração e
o pleno exercício, faz-se necessária a ação
declaratória de usucapião, esta sim com
eficácia erga omnes e citação não só do
proprietário inscrito no registro público
como dos confinantes e terceiros eventuais
interessados, estes por editais. Somente a
sentença neste processo pode ser lançada
no registro público, com efeito declaratório
apenas mas aperfeiçoador do domínio,
ensejando a alienação normal do imóvel e a
constituição de outros direitos reais como o
usufruto, a servidão e a hipoteca.

O possuidor de imóvel, com prazo de
usucapião completado ou não, pode até
alienar a sua posse, mas só aliena direito e
ação.

É tal como ocorre na sucessão hereditária,
em que o domínio se transfere aos herdeiros
no momento da morte do proprietário, mas
aqueles têm de aperfeiçoar seu direito,
especificando, identificando e quantificando
a herança em procedimento próprio de
inventário, cuja sentença de adjudicação ou
partilha de imóvel é levada ao registro
público, com efeito declaratório mas enseja-
dor do pleno exercício de todos os direitos
reais sobre a coisa. Assim como o possuidor

no usucapião, o herdeiro pode alienar ou
ceder direitos hereditários antes da adjudi-
cação ou partilha.

O efeito imediato da aquisição por
usucapião, tecnicamente, com o implemento
do prazo, enseja uma questão: qual a conse-
qüência se o possuidor vem a perder a posse
após o decurso do prazo legal, inclusive a
perda para o proprietário inscrito no registro
imobiliário?

Obviamente, quem perde a posse deve
reagir com a ação adequada, inclusive contra
o dono. Nessa ação mesma poderá ser
argüido o usucapião. Posteriormente seria
acionada a declaratória erga omnes.

Mas se não se move a possessória e o
tempo vai passando, qual seria o destino do
usucapião já consumado? Antes de tudo, é
condição fundamental da ação de usu-
capião ser o autor possuidor (art. 941 do
CPC), tanto que os artigos 942 e 943 até
exigiam justificação prévia da posse e só
foram alterados por razões de economia
processual. Logo, deve o possuidor esbulha-
do tentar antes de tudo recuperar a posse,
arguindo, inclusive, usucapião.

Outro efeito do usucapião é retroagir à
data do início da posse, o que parece
contraditório com o efeito acima referido, de
se operar no momento da implementação
do prazo legal da posse. Por razões outras é
que ocorre a retroação, a fim de se afastar a
pretensão de indenização pelo uso da coisa
alheia antes do decurso do prazo. O Código
Civil português de 1966 é expresso quanto
a esse efeito: “Invocada a usucapião, os seus
efeitos retrotraem-se à data do início da
posse” (art. 1.288).

3.1. Modo Originário de aquisição

O usucapião constitui modo originário
de aquisição, segundo a maioria da doutrina
e da jurisprudência, e, por isso, não havendo
transmissão de direito real, não gera o im-
posto respectivo. O artigo 945 do CPC refere-
se a outros tributos. Conferir: TJSC, ap. 29.161
in JC 61/102; TJRJ, ADCOAS, 1988, nº
118.220; TJSP, RT 635/206, RJTJSP 107/239,
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109/277; STJ, REsp. 23-PR, RSTJ 5º/307;
STF, acórdão do Pleno no RE 94.580-RS, in
RTJ 117/652-667, fundamentado em erudi-
to voto do Ministro Moreira Alves, conclu-
indo que: a) o art. 110 do CTN proíbe a lei
tributária de alterar a definição, o conteúdo
e o alcance de institutos, conceitos e formas
de direito privado, utilizados pela Consti-
tuição para definir ou limitar competências
tributárias; b) no usucapião não ocorre
transmissão a qualquer título, de imóveis
ou de direitos reais sobre imóveis, e por isso
os autores nacionais e estrangeiros que
arrola o consideram modo originário de
aquisição (segue-se uma série de juristas
eminentes, entre os quais Pontes de Miranda
e Orozimbo Nonato, relator do precedente
no RE 9.056, in RF 121/77. Em conseqüência,
foi julgado inconstitucional o texto da lei
estadual exigindo o tributo.

Contestando a tese oposta da aquisição
derivada no usucapião (Brinz, Caio Mário),
o Ministro Moreira Alves acentua que o
critério verdadeiro para a distinção é a
existência ou não de transmissão e não o
fato de a coisa ter tido dono anteriormente.

4. Requisitos

5. Acessio possessionis

O possuidor pode, para o fim de contar o
tempo exigido, acrescentar à sua posse a do
seu antecessor, sendo ambas contínuas,
pacíficas e animo domini (art. 552). A falta de
documentos que comprovem a acessio
possessionis não fica suprida por vagos
depoimentos ( TJGO, ap. 36.268-5, BDI, 1995,
nº 24, p. 14). Não tem posse ad usucapionem
quem a recebeu de mero detentor, que a
exercia sob a dependência do verdadeiro
possuidor (TA-PR, ap. 55.832-7, COAD N/
T, 1994, nº 23, sum. 65.768). É necessária a
cessão de direitos por parte de todos os
herdeiros do antigo possuidor (TJSP, ap.
250.425-1, BDI, 1997, nº 3, p. 16).

6. Posse com animus domini

Depois da posse e do tempo, o grande
requisito do usucapião vem a ser o qualifi-
cativo da posse, que se designa em doutrina
como posse animo domini, que se traduz
literalmente “com animo ou intenção de
dono” e tecnicamente “com pretensão de
dono”. Em nosso Código Civil e na Consti-
tuição, esse requisito vem com a expressão
“possuir como seu”. Vulgarmente e até na
jurisprudência se diz “posse em nome
próprio”, para se distinguir da posse em
nome alheio, que não gera usucapião.
Qualquer das expressões deixa dúvida
sobre o verdadeiro sentido ou conteúdo
desse requisito legal, que pode ser apreen-
dido melhor recorrendo-se à idéia contrária.
Assim, não possui “como seu” quem tem
posse contratual, pela qual se reconhece o
domínio de outro sobre o objeto. Exemplos
típicos são o locatário, o comodatário, o
depositário, o empregado e similares, os
quais não podem adquirir por usucapião
(arts. 486 e 487). Nas posses contratuais, o
possuidor direto não exclui a posse do
possuidor indireto, impossibilitando-se o
usucapião por falta do requisito “posse
exclusiva”.

A propósito, os tribunais têm decidido:
“Não tem posse em nome próprio

quem se acha em relação de depen-

Usuc. ord.
10 anos de posse con-
tínua e pacífica entre
presentes ou 15 anos
entre ausentes, com
animus domini, justo tí-
tulo e boa-fé (art. 551).

BENS IMÓVEIS

Usuc. extr.
20 anos de posse con-
tínua e pacífica, com
animus domini e inde-
pendente de título e
boa-fé (art. 550).

BENS MÓVEIS

Usuc. ord.
3 anos de posse con-
tínua e pacífica, com
animus domini, justo
título e boa-fé (art.
618).

Usuc. extr.
5 anos de posse contí-
nua e pacífica, com
animus domini e inde-
pendente de título e
boa-fé (art. 619).
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dência para com outro, conservando
a posse em nome deste e em cumpri-
mento de suas ordens ou instruções.
É a situação da filha em relação ao
pai (Carvalho Santos, CCB Interpret.,
vol VII, p. 33) ou vice-versa, como na
espécie. É fâmulo da posse ou mero
detentor. Logo, não pode transmitir a
outrem (acessio) o inexistente.” ( TAC-
PR, ap. 55.832-7, BDI, 1994, nº 13, p.
11).

“Meros prepostos ou fâmulos não
exercem posse em nome próprio mas
sim em caráter provisório ou precário.”
(TJPR, ap. 25.032-8, COAD, N/T, 1994,
súm. 64.488).

“A posse por mera permissão do
de cujus é precária, náo se computando
para fins de usucapião. Aberta a
sucessão, estabeleceu-se condomínio
entre os herdeiros, afastando o usu-
capião por falta de posse exclusiva.”
(TJBA, ap. 20.344-3, j. 11-6-96, COAD,
N/T, 1997, nº 20, súm. 78.408).

6.1. Inversão do título da posse

Mesmo nas posses contratuais, entre-
tanto, pode, excepcionalmente, vir a ocorrer
o requisito, por meio do instituto da inversão
do título da posse. É o que ocorre quando o
contratante possuidor rompe o pacto e
desafia o dono, passando a comportar-se
como proprietário (não paga aluguel,
desobedece às ordens do dono, constrói
acessões e benfeitorias, enfim, passa a agir
com toda a aparência e arbítrio de proprie-
tário, sem que este reaja durante o tempo
necessário à consumação da prescrição
aquisitiva). O usucapião está sempre
associado à idéia de renúncia presumida
do proprietário da coisa possuída.

6.2. Promessa de compra e venda
Questão polêmica é a do contrato de

promessa de compra e venda, em que o
promissário cumpre todas as obrigações e
não consegue a escritura espontaneamente
nem a adjudicação compulsória do imóvel,

por falta dos requisitos desta. Mesmo tendo
posse vintenária do imóvel, o Supremo
Tribunal Federal vinha negando o usuca-
pião, sob o fundamento de falta do requisito
“possuir como seu”. Segundo a Suprema
Corte, liderada na questão pelo Ministro
Moreira Alves, na promessa de compra e
venda o promissário reconhece o domínio
do vendedor. Data maxima venia, não tem
lógica essa jurisprudência e, portanto, a
promessa de compra e venda deve ser
excluída do rol das posses contratuais, para
efeito de usucapião.

Seria um contra-senso reconhecer o
usucapião em favor de quem esteja na posse
sem efetuar qualquer pagamento pela coisa,
visando sua aquisição, e não o reconhecer
em favor daquele que está na posse com a
intenção de adquirir o domínio e até já res-
gatou o seu preço... O rigor técnico não pode
prevalecer contra a lógica e o bom senso.

Mas a situação já mudou. Ao contrário
do Supremo Tribunal, que não reconhecia
animus domini no promitente comprador, o
Superior Tribunal de Justiça vem reconhe-
cendo até justo título , ensejador de usuca-
pião ordinário (REsp. 32.972-SP, 3ª Turma,
DJU 10-6-96, p. 20.320, BDI, 1996, nº 25, p.
22, adiante transcrito a propósito de justo
título), assim como passou a reconhecer
(contrariando o STF), ao promissário de boa
fé, o direito a embargos de terceiro contra a
penhora do imóvel por dívida do promitente
vendedor, independentemente de inscrição
da promessa no registro imobiliário (Súmula
84 do STJ).

Tão cabível é o usucapião na promessa
que até se recomenda nas hipóteses de
documentação incompleta ou mesmo com-
plicada, em virtude de sucessões não
regularizadas, conforme decidido pelo TJSP
na Apelação 269.631-2/0, in BDI, 1997, nº
15, p. 26.

