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Ao tecer considerações sobre este tema,
julgo necessário repensar conceitos e prin-
cípios básicos do Direito Processual Civil,
visando a adequá-los às exigências dos
tempos modernos. Para tanto, farei singe-
las reflexões a respeito da matéria, a tra-
duzirem as preocupações de quem, após
mais de trinta anos de estudos do Direito,
visualizou-a sob a ótica da advocacia, do
Ministério Público, do magistério univer-
sitário e da magistratura.

O Estado, ao vedar, salvo em casos ex-
cepcionais, a autotutela dos direitos, cha-
mou a si a tarefa de solucionar os confli-
tos intersubjetivos de interesses, fazendo-
o mediante o processo. Todavia, a doutri-
na processual, desenvolvida a partir de
fins do século passado, teve basicamen-
te uma concepção individualista dos
litígios. Por isso, entre outros princípios,
conferir legitimação para a causa aos ti-
tulares do direito subjetivo violado e limi-
tar os efeitos da coisa julgada às partes da
demanda: a sentença faz coisa julgada às
partes entre as quais é dada, diz o art.
472 do CPC.

Essa concepção individualista do pro-
cesso ficou superada, mostrando-se insu-
ficiente para atender às exigências dos
tempos modernos, de uma sociedade de
massa cada vez mais consciente dos seus
direitos, embora a grande maioria dos seus

As novas tendências do Direito Processual
Civil

Antônio de Pádua Ribeiro

Antônio de Pádua Ribeiro é Ministro Presi-
dente do Superior Tribunal de Justiça.
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membros sinta-se, na prática, impossibili-
tada de exercitá-los pela dificuldade de
acesso aos órgãos componentes do siste-
ma judiciário. Daí o surgimento do fenô-
meno da litigiosidade contida ou, até mes-
mo, cada dia com mais freqüência, o uso
do meio de solução de conflitos próprio
das sociedades primitivas, a violência , fa-
zendo-se justiça pelas próprias mãos.

É, pois, preciso repensar a Justiça. E, no
desempenho dessa tarefa, é imperativo
que se considerem não apenas, como até
aqui tem acontecido, os operadores do sis-
tema judiciário, mas, especialmente, os con-
sumidores da Justiça. Não se pode olvidar
que, no regime democrático, a atuação
precípua do Estado, mediante os seus
órgãos, há de visar sempre à afirmação da
cidadania . De nada adianta conferirem-se
direitos ao cidadãos se não lhes são dados
meios eficazes para a concretização des-
ses direitos.

As idéias sobre a matéria vêm sendo
desenvolvidas em países da Europa e da
América, em torno do que se convencio-
nou chamar “acesso à justiça”, sendo
relevantes, a respeito, os sucessivos traba-
lhos publicados por Mauro Cappelletti e
Vittorio Denti.

Em suma, o que pretende essa corren-
te de pensamento é “a abertura da ordem
processual aos menos favorecidos da for-
tuna e à defesa de direitos e interesses su-
pra-individuais, com a racionalização do
processo”, que “quer ser um processo de re-
sultados, não um processo de conceitos ou
de filigranas”. O que se busca é a efetivi-
dade do processo , sendo indispensável,
para isso, “pensar no processo como algo
dotado de bem definidas destinações ins-
titucionais e que deve cumprir os seus ob-
jetivos sob pena de ser menos útil e tor-
nar-se socialmente ilegítimo” (Cândido
Rangel Dinamarco). Acesso à justiça é o
acesso à ordem jurídica justa, no dizer de
Kazuo Watanabe. “Não tem acesso à jus-
tiça aquele que sequer consegue fazer-se
ouvir em juízo, como também todos os que,

pelas mazelas do processo, recebem uma
justiça tarda ou alguma injustiça de qual-
quer ordem” (Cândido Rangel Dina-
marco).

Em brilhantes conferências que profe-
riu sobre o tema, assinalou o Professor
Mauro Cappelletti ser muito fácil decla-
rar os direitos sociais; o difícil é realizá-
los. Daí que “o movimento para acesso à
justiça é um movimento para a efetivida-
de dos direitos sociais”, e a sua investiga-
ção deve ser feita sob três aspectos princi-
pais, aos quais denominou ondas renova-
tórias: a primeira refere-se à garantia de
adequada representação legal dos pobres.
Como fazê-la? A designação honorífica de
advogados não tem mais sentido. Deve-se
permitir a escolha de profissionais, insti-
tuir órgãos de defensoria pública ou ado-
tar sistema misto? Seja qual for a solução
é fundamental que se assegure aos neces-
sitados assistência jurídica integral e gra-
tuita.

A segunda onda renovatória visa à tu-
tela dos interesses difusos ou coletivos,
com o objetivo de proteger o consumidor
ou o meio ambiente. Tem por pressuposto
que o conceito de pobreza não se adstrin-
ge ao indivíduo carente de recursos finan-
ceiros, de cultura ou de posição social. É
mais vasto: abrange grupos e categorias,
como no caso do consumidor. Uma em-
presa produz milhões de produtos com um
defeito de pouco valor. Trata-se de inte-
resse fragmentado, pequeno demais para
que o cidadão, individualmente, defenda
o seu direito. Mas, se todos os consumido-
res, em conjunto, decidirem atuar, estarão
em jogo interesses consubstanciados em
valores consideráveis. Há, pois, de aten-
tar-se para os carentes econômicos e os ca-
rentes organizacionais.

A terceira onda preocupa-se com
fórmulas para simplificar os procedimen-
tos,  o direito processual e o direito
material, como, por exemplo, nas peque-
nas causas, a fim de que o seu custo não
seja superior ao valor pretendido pelo au-
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tor. O tema envolve estudos, entre outros,
sobre o princípio da oralidade e da ime-
diatidade, bem como sobre os poderes do
Juiz e a instrumentalidade do processo.

Em síntese, conforme o insigne jurista,
os principais problemas do movimento re-
formador são os seguintes:

“a) o obstáculo econômico , pelo
qual muitas pessoas não estão em
condições de ter acesso às cortes de
justiça por causa de sua pobreza,
onde seus direitos correm o risco de
serem puramente aparentes;

b) o obstáculo organizador, atra-
vés do qual certos direitos ou inte-
resses ‘coletivos’ ou ‘difusos’ não são
tutelados de maneira eficaz se não
se operar uma radical transforma-
ção de regras e instituições tradicio-
nais de direito processual, transfor-
mações essas que possam ter uma
coordenação, uma ‘organização’ da-
queles direitos ou interesses;

c) finalmente, o obstáculo pro-
priamente processual, através do
qual certos tipos tradicionais de pro-
cedimentos são inadequados aos
seus deveres de tutela.”

Diante desse panorama, é alvissareiro
que os nossos doutrinadores e legislado-
res estejam colocando o nosso País em po-
sição de vanguarda. Na verdade, muitos
simpósios têm sido realizados, com a pre-
sença freqüente, entre outros, do insigne
mestre Mauro Cappelletti. Além do mais,
primorosas monografias têm sido publica-
das sobre a matéria. Merecem referência,
entre outros, os trabalhos de Luiz Guilher-
me Marinoni (Efetividade do Processo e Tu-
tela de Urgência; Novas Linhas do Processo
Civil); Flávio Luiz Yarschel (Tutela Juris-
dicional Específica nas Obrigações de Decla-
ração de Vontade); Ovídio Baptista da Sil-
va (Tutela Antecipatório e Juízos de Veros-
similhança); Kazuo Watanabe (Código Bra-
sileiro de Defesa do Consumidor); Hugo Ni-
gro Mazzilli (A defesa dos Interesses Difu-
sos em Juízo: Meu Ambiente, Consumidor e

Patrimônio Cultural); José Carlos Barbosa
Moreira (Notas sobre o problema da “efeti-
vidade” do processo; Tendências contempo-
râneas do direito processual civil; Tutela san-
cionatória e tutela preventiva; Miradas so-
bre o processo civil contemporâneo), bem
como os dos que escreveram sobre a re-
cente reforma do Código de Processo Ci-
vil, coordenada pelos ilustres Ministros
Sálvio de Figueiredo Texeira e Athos Gus-
mão Carneiro, entre eles: Cândido Rangel
Dinamarco (A Reforma do Código de Pro-
cesso Civil); Sérgio Bernardes (A Reforma
do Código de Processo Civil); Nelson Nery
Júnior (Atualidades sobre o Processo Civil)
e J. E. Carreira Alvim (Código de Processo
Civil Reformado).

Cumpre salientar que a reforma da
nossa Lei Adjetiva Civil tem sido feita com
vistas a tornar realidade as novas regras
atinentes ao que se denominou “acesso à
justiça”.

No Brasil, essa grande revelação come-
çou, no plano legislativo, com a edição da
Lei da Ação Popular (Lei nº 4717, de 29 de
junho de 1965) e assumiu dimensões re-
volucionárias com a promulgação da Lei
da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347, de 24
de julho de 1985), estendida até mesmo à
tutela da ordem econômica pela Lei nº
8.884, de 11 de junho de 1994 (art. 88), o
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990) e Código
de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990).

A Lei da Ação Civil Pública, o Estatuto
da Criança e do Adolescente e o Código
de Defesa do Consumidor instituíram as
bases da tutela do direito coletivo em nos-
so ordenamento jurídico. Esses diplomas
legais atribuíram legitimidade ao Minis-
tério Público e a outras entidades repre-
sentativas de classe, estabeleceram regras
sobre a coisa julgada erga omnes e ultra par-
tes e dispuseram sobre a conceituação das
três espécies de direitos e interesses a se-
rem objeto de tutela coletiva: os difusos,
os coletivos e os individuais homogêneos.
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Tenha-se em conta que a Constituição
Federal em vigor, no plano da tutela cons-
titucional das liberdades, criou os institu-
tos do habeas data, do mandado de injunção
e do mandado de segurança coletivo, consa-
grando princípios relativos à tutela juris-
dicional coletiva (legitimidade dos sindica-
tos e das entidades associativas em geral:
art. 5º, inciso XXI, e art. 8º, inciso III) e dan-
do feição constitucional aos Juizados Es-
peciais de Pequenas Causas (art. 24, inci-
so X, e art. 98, inciso I) e à ação civil públi-
ca (art. 129, inciso III).

Com essa nova visão, foi recentemen-
te promulgada a Lei nº 9.099, de 26 de se-
tembro de 1995, que se dispõe sobre os Jui-
zados Especiais Cíveis e Criminais, cujo
art. 2º estabelece os seus princípios bási-
cos: oralidade, simplicidade, informalida-
de, economia processual e celeridade, bus-
cando sempre que possível, a conciliação
e a transação.

Acrescento que a Emenda Constituci-
onal nº 22, ainda pendente de regulamen-
tação legislativa, criou os Juizados Espe-
ciais no âmbito da Justiça Federal.

Diante desse quadro promissor, numa
das suas vindas ao Brasil, após elogiá-lo,
disse Mauro Cappelletti: “Gostaria de sa-
ber é como está funcionando tudo isso na
prática”. Procurou esclarecer-lhe o emi-
nente Professor José Carlos Barbosa Mo-
reira, citando alguns exemplos, colhido no
Estado do Rio de Janeiro, sobre a ação ci-
vil pública. Mencionou seis: ação propos-
ta contra certa empresa que gerava eflu-
entes industriais com metais pesados e ci-
mento, os quais eram despejados no Rio
Acari e contribuíram para a poluição da
Baía da Guanabara; contra Furnas, para
impedir o religamento da Usina Angra
I até que comprovasses a existência de
meios eficazes de proteção contra os riscos
operacionais; contra a Prefeitura de Petró-
polis, a fim de compeli-la a não licenciar
construções prejudiciais ao meio ambiente
e ao patrimônio histórico e artístico da ci-
dade; contra a Prefeitura de Cabo Frio, para

impedir obra pública que ameaçava des-
truir as dunas características do local; con-
tra a Companhia Siderúrgica Nacional,
por causa dos despejos poluentes no Rio
Paraíba do sul; e contra o proprietário ar-
mador do navio Mineral Star, por ter este
aportado no Rio de Janeiro com problema
no casco, o que poderia ensejar o vazamen-
to de 1.400 toneladas de óleo, provocando
verdadeiro desastre ecológico.

Essas ações vêm sendo utilizadas nas
várias unidades federativas, visando à
transferência de empresa apontada como
poluidora (RT 634/63); à restauração de
área livre, de lazer do povo, prejudicada
por iniciativa administrativa tendente à
construção de monumento lesivo à unida-
de e simplicidade da paisagem (RTJERS
139/70); visando, ainda, à proteção do pa-
trimônio público e do meio ambiente.

Ao Superior Tribunal de Justiça já che-
gou mais de uma centena de feitos, atinen-
tes a ações coletivas, em que foram susci-
tadas numerosas questões jurídicas, entre
outras, sobre a legitimação para propô-las,
o seu cabimento, a competência para jul-
gá-las. Referiam-se essas ações à defesa de
interesses e direitos individuais relativos
à cobrança de taxa de iluminação pública
(RESP 49.272-RS); a danos causados pelo
lançamento de poluentes na atmosfera e
nos rios (RESP 11.074-SP); ao uso de
símbolos pessoais de campanha por can-
didato eleito, com prejuízos para cofres pú-
blicos (CC 5.286-CE); a danos ao patrimô-
nio público causados por prefeito (CC
3.170-CE); a dano ambiental causado por
vazamento de gasolina no estuário de San-
tos (CC 3.389-SP); a vazamento de petró-
leo ocorrido no canal de São Sebastião-SP
(CC 2.374-SP e embargos declaratórios
nele manifestados); à carne importada,
suspeita de contaminação radioativa, em
razão do acidente de Chernobyl (RESP
8.714-RS); à proteção do patrimônio pú-
blico e do meio ambiente, com relação à
exploração das jazidas de cassiterita situa-
das em Ariquemes-RO (CC 2.230-RO); à



Brasília a. 37 n. 145 jan./mar. 2000 9

colisão do petroleiro “Penépole” com o
petroleiro “Piquete”,  no terminal maríti-
mo “Almirante Barroso”, em São Sebas-
tião, com vazamento de grande quantida-
de de óleo que atingiu as praias vizinhas
(CC 2.473-SP); à fixação de anuidades
escolares (RESP 38. 176-MG, RESP
65.836-MG).

O elenco dessas demandas transindi-
viduais mostra a grande receptividade
que vêm alcançando na sociedade e a sua
grande utilidade para a população e para
a defesa do interesse público.

Por último, cumpre assinalar que os
meios alternativos de solução de litígios
devem ser difundidos, estimulando-se o
uso da mediação, da conciliação e da ar-
bitragem. A respeito, foi promulgada a Lei
nº 9.307, de 23 de setembro de 1996.

A referida Lei, que traduz a união dos
empresários e instituições jurídicas nacio-
nais, resultou de projeto da iniciativa do
então Senador Marco Maciel, hoje eminen-
te Vice-Presidente da República. É produ-
to da sua sensibilidade política e da estrei-
ta ligação com os setores jurídicos, por
isso, justamente, denominada “Lei Mar-
co Maciel”.

No âmbito da Justiça, há, em todo o
mundo, queixa generalizada contra o Ju-
diciário, em face dos custos e delonga na
solução dos litígios. Entre as soluções para
tais problemas, têm sido apontados os
meios alternativos de resolução de confli-
tos, dos quais são espécie a arbitragem e a
mediação. Na verdade, esses institutos se
inserem num contexto mais amplo de rea-
lização plena da justiça.

Como se sabe, a solução dos litígios
pode ocorrer pela atuação das próprias
partes ou de terceiros. No primeiro caso,
temos a autotutela e a autocomposição.
Pela autotutela ou autodefesa, cada um
dos litigantes procura solucionar o confli-
to de interesses usando suas próprias for-
ças: é o império do regime da violência, da
lei do mais forte, peculiar às sociedades
primitivas. Na autocomposição, as pró-

prias partes procuram solucionar a con-
tenda, como no caso da transação ou so-
lução contratual da demanda.

A solução do litígio por terceiros, de-
nominada heterocomposição, desdobra-se
em duas: a solução estatal, dada pelo Juiz,
mediante a sentença, e a solução arbitral
ou arbitragem, conferida pelos interessa-
dos a um terceiro particular, sem ligação
com o Estado. A mediação fica próxima
da arbitragem, embora com ela não se con-
funda. Nesta, o árbitro decide a lide, en-
quanto, naquela, o mediador apenas pro-
cura usar sua habilidade para ajudar as
partes a solucionar a controvércia.

Em face desse panorama é que a lei
criou o juízo arbitral fundado em institu-
tos jurídicos existentes há longos anos no
nosso ordenamento jurídico, mas poucos
utilizados: o compromisso e o juízo arbi-
tral. A “Lei Marco Maciel” soluciona o
grande obstáculo à maior utilização da ar-
bitramento no Brasil: o fato de não ter a
cláusula arbitral força vinculante.

Resta, porém, outro problema a ser re-
solvido: dar execução à referida lei. Ine-
xistem, praticamente, no Brasil, institui-
ções de arbitragem adequadas às transa-
ções comerciais. Pouco significativos têm
sido os esforços nas associações comer-
ciais locais para apoiar a arbitragem. Lem-
bra o Dr. Jürgen Samtleben que, “nas bol-
sas de Mercadorias de São Paulo e Santos,
os procedimentos arbitrais de qualidade
existentes não são procedimentos arbitrais
verdadeiros, mas sim forma de arbitra-
gem. Têm apenas a função de prova em
processos judiciais”. Acrescenta que, em-
bora haja, no Brasil, várias instituições ar-
bitrais aptas a atuar na solução de dispu-
tas no comércio internacional, não conse-
guiram elas obter qualquer importância
prática. É o caso do “Comitê Brasileiro da
Câmara de Comércio Internacional” e do
“ Centro Brasileiro de Arbitragem”. A câ-
mara comercial Brasil-Canadá instalou
tribunal arbitral que, até recentemente,
tinha dado início apenas a um procedi-
mento arbitral.
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Nesse contexto, é fundamental que se
procure, com urgência, dar efetividade a
nossa lei de arbitragem. A sua eficácia irá
refletir na esfera interna: descongestina-
mento do Judiciário e solução mais bara-
ta, rápida e adequada dos conflitos de in-
teresses, bem como na esfera internacio-
nal. A formação de blocos econômicos,
com a expansão da economia global, é um
atestado eloqüente de que as fronteiras na-
cionais passaram a ser obstáculo ao desen-
volvimento de empresas multinacionais,
fenômeno que assume dimensão mais sig-
nificativa com a liberação cada vez maior
do comércio.

Cumpre lembrar que, em termos de
Mercosul, o Protocolo de Brasília prevê o
Tribunal de Arbitragem para decidir con-
trovérsias entre os Estados que o com-
põem, com base no Tratado de Assunção,
nos acordos celebrados no âmbito do mes-
mo, nas decisões do Conselho do Mercado
Comum e nas resoluções do próprio Mer-
cado Comum. Todavia, as controvérsias
entre particulares ficaram fora do mencio-
nado sistema. Nesse contexto, importan-
te será a utilização da arbitragem, da me-
diação, da conciliação e de outras formas
alternativas da solução de conflitos.

Em 24 de janeiro de 1997, foi instalada
a Corte Brasileira de Arbitragem Comer-

cial, e, após esse significativo evento, ou-
tros cortes arbitrais têm sido instaladas no
âmbito estadual.

Concluindo, penso que é fundamental,
para que as novas idéias venham concre-
tizar-se, a colaboração de todos os que
militam no Judiciário (magistrados, advo-
gados e membros do Ministério Público) e
até mesmo fora dos limites desse Poder (os
professores universitários de Direito, por
exemplo). É indispensável a mudança de
mentalidade e a criatividade, a fim de que
novos princípios sejam aplicados na solu-
ção de litígios. A cidadania não pode con-
tinuar a constituir privilégio de poucos. De
outro parte, é preciso mudar imagem da
justiça: não se pode admitir que seja vizua-
lizada, como tem sido pelo povo em geral,
como algo privativo de iniciados. Na re-
pública democrática, todo o poder emana
do povo, que o exerce por seus represen-
tantes ou diretamente, nos termos da
Constituição (art. 1º , parágrafo único).
Cumpre assegurar o acesso da população,
especialmente da mais pobre, àquele bem,
incluído entre os mais preciosos, a justiça.
Nunca houve tanta sede e fome de justiça.
É necessário satisfazê-las antes que seja
tarde demais.
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1. Introdução

O escopo primordial do presente tra-
balho consiste em cotejar duas figuras
jurídicas de importante ingerência na vida
negocial hodierna: de um lado a redução do
negócio jurídico, mediante a qual se busca
dar aplicação prática a um princípio que
reputamos deveras importante atualmente,
qual seja, o da conservação do negócio
jurídico; e, de outro, os contratos de mútuo
feneratício, de suma importância na vida
das pessoas, também em face de sua vasta
aplicação prática, sobretudo como meio
de concessão de financiamentos pelas
instituições de crédito.