6.3. A posse injusta como fonte de usucapião

Vimos que as posses contratuais não
geram usucapião, não só porque existe nelas
o reconhecimento do domínio alheio por
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parte do possuidor (falta de animus domini),
como porque coexiste a posse indireta do
proprietário (posse não exclusiva do pos-
suidor – art. 486).

Também não geram usucapião as meras
detenções ou ausência de posse, obviamente,
exercidas pelos fâmulos ou servidores da
posse (caseiros, administradores, agregados
e similares – art. 487), bem como as decor-
rentes de mera permissão ou tolerância dos
verdadeiros possuidores (detenções por
parentes, amigos ou vizinhos – art. 497,
1ª p.).

Vimos que essas posses contratuais e as
meras detenções podem, eventualmente,
transformar-se em posses ad usucapionem ou
em nome próprio, pelo fenômeno da inver-
são do título respectivo, desde que o detentor
ou o possuidor em nome alheio se insurja
contra o verdadeiro possuidor e passe a se
comportar como esbulhador, sem a compe-
tente reação da vítima durante o prazo da
prescrição aquisitiva.

Quais seriam então, por exclusão, as
posses que se enquadram como fontes
típicas de usucapião? Apontamos as seguin-
tes hipóteses principais: a) a transmissão
voluntária da posse pelo titular a terceiro,
em caráter exclusivo (alienação do direito
de posse); b) a posse resultante de abando-
no da coisa pelo possuidor; c) e a posse
injusta ou resultante de violência (esbulho),
ocupação clandestina e aquela a título
precário (apropriação), desde que o pos-
suidor ofendido não reaja contra tais
usurpações do seu direito. Omitindo-se o
possuidor ofendido, a posse injusta se
instala e pode dar origem ao usucapião. Tais
fenômenos se acham disciplinados mais
claramente no Código Civil português de
1966 ( aquisição e perda da posse ).

Argumentar-se-á que tais atos são contra
a posse, ensejando os interditos, e não
geradores de posse. Isso é correto desde que
haja e enquanto durar a reação do possuidor
legítimo. Não havendo ou cessando a
reação, cessa tecnicamente a violência e
começa a contar prazo de usucapião em

favor do possuidor violento. O mesmo em
relação à posse clandestina, desde que
tornada pública, e ao precarista que inverte
o título. O Código Civil português é claro a
propósito:

“Se a posse tiver sido constituída
com violência ou tomada ocultamente,
os prazos da usucapião só começam
a contar-se desde que cesse a violência
ou a posse se torne pública” (art. 1297).

“Os detentores ou possuidores
precários não podem adquirir para si,
por usucapião, o direito possuído,
excepto achando-se invertido o título
da posse; mas, neste caso, o tempo
necessário para a usucapião só começa
a correr desde a inversão da posse.”
(art. 1290).

Veja ainda nosso estudo sobre “o sistema
da posse “ na” Revista de Informação
Legislativa”, Senado Federal, nº 139, p. 109–
117 e na “Revista dos Tribunais”, v. 757, p.
703–714.

6.4. Furto e roubo
Assim como o esbulhador do imóvel, que

afasta o dono pela força, pode vir a usucapir,
também o ladrão ou assaltante pode vir a
adquirir por usucapião extraordinário, que
sana todos os vícios da posse. Temos de
separar o direito de propriedade sobre as
coisas, mesmo furtadas ou roubadas, e seus
modos de aquisição, tecnicamente, de outros
aspectos do furto e do roubo. O autor do
crime responde penalmente pelo fato na via
própria. E pelo ilícito civil responderá
também com perdas e danos perante a vítima
do furto ou roubo, indenizando-lhe o valor
do objeto subtraído, lucros cessantes etc. no
prazo prescricional das ações pessoais.Mas
o objeto furtado ou roubado passa a inte-
grar  o  seu patr imônio ou de terceiro
possuidor de boa ou de má fé, após cinco
anos de posse contínua, pacífica e pública,
que é essa a técnica dos modos de aquisição
da propriedade. Antes da prescrição aqui-
sitiva, cabe, obviamente, a ação real de busca
e apreensão da coisa.
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Eis, a propósito, a lição de Pontes de
Miranda:

“ A res furtiva, que era espécie de
res vitiosa , não podia ser usucapida.
Não, assim, hoje em dia. O ladrão pode
usucapir; o terceiro usucape, de boa
ou de má fé, a coisa furtada” (“Tratado
de Direito Privado”, Borsoi, Rio, 1956,
v. XV, parágr. 1.697, nº 2, p. 111).

6.5. Veículo furtado

Em v. acórdão de 17 de maio de 1990, o
egrégio Tribunal de Alçada do Rio Grande
do Sul examinou o tema sob esta ementa:

“Automóvel furtado. Reconhece-se
usucapião extraordinário pela posse
superior a cinco anos, mesmo que o
primeiro adquirente conhecesse o
vitium furti. ‘O ladrão pode usucapir;
o terceiro usucape, de boa ou de má fé,
a coisa furtada’ (Pontes de Miranda).
Sentença confirmada.”

Merecem destaque neste estudo os
seguintes fundamentos do voto do Juiz Jauro
Duarte Gehlen:

“Já Lafayette, no seu clássico
‘Direito das Coisas’, giza na nota nº
55 ao § 66 da obra que: ‘As coisas
imóveis vi possessae e os móveis
furtados – res furtivae – segundo o
Direito Romano, não podiam ser
prescritas nem mesmo pelo adquiren-
te que em boa-fé as houvesse recebido
do autor do esbulho ou do furto’ (...).
Esse rigor não foi aceito pelo direito
moderno. De fato, a posse do terceiro
adquirente não traz em si o vício da
posse anterior. Por que, pois, negar-lhe
a virtude de produzir a prescrição?”
(op. cit., Ed. Rio, 1977, p. 228/229).

“Cita o eminente Relator lição de
Pontes, segundo a qual até mesmo ‘o
próprio ladrão pode usucapir’. E isso
corresponde à melhor interpretação
doutrinária que sobre o tema se pode
fazer, como já se viu supra. Permitirme-
ia, porém, acrescentar a lição de Lenine
Nequete sobre o tema, para que possa

ser mais facilmente apreendido. Aqui
se adentra em área pouco explorada
pela nossa doutrina, é verdade, qual
a do termo inicial para a contagem
dessa posse, o que já foi motivo de
críticas do prof. Raul Chaves em seu
artigo ‘A usucapião e o crime’ (in
Estudos Jurídicos em Homenagem à
Faculdade de Direito da Bahia, Ed.
Saraiva, 1981, p. 51-79). Se no direito
anterior, como anota Lenine, ‘em que
não se dispensava a boa-fé, o crimi-
noso em tempo algum poderia pres-
crever, apenas podendo-se fazê-lo
quando o terceiro viesse a lhe adquirir
a coisa ignorando-lhe o vício’ (op. cit.,
p. 181), já no Direito moderno existem
legislações, como as da Espanha e do
México, exemplificativamente, que
expressamente prevêem que: ‘A posse
hábil para o ladrão e seus cúmplices
ou acobertadores só começa a fluir
uma vez prescrita a ação penal ou
extinta a pena porventura concretizada
na sentença’ (idem, ibidem).

No Direito brasileiro, segundo o já
citado prof. Raul Chaves e Lenine
Nequete, e a partir do pressuposto de
que os interesses tutelados pelo Direi-
to Penal devem prevalecer sobre
aqueles mais privatísticos do Direito
Civil, há que igualmente se entender
que: a) enquanto não prescrita a ação
penal não pode o criminoso, ainda
que revista a sua posse os requisitos
ad usucapionem, invocar a prescrição
aquisitiva; b) prescrita, todavia, a ação
penal, assiste ao criminoso aquele
direito, computando-se a posse desde
o seu início; c) ajuizada a ação penal,
mas declarada extinta a pena na
sentença irrecorrida, a posse até então
decorrida fica inutilizada, aplicando-
se o art. 74 do CPP, isto é, a restituição
da res furtiva ao lesado, com perdas e
danos; d) absolvido o acusado, toda a
posse decorrida antes da ação penal,
como a entre esta e a sentença, será
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aproveitada para a contagem ad
usucapionem, não se podendo conside-
rar interrompida por via de processo
onde não se concluiu pela condenação.

No concernente ao terceiro aqui-
rente, exatamente a hipótese dos autos,
também lapidar a conclusão de
Lenine Nequete nesse aspecto: ‘...
quanto ao terceiro que adquiriu do
criminoso a coisa, das duas uma: ou a
aquisição se operou com justo título e
boa fé e, nesta hipótese, tollitur quaestio;
ou, pelo contrário, o adquirente sabia
ou tinha razões para suspeitar da
origem criminosa da mesma e, então,
terá ele incorrido igualmente em delito
(de receptação, dolosa ou culposa),
situação na qual colherão a seu res-
peito todas as observações expen-
didas supra.’ (idem, ibidem, p. 182).

Torno a enfatizar que, na espécie,
o autor/apelado se enquadra na
primeira dessas hipóteses, pelo que,
conclui-se com o monografista citado,
tollitur quaestio.” ( TARS, 4ª Câm. Cível,
Ap. 190012799 in JTARGS, nº 75, p.
173–176)

Confirmam a tese as seguintes decisões:
“Usucapião – Automóvel adqui-

rido por meio de estelionato – Novas
transferências do carro – Improcede
reivindicatória de coisa móvel, contra
quem já possui esta, por mais de três
anos, pacificamente, com justo título
e boa fé”. (TJSP, ap. cível 73.68l )

“Usucapião – Bem móvel – Veículo
automotor – A circulação de veículos
automotores nas vias terrestres do
país exige o certificado de registro
expedido na conformidade do Código
Nacional de Trânsito (art. 53, caput).
Havendo dúvida sobre o número real
do chassi, não coincidente o de fábrica
com o existente na peça, aquele que
pretende ver regularizado o veículo
em seu poder junto à repartição
administrativa do trânsito pode-se
valer da ação de usucapião visando
ao reconhecimento de seu domínio.

Desnecessária, na hipótese, a
realização da audiência preliminar de
justificação de posse, devendo toda a
prova ser produzida em audiência de
instrução e julgamento. Por outro
lado, desnecessária também a presença
obrigatória do Ministério Público: não
se cuida de usucapião de terras parti-
culares, quando a lei expressamente
a exige (arts. 944 e 246 do CPC), mas
de usucapião de bem móvel, pelo
procedimento sumaríssimo, nos termos
do art. 275, II, “a” do CPC, para a qual
a lei não exige essa intervenção
obrigatoriamente.” ( 1º TACSP, Ap.
413.082-5, 7ª Câm., j. 13-6-89, rel. Juiz
Osvaldo Caron, in RT 644, p. 106 )

“Ação de usucapião – Bem móvel
– Furto – A dificuldade da apuração
da vítima do furto do automóvel usu-
capiendo, para permitir sua citação
pessoal, ante a adulteração do número
do chassi, é superável pela publicação
de edital, na forma do art 231, I, CPC,
sem prejuízo do chamamento dos
interessados certos, ou seja, aqueles
que, ultimamente, mantiveram regis-
trado o veículo em seus nomes. Sen-
tença desconstituída. Apelo provido.”
(TA-RS – Ac. unân.da Câm. Fér. Cív.,
de 19-1-94 – Ap. 193.213.295 – Rel. Juiz
Breno Mussi, in COAD, N/T, 1994, nº
38, súm. 66.785 ).