A redução do negócio jurídico e o contrato
de mútuo feneratício

Cláudio Petrini Belmonte
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Assim, buscamos colocar frente a
frente os elementos caracterizadores e os
requisitos dessas duas figuras para,
segundo nossa ótica, mostrarmos a aplica-
ção da redução dos negócios jurídicos aos
contratos de mútuo feneratício, ao passo
que, outrossim, demonstramos como essa
situação tem-se evidenciado preponde-
rantemente na praxis.

Não temos a pretensão de esgotar o
tema, muito pela vasta diversidade de
hipóteses decorrentes das atividades
negociais, apenas de procurar tecer algu-
mas considerações baseadas em deter-
minadas situações que poderão, espera-
mos, fornecer algum substrato à análise de
outras.

Por derradeiro, importa salientar que,
foi enfatizada a aplicação das aludidas
figuras nos sistemas jurídicos de Portugal
e Brasil.

É imprescindível para um melhor
aproveitamento do trabalho que, ante-
riormente ao cotejo das duas figuras jurí-
dicas aqui consideradas, incursione-se,
ainda que perfunctoriamente, pelas carac-
terísticas de cada uma delas, isoladamente
consideradas.

2. O contrato de mútuo feneratício

Como o mútuo feneratício é uma
espécie do contrato de mútuo generi-
camente considerado, a análise feita a
seguir é pertinente a ambos os contratos,
contudo, as especificidades daquele serão
ressaltadas caso a caso.

2.1. Conceito e elementos essenciais.

Consoante refere Orlando Gomes1,
mútuo consiste no “contrato pelo qual
uma das partes empresta a outra coisa
fungível, tendo a outra a obrigação de
restituir igual quantidade de bens do
mesmo gênero e qualidade”.

Destarte, por meio desse contrato,
espécie do gênero empréstimo 2 – pelo que
também é conhecido como empréstimo de

consumo  –, uma parte (mutuante) entrega
a outra (mutuário) a plena disposição da
coisa emprestada (objeto mediato) objeto
(imediato)3 do contrato, carreando inevi-
tavelmente na transferência da propriedade
da mesma, haja vista tratar-se de bens
fungíveis – a propriedade é transmitida
com a tradição. Esse caráter translativo do
mútuo consiste na sua característica
fundamental.

É da essência do contrato de mútuo
que os bens objeto do contrato sejam
fungíveis4, quais sejam, aqueles que
podem ser substituídos por outros da
mesma espécie, qualidade e quantidade.
Os bens consumíveis5, espécie de fun-
gíveis, são muitas vezes objeto desse
contrato, do que é exemplo a entrega de
uma carga de determinado tipo de cereal
a pessoa que, mais tarde, deve restituir a
quem lhe entregou, não a mesma carga,
mas outra com iguais gênero, qualidade e
quantidade.

Conforme já mencionado, o mútuo
implica a transferência do domínio do
bem emprestado, tornando o mutuário
proprietário desse bem, podendo, via de
conseqüência, dar-lhe o destino que bem
entender. Daí decorre que, sob pena de
nulidade, somente é capaz de ser mu-
tuante quem tenha a propriedade da coisa
mutuada e seja capaz de aliená-la – poder
de disposição6 (além, é claro, da capacidade
geral para contratar). Para ser mutuário,
é exigível que tenha capacidade civil de
se obrigar, haja vista que contrai a obri-
gação de restituir outra coisa da mesma
espécie, qualidade e quantidade, o que
importa na manifestação de um ato
volitivo, sendo, portanto, necessários
discernimento e decisão.

Importa salientarmos ainda a tempo-
rariedade do mútuo, consistindo essa
numa outra de suas características essen-
ciais. Tal contrato somente se configura
com a estipulação de um prazo, determi-
nado ou indeterminado, para que seja
devolvida coisa equivalente.
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Todas as características até agora men-
cionadas são concernentes também ao
mútuo feneratício (ou frutífero7), entre-
tanto, é oportuno que aclaremos alguns
conceitos importantes, inclusive para a
delimitação da abrangência deste trabalho.

A nosso sentir, mútuo feneratício
consiste numa espécie de mútuo oneroso,
em que o bem mutuado é dinheiro. Tal
posicionamento é adotado com base num
rigorismo lingüístico que reputamos
essencial à correta compreensão dos
institutos jurídicos e, conseqüentemente,
à adequada aplicação prática dos mesmos.
Consoante salientam Orlando Gomes
(1995, p. 318-320), Arnoldo Wald (1988,
p. 435) e Arnaldo Rizzardo (Contratos. v. 3,
1. ed., Rio de Janeiro : Aide, 1988. p. 1.015),
mútuo feneratício consiste no mútuo
oneroso em face da cobrança de juros. Ora,
na esteira dos ensinamentos de Plácido e
Silva8, Washington de Barros Monteiro9,
citados por João Roberto Parizatto, (1996,
p. 56-57) e Silvio Rogrigues10 (1993, p. 317),
entre outros, destacamos que o termo juros
é intimamente relacionado com o uso de
dinheiro exclusivamente (não com o uso de
outros bens); disso decorre que a cobrança
de juros só deve ser efetuada quando o
empréstimo for de dinheiro 11. Não se está
aqui defendendo que somente são onerosos
os mútuos de dinheiro, apenas que a
cobrança de juros só se justifica quando for
este o bem mutuado. Daí vai, com a devida
vênia, nossa crítica à terminologia utilizada
pelos legisladores brasileiro e português
nos respectivos Códigos Civis (arts. 1.262,
primeira parte, e 1.145, nº 2 12, nesta
ordem), na medida em que fizeram mau
uso do conceito epistemológico de juros.
Com efeito, deveria ter sido utilizada outra
denominação à contraprestação onerosa
de mútuos em que o bem emprestado não
consiste em dinheiro.

Ou seja, ratificando, no âmbito do
presente trabalho, quando mencionarmos
mútuo feneratício, estar-nos-emos referindo
a empréstimos onerosos de dinheiro.

 2.2. Natureza jurídica do contrato

Trata-se de um contrato real (somente
se perfectibiliza – torna-se perfeito e
acabado – com a tradição do bem13; é
requisito da constituição do mútuo, e sem
ela configura-se apenas uma promessa de
empréstimo), unilateral (unicamente o
mutuário possui obrigações, inclusive no
caso de mútuo feneratício), temporário
(vide item anterior) e gratuita ou oneroso
(o mútuo genericamente considerado é de
natureza gratuito, e o feneratício, como já
salientado, é oneroso, pela cobrança de
juros – o artigo 1.145º  do Código Civil
português estabelece a presunção de
onerosidade do mútuo14)15.

2.3. Objeto imediato16

Convém salientar que, muito embora
a transferência da propriedade da coisa
emprestada seja uma característica fun-
damental do mútuo, em decorrência da
impossibilidade desse bem ser restituído
na sua individualidade17, nela não reside
a destinação primordial do contrato.
Como anota Arnaldo Rizzardo18, não
passa de um meio para a obtenção do
escopo principal do ajuste, qual seja, “a
concessão do gozo que se obtém com o uso
do dinheiro ou de outras coisas fungíveis”.
Esse mesmo autor, citando Serpa Lopes19,
refere que ao accipiens “interessa então não
o adquirir da propriedade em si e por si,
mas tão-só o direito de gozo que lhe possa
proporcionar essa aquisição e durante o
tempo contratual”.

Em termos específicos de mútuo fene-
ratício, o objeto imediato do contrato é a
concessão (por parte do mutuante) de
determinado capital, com sua posterior
devolução (por parte do mutuário) acres-
cida dos respectivos juros (encargos)
contratuais.

2.4. Extinção do contrato

O contrato de mútuo é temporário. Se
o prazo do término do contrato não for
fixado convencionalmente, tanto o orde-
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namento jurídico brasileiro (art. 1.264 do
Código Civil – no caso de mútuo de
dinheiro, ainda que não oneroso, aplica-
se o inciso II) quanto o português (art.
1.148 do Código Civil – no caso, item 220)
estipulam uma presunção (juris tantum)
com esse fim, variando de acordo com a
qualidade da coisa emprestada.

Na hipótese de falta de estipulação
contratual desse prazo, a todo tempo
poderá o mutuário ser intimado a cumprir
a obrigação de restituição, cabendo,
porém, ao credor fixar-lhe prazo razoável.
O devedor, no entanto, não sofre qualquer
limitação ao seu direito de restituir em
qualquer momento, cumprindo a obrigação
quando repute conveniente, uma vez que,
na esteira das lições do professor Orlando
Gomes (1995, p. 321), qualquer “restrição
que se fizesse a esse direito seria contrária
aos bons costumes, mas, evidentemente,
nenhuma vantagem pode pretender com
o pagamento antecipado”.

3. A redução do negócio jurídico

3.1. Breve nota histórica. Algumas
considerações sobre o sistema jurídico
adotado na Alemanha, Suíça e Itália

Para uma adequada abordagem do
instituto redução do negócio jurídico, é
importante que se faça, aprioristicamente,
uma breve análise histórica dessa figura,
por meio da qual poderemos recolher
alguns ensinamentos indispensáveis à
compreensão atual da mesma.

Assim sendo, importa mencionar que
encontra seu precedente mais longínquo
no Direito Romano, notadamente nas
lições de Ulpiano 21, mediante as quais
entendia-se que a nulidade de uma parte
do negócio não implicava a nulidade total,
quando a parte nula não fosse a parte
principal, mas apenas acessória da parte
válida, sendo cindível desta, de forma a
que o negócio pudesse normalmente
produzir seus efeitos. Desde as primeiras

noções de invalidade parcial do negócio
jurídico, foi adotado o clássico brocardo
utile per inutile non vitiatur.

É, contudo, a partir da denominada
Escola do Renascimento que o princípio da
redução em matéria de negócios jurídicos
obtém uma formulação que o aproxima
das regulamentações modernas, ao fixar
que o seu fundamento pode encontrar-
se na vontade das partes ou no comando
da lei.

Acerca da positivação do instituto, vale
salientar que nem todos os códigos contêm
disposição específica relativa à redução do
negócio jurídico, do que são exemplos o
Código Napoleônico, todos os demais
neste inspirados e o Código espanhol.
Entre os que a consagram, pode-se fazer
uma distinção em dois grandes grupos de
acordo com a adoção, ou não, da divisibi-
lidade subjetiva (vide item 3.4.c) do
negócio jurídico como regra geral: um
grupo segue o posicionamento estatuído
no Código Civil alemão (§ 139)22 e outro
de acordo com o Código Suíço das Obri-
gações (art. 20º, alínea 2ª)23 e com o Código
Civil italiano (art. 1.419º, alínea 1ª)24.  A
diferença básica entre as duas correntes
consiste na ideologia inversa consagrada
nas respectivas regras gerais. Melhor
dizendo, enquanto o Código alemão
estabelece como critério geral que a
nulidade de uma parte do negócio arrasta
consigo a nulidade de todo o negócio –
salvo quando se deva admitir, com clareza,
que o negócio teria sido igualmente
concluído pelas partes mesmo sem a parte
nula –, os Códigos suíço e italiano enve-
redam pela solução inversa, qual seja, a de
que a nulidade de uma parte do negócio
não afeta a parte restante do mesmo, com
a ressalva de quando se deva admitir que
sem a parte inválida as partes não teriam
celebrado o negócio.

O ponto comum entre os dois posicio-
namentos é que na base de ambos há um
elemento preponderante e condicionante
da verificação da invalidade total ou
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parcial do negócio, consistindo na vontade
da parte ou partes celebrantes, reconhecida
doutrinariamente como vontade hipotética
ou conjectural. O que muda de um sistema
para outro é a presunção da manifestação
da parte ou partes, com o conseqüente onus
probandi para quem alegar que no caso
concreto deu-se situação diversa da
presumida na regra geral. Ou seja, como
conseqüência do estabelecimento da
presunção de nulidade total do direito
alemão, tem o ônus da prova quem
pretenda circunscrever a nulidade parcial
tentando salvaguardar a parte válida; no
direito italiano e suíço, contrario sensu ,
uma vez que a presunção vai no sentido
da nulidade parcial, é titular desse ônus
quem pretende a nulidade total, fazendo
com que a parte inválida arraste também
a parte válida do negócio.

É oportuno salientar, à luz das lições
de Joaquim Augusto Domingues Damas
(ob. cit., p. 718), que o

“código alemão toma como ponto de
partida um critério excessivamente
rígido baseado numa presunção de
indivisibilidade do negócio, que em
termos de oportunidade prática
parece não ser o mais adequado à
realidade. (...) Solução contrária é a
perfilhada pelo código suíço e pelo
código italiano ao adotar como
critério legal o da redução do ne-
gócio jurídico à parte válida, seguin-
do em termos práticos a melhor
solução que remonta à tradição do
Direito Canônico 25 utile per inutile
non vitiatur”.

3.2. A tutela da redução nos ordenamentos
jurídicos de Brasil e Portugal

Tanto no Brasil, quanto em Portugal, a
aplicação do instituto da redução encontra
supedâneo nos princípios da conservação
dos negócios jurídicos e da proporcionali-
dade entre a causa e o efeito (se a causa da
invalidade respeita só a uma parte do
negócio, só essa parte deve ser inva-

lidada)26, que buscam, em termos práticos,
a recuperação de negócios que, a seguirem
esquemas rígidos, ficariam privados dos
efeitos ou de parte dos efeitos que em
condições normais produziriam – idéia de,
tanto quanto possível, salvar o comporta-
mento negocial das partes e a ordenação
autônoma de interesses por elas definida;
é o princípio do favor negotti.

No ordenamento jurídico português, a
primeira vez que o instituto da redução
teve acolhimento em termos explícitos
deu-se no Código Civil de 196627, mediante
o artigo 292º28. Como facilmente se depre-
ende do texto legal, tal dispositivo consagra
entendimento que vai ao encontro do
tutelado nos Códigos suíço e italiano, ado-
tando, assim, um critério base de divisibi-
lidade subjetiva (presunção de divisibili-
dade do ajuste sob o ponto de vista das
partes – vide item 3.4.c) do negócio e
conseqüente preservação da parte não
viciada, sendo aplicável a todos os negó-
cios jurídicos unilaterais ou bilaterais,
desde que compatível com a natureza dos
mesmos.

É de salientar que a norma contida no
artigo 292º não abrange todas as hipóteses
de redução do negócio jurídico, apenas
abarcando as situações em que se dá a
conservação da parte do negócio não
ferida de invalidade mediante a ausência
de uma vontade hipotética ou conjectural
da parte ou partes em sentido contrário
(redução voluntária do negócio jurídico)
– vide item 3.7.

A fim de evitar ilações equivocadas, é
de salientar que, nas oportunidades em
que parte do negócio jurídico é incompa-
tível com normas legais imperativas,
carreando na substituição  dessa parte pelo
disposto nas referidas normas, não se trata
do fenômeno da redução, uma vez que,
por sua natureza, esta implica sempre
uma diminuição quantitativa dos efeitos
do negócio primeiramente ajustado pelas
partes, o que não se dá com essa substi-
tuição; ademais, in casu, como é óbvio em



Revista de Informação Legislativa16

face da imperatividade das leis, é descon-
siderada a vontade hipotética ou conjec-
tural das partes29.

Já no caso do ordenamento jurídico
brasileiro, a situação se vislumbra bastante
diversa. Salvo melhor juízo, não é eviden-
ciada uma consagração aberta e explícita
da redução do negócio jurídico, e, nas
poucas vezes em que é abordada pela
doutrina ou jurisprudência, sequer é refe-
rido o nomem juris  atribuído ao instituto.
Contudo, e apesar disso, a exegese da mens
legis de alguns dispositivos legais não
deixa dúvidas quanto à, ainda que da
forma supracitada, adoção do instituto em
apreço. São eles: artigo 153, primeira
parte, do Código Civil30 e artigo 51,
parágrafo 2º , da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Código de Defesa do
Consumidor) – ainda que de uma forma
menos clara que os demais dispositivos
citados, parece-nos que o parágrafo único
do artigo 113 do Código Civil também
consagra a redução do negócio jurídico.

3.3. Natureza jurídica da redução31

A inadequação do negócio celebrado
pelas partes contratantes aos parâmetros
legais (em face de seus elementos consti-
tutivos ou seus pressupostos não corres-
ponderem aos elementos essenciais ou aos
pressupostos necessários do tipo legal –
podendo ser aqui considerados os mais
variados aspectos, notadamente sobre a
capacidade, a forma ou o conteúdo) tem
como conseqüência a não-produção dos
efeitos jurídicos negociais planejados pelas
partes, o que é traduzido na ineficácia do
ajuste; no caso específico deste trabalho,
devido à invalidade32 do mesmo 33. A
redução é, pois, inserida na disciplina dos
efeitos das invalidades negociais34.

Como já ressaltado alhures, a redução
do negócio jurídico encontra-se inserida
num princípio norteador de maior ampli-
tude, qual seja, a conservação dos negócios
jurídicos, podendo também ser invocado
o princípio da economia jurídica.

Dessa forma, busca-se a manutenção
do mesmo ajuste firmado pelas partes,
consagrando a autonomia privada, cir-
cunscrevendo a parte inválida de seu
conteúdo (independentemente de tratar-
se de nulidade ou anulação) pelo fato da
mesma ter ido de encontro a normas legais
específicas ou a princípios gerais consa-
grados no respectivo ordenamento jurí-
dico. Na autonomia privada, as partes têm
a faculdade de regulamentar seus próprios
interesses – poder normativo –, mas
sempre em conformidade com os preceitos
do ordenamento jurídico, sendo inválido
tudo quanto seja criado fora dos princípios
e da base legal da sua atribuição, pelo que
agir com base na autonomia privada é agir
segundo o Direito35.

Assim, a redução do negócio constituirá
uma recompensa  da ordem jurídica pelo
reconhecimento do valor jurídico da parte
válida do negócio e da sua idoneidade
para valer como preceito normativo
vinculante. Ela contrapõe-se, por um lado,
à eficácia total do negócio, tal como fora
pretendido pelas partes celebrantes na
regulação de seus interesses, e, por outro
lado, à ineficácia total resultante da não-
atribuição de qualquer relevância pela
ordem jurídica à regulação dos interesses
pelos privados para além dos limites
estabelecidos pelo direito positivo. Pode-
se dizer que o negócio reduzido consiste
no resultado final positivo do exercício da
autonomia privada, dentro de limites mais
apertados, definidos pelo direito objetivo,
o que resultará da regra geral de conser-
vação do negócio.

3.4. Requisitos da redução do
negócio jurídico

3.4.a. Caráter unitário do negócio jurídico

Somente é possível falar-se de redução
do negócio jurídico quando este for único
– unitário – (podendo ser simples ou
complexo), cingindo-se a nulidade ou
anulação a uma parte do seu conteúdo.
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O negócio reduzido é ainda o mesmo,
apenas amputado duma parte do seu
conteúdo originário, notadamente a parte
inválida.

É sabido que, perante uma praxis
negocial complexa, resultante de uma
realidade econômica e social em perma-
nente mutação, por vezes torna-se tarefa
difícil determinar, em face da diversidade
de soluções negociais encontradas, se
estamos perante um negócio único ou
unitário ou, pelo contrário, perante dois ou
mais negócios independentes relacionados
entre si por um vínculo meramente exte-
rior ou acidental. Entretanto, no rumo do
que dissemos acima, tal tarefa é indispen-
sável para a possibilidade ou não de
utilização da redução do negócio jurídico.

Quando ocorre a celebração de negó-
cios típicos ou nominados (expressamente
previstos em lei – do que é exemplo o
contrato de mútuo), é solarmente mais
fácil a percepção de que se trata de um
negócio unitário. Não é o que ocorre
quando as partes contratantes, no uso da
liberdade e autonomia conferida ao orde-
namento jurídico dos privados, ao cele-
brarem o ajuste, modificam os modelos
negociais fornecidos pela lei ou criam
modelos novos (negócios inominados ou
atípicos), o que acaba por dificultar o
reconhecimento da caracterização do
ajuste, se as disposições constituem uma
unidade negocial ou uma pluralidade de
negócios ligados por nexos que não excluem
o valor próprio de cada um36,37.