7. Posse contínua e pacífica
Para rápida inteligência dos dois con-

ceitos supra , aproveitamos o exemplo do
ladrão. Desde que permaneça, ininterrupta-
mente, por cinco anos, na posse da coisa
furtada; desde que não seja molestada a sua
posse pelo dono durante esse prazo, teremos
aí presentes os dois requisitos. Deixa de ser
pacífica, por exemplo, se houve interrupção
da prescrição da ação real por uma forma
típica.

A propósito, decidiu o colendo STJ:
“Posse contínua. O ato formal de

interrupção do prazo afasta a prescri-
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ção aquisitiva.” (REsp. 21.228-8-BA,
DJU 10-12-93)

“Posse pacífica. Não perde o
caráter a posse contestada via ação
possessória julgada improcedente,
ainda com liminar de reintegração”.
(REsp. 6.569-SP, DJU 3-8-92).

8. Justo título e boa-fé
Esse é um requisito para o usucapião

ordinário ou de prazo menor. Para adquirir
o domínio em prazo mais curto, o adquirente
há de ter não apenas o animus domini  ou
pretensão de dono, mas sim a convicção de
ser dono da coisa. Ele acredita e confia que
seja o legítimo dono, em face do justo título
de domínio de que dispõe, embora esse título
seja ineficaz por algum motivo e ele desco-
nheça o seu vício.

Logo, justo título é o título hábil, em tese,
para transferir o domínio, embora ineficaz,
nulo ou anulável (escritura falsa, aquisição
a non domino etc. ). Boa-fé é desconhecer o
defeito do título. Tendo o título e confiando
nele o possuidor, merece tornar-se dono por
usucapião mais rapidamente, convalidando
o seu domínio adquirido por transcrição ou
tradição ineficazes.

O conceito de justo título vai-se ampli-
ando à medida que a lei e a jurisprudência
vão reconhecendo novos direitos ao promi-
tente comprador de imóvel, tais como os em-
bargos à penhora independente de registro
imobiliário do compromisso (Súmula 84 do
STJ) e a outorga compulsória da escritura
definitiva por meio de sentença, conforme o
último figurino do art. 84 da Lei 8.078/90
(Código do Consumidor), transplantado
para o art. 461 do CPC. O STJ não considerou
justo título a promessa de venda por
instrumento particular não registrável (RSTJ
4º/1.468) e a promessa de cessão de direitos
não registrada (AI 121.060-RS, DJU 19-12-96),
esta última assim ementada: “A promessa
de cessão de direitos sobre imóvel, sem
registro no álbum imobiliário, não é consi-
derada como justo título para fins de usu-
capião.” Mas a decisão em harmonia com a

Súmula 84 e com as novas tendências da
legislação sobre a promessa de compra e
venda é a seguinte:

“Usucapião ordinário. Promessa
de compra e venda. Justo título.
Conceito. Tendo direito à aquisição do
imóvel, o promitente comprador pode
exigir do promitente vendedor que lhe
outorgue a escritura definitiva de
compra e venda, bem como pode
requerer ao juiz a adjudicação do
imóvel.

Segundo a jurisprudência do STJ,
não são necessários o registro e o
instrumento público, seja para o fim
da Súmula 84, seja para que se requeira
a adjudicação. Podendo dispor de tal
eficácia, a promessa de compra e
venda, gerando direito à adjudicação,
gera direito à aquisição por usucapião
ordinário. Inocorrência de ofensa ao
art. 551 do Cód. Civil. Recurso conhe-
cido pela alínea “c”, mas não provi-
do.” ( REsp. 32.972-SP, rel. Min. Cláu-
dio Santos, DJU 10-6-96, p. 20.320).

9. Usucapião dos móveis:
desnecessidade de ação, salvo

automóvel e telefone
Somente o artigo 550 do Código Civil,

relativo ao usucapião dos imóveis, contém
esta exigência:

“... podendo requerer ao juiz que assim
o declare por sentença, a qual lhe
servirá de título para a transcrição no
registro de imóveis”.

Relativamente aos móveis, o artigo 618
limita-se a dizer:

“Adquirirá o domínio da coisa
móvel o que a possuir como sua, sem
interrupção, nem oposição, durante
três anos”.

Por sua vez, o Código de Processo Civil
só regula a ação de usucapião de terras
particulares (arts. 941–945).

O usucapião dos móveis comuns é
automático. Independe de ação declaratória.
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Nos imóveis, é necessária a ação para
aperfeiçoar o domínio, inclusive com o
registro declaratório, ensejador da alienação
e da constituição de outros direitos reais.
Nos móveis comuns, nada disso é neces-
sário. O usucapiente já tem posse e, portan-
to, tradição, que presume o domínio. Se o
eventual pretenso proprietário vier com a
busca e apreensão ou reivindicação, o
possuidor se defenderá com a exceção de
usucapião e basta.

Eventualmente pode-se exigir a ação, por
analogia com os imóveis, quanto a certos
móveis que dependem de registro policial
ou administrativo, como o automóvel, para
efeito desse registro e liberação ao tráfego. O
mesmo com relação ao telefone. Segue o
procedimento sumário do artigo 275, II, “a”,
do CPC (1º TACSP, RT 644/106).

A propósito do telefone, há decisões
considerando sua assinatura um direito
pessoal, não usucapível. Mas a tendência
hoje é considerá-lo um bem patrimonial
objeto de posse, uso e locação, negociável,
penhorável e, portanto, usucapível, confor-
me as seguintes decisões do Superior
Tribunal de Justiça e de outros tribunais:
REsp. 41.611-6-RS, 3ª Turma, DJU 30-5-94;
REsp. 64.627-8-SP, 4ª Turma, DJU 25-9-95;
RT 713/226, 723/298; JTA 145/498; RTJE
136/137.

10. Usucapião entre condôminos
Caio Mário da Silva Pereira, com apoio

em Lafayette, Assis Moura e Serpa Lopes,
assim escreveu a esse respeito:

“E em nosso direito, assim antigo
quanto moderno, não tem cabida o
usucapião entre condôminos; uma
vez que não é lícito a um excluir da
posse os demais, mostra-se incompa-
tível com esta modalidade aquisitiva
a condição condominial, que por
natureza exclui a posse cum animo
domini.” (“Instituições de Direito
Civil”, Forense, Rio, v. IV, 9ª ed., nº
307, p. 114).

Não é bem assim hoje na jurisprudência.
A questão não seria não ser lícito a um
excluir da posse os demais, mas sim o fato
de um condômino descumprir a norma e
excluir de fato os demais da posse, como
acontece. Nem o condomínio exclui por
natureza a posse com ânimo ou pretensão
de dono, fenômeno subjetivo que pode
ocorrer até por inversão do título nas posses
contratuais. A tendência moderna é admitir
o usucapião entre condôminos, desde que
presentes os requisitos da posse exclusiva
de um deles, localizada ou sobre todo o
imóvel, com animus domini e diante da
inércia dos demais pelo prazo legal. A posse
em nome próprio é decisiva e dependerá das
circunstâncias e da prova.

Vejam-se estas decisões:
“Para obter usucapião sobre imó-

vel em condomínio, o condômino deve
provar sua posse com exclusão dos
direitos possessórios dos demais.
Estes não precisam residir no imóvel
para conservar seus direitos.” (RT
502/79, 538/55, 544/73).

“Para que a posse do herdeiro seja
obstáculo à partilha é de mister que
ela se exerça com exclusão dos de-
mais.” (RT 525/7).

“A ação de usucapião não pode
ser proposta pelo herdeiro contra os
outros, quando não manifesta a
intenção de possuir com exclusivi-
dade.” (RJTAMG 58/59, p. 92).

“Usucapião – Condomínio pro
indiviso – Posse exclusiva do herdeiro
sobre todo o imóvel com os demais
requisitos. Inércia dos condôminos –
Possibilidade – (RJTJSP 91/235, RT
680/94).

“Usucapião. Condomínio. Pode o
condômino usucapir, desde que exerça
posse própria e exclusiva sobre o
imóvel. Caso, porém, em que exercia a
posse em nome dos demais. Improce-
dência.“ (STJ, REsp. 10.978-RJ, DJU
9-8-93).
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11. Usucapião de imóveis públicos

Eduardo Espínola escreveu:
“Os bens públicos, de qualquer

espécie, não podem ser adquiridos por
usucapião. No direito anterior, os bens
dominiais do Estado podiam ser
adquiridos por usucapião extraordi-
nário; mas o prazo requerido era de
quarenta anos (Lafayette – Direito das
coisas, cit., p. 169; Carlos de Carvalho
– Nova Consolidação, art. 431, pará-
grafo único).

O Código Civil, porém, depois de
classificar os bens públicos, no art. 66,
dispõe no art. 67: ‘Os bens de que trata
o artigo antecedente só perderão a
inalienabilidade que lhes é peculiar,
nos casos e forma que a lei prescrever.’
Alguns doutores e comentadores e uma
parte da jurisprudência se pronun-
ciaram contra o usucapião dos bens do
domínio do Estado, em face do disposi-
tivo do Código. A interpretação oposta
foi admitida por diversos autores e por
decisões dos tribunais. Mas em face dos
dispositivos dos Decretos nos 19.924,
de 27 de abril de 1931, e 22.785, de 31
de maio de 1933, ficou definitivamente
excluído o usucapião de quaisquer
bens públicos: ‘Art. 2º (do Decreto –
de 1933): ‘Os bens públicos, seja qual
for a sua natureza, não são sujeitos a
usucapião’.” (“Posse, Propriedade,
Condomínio, Direitos Autorais”,
Conquista, Rio, 1956, p. 221– 222 ).

A Súmula 340 do STF veio confirmar que
o Decreto de 1933 era lei interpretativa ou
apenas reiterava o que já dispunha o Código
Civil. E fê-lo nestes termos:

“Desde a vigência do Código Civil,
os bens dominicais, como os demais
bens públicos, não podem ser adqui-
ridos por usucapião.”

O parágrafo 3º do artigo 183 e o parágrafo
único do artigo 19l da vigente Constituição
federal (1988) mantiveram o princípio amplo:

 “Os imóveis públicos não serão
adquiridos por usucapião.”

12. Usucapião especial rural ou pro
labore

A propósito, Washington de Barros
Monteiro escreveu:

“A Constituição de 1946, no art.
156, § 3º, secundando as de 1937 (art.
148) e 1934 (art. 125), instituiu outra
modalidade de usucapião, o pro labore,
em benefício daquele que, não sendo
proprietário rural nem urbano, ocu-
par, por dez anos ininterruptos, sem
oposição nem reconhecimento de
domínio alheio, trecho de terra não
superior a vinte e cinco hectares,
tornando-o produtivo pelo seu
trabalho e tendo nele sua morada.
Reunidos tais requisitos, o ocupante
adquire a propriedade, mediante
sentença declaratória, devidamente
transcrita.

De acordo com esse dispositivo,
reproduzido na Lei nº 4.504, de 30-
11-1964 (Estatuto da Terra), art. 98, o
usucapião pro labore só pode concernir
a prédio rústico, isto é, a imóvel rural
destinado à pecuária e à agricultura,
ou outra atividade produtiva. Não se
estende, destarte, a terrenos urbanos ou
citadinos. Distingue-se o usucapião
pro labore do previsto pelo Código
Civil, porquanto seu objetivo é a
fixação do homem no campo. Requer
ocupação produtiva do imóvel,
devendo neste morar e trabalhar o
usucapiente.

Para o seu reconhecimento judicial,
dispensam-se justo título e boa-fé, mas
não poderá abranger área superior a
vinte e cinco hectares. Por último,
anote-se ainda que até bens públicos
podem ser objeto dessa forma de usu-
capião (Dec.-lei nº 9.760, de 5-9-1946,
art. 5º, parágrafo único; Dec.-lei nº 710,
de 17-9-1938, art. 12, § 1º; Lei nº 4.504,
de 30-11-1964, arts. 97 – 102).” (“Cur-
so de Direito Civil”, Direito das Coisas,
Saraiva, SP, 14ª. ed., p. 130-131).
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A Constituição federal de 1967 (art. 164)
e a Emenda nº 1 de 1969 (art. 171) regularam
a matéria nestes termos:

“A lei federal disporá sobre as
condições de legitimação da posse e
de preferência para aquisição, até cem
hectares, de terrras públicas por aque-
les que as tornarem produtivas com o
seu trabalho e o de sua família.”

Houve então quatro inovações: a) a Cons-
tituição delegou à lei federal a disposição
sobre a matéria, em vez de regular direta-
mente; b) aumentou a área de terra para até
cem hectares; c) referiu-se a terras públicas;
d) não mencionou prazo de ocupação.

Cumprindo a delegação constitucional, a
Lei nº 6.969, de 10-12-81, assim regulou a
“aquisição de imóveis rurais por usucapião”:

a) limitou a área a 25 hectares ou ao
módulo rural superior; b) referiu-se a “terras
particulares e terras devolutas em geral”;
c) fixou em cinco anos o prazo de ocupação.

Sobreveio a Constituição federal de 1988,
que, em seu artigo 191 e respectivo parágrafo
único, fixou os seguintes requisitos para o
usucapião especial rural:

a) não ser o postulante proprietário de
imóvel rural ou urbano;

b) possuir com animus domini;
c) pelo prazo de cinco anos, sem inter-

rupção nem oposição;
d) área de terra em zona rural não

superior a cinqüenta hectares;
e) tornando-a produtiva por seu trabalho

ou de sua família e tendo nela sua morada;
f) o imóvel não pode ser público.

12.1. Terras devolutas

Como espécies do gênero “imóveis
públicos”, as terras devolutas estariam
excluídas do usucapião pelo parágrafo
único do artigo 19l da Constituição, amplo e
incisivo. Estaria derrogada a Lei nº 6.969/81
e restaurada a Súmula 340 do STF. Essa a
maioria das opiniões (Theotônio Negrão,
CPC, Usucapião Especial, Saraiva, 28ª ed.,
p. 1318, nota 1ª ao art. 2º da Lei 6.969/81;
Maria Helena Diniz, Cód. Civil Anotado,
Saraiva, 1995, nota ao art. 550).

O professor Sílvio Rodrigues entende
que o artigo 188 da Constituição parece dis-
tinguir terras públicas de terras devolutas,
para fins de política agrícola, criando nova
espécie de bens dominiais, sujeitos ao
usucapião (Rev. Liter. de Direito, SP, jan/
fev/97, p. 8 e 9).

13. Usucapião especial urbano:
requisitos – termo inicial do prazo–área

de até 250 m²
O artigo 183 e seu parágrafo da Consti-

tuição federal de 1988 criaram nova moda-
lidade de usucapião, com os seguintes re-
quisitos:

a) posse contínua e pacífica, com animus
domini, pelo prazo de cinco anos;

b) área urbana de até 250 m²;
c) utilização como moradia própria ou

da família;
d) não sendo proprietário de imóvel

urbano ou rural;
e) não recai sobre imóvel público.
Por se tratar de direito novo e a fim de

evitar surpresa e afronta ao direito de
propriedade, a jurisprudência vai-se fir-
mando no sentido da contagem do prazo
somente a partir da vigência da Constitui-
ção, como se pode conferir: TAMG: Ap.
122.426-0, BDI, 1993, nº 2, p. 23; TARS: 1ª,
4ª e 5ª Câmaras, BDI, 1993, nº 18, p. 12,
JTARGS 81/145, 91/167, RT 705/92; TJSP:
Ap. 194.233-1, BDI, 1994, nº 12, p. 22; Ap.
242.663-1, BDI, 1996, nº 14, p. 23; STF, RE
145.004-MT, j. 21.5.96.

Vale citar este julgado do TJSP na Ap.
203.229-1/9:

“Usucapião urbano – art. 183 CF.
Restou definitivamente assentado
ocorrer impossibilidade jurídica do
pedido de usucapião com base em
posse anterior à CF. Seria surpresa
iníqua e confisco odioso dos bens
daqueles que confiavam no ordena-
mento jurídico.” (BDI, SP, 1994, nº 22,
p. 19).

A propósito da redução de prazo de
prescrição, já tivemos importante precedente
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na Lei nº 2.437, de 7-3-55, que reduziu os
prazos máximos de trinta para vinte anos,
entre outros, cuja interpretação gerou a
Súmula 445 do STF, segundo a qual a nova
Lei se aplicou aos prazos em curso sem
surpresa para os proprietários negligentes,
em virtude do longo período de sua vacatio
legis (publicada em 7-3-55, só entrou em vigor
em 1º-1-56).

Logo, tratando-se de nova modalidade
de usucapião e a fim de evitar surpresa para
os proprietários, o prazo de usucapião
especial urbano se conta a partir da nova
Constituição que o instituiu.

Outro aspecto polêmico do usucapião
especial urbano diz respeito ao requisito
“área urbana de até 250 m²”. A interpretação
literal excluiria até mesmo o terreno com
acessão ou edificado. A interpretação
sistemática incluiria o terreno edificado,
recorrendo-se ao outro requisito: “utilização
como moradia”. Não se mora nem sobrevive
em simples área sem teto... Mas tal interpre-
tação incluiria até mesmo um luxuoso
apartamento de 250 m², o que seria um
contra-senso. Logo, a interpretação teleoló-
gica do instituto evita tais excessos. O texto
refere-se a uma área de até 250 m², com as
acessões usuais dessa dimensão de terreno.
Em regra, não se constrói uma mansão em
250 m², mas uma habitação modesta ou
popular. Por analogia, poder-se-á compre-
ender, no conceito, um apartamento popu-
lar. Os demais exigiriam usucapião comum.
Tudo que extrapolar a finalidade visada pela
Constituição deverá ser excluído do usuca-
pião especial. Na dúvida, não se aplica o
usucapião excepcional, que visa proteger o
possuidor de habitação popular.

14. Cláusula de inalienabilidade

A Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal, em decisão unânime no RE 97.707-
PR, sendo relator o Ministro Alfredo Buzaid,
julgou, com apoio em Clovis Beviláqua,
Barros Monteiro e Orlando Gomes, não
usucapível o imóvel gravado de inalienabi-
lidade. Só se admitem três exceções à inalie-

nabilidade: desapropriação, execução por
dívidas fiscais e subrogação (RTJ 106/770).

A decisão não é pacífica. Como modo
originário de aquisição (nº 3.1. supra),  o
usucapião não guarda relação com o
proprietário anterior.

Além disso, o usucapião extraordinário
supera todos os vícios possíveis da posse,
conforme decidiu o Tribunal de Justiça de
São Paulo, a propósito de módulo rural
(RJTJSP 141/194). A execução por dívida
fiscal já se ampliou para atingir também o
imóvel inalienável em condomínio, cujas
taxas de administração são imprescindíveis.

15. Conclusão
O usucapião é o mais poderoso modo de

aquisição dos bens. Consagra por excelência
o princípio ex facto jus oritur. Joga por terra
registros imobiliários, aquisições por
acessão e por sucessão hereditária.

Tem como requisitos básicos a posse
qualificada dos bens e o decurso do tempo,
e por fundamento subjetivo a renúncia
presumida do proprietário negligente, que
manifesta desprezo por seus bens. Até as
coisas carecem de trato, assistência e
vigilância.

Seu fundamento objetivo último reside
na ordem pública e na paz social, que
decorrem da segurança dos cidadãos e das
famílias, confiantes na estabilidade de seu
domínio sobre os bens essenciais da vida
em sociedade. A segurança é de todos,
proprietários titulados e simples possuido-
res a longo prazo. A estes o usucapião
protege diretamente e àqueles, pela via
indireta do reforço ou convalidação de seus
títulos eventualmente defeituosos. Não
haveria tranqüilidade se fosse eficaz ou
proveitosa a pesquisa de nulidades nos
títulos de domínio dos imóveis por gerações
sucessivas e através dos séculos, pela via
crucis da probatio diabolica .

Seu valor social decorre também da
valorização da posse dos bens, com todos
os consectários do uso e cultivo em proveito
e benefício de todos, direta e indiretamente.
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Mas, para evitar manipulações e artifí-
cios na prática de tão relevante instituto
jurídico, a lei o cerca de requisitos técnicos
que exigem perícia no seu trato, a exemplo
da posse com animus domini, que tanto
desafia a argúcia dos profissionais do
direito, aos quais prestamos modesta
homenagem por meio dessa pesquisa.
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1. Ontologia versus retórica: tentativas
de explicação do fenômeno jurídico
A palavra “ontologia” vem do grego, em

que a partícula on vem do particípio que
significa “o que é”, “o ente”, dando origem
ao termo ontos. A indagação inicial, sugerida
pela etimologia, busca investigar o que é o
ente1. Discutir o tema da ontologia jurídica,
pois, requer certos esclarecimentos de
sentido de emprego do respectivo termo.
Para tanto, há uma incursão pela análise de
certos marcos que, a princípio, não seriam
rigidamente fixáveis, mas que, em virtude
da necessidade de se realizarem estudos
com bases sólidas, requerem uma estipula-
ção de “tipos ideais”2 para efetivar tal mister.
Tais tipos ideais, por conseguinte, podem
não corresponder com total exatidão aos
fenômenos da realidade; todavia, são
formas de observar os fenômenos a partir
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de standards que, mesmo não totalmente
exatos, são necessários para a tentativa de
análise da vida social.