3.4.b. Negócio jurídico divisível.
Divisibilidade objetiva ou material

A divisibilidade objetiva decorre da lei,
ou da própria natureza ou conteúdo do
contrato. Tal requisito para a aplicação da
redução consiste na necessidade de que o
negócio jurídico unitário (simples ou
complexo) possa dividir-se em partes,
pressupondo que as disposições que o
compõem podem ser tratadas indepen-
dentemente uma das outras no sentido de

que a parte válida possa ter uma existência
autônoma da parte inválida – a parte
válida há de ter possibilidade de existir
autonomamente no ordenamento jurídico
em termos jurídico-formais e que efeti-
vamente ainda possua aptidão para
realizar sua função econômico-social.

Em termos específicos de redução, e
consoante os ensinamentos de Karl Larenz38,
para que seja reconhecidamente divisível,
é necessário que o negócio possa dividir-
se em partes sem que varie seu caráter e
que a parte restante seja todavia um
negócio jurídico considerado por si só 39.

O negócio será materialmente indivi-
sível quando a invalidade recair sobre seus
elementos correspondentes aos essenciais
aos negócios jurídicos em geral ou sobre
seus elementos específicos caracteri-
zadores de sua espécie, fazendo com que,
na hipótese de essas partes serem ampu-
tadas, o negócio originário firmado pelas
partes não possa subsistir por falta de ele-
mento indispensável a todo e qualquer
negócio jurídico ou especificamente àque-
la espécie negocial. Isso se dá em face da
necessidade em que a parte válida do ne-
gócio possa remanescer de acordo com as
regras gerais dos negócios jurídicos e cons-
tituindo o mesmo negócio originalmente
firmado pelas partes.

3.4.c. Vontade hipotética ou conjectural.
Divisibilidade subjetiva ou intelectual40

Mesmo entendendo-se que o negócio
seja materialmente divisível, este só se
conservará na sua parte válida se não for
demonstrado que não teria sido concluído
sem a parte viciada. Contudo, em produ-
zindo-se tal prova, todo o negócio será
nulo, arrastando a parte válida pela parte
inválida.

A vontade das partes recebe a caracte-
rização de hipotética ou conjectural, pois
perquire-se a vontade que a parte ou
partes teriam tido se, no momento da
celebração do negócio e considerando-se
as circunstâncias concernentes a essa etapa,
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lhes tivesse sido colocada a possibilidade
de este ser inválido em algum ou alguns
dos seus aspectos, causando a invalidade
parcial do ajuste. Como leciona o professor
Rui Alarcão 41, “quando se deva entender
que teriam preferido desistir do negócio,
mesmo na parte em que ele não briga
com a lei, estaremos caídos na nulidade
total. Do contrário, a nulidade ficará
parcial apenas, tendo lugar a redução do
negócio”42.

Consiste numa vontade construída
pelo juiz, que deve colocar-se no lugar das
partes e, na forma referida, questionar-se
sobre o que teriam elas estabelecido no
caso de saberem que determinada parte
contrariava disposições legais. Para tanto,
deverá o magistrado levar em consideração
todo o circunstancialismo que rodeou a
celebração do negócio e uma análise dos
interesses em causa segundo padrões
objetivos43. Nesse sentido, mister destacar-
se, de um lado, as cláusulas que as partes
imputaram relevantes para a conclusão
do negócio em função do interesse prático
por elas prosseguido e sem as quais elas
não o teriam celebrado, e, por outro lado,
aquelas das quais emerge um interesse
subordinado às primeiras e que não
assumem particular relevância na progra-
mação das partes ao concluir o negócio.

Além dessa análise subjetiva da vontade
conjectural, até mesmo para que não haja
soluções desvinculadas do negócio con-
creto originariamente firmado pelas
partes, e na esteira do que foi acima
salientado 44, deve-se sempre levar em
conta uma outra de natureza objetiva , por
meio da qual deve-se procurar a solução
que, de acordo com a ponderação dos
interesses em presença, revele-se objeti-
vamente justa.

É importante destacar que o sistema
jurídico português consagra o uso da
vontade conjectural das partes como regra
geral a ser aplicada na análise de negócios
jurídicos – artigo 239º do Código Civil,
in fine45.

3.5. A boa-fé e o regime da redução do
negócio jurídico

Em termos específicos de redução do
negócio jurídico, o princípio da boa-fé tem
a seguinte relevância: é de admitir, de
forma ampla e abstrata, que, sempre que
a vontade hipotética das partes vá no
sentido da invalidação total do negócio, e
esta contrarie os ditames da boa-fé, deve
o negócio ser reduzido, mantendo-se na
sua parte válida. Ou seja, impõe-se a
observância desse princípio quando outra
fosse a solução presumível dos contra-
tantes. Assim sendo, e de acordo com os
ensinamentos de Karl Larenz46, é inegável
que a boa-fé constitui um limite à obser-
vância da invalidade total47.

Mesmo que a boa-fé não tenha sido
expressamente mencionada nos respectivos
dispositivos legais de Brasil e Portugal
concernentes ao instituto da redução 48,  é
certo que configura princípio estruturante
nos ordenamentos jurídicos desses países,
e como tal, de profunda imperatividade –
no caso do sistema jurídico português, vide
os artigos 239º, 762º49 e 334º50, todos do
Código Civil – cfr. Luis A. Carvalho
Fernandes (1993, p. 347).

3.6. A redução teleológica

Existe ainda uma outra situação em
que a vontade hipotética deve ser afastada.
Quando a situação do caso concreto exigir
a aplicação de normas que visam proteger
uma das partes contratantes, considerada
mais frágil (débil) nessa relação, o prin-
cípio nelas tutelado deve prevalecer, se for
o caso, sobre a vontade hipotética das
partes de invalidar totalmente o negócio.

Essa sobreposição legal tem o deside-
rato de garantir o cumprimento finalístico
da norma. Obsta-se, desse modo, que seja
dado à parte mais forte demonstrar que,
sem a existência de determinada parte do
contrato (justamente a que busca proteger
a parte mais fraca), não o teria celebrado,
fazendo, assim, com que os meios prote-
tivos previstos nessas normas fossem
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inócuos e que estas não atingissem as
finalidades para que foram editadas.
Nessas situações, impõe-se a conservação
do negócio reduzindo-o à sua parte válida,
como modo de evitar a fraude a leis de
cunho protetivo, de especial relevância
social. Em face do caráter de proteção da
finalidade da norma, essa espécie de
redução do negócio jurídico é denominada
teleológica.

Tanto o ordenamento jurídico brasileiro
quanto o português possuem normas com
esse condão, do que são exemplos as
respectivas leis de proteção dos consu-
midores51 e, especificamente em Portugal,
a denominada Lei das Cláusulas Contra-
tuais Gerais52.

3.7. A redução legal

Trata-se de outra forma de redução do
negócio jurídico, dessa vez com base na
vontade e imperatividade do legislador,
ou seja, desconsiderando novamente a
vontade hipotética ou conjectural das
partes.

Essa forma de redução consagra a
imperatividade das normas e significa a
conservação do negócio sem a parte
viciada, imperativamente eliminada no
próprio momento da criação do negócio,
que, por possuir forma contrária à norma
legal, é automaticamente afastada. Alguns
exemplos colhidos do ordenamento jurí-
dico português seriam os artigos 812º ;
1.040º; 1.146º, nº 3 e 2.169º a 2.178º, todos
do Código Civil, ou ainda o artigo 14º do
Decreto-Lei nº 446/85, de 25 de outubro53,
acerca do controle das cláusulas contra-
tuais gerais.

Segundo Luis A. Carvalho Fernandes
(1993, p. 577) “a cláusula nula tem-se por
não escrita” – vide artigos 271º,  nº 254,  e
2.230º ,  nº 2 55, ambos do Código Civil
português.

Operada a redução legal, elimina-se a
cláusula inquinada, subsistindo em tudo
o mais o negócio tal como as partes o
celebraram.

4. Aplicação da redução do negócio
jurídico ao contrato de mútuo feneratício

4.1. Possibilidade genérica de aplicação.

Muito embora sem o favorecimento do
estudo de um caso concreto específico, é
oportuna a análise – portanto genérica –
do cotejo dos requisitos da redução com
os elementos e características do mútuo
feneratício para, ao cabo, constatar a
aplicabilidade ou não daquele instituto a
este contrato.

O requisito de unitariedade do negócio
jurídico 56 não constitui óbice para tanto,
pois o mútuo feneratício é reconheci-
damente um contrato unitário (ou único),
sendo, inclusive, típico (no caso dos
Códigos Civis de Portugal e Brasil, é
previsto nos artigos 1.142º e 1.256, respec-
tivamente)57 – é ressabido que essa espécie
de mútuo não é formada pela composição
de vários outros contratos e que possui
apenas um objeto negocial58.

Acerca da divisibilidade objetiva 59 do
mútuo in casu, há que referir-se que o
mesmo somente será indivisível mate-
rialmente (para efeitos de redução) em três
situações: a) sempre que lhe faltarem os
requisitos genéricos de validade dos atos
jurídicos em geral60; b) quando a manifes-
tação de um, ou de ambos os contratantes,
for nula61; e c) sempre que a parte inválida
consista num elemento específico carac-
terizador desse contrato.

E, finalmente, no que tange à divisibili-
dade subjetiva 62 do mútuo feneratício
(situação na qual talvez se faça mais
necessária uma análise caso a caso),
parece-nos que o magistrado deve criar a
vontade hipotética ou conjectural das
partes no sentido de que nenhuma delas
teria querido efetuar tal negócio se lhe
fosse submetida uma onerosidade (sentido
lato) além dos limites máximos estabele-
cidos nas respectivas normas legais. Dessa
forma, a nosso sentir acertadamente, na
determinação da vontade hipotética
seriam também considerados meios obje-
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tivamente justos, tendo em consideração
a larga utilização desses contratos como
concessão de créditos e financiamentos,
sobretudo por instituições de crédito63.
Exemplificativamente, entendemos que
deve-se seguir o raciocínio – salvo o
casuísmo – que o mutuário não quereria
pagar juros acima do limite máximo legal,
e o mutuante, por sua vez, não teria
querido celebrar tal ajuste com uma taxa
que não fosse nos níveis de tal limite.

Nesses termos, entendemos ser possível
a utilização da redução voluntária ou
comum (baseada na vontade hipotética ou
conjectural das partes) a contratos de
mútuo feneratício.

As figuras da redução teleológica64 e da
boa-fé65 66 são também de grande aplicabi-
lidade aos mútuos feneratícios, em face da
ampla utilização desses contratos na
concessão de empréstimos bancários67, em
que os consumidores figuram como mu-
tuários em evidente debilidade contratual
– são aplicáveis as leis de proteção dos
consumidores do Brasil e de Portugal e,
relativamente a este país, também a
denominada “Lei das cláusulas contra-
tuais gerais”68.

Se for o caso, também não se evidenciam
óbices à utilização da redução legal em
contratos de mútuo feneratício.

Ante o exposto, entendemos ser ple-
namente cabível a utilização da redução
do negócio jurídico (sentido lato) a contratos
de mútuo feneratício, obviamente, com a
ressalva de nuanças peculiares a casos
concretos69.

4.2. Mútuos feneratícios usurários

Apesar de a jurisprudência portuguesa
não ser muito volumosa nessa matéria70 e
de a brasileira não mencionar expres-
samente a figura da redução, acreditamos
que a maior incidência prática dessa
figura em mútuos feneratícios se dê
quando estão em causa negócios usurários.

O Código Civil português de 1966
consagrou a usura como vício geral do
negócio jurídico71 (art. 282º) visando

rechaçar a idéia de exploração de um
contratante sobre o outro – consiste numa
cláusula geral invalidadora dos negócios
jurídicos. O entendimento hodierno é que
a lesão consiste no elemento objetivo da
usura (somente atinge relevância jurídica
nessa condição), sendo aquela evidenciada
quando forem ofendidos direitos ou
interesses alheios72. Destarte, pode-se
afirmar que haverá lesão quando alguém
sofrer prejuízo injustificado causado pela
celebração de determinado negócio jurídico.

De acordo com o artigo 283º73 do
mesmo código, o lesado num negócio
usurário pode optar pela manutenção do
ajuste tal qual foi firmado, pela sua
extinção por meio da figura da anulação
ou, ainda, buscar sua modificação segundo
juízos de equidade74 (relevância do prin-
cípio da conservação dos negócios jurídi-
cos) – nesta hipótese, entende-se que o
ajuste já não mais deverá ser anulado, por
falta de interesse do lesado. Como visto, a
manutenção ou não do negócio na ordem
jurídica, com a conseqüente produção ou
não dos seus efeitos, está primordialmente
(ainda que não completamente) na depen-
dência da vontade do lesado 75, e a possibi-
lidade dessa mudança passa pela análise,
outrossim, das condições particulares de
cada negócio individualmente considerado.

É na hipótese de modificação do negócio
que aparece a figura jurídica da redução –
que, consoante já salientado, deverá ser
meramente quantitativa –, com o escopo de
“amputar” a parte onerosamente excessiva
ou injustificada, repondo, sempre que
possível, um equilíbrio contratual justo.
Em face do caráter protetivo que essas
situações impõem, Pedro Eiró (1990, p. 81)
refere que é significativa a vontade do
lesado, devendo ser desprezada a do
usurário “em virtude da especial desva-
lorização em termos axiológicos-jurídicos
que sobre ele recai e que funda todo o
regime da usura”.

No âmbito da doutrina brasileira,
Wilson de Andrade Brandão 76 salienta que
é despicienda uma análise por demais
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aprofundada dos conceitos atuais de
usura e lesão nas situações em que são
prejudiciais aos mutuários, pois não há
diferença relevante no tratamento jurídico
de ambas. Desde de 1933, com a entrada
em vigor da chamada “Lei da Usura”
(Decreto nº 22.626, de 7 de abril), que os
contratos usurários (sentido lato, abarcada
também a figura da lesão) são regidos por
essa norma, e somente em 1951, com o
advento da Lei nº 1.521 (precisamente em
seu artigo 4º, com a redação do Decreto-lei
nº 869), foi referido novamente o instituto
da lesão no direito brasileiro. Atualmente,
a “Lei da Usura” é de grande ingerência
no controle dos mútuos feneratícios77.

Cumpre-nos agora analisar as ilegali-
dades mais freqüentemente evidenciadas
nos ordenamentos jurídicos de Brasil e
Portugal, as quais caracterizam a genera-
lidade dos mútuos feneratícios como
verdadeiros negócios usurários.

4.2.a. Cobrança de juros remuneratórios
acima do limite legal

Em Portugal, o limite máximo per-
mitido para a cobrança de juros remu-
neratórios (compensatórios) em mútuos
civis é tutelado de acordo com os artigos
559º 78, 559º -A8079 e 1.146º 80, todos do
Código Civil.

No que tange a mútuos bancários81

(Cordeiro, 1998, p. 533) 533 – “celebrado
por um banqueiro, como mutuante, agindo
no exercício da sua profissão”), muito
embora sejam objeto de regulamentação
específica (Aviso nº 3/93, de 20 de maio)
que praticamente exclui a imposição de
qualquer limite para a cobrança de juros
remuneratórios (nº 2 82), “na falta de
normas diversas, funcionam os limites
gerais, vigentes no País, quanto a taxas
máximas” (Cordeiro, 1988, p. 534).

No regime jurídico brasileiro, a questão
normativa encontra-se um tanto mais
complexa, haja vista as divergências
acerca da limitação ou não dos juros
remuneratórios.

Uma corrente doutrinária, acompa-
nhada por parte da jurisprudência, entende
que a Constituição Federal brasileira (art.
192, parágrafo 3º), a Lei de Usura (Decreto
nº 22.626/33, artigo 1º, caput) e o Código
Civil brasileiro (arts. 1.062 e 1.262) obstam
a cobrança dessa espécie de juros acima
da taxa de 12% (doze por cento) ao ano.

Em que pese reconhecermos a exis-
tência de corrente doutrinária e jurispru-
dencial no sentido de que é competência
do Conselho Monetário Nacional (de
acordo com a chamada “Lei da reforma
bancária” – Lei nº 4.595/64) a fixação de
patamar máximo para a cobrança dos
juros in casu, data maxima venia, comunga-
mos daquele primeiro posicionamento,
pois entendemos que, para efeitos dessa
estipulação, não é necessária a edição de
qualquer lei complementar e, ademais, a
citada Lei nº 4.595/64 não é bastante para
elidir a aplicação do limite máximo de 12%
ao ano, tanto por ser contrária ao escopo
do legislador constituinte de 1988 (não foi
recepcionada pela Carta Magna vigente),
quanto por não ter revogado a Lei de
Usura e nem os artigos do Código Civil83.

O que se deve ter em mente para efeitos
do presente trabalho, independentemente
de qual o ordenamento jurídico em questão,
é que, na medida em que os juros remune-
ratórios forem estipulados no contrato
acima do limite legal concernente, deverá
o juiz, fazendo uso da redução do negócio
jurídico, fixá-los de acordo com o limite
máximo previsto no respectivo regime,
excluindo a parte da cláusula que deter-
mina a cobrança da parte excedente
(acima do limite legal) desses juros.

Entendemos que a situação permite a
ampla aplicação do instituto da redução,
podendo ser aplicada a redução  legal (no
caso de Portugal, com base no nº 3 do
artigo 1.146º do Código Civil84)85; a comum
(considerando-se hipoteticamente que o
mutuário teria vontade de celebrar esse
mútuo enquanto não lhe fosse imposta
uma onerosidade além do máximo limite
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legal; adotando, o magistrado, outrossim,
um posicionamento de buscar um equi-
líbrio contratual em termos objetivos); e,
ainda, nas situações em que a parte
mutuante possui evidente supremacia de
sua “força” negocial, a teleológica , pois
evidente nessas hipóteses a aplicação de
leis de cunho protetivo (sendo mutuante
instituições financeiras, incidem as leis de
proteção dos consumidores, brasileira ou
portuguesa, conforme a situação prática
– no caso específico de Portugal, também
tem ingerência a “Lei das cláusulas
contratuais gerais”). Tal entendimento
também é pertinente às demais situações
abaixo elencadas, em face da similitude de
tratamento às mesmas.

4.2.b. Cobrança de juros moratórios acima
do limite legal

Em Portugal, a mora do devedor está
regrada nos artigos 804º  e seguintes do
Código Civil. Já os juros bancários de mora
observam o disposto no artigo 7º/1 do
Decreto-Lei nº 344/78, de 17 de novembro.
Eles consistem numa sobretaxa de 2% a
aditar à taxa de juro que seria aplicada à
operação em causa, se tem sido renovada,
ou à taxa de juro máxima permitida para
as operações de crédito ativas de prazo
igual àquele por que durar a mora.

No regime jurídico brasileiro, a limi-
tação para a cobrança de juros moratórios
em contratos de mútuos feneratícios é
determinada pela Lei de Usura mediante
de seu artigo 5º. A interpretação doutri-
nária e jurisprudencial feita desse dispo-
sitivo é que o limite anual para a cobrança
dessa espécie de juros consiste em 1% ao
ano sobre o montante total mutuado.

Destarte, na esteira do aduzido no item
anterior, excedendo tais patamares, deve
ser reduzido o negócio jurídico até o limite
máximo permitido por lei para a cobrança
de juros moratórios, sendo excluída a parte
da cláusula contratual concernente ao
excesso da cobrança.

4.2.c. Prática do anatocismo

Por anatocismo entende-se a prática de
fazer vencer juros de juros, por meio da
qual se permite multiplicar a taxa efeti-
vamente cobrada em certa operação.

No âmbito do Direito Civil português,
a matéria é regida pelo artigo 560º  do
Código Civil, por meio do qual tal praxis é
permitida por uma de duas vias (nº 1): por
convenção entre as partes, posterior ao
vencimento; ou mediante notificação
judicial feita ao devedor para capitalizar
os juros vencidos ou proceder ao seu
pagamento, sob pena de capitalização. De
acordo com o nº 2 do mesmo preceito, a
capitalização somente poderá ser anual.
Por fim, importa salientar que o nº 3 desse
dispositivo faculta o regramento do
anatocismo bancário de forma diversa, o
que efetivamente acontece, na medida em
que considera inaplicáveis todas as men-
cionadas restrições “se forem contrárias a
regras ou usos particulares do comércio”.

No Brasil, o anatocismo é regulado pela
mesma norma legal tanto para o direito
civil, quanto para o bancário, sendo
vedado pelo artigo 4º do Decreto nº
22.626/33 (Lei de Usura), existindo,
inclusive, súmula do egrégio Supremo
Tribunal Federal obstando essa prática86.
Contudo, o tema não é pacífico, eviden-
ciando-se duas correntes jurisprudenciais,
uma adotada pelo Superior Tribunal de
Justiça87, no mesmo sentido do Supremo
Tribunal Federal, e outra seguida por
algumas câmaras do hoje extinto Tribunal
de Alçada do Rio Grande do Sul, no
sentido de que somente é permitida a
capitalização anual dos juros88.

Nessa situação também é aplicável a
redução ao contrato de mútuo feneratício
sempre que a prática do anatocismo for
considerada ilegal, ou por estar diferente
da forma legal permissiva (onde somente
parte da cláusula que o estipula seria
invalidada, nomeadamente a parte que
institui uma onerosidade acima do permi-
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tido por lei), ou simplesmente por existir
(sendo, nesta hipótese, excluída toda a
cláusula), consoante o posicionamento
adotado no caso específico.

4.2.d. Cobrança de multa moratória acima
do limite legal

O ordenamento jurídico brasileiro
adota a cobrança de multa moratória
como medida tendente a compelir o
devedor a prestar sua obrigação na época
aprazada; seu limite máximo é estabe-
lecido no parágrafo 1º  do artigo 52 do
Código de Defesa do Consumidor (alterado
pela Lei nº 9.298, de 1º de agosto de 1996),
consistindo em 2% do valor da prestação.

João Roberto Parizatto89 analisou a
reforma do parágrafo supracitado, que
estipulava o limite de 10% sobre o valor
do débito para essas multas, justificando-
a por ser “medida tendente a adequar tal
penalidade pelo atraso no pagamento de
uma obrigação à baixa inflação reinante
no país”. Doravante, mesmo que se estabe-
leça por desconhecimento ou por qualquer
outro motivo a estipulação de multa
moratória superior a dois por cento, essa
não poderá ser exigida, pois que contrária
à lei, observando-se que o que é feito
contra a lei é tido como não feito90.

No Código Civil português (art. 1.146º),
há a estipulação dos patamares máximos
de 7% ou 9% – conforme haja ou não
garantia real no respectivo empréstimo –
acima dos juros legais, relativamente ao
tempo de mora.

Percebe-se uma diferença de tratamento
nos dois Estados ora considerados: enquanto
em Portugal91 é relevante o período de
tempo em que o mutuário se encontra em
mora e tal multa perfaz um cunho indeni-
zatório (talvez seja essa a justificativa
para taxas altas), no Brasil independe o
tempo de mora (pois a multa incide sobre
o valor total do débito), uma vez que o
objetivo desse ônus é compelir o pagamento
e não já constituir uma indenização pelo
inadimplemento contratual.

Destarte, no rumo do que temos exposto
no presente estudo, em sendo estipulada
respectiva cláusula com onerosidade além
do que estipulado nos regimes legais
considerados, entendemos que esse mútuo
deverá ser reduzido aos limites máximos
estipulados por lei. Importa salientar que,
no caso específico de Portugal, a redução
legal tem aplicação expressa nessas situa-
ções, em face do disposto no item 3 do
artigo 1.146º do Código Civil deste país.

4.2.e. Utilização da Taxa Referencial – TR
como índice de atualização inflacionária

Uma das ilegalidades mais freqüentes
nos mútuos feneratícios levados a efeito
por instituições financeiras brasileiras é,
mediante sua condição de supremacia
negocial (contratos de adesão), a utilização
da Taxa Referencial (TR) como índice de
atualização monetária.

Ocorre que essa taxa é reconheci-
damente um índice de juros e não mero
indexador inflacionário. Além de repor a
depreciação da moeda, ainda acresce juros
reais, carreando na elevação da efetiva
taxa de juros compensatórios (remunera-
tórios) cobrada no mútuo. Eis o porquê da
ilegalidade do seu uso como forma de
atualização monetária92.

Por questões de bom senso e rotina ne-
gocial, não é de se admitir um emprésti-
mo de dinheiro sem cláusula de atuali-
zação monetária, nem crível que a vonta-
de das partes fosse em sentido contrário;
contudo, em face do uso ilegal da TR,
entendemos que essa parte do mútuo
feneratício deva ter sua invalidade
reconhecida.

4.2.f. Utilização do chamado “método
hamburguês”

Uma outra ilegalidade deveras fre-
qüente em contratos de mútuos fenera-
tícios no cenário brasileiro consiste no uso
do chamado “método hamburguês” como
forma de calcular os juros cobrados em
face da concessão desses empréstimos.
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Ocorre que tal expressão é altamente
técnica, cujo alcance e conseqüências o
mutuário, enquanto homo medius, desco-
nhece. Os tribunais brasileiros entendem
que, nesses casos, há evidente quebra do
princípio da boa-fé e do dever de lealdade
que deve presidir todos os atos jurídicos,
ademais, que há infração do disposto no
artigo 54, parágrafos 3º e 4º do Código de
Defesa do Consumidor, segundo o enten-
dimento que num contrato de financia-
mento todas as cláusulas restritivas
devem ser destacadas e compreensíveis
para o aderente93.

Entre as disposições legais de caráter
protetivo existentes no sistema legal
português, parece-nos que uma vai preci-
samente ao encontro do tutelado na
norma brasileira que, com intuito ilustra-
tivo, merece ser destacada. Trata-se do
disposto na alínea b)  do artigo 8º  do
Decreto-Lei nº 220/95, de 31 de janeiro
(“Lei das cláusulas contratuais gerais”),
em que consta que se consideram excluídas
dos contratos singulares “as cláusulas
comunicadas com violação do dever de
informação, de molde que não seja de
esperar o seu conhecimento efectivo”.

Assim sendo, evidencia-se mais uma
situação de invalidade que, como tal,
carreia na exclusão da respectiva cláusula,
com a redução do contrato.

Para finalizar este tópico, mister salien-
tar que, em qualquer uma das situações
apontadas nos subitens acima (4.2.a  ao
4.2.f), seria possível a utilização da figura
da redução do negócio jurídico, pois a
minoração quantitativa dos efeitos nego-
ciais em nenhum momento descaracte-
rizou o contrato originário firmado entre
as partes.

4.3. Vícios formais

Como regra genérica, entendemos que
a existência de vícios formais em contratos
de mútuo feneratício não impede indiscri-
minadamente a redução desses negócios.
Dizemo-lo em face da grande variedade

de circunstâncias que podem estar na
origem da exigência de forma. Nesse
mesmo sentido é o entendimento de Luis
A. Carvalho Fernandes (1993, p. 572),
quando salienta que em determinadas
situações pode ocorrer que a exigência da
forma legal dependa de circunstâncias
que nada tenham com a natureza do ato
jurídico, mas sim com fatores “acidentais”,
como seja o seu prazo de duração ou o
valor ou a modalidade do seu objeto. Esse
mesmo autor ainda refere (idem, nota 2) a
posição adotada por José Tavares, em que
aduz que “a ineficácia do acto jurídico por
defeito de forma pode ser apenas parcial
quando a formalidade seja exigida além
de certos limites ou para certos efeitos”.

O rigor formal imposto pelo Código
Civil brasileiro a contratos de mútuo
feneratício consiste na exigência de cláu-
sula expressa para fixação dos juros. Muito
embora sejamos partidários do princípio
da conservação do negócio jurídico
sempre que possível, no caso em análise,
entendemos que o mútuo não deverá ser
reduzido, sobretudo pela praxis  brasileira,
na qual, grosso modo, o mutuário não
recebe das instituições financeiras um
tratamento negocial adequado, nomea-
damente no que condiz com a boa-fé. Sem
a existência de cláusula expressa fixando
os juros (que na grande maioria das vezes
já são extorsivos), o mutuário ficaria por
demais desprotegido, não devendo tal
negócio persistir.

O Código Civil português estabelece no
seu artigo 1.143º (redação do Decreto-Lei
nº 163/95, de 13/7) a validade do mútuo
consoante a forma do instrumento contra-
tual relacionada ao valor do contrato. A
questão não nos parece complexa, podendo
o negócio ser reduzido, tendo sua validade
até o montante máximo cuja forma foi
respeitada94.

4.4. Invalidades em elementos essenciais e
caracterizadores dos mútuos feneratícios

No rumo do que dissemos no item 3.4.b,
acima, um contrato de mútuo feneratício
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não ensejará sua redução quando for
viciado em seus elementos corresponden-
tes aos essenciais aos negócios jurídicos em
geral ou em seus elementos caracteri-
zadores de sua espécie, pois, na hipótese
de essas partes serem excluídas, o negócio
originário firmado pelas partes não poderá
subsistir por falta de elemento indispen-
sável a todo e qualquer negócio jurídico
ou especificamente à sua espécie.

Ou seja, um mútuo feneratício não
poderá ser reduzido se for excluída a
cobrança de juros ou a concessão de
dinheiro, por exemplo.

5. Conclusão
Como nota conclusiva, é de ressaltar

que buscamos, por meio do presente
estudo, evidenciar a vultosa importância
prática da redução do negócio jurídico
como forma de outorgar efetividade a
princípio norteador do “direito negocial”
moderno, qual seja, a conservação dos
negócios jurídicos. Para tanto, cotejamos
seus elementos e requisitos com os de um
contrato completamente inserido no
cotidiano das pessoas, o mútuo feneratício,
e, ao concluirmos que tal instituto é perti-
nente, acreditamos estar demonstrada a
aludida aplicabilidade.

Não tivemos a pretensão de abarcar o
tema em todas suas possibilidades, pois é
por demais amplo e abrangente, mas sim
de destacar que o ordenamento jurídico
brasileiro consagra a utilização desse
instituto jurídico e, bem assim, de fornecer
características dessa figura de modo a
incrementar seu uso em outras situações.

Em face de sua importância na rotina
negocial hodierna, a redução do negócio
jurídico é objeto de vasta aplicação prática
e de inúmeras obras doutrinárias na
Europa, o que, data venia , deveria ser um
sinal de alerta para uma notória consa-
gração desse instituto em nosso País. Por
acreditarmos nas benesses desse novo
enfoque, buscamos dar nossa contribuição
com o presente trabalho.
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houvessem previsto o ponto omisso, ou de acordo com
os ditames da boa fé, quando outra seja a solução por
eles imposta.”

46 Larenz, op. cit., p. 638-642.
47 Vide Pinto, op. cit., p. 628, item b.
48 Muito embora proposta expressa do professor

Rui Alarcão quando da elaboração do anteprojeto do
atual Código Civil português relativamente às
invalidades contratuais, mediante a qual referia o ilustre
autor, que o recurso à boa-fé visava fazer prevalecer a
“justiça contratual”.
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49 “Art. 762º –
2. No cumprimento da obrigação, assim como no

exercício do direito correspondente, devem as partes
proceder de boa fé.”

50 “Art. 334º – É ilegítimo o exercício de um direito,
quando o titular exceda manifestamente os limites
impostos pela boa fé, pelos bons costumes ou pelo fim
social ou econômico desse direito.”

51 Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e Lei nº
24/96, de 31 de julho, nessa ordem.

52 Decreto-Lei nº 220/95, de 31 de janeiro.
53 Vide, RIBEIRO, Joaquim de Sousa. O problema

do contrato: as cláusulas contratuais gerais e o princípio
da liberdade contratual. Coimbra : Almedina, 1999. p.
573, nota 807.

54“Art. 271º.
2. É igualmente nulo o negócio sujeito a uma

condição suspensiva que seja física ou legalmente
impossível; se for resolutiva, tem-se a condição por não
escrita.”

55 “Art. 2.230º.
2. A condição contrária à lei ou à ordem pública,

ou ofensiva dos bons costumes, tem-se igualmente por
não escrita, ainda que o testador haja declarado o
contrário, salvo o disposto no artigo 2.186º.”

56 Vide item 3.4.a.
57 Nesse sentido, DAMAS, op. cit., p. 730, na medida

em que refere que, “quando os contraentes, ao celebrar
um negócio jurídico, recorrem a um negócio expres-
samente previsto na lei (nominado ou típico) adoptando
quanto à sua regulamentação o regime legal corres-
pondente (...), não se levantam quaisquer dúvidas
quanto à caracterização do negócio celebrado como
negócio unitário”.

58 Vide item 2.4.
59 Vide item 3 .4.b.
60 No Direito brasileiro, a validade do ato jurídico

requer “agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou
não defesa em lei” (art. 82 do Código Civil). Em Portugal,
os elementos essenciais comuns à generalidade dos
negócios jurídicos correspondem à “capacidade,
declaração de vontade e objeto possível”, conforme
salienta DAMAS, op. cit., p. 735.

61 Cf. LARENZ, op. cit., p. 631, quando refere que,
“dado que um contrato exige declarações de vontade
recíprocas e correspondentes, o contrato, como um todo,
é necessariamente nulo quando a declaração de um
dos contraentes, segundo o seu sentido total, é nula.
(...) Com isso perderia o contrato o seu caráter de
contrato de troca, a relação contratual seria, não só
dividida em várias partes, mas alterada na sua natureza
e no seu caráter de um todo”.

62 Vide item 3.4.c.
63 Nesse sentido, vide acórdão proferido pelo

Supremo Tribunal de Justiça de Portugal nos autos do
processo nº 850/97, em 14 de janeiro de 1998 (Boletim
do Ministério da Justiça, nº 473, p. 404).

64 Vide item 3.6.
65 Vide item 3.5.

66 Como expressamente salientado no Decreto-Lei
nº  220/95, de 31 de janeiro (“Lei das cláusulas
contratuais gerais” de Portugal), em seu artigo 14º, “se
a faculdade prevista no artigo anterior não for exercida
ou, sendo-o, conduzir a um desequilíbrio de prestações
gravemente atentatório da boa-fé, vigora o regime da
redução dos negócios jurídicos”.

67 A chamada Lei Bancária Portuguesa (Decreto-
Lei nº 298/92, de 31 de dezembro), alterada pelo
Decreto-Lei nº 246/95, de 14 de setembro, reza, nos
termos do seu artigo 2º que “são instituições de crédito
as empresas cuja atividade consiste em receber do
público depósitos ou outros fundos reembolsáveis, a
fim de os aplicarem por conta própria, mediante a
concessão de crédito”.

68 Sobre o tema, o professor CORDEIRO, A. Menezes.
Manual de Direito Bancário. Coimbra : Almedina, 1998.
p. 433, leciona que o aderente pode escolher entre o
regime geral (nulidade com hipótese de redução) ou a
manutenção do contrato nos termos atuais em que se
encontra, salvo quando, por exigências de boa-fé, deva
ser imposto o regime da redução ou, caso contrário,
seja declarado nulo.

Mais adiante, na mesma obra, o autor salienta que
“deve-se ter presente que as proibições fixadas para as
relações entre empresários e equiparados se aplicam,
também, nas relações com consumidores finais”, ou
seja, no que for cabível, impõem-se, outrossim, as
medidas protetivas dos consumidores, genericamente
considerados.

69 No mesmo sentido, Manuel de Andrade, citado
por ALARCÃO, op. cit., p. 257, nota 145, Carlos Alberto
da Mota Pinto (op. cit., p. 625 e 628).

70 Vide EIRÓ, Pedro. Do negócio usurário. Coimbra
: Almedina, 1990, p. 134.

71 Cf. Eiró, op. cit., p. 14, em momento anterior a
esse Código, considerava-se a usura uma espécie do
gênero lesão, sendo esta própria do direito civil, e aquela
do direito penal.

72 De acordo com os ensinamentos de Manuel de
Andrade e Carlos Alberto Mota Pinto, referidos por Eiró
op. cit., p. 58, a “lesão é tradicionalmente considerada
como a desproporção existente entre as prestações dos
contraentes, nos contratos onerosos comutativos”.

73 “Art. 283º -
1. Em lugar da anulação, o lesado pode requerer a

modificação do negócio segundo juízos de equidade.
2. Requerida a anulação, a parte contrária tem a

faculdade de opor-se ao pedido, declarando aceitar a
modificação do negócio nos termos do número anterior”.

74 Convém salientar que a equidade não constitui
fonte de normas gerais, sendo relevante para a análise
de casos particulares. O professor CORDEIRO, António
Menezes. Da boa fé no direito civil. Coimbra : Almedina,
1997, p. 1.205 refere que “a equidade, no Direito actual,
corresponde a um modo de decidir extra-sistemático,
porquanto prescinde da autoridade particular das
proposições juspositivas. Mas porque não arbitrário, o
modelo de decisão, por ela propiciado, respeita o



Brasília a. 37 n. 145 jan./mar. 2000 29

sentido material do jurídico, representado, numa
sociedade estabilizada, pelo seu Direito positivo,
despido de tecnicismo e formalismo espúrios. A sua
grande especificidade reside no alargar dos pontos de
vista a atender – sempre que o Direito se apresente
restritivo, o que, pelo proliferar de cláusulas gerais, é
excepção – e na sua justificação, que pretere os
articulados legais a favor do processo e da aceitabili-
dade das suas conseqüências, isto é, pelo consenso que
suscite, centrados no caso concreto”.

75 O negócio somente pode ser modificado a pedido
das partes, principalmente do lesado. O juiz não tem
esse poder autônomo.

76 Lesão e contrato no direito brasileiro. 3. ed. Rio de
Janeiro : Aide, p. 204.

77 É elucidativa a transcrição de uma passagem da
citada obra de Wilson de Andrade Brandão (notas de
rodapé das páginas 177 e 178) em que, baseando-se
nas lições do professor Clóvis Beviláqua, aduz o
seguinte acerca do Decreto nº  22.626/33: “Sua
influência apenas incide nos mútuos de dinheiro que
produzem juros. (...) É certo fazer o seu art. 1º referên-
cia a ‘quaisquer contratos’, mas a alusão alcança
quaisquer contratos, todos os contratos da natureza
dos visados na lei, vale dizer, todos os contratos de
mútuo feneratício. Trata-se de lei de usura, quer dizer,
de lei de juros. A lei visa a coibir a remuneração exage-
rada do capital e, pois, abrange os contratos de mútuo
feneratício. (...) De resto, há que atender à significação
restrita de usura, que é a própria percepção juros,
aplicando-se, entretanto, ao caso de juros imodestos,
do proveito exagerado do empréstimo do dinheiro.

Em diversos momentos, no STF, Orozimbo
Nonato sustenta essa posição. Convence-se, afinal, o
Excelso Pretório, fixando-lhe o douto pensamento em
acórdão consagrador: ‘A lei de usura se refere, exclusi-
vamente, aos contratos de mútuo. Visa a coibir a
estipulação e cobrança de juros imodestos e de
cláusulas desmedidas’”.

78 “Art. 559º -
1. Os juros legais e os estipulados sem determinação

de taxa ou quantitativo são os fixados em portaria
conjunta dos Ministros da Justiça e das Finanças e do
Plano.

2. A estipulação de juros a taxa superior à fixada
nos termos do número anterior deve ser feita por escrito,
sob pena de serem apenas devidos na medida dos juros
legais.” (Redação do Decreto-Lei nº 200-C/80, de 24 de
junho)

79 “Art. 559º-A – É aplicável o disposto no artigo
1.146º a toda a estipulação de juros ou quaisquer outras
vantagens em negócios ou actos de concessão, outorga,
renovação, desconto ou prorrogação de prazo de
pagamento de um crédito e em outros análogos.”
(Redação do Decreto-Lei nº 262/83, de 16 de junho)

80 “Art. 1.146º -
1. É havido como usurário o contrato de mútuo em

que sejam estipulados juros anuais que excedam os

juros legais, acrescidos de 3% ou 5%, conforme exista
ou não garantia real.

 (...)
4. O respeito dos limites máximos referidos neste

artigo não obsta à aplicabilidade dos artigos 282º a
284º.” (Redação do Decreto-Lei nº 262/83, de 16 de
junho)

81 Em Portugal, os mútuos civis recebem tratamento
legal diverso dos bancários.

82  “São livremente estabelecidas pelas instituições
de crédito e sociedades financeiras as taxas de juro das
suas operações, salvo nos casos em que sejam fixadas
por diploma legal.”