O marco inicial deste estudo está na
fixação do debate que cria uma certa
semelhança entre a ontologia e a própria
filosofia, o que seria uma metonímia3, em
virtude de a ontologia ser uma espécie do
gênero “filosofia”.

Por outro lado, como tipos ideais, cria-se
a dicotomia entre a ontologia e a retórica4,
ambos como formas de observação filosófica.
A ontologia, que busca a análise do ser,
defende a postura de que as formas de
conhecimento existentes estão todas con-
centradas no próprio objeto de análise,
buscando a fixação de uma idéia de essên-
cia. Portanto, a ontologia não permite a
possibilidade de se elencarem perspectivas
de abordagens alheias ao ser do analisado.

Por seu turno, o pensamento retórico
parte de outro viés, por meio do qual a
possibilidade do conhecimento existe
também na necessidade de se agregarem
outros elementos que, a princípio, seriam
estranhos ao ser do objeto cognoscente,
especificamente no que tange à teoria do
discurso. Para o desenvolvimento do
presente trabalho, optamos por uma análise
do problema da ontologia filosófica no
direito e quais os limites e as vantagens de
um pensamento ontológico no direito.

A nossa escolha pelo presente tema se
deve à utilização indiscriminada de pala-
vras e, por conseguinte, de formas de
pensamento que buscam muito mais legiti-
mar o poder conferido do que criar uma idéia
de conteúdo ao conhecimento, e, em especial,
ao direito5. Observa-se por demais uma série
de formas de argumentação que buscam
difundir certas idéias como “democráticas”,
ou “emancipatórias”6, sem, na verdade,
haver uma preocupação com a fixação dos
conteúdos de tais expressões. O que mais
corrobora a nossa opinião é o fato de que,
na maioria das vezes, tais formas de pensar
estão sendo utilizadas de maneira distorcida.
Tal distorção quase sempre ocorre por parte
de quem quer que detenha quaisquer tipos

de poder, tais como o político, o religioso, e,
em nossa seara, o jurídico, talvez um dos
mais relevantes dentro do vasto elenco
existente. Em outras palavras: uso da
persuasão – entre outras estratégias – como
forma de dominação, sem que haja uma
fixação de conteúdo do método utilizado
para dominar7.

O rol de exemplos é bastante extenso e,
quase sempre, voltados para uma visão
sistematizante do direito8. Veja-se, por
exemplo, o emprego da palavra “democracia”
de maneira totalmente descontrolada e no
mais das vezes com a intenção de transmitir
uma falsa idéia do que venha a ser uma
prática de fato democrática, sendo, pois, uma
visão distorcida, a fim de se obter quaisquer
vantagens com tal forma de convencimento.
Dizer-se democrático sem uma fixação de
conteúdo da idéia do que isso significa, por
exemplo, faz com que haja uma exacerbação
dos elementos subjetivos, a tal ponto que
cada qual, ao seu bel prazer, dentro de seus
interesses, diga o que vem a ser democracia.
E é exatamente nessa fixação aleatória que
encontramos um desprezo por quaisquer
formas de ontologia.

 Percebe-se, então, que nossa concepção
de ontologia é um corolário da idéia do ser
em si, acrescentando-se as questões relativas
ao conteúdo do objeto do conhecimento em
análise. Logo, perquirir acerca da ontologia
do direito significa a busca da análise de
seu conteúdo, independentemente das
formas de manifestação do fenômeno
jurídico9.

Tal vazio ontológico pode trazer conse-
qüências nefastas às formas do conheci-
mento, podendo todas serem desvirtuadas
dos seus objetivos. Todavia, uma ontologia
pode demonstrar, no direito, uma falta de
adequação de suas formas de manifestação
– a princípio, dogmáticas10 – ao mundo
empírico. Logo, como a realidade social é
um dado alheio ao modelo dogmático-estatal
de estudo do direito para uns e, para outros,
é parte integrante da essência do direito,
percebe-se claramente que nem sempre a
ontologia e a retórica estão em caminhos
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distintos, por existir a possibilidade de uma
ontologia baseada na tolerância argumen-
tativa no direito, como veremos nas nossas
conclusões.

Por outro lado, o apego à ontologia
implica tomarmos como inexoráveis pontos
de partida previamente estipulados e/ou
perceptíveis por meio de métodos gnoseoló-
gicos. Ou seja, determinadas formas de
conhecimento nos são passadas na forma
de dados a priori, que, por possuírem tal
natureza, não podem ser contraditados, e
sim tomados como pontos primeiros de
referência no estudo de determinado ramo
do conhecimento. No direito, por exemplo,
o “ontologismo” pode ser muito bem
exemplificado a partir do positivismo
jurídico e do jusnaturalismo, ambos formas
de tentativa de fixação de uma ontologia,
mas de abordagens epistemológicas distintas.

Alguns autores acentuam que, na filosofia
do direito de hoje, não se permite mais uma
visão do direito a partir de um viés ontoló-
gico, haja vista que tal vertente teórica
poderia, na verdade, limitar as formas de
conhecer o direito, especificamente igno-
rando o papel da linguagem no direito etc11.
Todavia, a total falta de apego à ontologia
também pode trazer problemas próprios do
emprego distorcido, quase sempre cons-
ciente, de certas palavras que são cruciais
para um entendimento o mais acertado
possível do que vem a ser o direito.

Eis a aporia na qual nos encontramos
hoje nos estudos da Filosofia do Direito, e
que é nosso objeto central de estudo. Para
uma análise isenta do tema, decidimos
observar como as teorias jurídicas inves-
tigam e analisam o fenômeno jurídico e
como suas formas de observação contribuem
– ou não – para a fixação de um conteúdo
ao direito. Após essa observação das
tentativas de fixação de ontologia, faremos
nossas críticas e formulações teóricas
próprias ao final do trabalho.

Nosso objetivo é, pois, demonstrar como
a ontologia jurídica é abordada de maneira
distinta pelas diversas teorias existentes e
que a análise ontológica, caso seja realizada

nos parâmetros tradicionais, tem pouca
contribuição a dar para o aperfeiçoamento
da teoria e praxis jurídicas. Demonstrar-se-á
como essas “buscas por uma ontologia” não
conseguem lograr êxito em seus objetivos.

A partir de então, avizinha-se uma nova
forma de observação da ontologia no direito,
a partir de uma aproximação com os dados
retóricos. Tal ponto de vista será abordado
na conclusão do trabalho.

2. O problema da ontologia na filosofia,
em especial na filosofia do direito

2.1. Colocações iniciais: metafísica, filosofia e
ontologia

A metafísica busca ser a ciência das
ciências, ou, usando o termo de Abbagnano,
a “ciência primeira”12. Muito embora haja
divergências quanto à aplicabilidade do
termo ciência, poderíamos dizer que a
metafísica busca ser o fundamento de todo
e qualquer modo de conhecer. Logo, seria
uma espécie de baliza, de regra retora do
saber e, também, do conhecer.

Em virtude das diversas circunstâncias
históricas, o saber se divide em diversos
campos autônomos, sendo a metafísica a
base primeira de todos eles. Parece que há,
de certo modo, uma inserção da idéia de
validade no saber baseado na metafísica.
Todavia, o termo validade possui outras
formas de entendimento dentro da seara
jurídica e, mais especificamente, do garan-
tismo jurídico de Luigi Ferrajoli. Max Scheler
chega a dizer que o aprimoramento dos
métodos filosóficos contribuem para a
abordagem de questões metafísicas, essen-
ciais à filosofia, sendo como uma forma de
se perceber uma filosofia primeira, com
bases metafísicas13.

Tais ramos do saber teriam áreas autô-
nomas de investigação, mas, por virem todos
da idéia de metafísica, teriam, sempre, um
tronco comum a todas elas. Enfim, há um
campo de inter-relação entre tais formas de
conhecer, o que é, sem dúvida, um corolário
da idéia de metafísica na filosofia.
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Assim, todas as formas de conhecer
buscavam, em síntese, em uma “ciência
primeira” todas as causas, todos os princí-
pios basilares das formas de conhecer e os
demais problemas que estariam em uma
forma comum a todas as ciências. Assim, a
metafísica daria a base comum de funda-
mentação de todas as ciências. No dizer de
Abbagnano, seria uma “enciclopédia de
ciências”14. E, claro, tal metafísica também
teria por intuito o esclarecimento acerca do
objeto das ciências15. É exatamente em tal
contexto que começam a surgir as preocupa-
ções ontológicas.

Há variações de entendimento do termo
“metafísica” no decorrer da História, muito
embora todas elas buscando caracterizá-la
como esse fundamento primeiro e comum a
todas as ciências, conforme exposto supra .
Assim, podemos enquadrar a metafísica em
três aspectos: como teologia, como ontologia
e como gnoseologia. Miguel Reale busca
uma síntese entre essas duas últimas formas
de conhecer, no que ele denomina ontogno-
seologia. Afirma Reale que, na verdade, a
busca de uma ontologia tem por finalidade
sempre uma atividade de conhecimento, e
vice-versa16.

 A metafísica teológica sempre existe
quando se busca a base das ciências em um
ente único e perfeito, que impõe formas
primeiras que também são perfeitas. Ou seja,
o objeto da metafísica seria, em suma, “o ser
mais elevado e perfeito”17. Assim, tal forma
de pensamento metafísico ocorre sempre a
partir da correlação porventura existente
entre uma ciência e um ente.

No que diz respeito à metafísica como
teologia, parece que se consubstancia em
uma análise dita primitiva do fenômeno do
ser e do conhecer. Tal primitivismo não é,
em absoluto, um juízo de valor, mas sim uma
constatação fática. Tal assertiva tem funda-
mento na fixação da idéia de modernidade
como sendo a possibilidade de distinção
entre as diversas formas existentes de
produção do conhecimento18. No mundo
jurídico, o direito – se pudéssemos estabelecer
uma ontologia mediante um parâmetro

estritamente procedimental – será tanto mais
moderno quanto mais distinto ele for dos
demais enunciados prescritivos éticos19. Já
a metafísica como ontologia seria um ponto
de observação filosófica mais próprio de
nossa análise.

A metafísica ontológica busca a idéia de
uma análise última no ser em si, o que para
muitos filósofos daria a impressão de que
estabelecer uma série de objetos de análise
por parte de um sujeito configuraria uma
ontologia. Todavia, em um viés mais amplo,
a ontologia seria uma forma de manifestar
os fundamentos do ser, ou seja, algo que
nenhuma ciência pode deixar de ter. Logo,
inclui-se aí a idéia de essência do ser, que
seria fundamental a toda e qualquer forma
de conhecer, havendo, então, uma equiva-
lência entre as idéias de metafísica e de
ontologia.