83 No mesmo sentido, vide algumas decisões do
egrégio Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul
elencadas na obra de autoria de PARIZATTO, João
Roberto. Multas e Juros no Direito Brasileiro. Leme :
LED, 1996. p. 82, 84 – 85. Ainda, na revista Julgados do
Tribunal de Alçada, n. 81, p. 314-320.

84 “3. Se a taxa de juros estipulada ou o montante
da indenização exceder o máximo fixado nos números
precedentes, considera-se reduzido a esses máximos,
ainda que seja outra a vontade dos contratantes.”

85 O legislador português do Código Civil, salvo
melhor juízo, não é devidamente claro no trato dos
mútuos usurários, uma vez que, no artigo 282º  e
seguintes, estipula um regramento para negócios
usurários em geral (baseado na vontade do lesado),
ressalvando, no item 2 desse artigo, as situações
especiais de mútuos usurários previstas no artigo
1.146º, com tratamento diverso (uso da redução legal).
Ocorre que no item 4 deste artigo, há remissão ao
disposto no primeiro citado. Entendemos que, devido
à especificidade do artigo 1.146º do Código Civil, deve
ser este o regime a prevalecer.

86 Súmula 121: “É vedada a capitalização de juros,
ainda que expressamente convencionada”.

87 Vide aresto publicado na Revista LEX JURISPRU-
DÊNCIA, V. 6, p. 163/166 (Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo).

88 Vide acórdãos nas Apelações Cíveis nº 196020358
(Quinta Câmara, Relª. Regina Maria Bollick, 9-5-1996)
e nº 196130132 (Segunda Câmara, Rel. Carlos Alberto
Bencke, 19.9.1996) - acórdãos publicados na Revista
de Jurisprudência Informatizada JUIS, editora Saraiva.

89 Op. cit., p. 19-25.
90 No mesmo sentido é o posicionamento do egrégio

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
como demonstra exemplificativamente o acórdão na
Apelação cível n° 595095886 (2ª Câmara Cível, Rel. o
então Juiz de Alçada Nelson Antônio Monteiro Pacheco,
quando convocado para atuar junto a este Tribunal).

91 Em Portugal, há a proibição expressa de dispo-
sições contratuais gerais que consagrem cláusulas
penais desproporcionadas aos danos a ressarcir (art.
19º, alínea c), do Decreto-Lei nº 220/95, de 31 de janeiro
– “Lei das cláusulas contratuais gerais”).
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Essa noção reveste-se, no entanto, de
alguma dificuldade, já que a expressão
“trabalho” encerra diversos significados.

Para a economia, o trabalho surge como
uma atividade apta a satisfazer neces-
sidades humanas. Corresponde a um fator
de produção, expresso num custo; obedece,
na sua consubstanciação, a certas leis eco-
nômicas, como a da oferta e da procura;
traduz, a vários níveis, uma celeridade
sensível a variáveis múltiplas e induz
outras tantas: nessa medida, o trabalho é
um aspecto primordial de qualquer polí-
tica econômica.

Na Sociologia, o trabalho representa
um conjunto complexo de relações dentro
das sociedades humanas; torna-se, por isso,
nas suas condicionantes como nas suas
conseqüências, apto, por excelência, ao
aprofundamento sociológico. Na Ciência
Política, o trabalho faculta temas e dou-
trinas de importância conhecida, sendo
certo que, na atualidade, nenhuma corrente
de pensamento político deixa de dele se
ocupar.

A expressão “trabalho” designa tanto
a atividade (ex: encarreguei A de fazer o
trabalho de polir móveis), como esforço
(ex: dá muito trabalho estudar matemá-
tica), o emprego (ex: ir para o trabalho), o
resultado de uma atividade ou obra (ex:
foi premiado um trabalho científico de

O trabalho objeto do Direito do Trabalho

Mario Antonio Lobato de Paiva

Mario Antonio Lobato de Paiva é advogado.

“É, num certo sentido, pelo trabalho que o
homem se torna mais homem”.

João Paulo II
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mérito), o fator de produção (ex: o trabalho
é um dos componentes dos custos de
produção) ou mesmo a classe ou conjunto
de classes sociais (ex: o mundo do trabalho
ou os representantes do trabalho).

Para efeitos do Direito do Trabalho, o
sentido relevante é o que identifica traba-
lho com uma atividade. Costuma-se
considerar que interessa ao Direito do
Trabalho a atividade que tenha as caracte-
rísticas de humanidade, produtividade,
liberdade, por conta alheia e subordinada
e regida pelo direito privado, que só em tem-
pos relativamente recentes se generalizou.

Para que possa interessar ao Direito do
Trabalho, o labor deverá ser humano, quer
intelectual quer manual, excluindo-se, pois,
o trabalho das máquinas ou dos animais.
Interessa aqui, apenas, o trabalho como
criação humana, visando a transformação
da natureza (na visão cristã, a colabora-
ção com a obra do Criador), com a digni-
dade própria. Não interessa, portanto,
para o Direito do trabalho, falar do
trabalho do motor ou do trabalho do boi
que puxa a charrua.

O trabalho deverá ser produtivo,
excluindo-se as atividades de jogo ou de
contemplação pessoal, que têm um fim em
si mesmas. De fato, o trabalho produtivo,
enquanto atividade que não tem um fim
em si mesma, é instrumental, destinando-
se a atingir outras finalidades, princi-
palmente a ordem econômica. A finalidade
será a de angariar meios de subsistência.
Faz-se não porque se quer o que se faz,
mas porque se quer aquilo pelo que se faz.
E essa finalidade última consiste na dispo-
nibilização de uma utilidade com valor
econômico que se destina ao mercado.

Partindo dessa noção, a atividade do
benemérito, que durante todo o dia per-
manece, sem qualquer retribuição, numa
instituição de caridade a confeccionar
alimentos ou a prestar assistência a quem
dela necessite, não tem interesse para o
Direito do Trabalho. Mas já teria se essa
atividade fosse prestada contra retri-
buição e por causa dessa retribuição.

Por outro lado, como é evidente, a
atividade desportiva das pessoas – em
regra alheia ao Direito do Trabalho – pode
interessar a esse ramo de Direito quando
desempenhada não de modo lúdico (como
diversão) mas profissionalmente. Nesse
sentido terá caráter produtivo, como fonte
de recursos do desportista profissional; já
não terá esse caráter quando a mesma
atividade seja executada para distração ou
adestramento do mero praticante amador
(o futebolista, mesmo muitíssimo dotado,
que disputa jogos por divertimento não
está a trabalhar; aquele que, porventura
menos habilidoso, disputa esses jogos
porque está contratualmente obrigado a
fazê-lo e por isso percebe uma retribuição
está, por seu turno, a trabalhar).

A esse propósito se costuma colocar o
problema do caráter penoso do trabalho
(trabalho viria do latim tripalium,  instru-
mento que passou a ter uma acepção
ligada a tortura). O fato é que a posição
do trabalhador perante o trabalho é
ambivalente, podendo extrair também
satisfação dele. Como é natural, certos
tipos de trabalho são por definição muito
gratificantes, enquanto outras atividades
tenderão a sê-lo muito menos. A reação
subjetiva do trabalhador ao caráter grati-
ficante ou penoso da tarefa não tem de
possuir diretamente relevo jurídico, muito
embora a penosidade objetiva de certos
trabalhos resulte muitas vezes maior
remuneração.

O trabalho deverá ser por conta alheia,
pois surge no quadro de uma relação entre
pessoas, já que apenas interessa o labor
cuja utilidade é atribuída a outra pessoa,
distinta da que trabalha. Isto é, a utilidade
do trabalho é apropriada, não pelo traba-
lhador, mas por outra pessoa.

Na verdade, a necessidade específica
de tutela que o Direito do Trabalho realiza
surge pelo fato de as utilidades do trabalho
serem, por mecanismos jurídicos, atribuí-
das previamente a outrem pelo traba-
lhador. Por isso se diz que há um ato de
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alienação em que o trabalhador transfere
para outrem a utilidade que resulta do seu
trabalho. Não revelam, para efeitos do
Direito do Trabalho, situações tais como a
do agricultor que cultiva os seus campos
e colhe e vende a sua produção. Mas já
interessam a esse ramo do Direito as
hipóteses em que alguém desenvolve a ati-
vidade (que pode ser, justamente, a de
cultivar um campo e de fazer as colheitas)
a favor de outrem (um empresário agri-
cultor), que é, à partida, dono do cereal
produzido e colhido.

Quando se diz que a atividade é pres-
tada por conta de outrem, está-se, por
outro lado, a chamar a atenção para a
circunstância de a prestação dessa ativi-
dade ser prometida a alguém, que pode
exigir a sua realização. Existe, portanto,
uma relação jurídica, cujo quadro é, no
direito privado, o do contrato.

Não interessam, portanto, ao Direito do
Trabalho situações em que a prestação do
trabalho não seja, pelo trabalhador, juri-
dicamente devida a alguém, ou que não
possa ser exigida por ninguém. Se alguém
se oferece, por simpatia, para regar o
jardim do vizinho ou para tomar conta do
seu cão durante as férias não poderá ter
aplicação o Direito do Trabalho.

Note-se, por outro lado, que, quando
se fala em trabalho prestado por conta de
outrem, está-se a aludir a atividade que é
juridicamente devida a alguém, e que por
essa pessoa pode ser exigida: simplesmente,
o destinatário direto da tarefa pode ser
uma terceira pessoa. É o que se verifica,
por exemplo, com o empregado de uma
loja, onde atende ao público: muito embora
a sua atividade seja dirigida aos clientes,
a pessoa a quem o trabalho é juridicamente
devido e que pode exigir a sua prestação
é, obviamente, o empregador (nesse caso,
o dono da loja).

O trabalho livre é outra característica
do objeto do trabalho amparado pelo
Direito do Trabalho, em que a transmissão
prévia dos frutos e utilidades para outrem

não é independente da vontade do traba-
lhador. Exclui-se, assim, do objeto do
Direito do Trabalho o trabalho escravo.
Ora, aduz Rousseau, um homem que se faz
escravo de outro não se dá, vende-se, pelo
menos em troca de sua subsistência. Já que
nenhum homem tem autoridade natural
sobre seu semelhante, e uma vez que a
força não produz direito algum, restam
então as convenções como base de toda
autoridade legítima entre os homens1.

A decisão de trabalhar é livre, como
livre é a escolha da pessoa (ou empresa)
para quem se trabalha. O trabalhador
aceita desenvolver a sua atividade em
favor de determinada pessoa, sabendo que
é esta que vai ser titular das utilidades
geradas por esse trabalho.

O trabalho subordinado é outra e talvez
a principal característica do trabalho
objeto do Direito do Trabalho; constitui um
fenômeno multifacetado, apto a suportar
estudos e reflexões por várias ciências.

Assim, para que o trabalhador possa
desempenhar o seu trabalho, é necessário
que o empregador fixe o como  (os termos
em que o trabalho deve ser prestado), o
onde (qual o local exato do posto de
trabalho) e o quando (qual o horário de
trabalho). Isso supõe relações de autoridade:
o trabalhador presta o seu trabalho e cede
os respectivos resultados a quem está na
posição de determinar a integração de tal
trabalho no seu processo produtivo.

A subordinação não é propriamente
uma dependência pessoal ou servil. Pelo
contrário, conforme a grande maioria dos
doutrinadores pátrios, a subordinação do
empregado é a jurídica, uma vez que
provém de um contrato e nele encontra
seus limites e fundamentos. Escreve Délio
Maranhão que

“o conteúdo desse elemento carac-
terizador do contrato de trabalho
não pode assimilar-se no sentido
predominante da idade média: o
empregado não é servo e o empre-
gador não é senhor”2.
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Escreve Evaristo de Moraes Filho que
“é de todo incompatível com a
dignidade humana a teoria de alguns
autores alemães –  nesta particular,
verdadeiros precursores da Carta de
Trabalho Nazista de 1934 – que
vêem na relação de trabalho uma
relação senhorial, na qual uma das
partes tem todo o poder e à outra
compete somente obedecer”3.

O homem é livre – argumentam; tem o
direito de vender o seu trabalho pelo preço
e nas condições que quiser. Mas, na vida
industrial moderna, essa liberdade de
trabalho só tem gerado a opressão e a
miséria, a exploração do operariado e seu
rebaixamento progressivo. Hoje, já nin-
guém contesta quanto influi a inexorável
lei de concorrência na remuneração do
trabalho operário – e isso basta para
desfazer o encanto ilusório da liberdade
do trabalho”4.

Esse tipo de trabalho subordinado
corresponde a um modelo de relações
generalizado apenas a partir da revolução
industrial. É nessa altura que se verifica
uma separação completa entre a titulari-
dade do trabalho e a dos meios de produ-

Notas
1 ROUSSEAU, Jean Jacques. O contrato social. 3. ed.

Tradução por Antonio de Pádua Danesi. [s. l.] : Martins
Fontes, 1996. p. 13 - 14.

2 MARANHÃO, Délio. Instituições do Direito do
Trabalho. 17. ed. São Paulo : Ltr, v. 1, s./d.  p. 249.

3 MORAES FILHO, Evaristo de. Trabalho a domicílio
e contrato de trabalho. [s.l. : s.n.], 1934. p. 102-03.

4 MORAES, Evaristo. Apontamentos de Direito
Operário. 3. ed. São Paulo : Ltr, 1986. p. 9.

ção, em que uns, poucos, detêm esses
meios e a maior parte somente o seu
trabalho. Por isso os mais numerosos – os
trabalhadores, isto é, os que pertencem ao
operariado – alienam previamente seu
labor, a troco de meios de subsistência, ao
titular dos outros fatores produtivos, que
está investido na posição de patrão. O
patrão, que necessita da energia laborativa
humana para o processo de produção, vai
adquiri-la do trabalhador que, embora
livre, é compelido a vendê-la para angariar
meios de subsistência. É o que se designou
–a grosso modo – como o diálogo entre o
estômago, mais ou menos vazio, e o saco
de dinheiro, mais ou menos cheio.
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1. O DIP e a nova  ordem mundial

Diante da atual conjuntura interna-
cional, num cenário em que é marcante a
pressão integracionista, mais do que
nunca se requer o estudo do Direito Inter-

nacional Privado (DIP)2.
Em meio às várias organizações inter-

nacionais integracionistas, deparamos-
nos com o Mercado Comum do Sul3,
estreitando ainda mais as relações entre
os Estados-membros e, conseqüentemente,
também entre os indivíduos destes, tor-
nando corriqueira a existência de “ele-
mento estrangeiro”4 nessas relações.

Já que aludimos à ordem internacional
atual, estreitando ainda mais as relações
entre os Estados, convém tecermos, nesse
cenário, algumas considerações sobre o
fundamento e a finalidade do DIP. Senão,
vejamos.

O Mercosul (Mercado Comum do Sul)
– composto por Argentina, Brasil, Paraguai
e Uruguai – resulta da aprovação do
Tratado de Assunção de 26-03-91.

Esse Tratado, que tem por objetivo a
constituição futura de um mercado comum
entre os Estados-membros, recebeu a
aprovação legislativa nos quatro Estados-

Direito Internacional Privado1

Conceito, fundamento e finalidade do DIP

Vera Lúcia Viegas

Vera Lúcia Viegas é bacharel em Direito pela
Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo, pós-graduanda na mesma instituição,
especialista em “Direito de Integração” pela
Universidade de Roma “Tor Vergata” e profes-
sora de Direito Romano no Centro Universitário
FIEO.
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ção da paz. 3. Considerações finais.
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partes em 1991: na Argentina, pela Lei
23.981/91; Brasil, Decreto-legislativo 197/
91; Paraguai, Lei 9/91, e Uruguai, Lei
16.196/91. Paraguai e Uruguai deposi-
taram os respectivos instrumentos de
ratificação em 6-8-91; Argentina e Brasil,
em 30-10-915.

No Brasil, foi aprovado pelo Congresso
brasileiro em 25-9-91 e promulgado pelo
Presidente da República pelo Decreto nº 350,
publicado no Diário Oficial de 22-11-91.

O Tratado entrou em vigor em 29-11-91,
com o depósito das ratificações necessárias,
conforme estabelecido pelo Artigo 196.

Em seu artigo 2º, o Tratado de Assunção
estabelece que o Mercado Comum estará
fundado na reciprocidade de direitos e
obrigações entre os Estados-partes.

Esses direitos e obrigações são garanti-
dos pelo DIP, pois a finalidade deste é

“estabelecer a certeza do direito
privado nas relações internacionais,
mediante a adoção de princípios
gerais que, concedendo primazia a
uma lei de determinado Estado,
conserva um sistema racional que
combine os necessários particula-
rismos”7.

Logo, graças ao DIP, com a considera-
ção do “elemento estrangeiro”, do outro,
seu parceiro no cenário internacional, é
possível falar-se em reciprocidade de
direitos e obrigações8.

O DIP propicia o respeito mútuo entre
os Estados9, estando, assim, a serviço da
integração 10, sendo o ramo do Direito que
mais se coaduna ao Direito da Integração,
pois não é um Direito Internacional – não
há que se falar em supra-nacionalidade –,
mas interno, porém de espírito interna-
cional11.

Mesmo a maioria dos autores não
considerando o DIP como Direito Interna-
cional, para Ferrer Correia, do Direito
Internacional Público decorrem obriga-
ções aos Estados: a obrigação de não se
recusarem, sistematicamente, a aplicar
Direito estrangeiro e a obrigação de não

aplicarem o seu Direito interno a situações
que lhe sejam absolutamente estranhas12.

Interessante, sobre essa discussão, é o
apregoado por Haroldo Valladão:

 “conclusivamente, não tem signifi-
cado indagar se o DIP é interna-
cional ou interno, como não o teria
pergunta idêntica sobre, por exem-
plo, o direito marítimo, ou o direito
industrial, ou o direito aeronáutico;
todos eles podem ter e têm normas
internacionais e internas, e, em caso
de conflito, as primeiras prevale-
cendo sobre as segundas”,

 e mais adiante, continua:
“todas as matérias do direito podem
ter regras de natureza internacional
ou interna, de caráter público ou
privado”13.

O surgimento de uma Organização
Internacional é reflexo de uma maior
aproximação entre os Estados e intensifica-
lhes ainda mais as relações14, acarretando
na transposição das fronteiras, por pessoas
e mercadorias; do mesmo modo, DIP
permite que o Direito nacional ultrapasse
suas fronteiras, sendo aplicado fora de seu
respectivo território. É notório, assim, o
salutar auxílio prestado pelo DIP à inte-
gração dos Estados15.

Para se ter uma exata idéia da vincu-
lação do DIP às relações entre os Estados,
basta mencionar que, com a intensificação
do comércio internacional16, o DIP sofreu
grande impulso doutrinário e técnico17,
tornando-se a “celula mater de inúmeras
novas disciplinas que têm como base
programática a metodologia que concerne
aos fundamentos básicos das relações
privadas e públicas internacionais18”.

Hoje, esse impulso é maior ainda, se
concebermos o regionalismo dentro de um
multilateralismo, sem se “contrapor” a ele,
mantendo-se a dicotomia interno/externo,
ou seja, o regionalismo não seria antagô-
nico à total dissipação das polaridades
(multilateralismo), mas seria imprescin-
dível para a inserção de certos Estados
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(potencialmente menores) nesse novo
cenário, em que as forças de poder encon-
tram-se dissipadas; logo, o regionalismo
trabalharia a favor do multilateralismo,
sem se confrontar com este, já que somente
pelo regionalismo certos Estados conse-
guem uma inserção no cenário multipolar.

A disciplina que melhor visualiza essa
relação cooperativa entre regionalismo/
multilateralismo é justamente o DIP, pois
há o elemento “nacional” no regionalismo,
mas há também o elemento “interna-
cional” no multilateralismo, sendo que
tanto o “nacional” quanto o “interna-
cional” são abrangidos pelo DIP, confor-
me já supra aludido19.

Melhor elucidando: a pedra angular da
teoria do DIP é a coexistência de ordena-
mentos jurídicos independentes (multila-
teralismo), que se inter-relacionam (regio-
nalismo) sem perder a sua identidade
(relação simbiótica entre regionalismo/
multilateralismo).