 Todavia, há o reconhecimento de que
existem modos particulares de ser, muito
embora tais formas localizadas sejam uma
conseqüência dos meios metafísico-ontoló-
gicos mais gerais. O direito possuiria, por
seu turno, sua própria ontologia, desde que
baseada em princípios mais gerais, que
serviriam não apenas a ele, mas a todas as
formas de ser e conhecer. Existe, pois, para
essa forma peculiar de pensamento, uma
“necessidade do ser”20. E, por existir tal
necessidade, a idéia de essência seria
própria da metafísica. A questão que poderia
ser debatida deveria, então, girar em torno
da possibilidade ou não de haver mais de
um significado à idéia de essência. Todavia,
vale ressaltar que tal idéia de essência,
mesmo que com um sentido único, não dá à
ciência um caráter sublime, como havia na
metafísica religiosa; trata-se, apenas, de se
estabelecer a explicação das próprias coisas
existentes.

A retórica busca exatamente trazer
aspectos de persuasão para formar, às vezes,
por meio de uma construção filosófica, uma
essência mutável, o que é, desde já, questio-
nável, pois o resultado de uma construção
retórica não é um dado a priori , como os
enunciados ontológicos pretendem ser.
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Como vimos, as fronteiras entre a retórica e
a ontologia como “tipos ideais” não são tão
rígidas assim, muito embora haja campos
autônomos de análise de ambas as formas
de pensamento.

Com a separação entre ontologia e
teologia, percebe-se que algumas teorias
ocupadas com indagações ontológicas se
voltam cada vez mais para o mundo empí-
rico, no sentido de que a essência é demons-
trada mediante uma observação repetitiva e
constante da experiência. Desse modo, para
alguns, as preocupações ontológicas passam
a ser compreendidas como uma forma de
conhecimento da essência por meio do
mundo empírico, buscando trazer a onto-
logia à experiência. Todavia, seu pano de
fundo nunca se altera: a busca, a partir de
paradigmas epistemológicos os mais diver-
sos, de dados a priori que seriam pontos de
partida inexoráveis para a determinação da
essência ou conteúdo de um determinado
objeto – como o direito, por exemplo – a partir
de formas específicas de se conhecê-lo.

A ontologia, pois, para alguns, seria a
própria filosofia, mas, para outros autores,
a ontologia seria uma espécie do gênero
filosofia, assim como a epistemologia e a
axiologia.

No que tange à metafísica, se a enten-
dermos como ontologia, os conceitos são
equivalentes, pois toda forma de razão
primeira para as demais formas de conheci-
mento viria da essência do ser. Por outro
lado, parece-nos que a ontologia seria uma
das formas de abordar a metafísica, pois esta
pode ser fundamentada por meio de outros
argumentos que não estão estreitamente
vinculados à essência, como no caso de uma
metafísica com base na religião, por exemplo.

2.2. A ontologia nas teorias clássicas do
direito: a teoria dos objetos na filosofia do

direito

A partir da análise do fenômeno ontoló-
gico na filosofia geral, buscaremos agora
observar como o direito se utilizou, e ainda
se utiliza, da noção de ontologia em seus
postulados, especialmente no que tange à

teoria clássica de abordagem, bastante
peculiar e de certa forma uníssona no
tratamento do tema.

No entender de Miguel Reale, o ser e o
conhecer estão intimamente interligados,
são conceitos correlatos. Com efeito, o
referido autor estabelece duas formas de
acepção do termo “ontologia”21. Em um
sentido amplo, a ontologia seria a forma de
determinação do ser e, de uma maneira mais
restrita, a relação do ser com o conhecer, ou
seja, ontognoseologia. Em ambas as pers-
pectivas, o autor, com base em Edmund
Husserl, trabalha a questão ontológica
dentro da teoria husserliana dos objetos,
chamadas “ontologias regionais”22 por
Cossio, tão utilizada para caracterizar os
fenômenos, especialmente o mundo jurídico.
Logo, os objetos que podem ser percebidos e
conhecidos na experiência são classificados
como ideais, naturais e culturais. Alguns,
ainda, incluiriam os objetos metafísicos.
Muito embora existam críticas a serem feitas
a tal forma de ontologia fenomenológica,
vale a sua exposição inicial para uma
apreciação crítica a posteriori.

Por objetos naturais, físicos ou psíquicos,
entendem-se aqueles que existem a partir de
dados concretos, perceptíveis mediante
uma observação de fatos e das emoções. Os
átomos, por exemplo, seriam objetos natu-
rais físicos; por outro lado, os sentimentos e
emoções estariam qualificados como objetos
naturais psíquicos. Há quem pense o direito
como objeto natural. Pontes de Miranda23,
por exemplo, afirma que o direito é fruto do
fenômeno da vida. Logo, Pontes não restringe
o direito ao ser humano, o que leva a crer
que pode surgir direito nas plantas, musgos,
líquens, plânctons etc.

Já os objetos ideais seriam aqueles que
existem pelo fato de serem pensados pela
mente humana. Logo, não possuem exis-
tência corpórea, nem são percebidos como
emoções, mas sim são criados pelo intelecto
humano. Uma circunferência, por exemplo,
não existe na experiência; apenas se esta-
belece uma representação gráfica de sua
idéia formulada mentalmente. Os números
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matemáticos não existem além da mente;
todavia, a sua utilização se faz fundamental
para a compreensão de certos fenômenos
físicos e químicos.

Como exemplo de tentativa de observa-
ção do direito como objeto ideal, o positi-
vismo normativista kelseniano é o mais
significativo. Todavia, há divergências
doutrinárias a respeito; para alguns, Kelsen
não veria a norma como objeto ideal apenas.
Porém, a vinculação do direito ao Estado
seria uma forma de caracterizar tal direito
como um objeto ideal, haja vista que a
própria idéia de Estado é em si um produto
da mente, em virtude de o Estado ser um
ente abstrato, criado para regulamentar o
direito e todo o direito. Kelsen, como
expoente do normativismo, reduz o direito
ao Estado e, conseqüentemente, às normas
jurídicas, próprias do intelecto humano 24.

Por outro lado, os chamados objetos
culturais25 pressupõem a sua verificação
empírica, ou seja, perceptível por meio dos
órgãos dos sentidos. Além de ser um dado
empírico, há sobre tal objeto uma carga
valorativa para a concretização de sua
essência. Assim, o direito como objeto
cultural poderia ser enquadrado a partir da
própria teoria tridimensional do direito, de
autoria do Prof. Miguel Reale26, bem como a
partir da chamada teoria egológica do
direito, de Carlos Cossio27.

Uma análise da teoria tridimensional do
direito e da teoria egológica do direito requer
um estudo muito mais profundo, o que não
é o nosso intuito neste trabalho. Vale
ressaltar que, pela primeira teoria, o profes-
sor Reale observa a realidade jurídica a
partir da observação dos fatos sociais e dos
respectivos juízos de valor feitos em relação
a eles. Por exemplo, a repugnância de certo
modo generalizada que existe por certos atos
e fatos, como o canibalismo.

Todavia, os elementos fato e valor, apesar
de claramente perceptíveis no seio social,
ainda não podem trazer conseqüências
jurídicas, haja vista que, para tanto, há que
existir mais um elemento, eminentemente

formal: a norma, mais especificamente a
norma jurídica.

Assim, para que um determinado fato/
ato seja considerado jurídico, ele deve estar
consubstanciado no trinômio fato/valor/
norma , especificamente a norma jurídica
emanada ou tutelada pelo Estado.

Já a teoria egológica cossiana estabelece
a conduta como centro do objeto do direito,
ao contrário da teoria kelseniana, na qual o
direito se resumiria à norma jurídica estatal.
A própria teoria da norma jurídica em
Cossio estabelece uma disjunção, na qual,
ocorrendo a conduta lícita ou a ilícita, houve
uma incidência normativa sem hierarqui-
zação entre elas (endonorma e perinorma).
Já Kelsen estabelece, entre as normas
secundária e primária, uma hierarquia,
sendo o essencial para o direito a norma
primária, e a secundária, um mero artifício
lógico para se alcançar o verdadeiro objeto
do direito: a norma, advinda do Estado, que
prescreve a conduta ilícita e suas conse-
qüências. Assim, para Cossio, o objeto
verdadeiro do direito seria a conduta
normatizada, sendo a norma jurídica um
mero instrumento formal para moldar e
adequar condutas sociais, levando-se ao
adágio segundo o qual toda conduta que
não está juridicamente proibida está juridi-
camente permitida.

2.3. Análise crítica e novas formas de estudo

A forma de estudo da ontologia tal como
colocada acima traz uma série de pro-
blemas. A divisão das chamadas ontologias
regionais, na verdade, é apenas uma forma
de demonstrar quais são os tipos de objetos
que existem e quais são, entre eles, os que
podem ser conhecidos. Muito embora tal
forma de pensar ainda seja muito adotada
no ensino de teoria do direito nas Faculdades
brasileiras, ela, na verdade, nada esclarece.
Afirmar que um objeto só pode ser conhecido
em virtude do pensamento não traz em si
nenhum caráter essencial a ele. Ou seja, o
fato de o direito, para uns, ser um objeto
natural, ideal ou cultural não dá a ele, em
nenhuma dessas formas, uma essência
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específica, apenas traça formas de conheci-
mentos distintos para o direito. Enfim, fica-
se apenas no mero campo descritivo-
fenomenológico, sem um aprofundamento
da idéia de essência e de ontologia.

Claro que é extremamente tentador aos
filósofos do direito efetuarem uma redução
dos problemas essenciais do direito a tais
categorias, o que, para eles, resolveria o
problema da ontologia jurídica. Outros, de
maneira distinta, buscam investigar se o
direito pode ou não ser enquadrado em tais
tipos de objetos, o que é, sem dúvida, uma
indagação de maior monta.

Podemos dizer, então, que o estudo
ontológico mais cultuado pelo direito é o que
menos traça parâmetros para a fixação de
uma ontologia jurídica, o que pode ser
paradoxal, mas é o que de certo modo ocorre.
Descontentes, pois, com essas “ontologias
regionais”, a preocupação dos filósofos do
direito passa a ser traçar novos rumos ao
estudo do direito. A tarefa, agora, é buscar a
fixação de dados ontológicos sem empregar
o termo “ontologia” propriamente dito, mas
sim mediante outras formas de investigação
de problemas jurídicos, como o positivismo
jurídico e o jusnaturalismo, como já faziam
os antigos. A busca de dados a priori, assim,
existe muito antes da fenomenologia de
Husserl, a partir do estudo de problemas
clássicos da filosofia, em especial da
filosofia do direito.

 3. “Ética da tolerência” e ontologia
jurídica: caminhos possíveis

3.1. Ontologia na realidade jurídica
subdesenvolvida

O problema da ontologia, além de ser um
árduo ponto de discussão na filosofia,
também possui uma importância fun-
damental na teoria do direito. A base teórica
do direito é de fundamental importância
para que se possam fazer análises diversi-
ficadas e conectadas a problemas sócio-
jurídicos de extrema relevância nos dias de
hoje.