Pode-se aferir de Clóvis Beviláqua um
outro exemplo, que  mostra a relação do
nacional (regional) com o internacional
(multilateral): para Clóvis, o DIP é a
organização jurídica da sociedade inter-
nacional, sociedade essa formada por
indivíduos de nacionalidades diferentes,
ou seja, o homem é membro da sociedade
internacional, porém sem perder a sua
nacionalidade20.

O DIP é a justa mediação entre o
regionalismo (nacionalismo) e o multila-
teralismo (internacional), ou seja, apenas
com o DIP pode-se sopesar com os inte-
resses nacionais os que lhes transcendem,
sem porém olvidar os particularismos dos
interesses nacionais21.

Quando se pensa no ser humano (na-
cional) ultrapassando as fronteiras de seu
Estado (internacional), exige-se a presença
do DIP, que é

 “o anjo da guarda do ser humano
em suas viagens através do espaço,
e sua esplendente missão é assegurar
a continuidade espacial, e, pois,

também, temporal, da personali-
dade humana22”

(do nacional sendo assegurado no inter-
nacional, pode-se fazer uma analogia do
regional diante do multilateral, abarcando
o fenômeno supramencionado, e observado
na nova ordem mundial)23.

Em suma, o que pretendíamos demons-
trar nos parágrafos anteriores é a impor-
tância fenomenal do DIP, tanto no campo
de um Direito Internacional Clássico –
cujos sujeitos por excelência são os Estados
soberanamente concebidos24, relacionando-
se entre si, bem como os seus respectivos
indivíduos que os compõem – quanto no
Direito da Integração, recebendo deste um
novo e vultoso impulso.

2. DIP: justiça da sociedade internacional.
A manutenção da paz

Rechsteiner afirma que hoje há mais de
190 (cento e noventa) Estados soberanos,
cada qual com sua própria ordem jurídica25.

Pascal, referindo-se à variedade legis-
lativa entre os Estados, afirma:

 “Quase nada há de justo ou
injusto que não mude de natureza
com a mudança de clima. Três graus
de altura polar revolucionam toda
a jurisprudência. Um meridiano
decide sobre a verdade. Após alguns
anos de posse, alteram-se leis funda-
mentais. O Direito tem as suas épo-
cas. Divertida justiça esta que um rio
ou uma montanha baliza. Verdade
aquém, erro além Pirineus26”.

Já Ferrer Correia, referindo-se às diver-
gências entre as instituições dos Estados,
não as identifica com desníveis de civili-
zação: “Cada povo sabe que há mais
coisas justas sobre a terra, além das que
cabem na sua filosofia...27”.

 Assim, a administração da justiça fica
a cargo do DIP 28, com a tolerância do
elemento estrangeiro:

“A justiça de uma causa não deve
depender da latitude do lugar 29”.
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Ou seja, é o DIP o responsável pela
administração da justiça na sociedade
internacional, obrigando a uma reflexão
que vai além dos interesses particulares,
atingindo outros maiores, que os abrange,
como muito bem ressalta Amílcar de
Castro30:

“... há muito tempo já se viu que não
há homem independente em exis-
tência nem Estado soberano auto-
suficiente, pois tanto os homens,
como as nações sempre viveram, e
não podem deixar de viver, indepen-
dentemente coordenados em ação,
pelo que, a respeito de fatos anor-
mais [diríamos nós, interjurisdi-
cionais], os interesses que o governo
de um povo deve tomar em conta
não são apenas os dos súditos, nem
os de cada um dos países estran-
geiros, mas os da humanidade. (des-
taque nosso)”.

Logo, tanto o Direito nacional quanto
o estrangeiro não são bens a serem prote-
gidos, mas apenas meios de se atingir um
mesmo fim: a boa administração da justiça31.
Os esforços dos homens de boa vontade
devem convergir no sentido de atingir
decisões internacionalmente aceitáveis
como satisfatórias; e isso só é possível com
o auxílio do DIP32.

3.Considerações Finais

O que pretendíamos demonstrar é que,
em que pese a defesa do caráter híbrido
do Direito Internacional Privado – um
Direito Interno, de espírito Internacio-
nal  –, somos partidários da tese que en-
tende o DIP como sistema nacional espe-
cial, ou seja, como Direito Interno, um
ramo especial do Direito Interno, como
bem demonstra Fonseca, 1967:53.

As regras de DIP são nacionais, haven-
do “elementos especiais internacionais ou
não-nacionais” nas relações de fato às
quais as regras de DIP incidem [Fonseca,
1967:55]. Daí a importância do DIP para

a integração, já que, com a aproximação
maior entre os Estados, os súditos destes
logicamente também se inter-relacionarão,
aumentando a ocorrência do elemento
estrangeiro nas relações jurídicas.

Como tentativa de conclusão fica
então a idéia de ser o DIP um direito
nacional, atendendo aos interesses indivi-
duais e particulares (privados) de seus
súditos, enquanto o Direito Internacional
Público, ou das gentes, atende a conflitos
de caráter público (e não particular) e
interesse geral dos Estados, devendo ser
lei comum e invariável para todos os
Estados33.

Notas
1 Procuraremos aqui expressar o nosso entendi-

mento sobre o Direito Internacional Privado (é ele
Direito Nacional ou Direito Internacional?) e seu atual
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REIA, A. In: Lições de direito internacional privado
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5 ALTERINI, Atilio Aníbal. BOLDORINI, Maria
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direito internacional, pois o DIP é Direito “híbrido”
por excelência.

11 “O DIP não é internacional, mas deve ser
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18 STRENGER,  1996, p. 36. Convém ressaltar, no
entanto, que essas relações não se resumem ao comércio
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1. Por uma teoria geral do
garantismo jurídico.

O mundo jurídico vive hoje cercado de
problemas que configuram uma crise. Em
verdade, pode-se até dizer que vivemos
crises jurídicas. Uma primeira crise é a
mudança de paradigma de observação do
fenômeno jurídico, haja vista que não mais
se admite a idéia de direito baseada uni-
camente em parâmetros estatais1.

Considerando apenas os parâmetros
estatais, especificamente no plano interno,
percebe-se uma incapacidade cada vez
mais patente de o chamado Estado de
Bem-Estar suprir os problemas gerados a
partir da inaplicabilidade efetiva de
preceitos esboçados como direitos fun-
damentais2. No plano externo, há uma
tentativa de imposição de modelos eco-
nômicos que buscam romper a noção de
território e de mercado, alterando sobre-
maneira a vida jurídico-política do Estado
e da sociedade civil.

Apesar de tais constatações, a teoria do
direito não consegue dar respostas satis-
fatórias a esse pano de mudanças estru-
turais. De um lado, o positivismo, em sua
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vertente tradicional formalista, não dá
vazão aos anseios de produção jurídica
extra-estatal, o que é um fato em socie-
dades eminentemente periféricas3. De
outro, o sociologismo exacerbado, que não
consegue soluções para os problemas
colocados, em virtude de se tentar privi-
legiar o social em detrimento do estatal,
incorrendo no mesmo formalismo criti-
cado supra.

Os parâmetros adotados pelo direito
dogmático não mais se coadunam com
uma possível essência jurídica. A própria
noção de direito dogmático resta preju-
dicada em função do distanciamento
com o social. O direito, como fenômeno
complexo que é, não pode se restringir uni-
camente ao Estado como única forma
legítima de produção do fenômeno jurídico.
O chamado “monopólio da produção e
aplicação do direito pelo Estado” é cada
vez mais uma pretensão 4.

A partir dessa realidade eminentenente
complexa de fins-de-século, pode-se dizer
que as teorizações têm naufragado num
vazio ontológico, sem se dar conta disso,
pois, ainda assim, buscam fixar pontos
inexoráveis de partida. Todavia, existe
uma tentativa de explicação teórica do
social e do jurídico sem se prender uni-
camente aos parâmetros dogmáticos, de
um lado, e eminentemente extra-dogmá-
ticos, de outro. A teoria garantista, ao
nosso ver, muito embora carregada de
posições críticas, é importante nesse
sentido, haja vista que busca uma essência
no social baseada em um caráter eminen-
temente procedimental, sem se prender às
tradicionais formas de observação do
fenômeno, que nos parecem superadas.

O autor centra sua abordagem partindo
do pressuposto que o garantismo surge
exatamente pelo descompasso existente
entre a normatização estatal e as práticas
que deveriam estar fundamentadas nelas.
No aspecto penal, destaca o autor que as
atuações administrativas e policiais
andam em descompasso com os preceitos

estabelecidos nas normas jurídicas esta-
tais5. Então, a idéia do garantismo é, de um
modo geral, a busca de uma melhor ade-
quação dos acontecimentos do mundo
empírico às prescrições normativas oficiais.

Cria-se, pois, uma divergência entre a
normatividade e a efetividade, e o garan-
tismo seria forma de fazer a junção entre
elas. Claro que o garantismo teria influ-
ência não apenas no campo jurídico, mas
também na esfera política, minimizando
a violência e ampliando a liberdade, a
partir de um arcabouço de normas jurídicas
que dá poder ao Estado de punir em troca
da “garantia dos direitos dos cidadãos”.
Ou seja, o sistema seria mais garantista
quando conseguisse minimizar a distância
existente entre o texto da norma e a sua
aplicação ao mundo empírico, o que é uma
preocupação própria de muitas outras
teorias do direito.

Garantismo, pois, vem do verbo garantir.
Seria, no entender de Ferrajoli, uma forma
de direito que se preocupa com aspectos
formais e substanciais que devem sempre
existir para que o direito seja válido. Essa
junção de aspectos formais e substanciais
teria a função de resgatar a possibilidade
de se garantir, efetivamente, aos sujeitos
de direito, todos os direitos fundamentais
existentes. É como se a categoria dos
direitos fundamentais fosse um dado
ontológico para que se pudesse aferir a
existência ou não de um direito; em outras
palavras, se uma norma é ou não válida.
Tal noção de validade será debatida mais
adiante.

Logo, como o garantismo não pode
ser medido apenas por um referencial,
Ferrajoli fala em graus de garantismo, pois
ele seria maior se observássemos apenas
as normas estatais vigentes sobre os
direitos sociais em um país como o Brasil.
Todavia, se o ponto de observação for o
de sua aplicabilidade, o grau de garan-
tismo diminui. Percebe-se, então, que o
grau de garantismo depende do ponto de
partida de observação do analisador.
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Como se vê, há uma tentativa de,
dentro do normativismo, ampliar o leque
de possibilidades para a garantia efetiva
de direitos, fazendo da norma estatal um
ponto de partida (logo, uma ontologia)
para a observação de sua adequação ou
não à realidade social. Ferrajoli, em sua
concepção de garantismo, ainda trata da
idéia de validade como uma outra forma
de observação do garantismo.

2. A idéia de validade no direito:
elementos formal e substancial

A teoria do Professor Ferrajoli centra-
se, neste segundo plano de garantismo, em
trazer ao espectro jurídico uma nova
forma de observação do fenômeno, ao
afirmar a existência de aspectos formais e
substanciais no mundo jurídico, sendo o
aspecto substancial, ao seu ver, algo novo
e que deve ser observado na formação das
constituições e respectivos ordenamentos
jurídicos.

O aspecto formal do direito – diz
Ferrajoli – está no procedimento prévio
existente, que funciona como pressuposto
de legitimidade do surgimento de uma
nova norma estatal. Ou seja, uma norma
só será válida e legítima se for composta
de acordo com os procedimentos formais
traçados previamente pelo ordenamento
jurídico. Até então, a idéia de validade
colocada pelo Professor Ferrajoli traz mui-
ta similitude com a teoria pura do direito.

Para Kelsen, a validade de uma norma
está em uma outra norma, que lhe é
anterior no tempo e superior hierarqui-
camente, que traçaria as diretrizes formais
para que tal norma seja válida. Logo, para
Kelsen, existe um mecanismo de deri-
vação entre as normas jurídicas, dentro de
uma idéia de supra e infraordenação entre
as espécies normativas6.

Mas Ferrajoli acrescenta um novo
elemento ao conceito de validade. Para ele,
uma norma será válida não apenas pelo
seu enquadramento formal às normas do
ordenamento jurídico que lhe são ante-

riores e configuram um pressuposto para
a sua verificação. A tal procedimento de
validade, eminentemente formalista,
acrescenta um dado que constitui exa-
tamente o elemento substancial do universo
jurídico. Nesse sentido, a validade traz em
si também elementos de conteúdo, mate-
riais, como fundamento da norma. Esses
elementos seriam os direitos fundamen-
tais7. Essa idéia resgata uma perspectiva
de inserir valores materialmente estabe-
lecidos no seio do ordenamento jurídico,
fazendo um resgate da “ética material dos
valores” de Max Scheler8. Ferrajoli afirma
que o conceito de validade em Kelsen, por
conseguinte, é equivocado, pois uma
norma seria inválida se não estivesse de
acordo com os direitos fundamentais
elencados na Constituição. Assim, caso
uma norma ingresse no ordenamento
jurídico a partir do esquema formal de
Kelsen – utilizado a reboque por Ferrajoli,
configurando o conceito de vigência – e
não estivesse de acordo com as normas que
consagram os direitos fundamentais, tal
norma seria inválida, em função de não
estar de acordo com a racionalidade
material, pressuposto indispensável de
validade das normas jurídicas. Em decor-
rência, afirma Ferrajoli que o conceito de
validade em Kelsen se confunde, equivo-
cadamente, com o de vigência9.

Há divergências doutrinárias no que
tange à teoria pura do direito. Para alguns,
ela estabelece a relação direta da nova
norma jurídica estatal com as normas
jurídicas preexistentes, entre as quais a
Constituição; assim, se a validade pressu-
põe a perfeita adequação da norma jurí-
dica ao sistema estatal no qual ela se
insere, obviamente ela deve enquadrar-se
também ao conteúdo dessas prescrições
normativas, e os direitos fundamentais
seriam, também, uma limitação de con-
teúdo, entre outras, às novas normas
jurídicas. Todavia, outros afirmam que
Kelsen só pretende que a nova norma
estatal tenha sido criada pelas autoridades
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competentes e de acordo com o procedi-
mento prévio e formal de elaboração
normativa, sem se preocupar com ques-
tões de conteúdo das normas elaboradas.
Ferrajoli é partidário da segunda opinião.

Em função desses conceitos de validade
e vigência, Ferrajoli traz uma outra idéia
que é útil para impor coerência a sua
teoria: uma norma vigente, todavia não
dotada do caráter da validade (eminen-
temente material), estaria expurgada do
ordenamento jurídico, revogada – no
sentido amplo do termo – em função de
sua incompatibilidade não com as dire-
trizes formais de seu surgimento, mas com
a materialidade dos direitos fundamentais,
que se formariam por meio de um processo
histórico, que continua em seu devir,
conquistado por meio da experiência, não
dotados de uma ontologia, por palavras
próprias do professor10, em virtude de os
direitos fundamentais serem construídos
através dos tempos.

3. O vazio ontológico: riscos e possibilidades
de um garantismo jurídico a partir da

metodologia tópica
Apesar de uma teoria firmemente

comprometida com ideais democráticos,
há que ser feita a seguinte pergunta ao
Professor Ferrajoli: como fixar um con-
teúdo ao que seja um direito fundamen-
tal? Tal pergunta, como vimos acima, é
respondida utilizando-se os princípios de
secularização cultural que formariam os
direitos fundamentais. Parece óbvio que
isso não responde à pergunta.

O Professor Cláudio Souto, da Univer-
sidade Federal de Pernambuco, coloca esse
problema na teoria sociológica do direito
com muita lucidez, o que é, sem dúvida,
um grande desafio aos teóricos, sociólogos
e filósofos do direito11. A tentativa do
Professor Ferrajoli de dar um conteúdo ao
universo jurídico também esbarra no
formalismo, exatamente pelo vazio que
existe no que caracterizaria efetivamente
os direitos fundamentais. Logo, em ver-

dade, há apenas uma mera tentativa de
se impor conteúdos, sem na verdade
precisá-los.

Em virtude de tal vazio ontológico,
cremos que uma teoria comprometida
com os ideais democráticos, como a do
Professor Ferrajoli, sem uma fixação de
conteúdo, como bem nos colocam Cláudio
Souto e João Maurício Adeodato, pode ser
manipulada por ideologias totalmente
distintas do ideal do autor, haja vista que
regimes autoritários podem traçar uma
idéia do que, para os seus interesses, seria
fundamental; logo, quais seriam os direitos
fundamentais para a manutenção do
status quo contrário a ideais democráticos?

Logo, cada um, ao seu bel prazer,
poderia fixar o conteúdo dos direitos
fundamentais a partir de vários pontos de
partida distintos, e, na maioria das vezes,
opostos, muito embora todas as formas –
democráticas ou não – de compreender a
essência dos direitos fundamentais esta-
riam legitimadas pela teoria de Ferrajoli.

Seria muito desagradável ver uma
teoria gerada a partir de ideais não-
democráticos ser manipulada por ideo-
logias distintas, que se utilizam de uma
forma peculiar de inserção do seu discurso
no meio social.

Seria muito desagradável, repetimos,
que a teoria do estado constitucional de
direito, com aspectos formais e “substan-
ciais”, fosse conhecida como uma teoria
que dá sustentação a regimes totalitários,
do mesmo modo que aconteceu com
Kelsen, que, por optar por um formalismo
metodológico e ontológico do direito, foi
tido como um teórico que deu as bases
de fundamento de regimes totalitários
nazista e fascista, regimes esses que o
perseguiram por ser judeu e por suas idéias,
forçando-o ao exílio nos Estados Unidos.

Portanto, questões colocadas pelo juiz
Perfecto Andrés Ibañez, discípulo de
Ferrajoli, sobre a corrupção, em especial,
e problemas sobre a gestão da coisa
pública, em geral, ao invés de terem a



Brasília a. 37 n. 145 jan./mar. 2000 45

teoria garantista como um aliado contra
essas práticas, na verdade ela pode ser
uma forma de permitir a dominação
política e jurídica de vertente autoritária
em virtude da falta de precisão conceitual
do que vem a ser um direito fundamental.

A teoria do garantismo, pela possibili-
dade de inserir conteúdos os mais diversos
no que seja um “direito fundamental”,
pode legitimar, sim, formas incorretas de
gestão de interesses públicos, para citarmos
apenas um exemplo dentre os inúmeros
que podem existir.

 Nessa mesma linha segue uma das
correntes do chamado direito alternativo
no Brasil, como vimos no capítulo anterior:
muito ufanismo e engajamento político e
eminentemente ideológico, sem uma
preocupação com a fixação de uma teoria
com dados concretos da realidade. O
homem pode, sim, sonhar, mas acredi-
tamos que nossos sonhos devem ser rever-
tidos em um trabalho sério, com dados
efetivos para que possamos construir
teorias jurídicas sólidas, com substrato
ontológico e epistemológico.

 Um mero discurso político como
tentativa de fixação de uma teoria, além
de incorreto dentro dos parâmetros aca-
dêmicos, pode levar à legitimação de um
discurso pelo discurso, sem nenhuma base
coerente e concreta que dê respaldo a essa
forma de pensar. Parece que essa forma de
articulação “acadêmica” ganha platéias
em virtude do seu caráter eminentemente
emocional, mas não constrói bases sólidas
para que possamos efetivar um trabalho
sério e de qualidade na academia jurídica.

O perigo está, exatamente, nesse vazio
ontológico. O mesmo ocorre com os que
imaginam que o direito – na tensão
Estado-Sociedade12- é fruto meramente do
social, sem se atentar que o social também
é uma forma de manifestação do direito,
tanto quanto o Estado. Logo, privilegiar a
forma social em relação à forma estatal
não resolve o problema: apenas substitui
a forma pela forma, e legitima a existência

de quadros sociais totalmente contrários
à teoria, como o Esquadrão da Morte ou o
tráfico de drogas13. Isso pode gerar verda-
deiros absurdos jurídico-sociais que se
legitimam pelo silêncio, pelo vazio, pela
existência de estrutura em detrimento da
inexistência de conteúdo.

Por mais atrativas que certas teorias
possam parecer, na verdade há o risco de
elas serem usadas como base epistemoló-
gica para que se concretizem ideais não-
libertários frente à sociedade. O que fazer?
Chegamos a uma aporia? Podemos cons-
truir também uma idéia rigorosa de
conteúdo para o direito e a democracia?
Isso é um trabalho árduo para discussão,
e é exatamente essa a intenção do estudo.

Todavia, a aporia ainda persiste: por
mais que haja uma necessidade de con-
teúdos, a sua fixação traz o grave proble-
ma de se consistir em um dado a priori,
inquestionável e balizador da forma de se
estudar o direito, e, mais especificamente,
os direitos fundamentais, como quer o
professor Ferrajoli. Então, o que fazer:
abrir o leque às possibilidades de investi-
gação dos direitos fundamentais e admiti-
los como fruto de uma construção histórica
ou partir para uma determinação rígida,
que resolveria problemas de segurança
para além do modelo estatal, mas não
estaria aberto às novas possibilidades?

A análise da teoria da autopoiese
luhmanniana, esboçada em outras opor-
tunidades14, ajuda-nos na investigação,
pois ela tem por finalidade a demonstra-
ção da possibilidade da existência de uma
abertura cognitiva para investigação de
novas experiências e o aprimoramento da
própria autopoiese, inclusive na auto-
poiese do sistema que formaria e informa-
ria o que são os direitos fundamentais.

Eis o problema: a falta de conteúdo nos
deixa presos à exploração retórica dos
conceitos conforme interesses setorizados
e particulares. Por outro lado, a falta de
abertura faz com que os dados colhidos
não possam ser questionados nem modi-
ficados, criando-se uma ditadura da
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ontologia, a partir não apenas da lei, mas
de investigações, que se dizem científicas,
para afirmar pontos de partida inexo-
ráveis. Ou seja, o retorno ao direito
dogmático formalista. Talvez a mescla de
tais possibilidades, constituindo uma
“ética da tolerância”15, seja uma forma de
conciliar os problemas.

Para tanto, acreditamos que a teoria de
Ferrajoli pode ser estudada a partir da
tópica de Theodor Viehweg, haja vista que,
se a categoria de direitos fundamentais
pode ser preenchida por diversos con-
teúdos, poderíamos, adotando a tópica
como metodologia, enquadrar os direitos
fundamentais a partir dos problemas
concretos que precisam ser solucionados16,
como buscaremos desenvolver em outra
oportunidade.
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1. Considerações gerais

A sociedade humana não pode ficar
surda nem cega ante os descalabros que
vêm aviltando o ser humano neste final
de século e raiar de um novo milênio.
Homens e mulheres são tratados como se
animais fossem, com a ressalva de que a
estes muitas vezes se dispensam melhor
tratamento e mais carinho e amor. Tam-
bém não pode quedar-se indiferente ante
as enormes transformações científicas e
tecnológicas por que vem passando,
ingressando na civilização transgênica e
cibernética.

O que leva o homem a esmagar seu
semelhante impiedosamente? Por que a
fera latente, que parecia ter sido sepultada
para sempre, acorda, a cada instante, e,
com voracidade, põe-se a destruir o que
levou milhares de anos para ser construído

Transgênicos
A civilização transgênica e cibernética

A informática, como as grandes descobertas e a
revolução tecnológica e espiritual, desbravam uma
nova era para a humanidade: o ingresso na idade
de ouro espiritual e moral! A comunhão da huma-
nidade através da comunicação.
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e lapidado, pondo em xeque a civilização
que atingiu o esplendor e ultrapassou a
fronteira do desconhecido, caminhando o
homem sobre o solo lunar e, certamente,
fá-lo-á, em outros territórios de planetas e
estrelas longínquas, em breve tempo?

O que leva o homem a sempre destruir
o que a natureza pródiga levou milhões
de anos para cinzelar e criar esta exube-
rância que até a Deus causaria inveja?

O que leva o homem a desafiar a natu-
reza e os elementos, somente para saciar
seu apetite pelo dinheiro, fruto do capi-
talismo selvagem, não importa o que
aconteça, nem que danos cause a outro ser
e à própria natureza e às gerações futuras,
como alerta o eminente magistrado federal,
do Distrito Federal, Antônio Souza Pru-
dente, que sentenciou com coragem e
destemor e sem receio de desagradar o
poder econômico e o poder dos homens,
proibindo que, antes do estudo prévio do
impacto ambiental,  se fizesse o transporte
de genes de uma espécie para outra,
desencadeando desdobramentos maléficos
à saúde humana e ao meio ambiente, como
informa o norte-americano Jeremy Rifkin,
especialista em biotecnologia, em sua obra
singular e única, O Século da Biotecno-
logia, que trata da valorização dos genes
e a reconstrução do mundo?

Afinal, ainda não se sabe quais os
efeitos da engenharia genética, do alimen-
to transgênico, fonte alimentar transgênica
ou, mais especificamente, soja, feijão,
milho e inúmeros outros produtos trans-
gênicos, distinguindo-se, entre nós, o
plantio da soja em escala comercial, que
vem a ser impedido por sentença judicial,
ecoando por além-mar.

Que impacto ao ambiente e dano à
saúde é capaz de produzir a planta trans-
gênica? Ou haverá exagero nesta grita?

A polêmica instaurou-se desde o mo-
mento em que, do outro lado do oceano,
ouviram-se vozes contra e a favor dessa
mutação artificial praticada em labora-
tório, sem que se tenha certeza de que
nenhum mal causará.

Seria loucura do cientista em busca do
desconhecido ou do elo perdido da evolu-
ção, ou ainda o construtor de um mundo
mais feliz, porque estaria desenvolvendo
uma técnica que produziria mais e melhor,
quando seres humanos se multiplicam em
progressão geométrica e também assim a
fome e a carência de alimentos? Imagine-
se alimentar uma população de cerca de
oito bilhões na virada do século.

Seria talvez a obstinação do homem em
tudo proibir impondo a ditadura do não e
da objeção a tudo que respire progresso?

2.  Direito ambiental

Ao se estudarem todas essas questões
que envolvem o ser humano, há que se
pensar na multiplicidade e integração do
conhecimento e do novo direito – o direito
ambiental – que se mescla com variados
ramos das ciências jurídicas com fonte
direta na Constituição Federal, distin-
guindo-se o direito administrativo, civil,
penal, tributário, financeiro, processual
civil e penal, laboral, internacional público
e privado, do consumidor e a arbitragem,
sem olvidar a economia, a ecologia, a
antropologia, a mineralogia, a genética, a
biologia, a biotecnologia e, notadamente,
a engenharia genética.

O direito ambiental compreende prin-
cípios e regras de proteção ao meio am-
biente, sendo significativamente elástico.
O artigo 225 da Lei Magna projeta a suma
preocupação do constituinte e enuncia
enfaticamente que todos têm direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado,
como bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida,
devendo o poder público defendê-lo e
preservá-lo para as gerações do presente
e do futuro. E, sem qualquer ressalva, para
assegurar a efetividade desse direi to –
garantia, impõe ao Estado, entre outros, o
dever de conservar e restaurar os processos
ecológicos essenciais e prover o manejo
ecológico das espécies e ecossistemas, a
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diversidade e a integridade do patrimônio
genético do País e fiscalizar as entidades
dedicadas à pesquisa e manipulação de
material genético, exigir, na forma da lei,
para instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa
degradação do meio ambiente, estudo
prévio de impacto ambiental, dando-se-
lhe ampla publicidade. Não ficaram de
fora o controle da produção, comerciali-
zação e emprego de técnicas, métodos e
substâncias que possam produzir risco
para a vida, qualidade de vida e o meio
ambiente. Não passou desapercebido ao
legislador cumprir a Lex Magna, quando
indica a punição efetiva aos que colidem
com a legislação protetora do meio am-
biente, no seu sentido mais abrangente.

Esse dispositivo incorpora os princípios
fundamentais recomendados pela comis-
são de peritos a serviço da Comissão
Mundial sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento para orientar a tutela
legal sobre o meio ambiente consubstan-
ciados nos seguintes mandamentos:

 “Todos os seres humanos têm o
direito fundamental a um meio am-
biente adequado à sua saúde e bem-
estar e os Estados deverão conservar
e utilizar o meio ambiente e os
recursos naturais para benefício da
presente e das futuras gerações.”

Essas disposições consagram, no dizer
do Ministro Celso de Mello, um típico
direito de terceira geração (RE 134297- SP,
STF, 1ª T, DJU 1, 22-9-95, p. 30597).

Citem-se também, entre outros, os
artigos da Magna Carta que dizem respeito
ao meio ambiente: 43, §§ 2º, IV, e 3º; 49,
XIV e XVI; 91, § 1º, III; 129, III; 170, II, III e
VI; 174, §§ 3º e 4º; 177;186, II; 200, VI a VIII;
231 etc.

A Declaração Universal dos Direitos
Humanos reconhece, sem dúvida, os
direitos do homem ao ambiente, nos
termos em que conhecemos atualmente, ao
manifestar expressamente que toda pessoa
tem direito a um padrão de vida capaz de

assegurar a si e a sua família saúde e bem-
estar (Artigo XXV) e tem direito à vida, à
liberdade e à segurança pessoal (Artigo III).

A tecnologia avança a passos largos,
inexoravelmente, sem retorno, traz bene-
fícios e também temores; assim, a engenha-
ria genética, por exemplo, como a define
Jeremy Rifkin, representa as mais sonha-
das esperanças, mas também os mais
terríveis receios, porque o processo de
DNA é a mais assustadora ferramenta na
manipulação do arsenal biológico, com a
biotecnologia em pleno e rápido desenvol-
vimento.

3. Fabricação de clones e animais
quiméricos

Registra o referido autor a possibili-
dade de fabricação de clones, o que já é
realidade, com funda ameaça de se pro-
duzirem clones humanos, numa imitação
pretensiosa do Altíssimo, animais quimé-
ricos – a miscigenação do homem e do
animal, a mais teratológica, assustadora e
ousada realização, afrontando de vez a
ética, a filosofia, a moral, a religião, o
direito, a natureza e a espécie humana,
atingindo, enfim, as raias da loucura e do
absurdo e copiando a antiga mitologia
grega do centauro – espécie fantástica de
um ser, metade homem e metade cavalo.

Caminhamos para uma nova revolu-
ção, a maior de todas, desta feita, de
conseqüências sem limites para o gênero
humano, que ainda não estaria preparado
para esse impacto. O que poderá represen-
tar o fato de genes humanos tornarem-se
propriedade intelectual de empresas
privadas é absolutamente arrasador. E,
com a engenharia genética, já se há
chegado, nos Estados Unidos da América,
à segregação do genótipo ou discrimi-
nação genética, segundo o depoimento da
Doutora. Lisa Gueller, do Departamento
de Neurobiologia e Divisão de Ética Mé-
dica da Faculdade de Medicina da
Universidade de Harvard.
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4. Engenharia genética e transgênicos

A engenharia genética, reconstruindo
e reformulando estruturas de genes dos
microrganismos, plantas e animais, numa
eficiência e velocidade jamais imaginadas,
visa tornar esses produtos mais econômi-
cos e superiores em quantidade e qualidade,
em tempo insuperável.

Mas é na biotecnologia agrícola que
também se centra o mais alto temor pelas
conseqüências que possam ocorrer, se não
houver um estudo sério e responsável,
protegido por um rígido arcabouço legal,
ornamentado com os princípios morais,
éticos e religiosos.

Nesse campo, as indústrias põem-se a
introduzir, numa desenfreada corrida,
uma nova geração de lavouras trans-
gênicas na agricultura, com o objetivo de
conseguir uma profunda revolução gené-
tica, com a inserção de genes de animais
em plantas, para aumentar sua resistência
às pragas. Como exemplo dessa mistura
esdrúxula, que vem seguindo o modelo de
Frankenstein, citem-se a inserção de genes
de galinha em batatas, para terem maior
resistência; de genes de vaga-lume no
código biológico de pés de milho, como
marcadores genéticos ou do hamster
chinês no genoma de pés de tabaco, para
aumentar a produção de esterol. Ou,
ainda, os animais quiméricos, dos quais a
mitologia é tão rica.

5. Direito comparado

No direito comparado, a legislação
tem-se esmerado no sentido de oferecer
ampla proteção ao meio ambiente, com
destaque às normas legais dos Estados
Unidos.

Basicamente, a Noruega permite a
produção de organismos geneticamente
modificados, calcada em razões éticas e
sociais motivadas, prevalecendo sempre o
respeito ao meio ambiente e à saúde
humana. A legislação japonesa pauta-se
primacialmente pela garantia de condi-

ções básicas para a segurança e o uso apro-
priado de técnicas de recombinação do
DNA em processos industriais e de manu-
faturação. A legislação inglesa é uma das
mais antigas. Seguem-se, entre outros, a
França, a Austrália, a Nova Zelândia, a
Índia, a África do Sul, o Canadá, a Espanha,
a Comunidade Européia, os organismos
internacionais, os Estados Unidos. Este
país dispõe de uma das legislações mais
complexas, contando com inúmeros orga-
nismos fiscalizadores.

6. Legislação brasileira e conceitos
No Brasil, apesar de recente, existe um

rico feixe legislativo regulamentando a
proteção ambiental, a manipulação de ge-
nes e a engenharia genética. Estados como
Alagoas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Amazônia, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, São Paulo, Paraná, Ceará, Goiás,
Piauí, Rio de Janeiro, Maranhão, Paraíba,
Espírito Santo, Tocantins, Pernambuco,
Rondônia, Minas Gerais, Sergipe, Rio
Grande do Norte e o Distrito Federal têm
previsão constitucional ou legal (Lei
Orgânica do DF), enunciando competir ao
Estado a preservação da diversidade e da
integridade do patrimônio genético e
biológico, a fiscalização das entidades
dedicadas à pesquisa e manipulação de
material genético.

A Constituição prevê, no artigo 24, a
competência concorrente da União, dos
Estados e do Distrito Federal para legislar
sobre a proteção do meio ambiente e
responsabilidade por dano causado ao
meio ambiente.

A Lei 8.974, de 5 de janeiro de 1995,
regulamenta os incisos II e V do § 1º do
artigo 225 da Constituição, estabelecendo
normas de segurança e mecanismos de
fiscalização na utilização das técnicas de
engenharia genética na construção, cultivo,
manipulação, transporte, comerciali-
zação, consumo, liberação e descarte de
organismos geneticamente modificados –
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OGM, com o intuito de proteger a vida e
saúde do homem, dos animais, das plantas
e do meio ambiente.

A lei brasileira, conquanto enxuta e
singela, segue os padrões internacionais e
assenta-se no princípio da precaução, por
se tratar de assunto controverso e não
totalmente dominado pelo homem. Não
obstante, por não ser completa, deve ser
aplicada em harmonia com outros diplo-
mas legais em vigor.

Esse diploma didaticamente define a
engenharia genética como sendo a atividade
de manipulação de moléculas ADN/ARN
recombinantes. Estas são manipuladas
fora das células vivas, pela modificação de
segmentos de ADN/ARN resultantes
dessa multiplicação. Eqüivalem-se os
segmentos naturais e os sintéticos. Orga-
nismo, por sua vez, é conceituado como a
entidade biológica capaz de reproduzir e/
ou transferir material genético, incluindo
vírus, prions e outras classes que venham
a ser conhecidas. O ADN – ácido desoxirribo-
nucléico e o ARN – ácido ribonucléico consti-
tuem material genético que contém infor-
mações determinantes dos caracteres here-
ditários transmissíveis aos descendentes.

O legislador brasileiro foi muito feliz
ao enunciar e catalogar como crimes a
manipulação genética de organismos
vivos ou o manejo in vitro de ADN/ARN
natural ou recombinante, realizado em
desacordo com as normas desta lei; a
manipulação genética de células germi-
nais humana, a intervenção em material
genético humano in vivo , a não ser que se
destine ao tratamento de defeito genético,
segundo os princípios éticos, v.g., o prin-
cípio da autonomia e o da beneficência,
desde que obtida a prévia aprovação da
Comissão Técnica Nacional de Biossegu-
rança – CTNBio. Também ficam expres-
samente vedadas e constituem delito a
produção, armazenamento ou manipu-
lação de embriões humanos destinados a
servir como material biológico disponível,
a intervenção, in vivo, em material genético

de animais, excetuada a hipótese de se
materializar em notável avanço na pes-
quisa científica e no desenvolvimento
tecnológico, com estrita observância dos
princípios éticos – da responsabilidade e
da prudência e mediante aprovação
preliminar da CTNBio. A liberação ou o
descarte, no meio ambiente, de organismo
geneticamente modificado, em contraste
com os comandos da CTNBio e das normas
legais e regulamentares, também consti-
tuem infração penal.

O Decreto 1.752, de 20 de dezembro de
1995, que revogou o Decreto 1.520, de 20
de junho daquele mesmo ano, e regula-
menta a Lei 8.974, dispõe sobre a compe-
tência e funcionamento da CTNBio, as
normas e disposições relativas às ativi-
dades e projetos relacionados com a OGN,
emitindo parecer técnico conclusivo. Esse
decreto regula também a expedição do
Certificado de Qualidade em Biossegu-
rança, pela CTNBio, como condição sine
qua para que as entidades nacionais,
estrangeiras ou internacionais possam
desenvolver atividades relativas à OGM
e derivados.

Além da responsabilidade penal, a Lei
8.974 prevê as infrações de caráter admi-
nistrativo e civil. O artigo 14 obriga o
infrator a indenizar ou reparar os danos
causados ao meio ambiente e a terceiros,
independentemente da apuração da culpa.
O Ministério Público da União e dos
Estados têm legitimidade, de acordo com
o disposto no § 6º do artigo 13, para propor
ação de responsabilidade civil e criminal
por danos causados ao homem, aos animais
e às plantas.

A Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, é
uma porta que o legislador criou para a
defesa do meio ambiente, do consumidor
e dos bens e interesses de valor artístico,
estético, histórico, paisagístico e turístico,
alicerçada no inciso III do artigo 129 da
Constituição, que comete ao Ministério
Público, como função institucional, pro-
mover inquérito civil e ação civil pública
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para a proteção do patrimônio público e
social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos.

7. A lei de política ambiental
A Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981,

alterada pelas Leis 7.804, de 1989, e 8.028,
de 1990, regulamentada pelo Decreto
99.274, de 1990, formula a política nacio-
nal do meio ambiente e define, entre outras
coisas, o meio ambiente como sendo o
conjunto de condições, leis, influências e
interações de ordem física, química e
biológica que permite, abriga e rege a vida
em todas as suas formas.

Essa lei estrutura o Sistema Nacional
do Meio Ambiente, que se comporá, entre
outros, do órgão consultivo e deliberativo,
CONAMA – Conselho Nacional do Meio
Ambiente, destinado a determinar, quando
for necessário, a realização de estudos das
alternativas e das possíveis conseqüências
ambientais de projetos públicos e privados,
requisitando aos órgãos federais, estaduais
e municipais e às entidades privadas as
informações necessárias para a apreciação
do impacto ambiental e respectivos rela-
tórios, na hipótese de obras ou atividades
determinantes de significativa degradação
ambiental.

Trata-se, na hipótese decidida pelo
magistrado federal, de enfrentar a questão
da sobrevivência da Lei 6.938/81, em face
da Lei 8.974/95 que lhe é posterior, no que
diz respeito à exigência de estudo do
impacto ambiental.

A primeira, sem dúvida, é uma lei geral
a regulamentar a política nacional do
meio ambiente enquanto esta última
disciplina, de modo especial, o uso de
técnicas de engenharia genética e liberação
de organismos geneticamente modificados.

A Lei de Introdução ao Código Civil é
incisiva quanto à determinação do § 2º do
artigo 2º, que contempla uma regra de
excepcional importância ao indicar que as
disposições gerais ou especiais, a par das

já existentes, não revoga nem modifica a
lei anterior, ou, como ensina Maria Helena
Diniz, para a lei nova revogar a lei antiga
é preciso que discipline de modo diverso
a matéria ou expressamente a revogue,
podendo ambas coexistirem. E mais,
quando a incompatibilidade se estabelece
entre a lei, ato do Poder Legislativo, e um
regulamento ou decreto do Poder Exe-
cutivo, prevalece sempre a disposição
legal, conforme se colhe dos ensinamen-
tos de Clovis e de Washington de Barros
Monteiro.

Assim, se a lei que define a política do
meio ambiente dispõe que, quando neces-
sário, o CONAMA poderá determinar o
estudo do impacto ambiental e a lei nova
nada dispôs, porque trata de assunto
específico, esta poderá fazê-lo, se for o
caso, mesmo que decreto regulamentar
faça alguma restrição.