Além do mais, os matizes ontológicos
que nortearam a filosofia do direito sempre
foram os mais variados. Tais pontos de
análise buscam, cada qual ao seu modo,
uma ontologia jurídica. Todavia, o problema
está exatamente na necessidade ou não de
uma ontologia no direito.

A teoria do garantismo jurídico, elabo-
rada por Luigi Ferrajoli28, busca unir ambas
as perspectivas, a tradicional e a crítica, para
buscar uma ontologia específica: a dos
direitos fundamentais como base e conteúdo
substancial de toda e qualquer forma de
direito válido. Ferrajoli busca na teoria
tradicional os conceitos de validade e de
elemento formal do direito, este último
extraído diretamente da teoria pura do
direito. Das teorias críticas ao direito
dogmático, entre as quais o direito alterna-
tivo, Ferrajoli busca uma fixação do direito
não mais como forma (Kelsen), mas também
com o seu elemento substancial, muito
embora a idéia de legalidade está, para ele,
intrínseca ao direito. Enfim, é uma tentativa
de união de perspectivas a princípio
opostas, com a finalidade de se traçar um
paradigma ao direito. E, como toda ontolo-
gia é uma forma de se estabelecer para-
digmas, o que se busca – mas não se alcança
– é a fixação de uma ontologia jurídica a
partir da junção dos elementos formal e
substancial característicos do direito.

Ocorre que, na realidade subdesenvol-
vida, cada vez mais difícil fica a tarefa de se
estabelecer uma ontologia. Se a fixação de
conteúdo tem por objetivo a emancipação
de direitos para alguns, ela também pode
transformar o intérprete e o interessado pelo
direito em um escravo de si mesmo e dos
elementos ontológicos.

O chamado direito subdesenvolvido
demonstra claramente uma complexidade
social intensa. Além do surgimento da
distinção entre o direito e as demais ordens
normativas éticas, há uma enormidade de
formas de solução de conflitos no meio
social, quase sempre ocasionadas pela
inércia do Estado em solucionar os conflitos
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existentes no mundo social, cada vez mais
intensos e sem soluções do direito oficial.

Logo, as formas não-oficiais de solução
de problemas são hoje a regra de países
subdesenvolvidos, o que faz com que exis-
tam mil formas distintas de direito em um
mesmo espaço territorial, como bem estabe-
lece Boaventura de Sousa Santos29. Tal
pluralidade jurídica nos faz ter em mente
que as múltiplas possibilidades afastariam
a idéia de uma ontologia jurídica nos países
subdesenvolvidos, restando apenas uma
abertura retórica para o fundamento de
legitimidade das decisões a partir de uma
estruturação competente do uso das pala-
vras como formas de dominação.

 Todavia, como bem explicita Adeodato,
tal estrutura de pensamento, por criar um
dado a priori, também seria uma forma de
ontologia, mesmo que reconhecendo a
pluralidade. Então, afirmar que não existe
uma ontologia seria, paradoxalmente, uma
ontologia, por ser um enunciado com preten-
sões de verdade inquestionável30, assim como
as leis e comandos estatais, por exemplo.

Não haveria, pois, espaço à ontologia?
Talvez uma ética da tolerância possa ser
uma forma de tentar conciliar perspectivas
ontológicas e retóricas.

3.2. Por uma união entre perspectivas
ontológicas e retóricas no direito: o problema

da “ética da tolerância”

Como visto anteriormente, existe um
problema grave na filosofia do direito em
conciliar problemas de segurança e de
justiça na caracterização do objeto direito.
Tal problema está exatamente na tentativa
de conciliar uma idéia de conteúdo ao
direito, eminentemente na busca de uma
ontologia, como propõe Cláudio Souto31, com
a possibilidade de que esse conteúdo
responda aos anseios sociais e às neces-
sidades da coletividade, cada vez mais
alheia ao processo de conquistas efetivas de
direitos.

Todavia, fixar conteúdos, como já
salientado nessas considerações finais, não
estabelece uma possibilidade de mutação –

pois os dados colhidos seriam paradigmas
fixos – e, por conseguinte, pode-se, com outro
viés epistemológico, cometer os mesmos
erros do positivismo exegético e do jusnatu-
ralismo: a fixação de dogmas inquestioná-
veis como sendo o conteúdo do direito em
si32. A tendência, ao que parece, não é o
apego a maniqueísmos, mas sim à necessi-
dade de uma pluralidade de possibilidades
de uma ontologia jurídica, havendo a inter-
relação entre a ontologia e a retórica.

Se se quer ainda falar em ontologia, não
se pode mais fazê-lo na forma tradicional,
ou seja, de imposição de verdades absolutas
como o fundamento de legitimidade do
direito e do poder. O que se propõe, então, é
uma revisão do conceito de ontologia no
direito; uma ontologia mutável, capaz de
abarcar as diferenças existentes a partir dos
fundamentos de argumentação traçados
pelos conflitantes.

Tal postura, claro, prejudica a investiga-
ção do problema da segurança no direito,
haja vista que, sem as normas jurídicas,
estatais ou não, inexistem referenciais de
aplicação do direito para resolver conflitos
sociais. Mesmo que a admissão da plurali-
dade possa, para alguns, ser uma forma de
abandono completo da ontologia, assim não
pensamos, haja vista que os enunciados, em
geral, buscam sempre manifestar uma idéia
de verossimilhança do que se quer dizer, ou
seja, de dados que busquem, por si sós, ser
considerados verdadeiros. Por conseguinte,
a oração “o direito deve assumir a plurali-
dade de possibilidades de sua determina-
ção” é, também, uma ontologia, por buscar
transmitir a verossimilhança do que foi
informado 33. Enfim, há uma junção de
perspectivas ontológicas e retóricas na
caracterização do direito.

Como uma forma de coadunar os pro-
blemas gerados pela ontologia e efetuar sua
respectiva junção com a retórica, Adeodato
surge com a proposta de uma “ética da
tolerância”, que busque exatamente respei-
tar a diversidade, servindo as normas do
direito positivo como forma de auferir a
segurança necessária ao direito e os espaços
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argumentativos como claramente existentes
em respeito à diversidade de formas de
percepção do jurídico.

Enfim, a ética da tolerância seria uma
maneira de não se fixar na ontologia
generalizante dos jusnaturalismos e positi-
vismos até então imperantes na filosofia do
direito. O eixo da ontologia se modifica,
criando espaços para as possibilidades de
uso de estruturações retóricas para a solução
dos conflitos. Ou seja, uma idéia de essência
mutável, a partir de um referencial normativo
preexistente, mas concatenado a problemas
concretos que precisam ser solucionados,
sendo o direito uma forma de resolver os
problemas comuns existentes, os topoi. Daí
o nome tópica, estabelecida no direito por
Theodor Viehweg.

Todavia, a ética da tolerância enfrenta
problemas de manipulação na mesma
ordem sofrida pelo garantismo jurídico. Ou
seja: a questão da manipulação das normas
que funcionariam como ponto de partida.
Mas o que se busca é a união do ponto de
partida ao problema concreto, que pode ser
solucionado de inúmeras maneiras possíveis.
Mesmo assim, o espaço retórico permite que
aquele que tem bom uso de sua persuasão
faça prevalecer sua opinião, pouco impor-
tando o fato de ela ser ou não adequada a
ideais democráticos ou a formas de inserção
e conquistas de direitos sonegados.

Parece, pois, que o direito, realmente, não
possui nenhum conteúdo específico. Não há
como reduzir a complexidade do direito a
palavras que especifiquem uma única e
correta idéia do que ele vem a ser. Sendo
assim, o espaço para a argumentação seria
algo inexorável, ontológico, mesmo. Toda-
via, toda ontologia tem seus problemas,
como salientamos supra. Estamos diante de
mais uma aporia filosófica no direito.
Existem possibilidades de reversão das
aporias mencionadas?

3.3. Possibilidades de discussão para o futuro

A grande batalha do teórico do direito é
enfrentar os problemas sugeridos acima.
Temos plena convicção que, em um trabalho

dessa ordem, não poderíamos chegar a
conclusões mais esclarecedoras do fenômeno
jurídico, muito embora a intenção tenha sido
a de fomentar o debate. E a discussão de
temas tão inesgotáveis de perquirições e, por
isso mesmo, longe de conclusões – que
seriam uma forma de estabelecer ontologias
– já é uma grande vitória para o aprimora-
mento intelectual daqueles que têm interesse
pelo direito; um direito vivo, que porém nem
sempre consegue mostrar a sua cara; um
direito consagrador ou tolhedor de bens e
liberdades; uma forma de conhecimento que
existe desde que somos seres sociais.

A tentativa de expor as idéias em filosofia
do direito já provoca inquietação e formas
diversas de pensar. Que tenhamos, também,
uma ética da tolerância com as formas
divergentes de pensamento, que, mais do
que contestar academicamente, colaboram
para o engrandecimento do debate e para o
aprofundamento de questões desde sempre
debatidas pela filosofia e pelo direito.

Logo, os espaços sociais sempre trazem
em si formas de direito. A imposição de
modelos rígidos e que se legitimam por si
sós pode, fatalmente, levar o direito a ser
uma forma de dominação sem a preocupação
com a diversidade, com a pluralidade e com
a compexidade próprias do meio jurídico-
social34. Mas, como vimos, a pluralidade, por
ser forma, também pode ser manipulada,
mas que as possibilidades de argumentação
existam. E, num Estado de Direito frágil
como o do Brasil, a capacidade plena de
argumentar já seria, como de fato é, uma
grande vitória; não que tal conquista possa
ser considerada o último estágio de aferições
de direitos, mas sim o pontapé inicial para
que possamos celebrar outras conquistas
sociais. E o direito é um excelente aliado para
almejar tais objetivos.
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O art. 8º, inciso I, letra b, do Regimento
Interno do TJDFT dispõe que compete ao
Conselho Especial processar e julgar, ori-
ginariamente, nos crimes comuns e de res-
ponsabilidade, os Membros (Promotores
de Justiça) do Ministério Público do Dis-
trito Federal e dos Territórios (MPDFT),
ressalvada a competência da Justiça Elei-
toral. A referida disposição regimental é de
duvidosa constitucionalidade.

Nos termos do art. 108, inciso I, letra a,
segunda parte, da Constituição da Repúbli-
ca, compete aos Tribunais Regionais Fede-
rais processar e julgar, originariamente, nos
crimes comuns e de responsabilidade, os
membros do Ministério Público da União,
ressalvada a  competência  da Just iça
Eleitoral.

De acordo com o art. 128, inciso I, letra d,
da Constituição da República, o Ministério
Público da União compreende, entre outros,
o Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios. No mesmo sentido: art. 24, inci-
so IV, da Lei Complementar nº 75, de 20 de
maio de 1993.

Consoantemente, a Lei Complementar nº
75/93, em seu art. 18, inciso II, letra c, esta-
belece como prerrogativas dos membros do
Ministério Público da União que oficiem
perante juízos de primeira instância ser pro-
cessado e julgado, nos crimes comuns e de
responsabilidade, pelos Tribunais Regio-

Da competência para processar e julgar
crimes praticados por promotores de justiça
do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios

Anildo Fabio de Araujo

Anildo Fabio de Araujo é Advogado e Téc-
nico Processual do Ministério Público da União,
Especialista em “Ordem Jurídica e Ministério
Público” e em “Direito Processual Civil”.
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nais Federais, ressalvada a competência da
Justiça Eleitoral.

A Lei de Organização Judiciária do Dis-
trito Federal e dos Territórios (Lei nº 8.185/
91, art. 8º, inciso I, letra b, especialmente) não
dispõe sobre tal competência.

Assim, o ordenamento constitucional e
infraconstitucional destina aos Tribunais
Regionais Federais a competência para pro-
cessar e julgar os membros do Ministério
Público da União, incluindo-se aqui os mem-
bros do MPDFT, nos crimes comuns e de
responsabilidade, ressalvada, apenas, a
competência da Justiça Eleitoral.

O TJDFT, com base no art. 96, inciso III,
da Constituição Federal, julgou ser compe-
tente para ação penal contra membro do
MPDFT, tendo alguns desembargadores se
posicionado favoráveis ao teor da regra do
art. 108, inciso I, letra a, do Texto Supremo
(Ação Penal nº 013/89, Rel. Des. Luiz Clau-
dio Abreu). O TJDFT reafirmou sua compe-
tência: “Compete ao egrégio Tribunal de Jus-
tiça do Distrito Federal e Territórios, nos ter-
mos da Lei de Organização Judiciária, da
Constituição Federal e do Regimento Inter-
no, o julgamento dos atos praticados por
membro do Ministério Público do Distrito
Federal e dos Territórios” (Embargos de
Declaração no Habeas Corpus, processo nº
1998.00.2.0014403, Acórdão nº 111.568, Rel.
Des. Lécio Resende).

Esse entendimento é compartilhado pelo
ex-Procurador-Geral da República, Aristi-
des Junqueira (in “Revista da Fundação Es-
cola Superior do Ministério Público do Dis-
trito Federal e dos Territórios”, Ano 1, nº 1,
Brasília, jul./set. de 1993, p. 22), verbis:

“É de se observar que três são os
foros por prerrogativa de função dos
membros do Ministério Público da
União. Se se tratar do Procurador-Ge-
ral da República, a competência será
do Supremo Tribunal; se for membro
do Ministério Público da União que
oficie perante tribunais, competente
será o Superior Tribunal de Justiça; e
os demais serão processados e julga-

dos pelo Tribunal Regional Federal da
região em que estiverem lotados.

Como o Ministério Público do Dis-
trito Federal está compreendido no
Ministério Público da União (art. 128,
I, d), poder-se-ia concluir que seus
membros, se autores de infração pe-
nal, seriam processados e julgados
pelo Superior Tribunal de Justiça ou
Tribunal Regional Federal, e não pelo
Tribunal de Justiça.

Mas, a norma especial, contida no
artigo 96, III, arreda tal conclusão, por-
que dispõe que compete privativa-
mente ao Tribunal de Justiça julgar os
juízes estaduais e do Distrito Federal
e Territórios, bem como os membros
do Ministério Público, nos crimes co-
muns e de responsabilidade, ressal-
vada a competência da Justiça Eleito-
ral.

Portanto, ao Tribunal de Justiça do
Distrito Federal compete julgar os
membros do Ministério Público do
Distrito Federal.”

Todavia, o Tribunal Regional Federal da
1ª Região (Queixa-crime n. 95.01.04557-9/DF,
Rel. Juiz Carlos Fernando Mathias, Plená-
rio. Por maioria. Decisão: 20/04/95. Publi-
cada no Diário da Justiça, Seção 2 , dia 08.06.95,
p. 35.722) já firmou entendimento no senti-
do de que é o juízo competente para julga-
mento dos membros do Ministério Público
do Distrito Federal e dos Territórios nos cri-
mes comuns e de responsabilidade, verbis:

“EMENTA: Constitucional. Penal.
Competência para julgamento dos
membros do Ministério Público do
Distrito Federal e dos Territórios nos
crimes comuns e de responsabilida-
de. Imunidade judiciária. Crimes con-
tra a honra no exercício da advocacia.
Tipificação de delito.

I– A interpretação sistemática dos
arts. 108, I, a, e 128, I, d, da Lei Funda-
mental e mais o disposto no art. 18, II,
c, da Lei Orgânica do Ministério Pú-
blico da União (Lei Complementar
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75/93) e no art. 2º, parágrafo único,
da Lei Orgânica Nacional do Minis-
tério Público (Lei 8.625/93), conduz à
competência do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região, para julgar, nos
crimes comuns e de responsabilidade,
ressalvada a competência da Justiça
Eleitoral, os membros do Ministério
Público do Distrito Federal e dos Ter-
ritórios que oficiem perante juízes de
primeira instância, sem embargo da
letra fria do art. 96, III, da Constituição.

(...)”
O entendimento do ex-Procurador-Geral

da República, apesar de salutar, merece ser
analisado. Compreendo que o art. 96, III, da
Constituição da República não é norma es-
pecial e sim genérica e aplica-se aos Esta-
dos. Já o art. 108, inciso I, letra a, é específi-
co, aplicável ao Ministério Público da
União, inclusive ao Ministério Público do
Distrito Federal e dos Territórios, sendo o
Tribunal Regional Federal da respectiva re-
gião em que estiverem lotados a Corte com-
petente para processar e julgar os membros
do Ministério Público do Distrito Federal e
dos Territórios.

O Superior Tribunal de Justiça ainda não
analisou essa competência, embora demons-
tre ser favorável à Justiça distrital, que  é
federal, especializada e sediada no Distrito
Federal1. Para o Colendo Tribunal Superior,
a competência penal se estende aos crimes
dolosos contra a vida, visto que a compe-
tência em razão da pessoa (foro privilegia-
do) suplanta a competência em razão da
matéria. Nesse sentido: HC nº 3.316-PB, Rel.
Luiz Vicente Cernicchiaro2, verbis:

“HC – CONSTITUCIONAL – TRI-
BUNAL DO JÚRI – PROMOTOR PÚ-
BLICO – COMPETÊNCIA – A Consti-
tuição da República reeditou a insti-
tuição do Tribunal do Júri, atribuin-
do-lhe competência para processar e
julgar os crimes dolosos contra a vida
(art. 5º, XXXIX). A Carta Política,
igualmente, estabeleceu ser da com-
petência do Tribunal de Justiça pro-

cessar e julgar os membros do Minis-
tério Público, nos crimes comuns e elei-
toral (art. 96, III). Interpretação siste-
mática da Constituição (norma espe-
cial derroga norma geral) autoriza
concluir, porque o homicídio é crime
comum, ser da competência do Tribu-
nal de Justiça processar e julgar Pro-
motor Público acusado desse delito.”

Tratando-se de crime eleitoral, a compe-
tência é da Justiça  Eleitoral, no caso, do Tri-
bunal Regional Eleitoral do Distrito Fede-
ral. Este  posicionamento decorre do enten-
dimento do Superior Tribunal de Justiça3 e
do Tribunal Superior Eleitoral4.

Mas o Supremo Tribunal Federal, guar-
dião da Constituição Federal, é quem pode-
rá fixar a competência para julgar os crimes
comuns, caso o legislador federal não se adi-
ante em explicitá-la.

O meu posicionamento anterior era no
sentido de que era  necessário adequar o Re-
gimento Interno do TJDFT ao Texto Consti-
tucional e à Lei Complementar nº 75/93, su-
primindo do art. 8º, inciso, I, letra b, a com-
petência do Conselho Especial do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e dos Territó-
rios para processar e julgar, originariamen-
te, os membros do Ministério Público do
Distrito Federal e dos Territórios.

Contudo, atualmente entendo e defendo
que a competência para processar e julgar
os membros do Ministério Público do Dis-
trito Federal e dos Territórios (leia-se: Pro-
motores de Justiça) é do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios, por ques-
tões funcionais, pois seria incômodo exigir que
o Procurador-Geral de Justiça do Distrito
Federal e Territórios se deslocasse aos Tri-
bunais Regionais Federais, da respectiva
região onde ocorreu o crime (lato sensu ,
abrangendo também as contravenções, bem
como os delitos tentados) para o oferecimen-
to da denúncia, transação penal, suspen-
são condicional do processo, etc. Além dos
gastos financeiros e óbices à célere presta-
ção jurisdicional, não é razoável destinar
essa competência aos Tribunais Regionais
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Federais, visto que o Procurador-Geral de
Justiça exerce suas atividades institucionais
no Distrito Federal, onde tem o seu domicí-
lio. Ademais, a maioria das ações penais são
públicas, cabendo ao Chefe do Parquet  do
Distrito Federal e Territórios a iniciativa da
persecução penal em juízo, oferendo a de-
núncia, propondo a suspensão condicional
da pena, etc.

Ademais, a Lei de Organização Judiciá-
ria do Distrito Federal e dos Territórios an-
terior (Lei nº 6.750, de 10 de dezembro de
1979) destinava ao Tribunal de Justiça a
competência para processar e julgar, origi-
nariamente, nos crimes comuns e de respon-
sabilidade, ressalvada a competência da
Justiça Militar, da Justiça Eleitoral e do Tri-
bunal do Júri, os membros do Ministério
Público do Distrito Federal e dos Territórios
(art. 9º, inciso I, letra “a”). Portanto, histori-

Notas
1Veja: CC nº 12.282-DF, Rel. Min. Antônio Tor-

reão Braz; CC nº 14.396-DF, Rel. Min. César Asfor
Rocha; e HC nº 4.442-DF, Rel. Min. Cid Flaquer
Scartezzini.

2 STJ, Sexta Turma, em 18.04.95. Publicado no
Diário da Justiça, seção 1, dia 10.03.97, p. 5.996.

3 Conflitos de competência nos 1.005/SP, 1.265/
SP e 1.447.

4 Resolução nº 17.731. In: Revista de Jurisprudên-
cia do TSE, v. 4, n. 1, jan./mar. 1993. p. 262., e
Acórdãos n. 10.902, de 19.09.89.

camente, a competência é do Tribunal de
Justiça local.

Em face do exposto, torna-se necessário
emendar a Constituição Federal de 1988,
consagrando expressamente, no art. 96, in-
ciso III, a competência do Tribunal de Justi-
ça do Distrito Federal e dos Territórios para
processar e julgar os Promotores de Justiça
do Distrito Federal e Territórios.
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