8. Conclusão

Não há nada que possa impedir o
progresso do homem, a aspiração de
descobrir o incógnito, de superar-se a si
mesmo e até de criar (ou clonar) o seu
semelhante, substituindo-se a Deus ou à
natureza, como loucamente está no limiar
de fazê-lo, ou, ainda, como relata o Livro
dos Livros, para mostrar sua grandeza,
resolveram os descendentes de Noé cons-
truir uma torre tão alta que atingisse o céu,
mas foram castigados por Jeová, que lhes
confundiu a língua, deixando inacabada
a ousada obra.

Realmente, o homem pode e deve
desbravar o túnel que o separa do desco-
nhecido, já que foi dotado de inteligência
e do livre arbítrio. Nem se lhe pode exigir
que pare bruscamente, no tempo e no
espaço, pois lhe foi destinado prosseguir
na longa jornada do destino e a eternidade
do homem, na Terra, traduz-se pelo que ele
faz, marcando sua passagem, de forma
indelével e notável, quando se trata de seres
humanos predestinados a grandes feitos.
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As pesquisas, as experiências e o
trabalho científico, que visam aprimorar
as condições de vida do homem na Terra,
devem ser estimulados e não barrados,
porque o obscurantismo consegue impedir
a caminhada do homem, por algum tempo,
mas não para sempre.

Não obstante, o mesmo homem, que
tem ambições e deseja devorar a igno-
rância, impõe-se os freios necessários a sua
própria sobrevivência no planeta e o
legislador tem-se esmerado na edificação
de trincheiras, que o impeçam de ultrapas-
sar certos limites: a barreira da insensatez
e do desvario.

Este é, então, convocado para intervir,
com o objetivo de oferecer proteção e
garantia na manipulação genética, dados
os seus riscos para os seres humanos, os
outros animais e as plantas.

Sem dúvida, os princípios morais e
religiosos deverão nortear os homens de
laboratório e das ciências, para que não
quebrem o frasco precioso e o ser humano
feneça, por não ter percebido que existem
fronteiras que não podem ser cruzadas, sob
pena de tornar-se prisioneiro de sua
própria inteligência.

Destarte, sem impedir o progresso das
ciências, mas tendo em vista a segurança,
que é o objetivo maior, a lei nacional regula
de modo eficiente essa tormentosa questão,
como já o fizera anteriormente, no tocante
aos agrotóxicos, por meio da Lei 7.802,
de 1989.
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Introdução

A presente pesquisa objetiva abordar
dois pontos controvertidos do direito cons-
titucional moderno, de grande influência
no direito privado, quais sejam a perspec-
tiva subjetiva e objetiva dos direitos
fundamentais e a invocação desses direitos
no âmbito das pessoas coletivas de direito
privado.

Até o presente momento, pouco se fez,
nacionalmente, e no Direito Comparado,
no sentido de melhor desenvolver os dois
temas ora pesquisados.

Busca-se, assim, dar uma idéia geral do
caráter dual dos direitos fundamentais,
isto é, de sua perspectiva objetiva e subje-
tiva, o que nos induzirá, num momento
posterior, a justificar a incorporação de
direitos fundamentais pelas pessoas cole-
tivas de direito privado, possibilidade cuja
viabilidade será em conformidade com o
direito, mesmo rompendo com o dogma
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segundo o qual os direitos fundamentais
aplicam-se somente no âmbito da pessoa
humana.

1. Perspectiva subjetiva e objetiva dos
direitos fundamentais

1.1. Considerações preliminares

A dupla perspectiva revelada pelos
direitos fundamentais, que podem figurar
tanto como direitos subjetivos individuais
quanto como elementos objetivos fun-
damentais da comunidade, perfaz uma
das mais relevantes formulações do direito
constitucional moderno, principalmente
em sede de direitos fundamentais1. Tal
perspectiva encontra respaldo no direito
comparado, sendo pouco aprofundada no
direito pátrio.

1.2. Os direitos fundamentais como

direitos subjetivos

Sob a perspectiva de direitos subjetivos,
os direitos fundamentais são direitos
básicos jurídico-constitucionais do parti-
cular, como homem ou como cidadão.
Conforme Hesse, os direitos fundamentais
como direitos subjetivos “ganham seu
peso material especial por estarem na
tradição dos direitos do homem e do
cidadão...”2.

O ilustre jurista ensina que nenhuma
ordem jurídica pode pretender legitimi-
dade sem incorporar as liberdades e
direitos de igualdade garantidos pelos
direitos do homem e do cidadão 3.

A partir dessa perspectiva subjetiva
dos direitos fundamentais, pode-se dizer,
então, que eles são direitos de defesa contra
os poderes estatais. De acordo com a lição
de Hesse, os direitos fundamentais “tor-
nam possível ao particular defender-se
contra prejuízos não autorizados em seu
status jurídico-constitucional pelos pode-
res estatais no caminho do direito”4.

Entretanto, se adotarmos o critério do
“radical subjetivo”, referido por Canotilho,

os direitos, liberdades e garantias consti-
tucionais fariam apenas referência pessoal
ao homem individual5. Como sustenta o
mestre lusitano, entretanto,

“trata-se de um critério não consti-
tucionalmente adequado, pois é a
própria Constituição que inclui,
‘expressis verbis’, na categoria de
direitos, liberdades e garantias,
direitos de pessoas colectivas, desig-
nadamente direitos de organizações
políticas e sociais (arts. 40º, 54º, 56º
e 57º)”6.

Como veremos posteriormente, não
será apenas uma ordem de direitos subje-
tivos mas também uma ordem objetiva
que justificará o ponto crucial de nossa
pesquisa e que é o reconhecimento de
direitos fundamentais a pessoas coletivas7.

No que diz respeito ao objeto dos
direitos fundamentais subjetivos, podemos
dizer que esses direitos constituem posi-
ções jurídicas complexas, podendo conter
direitos, liberdades, pretensões e poderes
de natureza diversa, sendo oponíveis
contra diferentes destinatários8. Nesse
sentido, Sarlet aduz:

“...cumpre frisar que os direitos fun-
damentais, mesmo na sua condição
de direito subjetivo, não se reduzem
aos clássicos direitos de liberdade,
ainda que nestes a nota da subjeti-
vidade, no sentido de sua exigibili-
dade, transpareça – de regra – da
forma mais acentuada”9.

Tem-se sustentado na doutrina a exis-
tência de uma presunção em favor da
prevalência da perspectiva subjetiva dos
direitos fundamentais10. Para Robert
Alexy11, essa presunção encontra respaldo
em dois argumentos. O primeiro diz
respeito à finalidade dos direitos fun-
damentais (mesmo os de cunho coletivo)
que é a proteção do indivíduo e não a da
coletividade, sendo que a perspectiva
objetiva consistiria em uma espécie de
reforço da proteção jurídica conferida aos
direitos fundamentais subjetivos. O se-
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gundo argumento refere-se, por sua vez,
ao caráter principiológico dos direitos
fundamentais, uma vez que o reconheci-
mento de um direito subjetivo represen-
taria um grau maior de realização do que
simplesmente a previsão de obrigações de
cunho meramente objetivo.

Ainda, buscando defender a predomi-
nância da perspectiva subjetiva dos direi-
tos fundamentais, vale destacar o pensa-
mento de Canotilho 12, para quem preva-
lece o caráter subjetivo individual dos
direitos fundamentais em caso de tensão
entre o direito de um indivíduo e o de uma
pessoa coletiva, o que vai levar em conta
também uma ponderação dos valores
conflitantes guiados pelas circunstâncias
do caso concreto.

Em que pese esse predomínio da pre-
sunção da perspectiva subjetiva dos
direitos fundamentais, não terá ela,
contudo, o condão de excluir possibili-
dades já reconhecidas por alguns ordena-
mentos jurídicos, como é o caso de Portugal,
Alemanha e Espanha ao atribuirem a
titularidade desses direitos a pessoas
coletivas de direito privado13, o que se
evidencia a partir da aceitação da perspec-
tiva objetiva dos direitos fundamentais.

1.3. Os direitos fundamentais como
direitos objetivos

A perspectiva objetiva dos direitos
fundamentais possui uma conotação
valorativa decorrente do princípio do
Estado Social de Direito que, por sua vez,
impõe o “valor da solidariedade”14, ou
seja, da responsabilidade comunitária dos
indivíduos.

Como bem salienta Stumm, “objetivar
significa legitimar valores reconhecidos
pela comunidade e aplicáveis pelos intér-
pretes”15.

O direito fundamental subjetivo tem
sua essência voltada para o resguardo dos
direitos de personalidade. A dimensão
objetiva dos direitos fundamentais, entre-
tanto, propiciará o reconhecimento de

outros direitos refletidos pelo direito de
personalidade, como é o caso dos direitos
fundamentais pertinentes aos entes cole-
tivos16.

Como elementos essenciais da ordem
objetiva da coletividade, os direitos fun-
damentais reconhecem garantias que não
contêm, primeiramente, direitos indivi-
duais ou que em absoluto garantem
direitos individuais, como aponta Hesse17.
Quando, por exemplo, o artigo 1º, alínea
2, da Lei Fundamental alemã qualifica
certas garantias como “base de cada
comunidade humana”, manifesta clara-
mente nisso o caráter dessas garantias fun-
damentais como elementos da ordem
objetiva18.

O mérito de haver mostrado o signifi-
cado jurídico-objetivo dos direitos fun-
damentais é da “doutrina das garantias
institucionais e de institutos”, incorporada
pelo Tribunal Constitucional Federal
alemão 19, da qual destaca-se principal-
mente a obra de Carl Schmitt Freiheitsrechte
und institutionelle Garantien der Reichsver-
fassung20. É mister frisar que foi com o
advento da Lei Fundamental alemã de
1949 que se deu o impulso decisivo para a
aceitação da dimensão objetiva dos direitos
fundamentais21. A doutrina e jurispru-
dência germânicas, no intuito de fortalecer
essa tendência de promover a objetivação
de certos direitos fundamentais, invoca-
vam a decisão Lüth , de 1958, do Tribunal
Constitucional Federal em que, de acordo
com Sarlet, foi afirmado que

“...os direitos fundamentais não se
limitam à função precípua de serem
direitos subjetivos de defesa do
indivíduo contra atos do poder
público, mas que, além disso, cons-
tituem decisões valorativas de natu-
reza jurídico-objetiva da Consti-
tuição, com eficácia em todo o orde-
namento jurídico e que fornecem
diretrizes para os órgãos legislativos,
judiciários e executivos”22.



Revista de Informação Legislativa58

Uma vez que se chegou à conclusão de
que os direitos fundamentais incorporam
e expressam determinados valores obje-
tivos fundamentais da comunidade, resta-
nos a constatação de que os direitos
fundamentais

“devem ter sua eficácia valorada
não só sob um ângulo individualista,
isto é, com base no ponto de vista da
pessoa individual e sua posição
perante o Estado, mas também sob
o ponto de vista da sociedade, da
comunidade na sua totalidade, já
que se cuida de valores e fins que
esta deve respeitar e concretizar”23.

A idéia de uma responsabilidade co-
munitária dos indivíduos, conseqüência
da recepção da dimensão axiológica da
função objetiva dos direitos fundamentais,
encontra-se formulada também na juris-
prudência alemã da década de cinqüenta24.
Essa responsabilidade comunitária terá o
condão de restringir os direitos subjetivos
fundamentais com base no interesse social
preponderante, o que viabiliza o reconheci-
mento dos direitos fundamentais dos entes
coletivos.

O processo de valorização dos direitos
fundamentais na condição de normas de
direito objetivo possibilitou, por meio da
hermenêutica, a incorporação de novos
conteúdos ao programa normativo dos
direitos fundamentais, equalizando a
norma jurídica à realidade. Com a tran-
sição do Estado liberal para o Estado social
e democrático de Direito, houve uma
conscientização acerca da “insuficiência
de uma concepção dos direitos fundamen-
tais como direitos subjetivos de defesa
para a garantia de uma liberdade efetiva
para todos”25. Como novo conteúdo outor-
gado aos direitos fundamentais ocorre a
extensão dos direitos fundamentais às
pessoas jurídicas de direito privado, visto
que o ente coletivo é um conglomerado de
vontades individuais convergentes, além
de ser o principal propulsor da economia.

Falar em direito fundamental de pessoa
coletiva de direito privado representa a

concessão da tutela constitucional tanto
ao indivíduo que aparece por detrás do
ente coletivo, quanto à própria organi-
zação. A pessoa coletiva de direito privado
tem por função social reduzir a demanda
de empregos, além de produzir divisas
essenciais para o Estado. Negar uma
proteção eficaz ao ente coletivo privado,
em última análise, afetará o direito indi-
vidual do cidadão, inclusive aqueles ditos
fundamentais como emprego, alimen-
tação e vida digna. É uma seqüência de
fatos: atingindo-se o ente maior, provocam-
se seqüelas no ente menor, que é o ser
humano. Daí se tem que o direito fun-
damental objetivo é um reforço ao direito
fundamental subjetivo e, por meio do
direito fundamental objetivo, protege-se e
respeita-se a pessoa coletiva e, por via de
conseqüência, concede-se proteção à
esfera jurídica da pessoa humana indivi-
dualmente considerada.

2. Direitos fundamentais de pessoas
coletivas de direito privado

2.1. Considerações preliminares

Conforme expusemos até o presente
momento, não será somente uma ordem
de direitos subjetivos, mas também uma
ordem objetiva de direitos que irá justifi-
car, entre outras coisas, o reconhecimento
de direitos fundamentais a pessoas e entes
coletivos26, essencialmente àqueles de
direito privado.

De acordo com o exposto no artigo 19,
alínea 3, da Lei Fundamental alemã e no
artigo 12, alínea 2, da Constituição portu-
guesa, as pessoas coletivas gozarão dos
direitos fundamentais compatíveis com a
sua natureza.

Ensina Canotilho que, ‘ao reconhecer-
se às pessoas coletivas direitos com a sua
natureza’ pretende-se não apenas que se
tenha em conta a ‘essência’ do direito fun-
damental concreto, mas também a ‘essên-
cia’ da pessoa coletiva em causa” (...)27.
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Afirma, ainda, que
“a extensão dos direitos e deveres
fundamentais às pessoas colectivas
(pessoas jurídicas) significa que
alguns direitos não são ‘direitos do
homem’, podendo haver titulari-
dade de direitos fundamentais e
capacidade de exercício por parte de
pessoas não identificadas com cida-
dãos de ‘carne e osso’28.

Determinar quais os direitos e deveres
conciliáveis com a natureza das pessoas
jurídicas depende do conceito e do âmbito
legal específico do direito fundamental29.
Prever o conteúdo do direito fundamen-
tal que seria postulável a favor dos entes
coletivos depende de critérios de raciona-
lidade e do interesse de cada nação quando
da elaboração da respectiva Constituição,
em tornar efetiva essa proteção constitu-
cional das pessoas jurídicas em sede de
direitos fundamentais.

2.2. O caso da Alemanha

O problema da aplicação dos direitos
fundamentais no âmbito das pessoas jurí-
dicas de direito privado conduz, primei-
ramente, ao sistema jurídico-constitu-
cional alemão, porque foi o primeiro a
tratar especificamente do tema.

Dispõe o artigo 19, alínea 3, da Lei Fun-
damental alemã (Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland): “Os direitos
fundamentais valem igualmente para
pessoas jurídicas nacionais, na medida em
que, pela natureza, lhes sejam aplicáveis”30.

Dreier31 ensina que o texto normativo
do artigo 19, alínea 3, da Lei Fundamental
não foi alterado até o presente momento.
A sua compreensão, refere o autor, é que
foi modificada, uma vez que a doutrina e
a jurisprudência alemãs, no início, limita-
vam o círculo das organizações protegidas
como sendo somente aquelas pessoas
jurídicas plenamente capazes do direito
civil. Posteriormente, o Tribunal Constitu-
cional Federal e a maior parte da doutrina
reconheceram também para as associa-

ções parcialmente capazes a subjetividade
de direitos fundamentais. Atualmente,
com a influência do Direito Comunitário,
foi alterado o critério “nacional”, destarte,
de modo que também a pessoas jurídicas
com sede no território da comunidade
européia se estende o contido no artigo 19,
alínea 332.

No plano internacional, reforçando o
dispositivo constitucional alemão supra-
referido, o artigo 1º do Protocolo Aditivo
para a Carta da Declaração dos Direitos
do Homem dispõe que toda pessoa natural
e jurídica tem direito ao respeito da
propriedade, direito esse que não somente
na Alemanha, mas também em outros Es-
tados, vem a ser um direito fundamental33.

Dreier refere que tanto o Tribunal
Constitucional Federal quanto a doutrina
alemã assentam que, por detrás de toda
pessoa jurídica, há o “substrato pessoal”,
o que vem a justificar a proteção constitu-
cional desse ente34.

Como é de pressupor, nem todos os
direitos fundamentais elencados na Lei
Fundamental são aplicáveis em prol das
pessoas coletivas. Nesse sentido, Dreier
afirma que não seriam aplicáveis às
pessoas coletivas os seguintes princípios
ou prerrogativas da Lei Fundamental:
artigo 1º alínea 1 (“A dignidade da pessoa
humana é inviolável. Todas as autoridades
públicas têm o dever de respeitar e prote-
ger”35); artigo 2º, alínea 2 (“Todos têm o
direito à vida e à integridade física. A
liberdade da pessoa é inviolável. Estes
direitos só podem ser restringidos com
base numa lei”36); artigo 3º , alínea 3
(“Ninguém pode ser prejudicado ou
privilegiado por causa de sexo, ascen-
dência, raça, língua, pátria e terra de
origem, crença, convicções religiosas ou
políticas. Ninguém pode ser prejudicado
em virtude da sua deficiência”37); artigo
4º, alínea 3 (“Ninguém pode ser obrigado,
contra a sua consciência, ao serviço militar
com armas. A regulação será feita por
uma lei federal”38); artigo 6º (sobre casa-
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mento, família e filiação legítima); artigo
7º, alínea 2 (“Os encarregados de educação
têm o direito de decidir sobre a partici-
pação do filho na educação religiosa”39);
artigo 12, alínea 3 (sobre o serviço militar
obrigatório); artigo 16 (sobre expatriação
e extradição)40. Tais direitos são inerentes
à pessoa humana. A natureza da pessoa
jurídica leva à sua exclusão do gozo dessas
prerrogativas.

Em contraposição, traz à colação uma
lista de direitos constitucionais fundamen-
tais da Lei Fundamental alemã aplicáveis
no âmbito das pessoas coletivas de direito
privado: artigo 2º, alínea 1 (“Todos têm o
direito ao livre desenvolvimento da sua
personalidade, desde que não violem os
direitos de outrem e não atentem contra a
ordem constitucional ou a lei moral”41) ;
artigo 3º, alínea 1 (“Todas as pessoas são
iguais perante a lei”42), artigo 4º, alínea 2
(“É garantido o livre exercício de reli-
gião”43); artigo 5º, alíneas 1 (“Todos têm o
direito de exprimir e divulgar livremente
a sua opinião pela palavra, pelo escrito e
pela imagem, bem como o direito de se
informar, sem impedimentos, por meio de
fontes acessíveis para todos. São garanti-
das a liberdade de imprensa e a liberdade
de informação por radiodifusão e filme.
Não haverá censura”44) e 3 (“São livres a
arte e a ciência, a investigação e o ensino.
A liberdade de ensino não dispensa da
lealdade à Constituição”45); artigo 9º ,
alíneas 1 (“Todos os alemães têm o direito
de constituir associações e sociedades”46)
e 3 (“A todos e a todas as profissões é
garantido o direito de constituir associa-
ções para defender e promover as condi-
ções económicas de trabalho...”47); artigo
10 (sobre sigilo da correspondência, do
correio e das telecomunicações); artigo 11,
alínea 1(“Todos os alemães gozam de
liberdade de entrada e de circulação em
todo o território federal”48); artigo 12,
alínea 1 (“Todos os alemães têm o direito
de escolher livremente a sua profissão e o
local de trabalho bem como o lugar de

formação profissional. O exercício da
profissão pode ser regulado por lei ou com
base numa lei”49); artigo 13 (inviolabilidade
do domicílio); artigo 14 (sobre garantia do
direito de propriedade, do direito suces-
sório e expropriação); artigo 17 (sobre
direito de petição) e artigo 19, alínea 4
(“Quem for lesado nos seus direitos por
acto de autoridade pública, poderá recor-
rer à via judicial...”50)51.

Esse rol engloba direitos de cunho
material, sendo, no entanto, também
argüíveis em favor das pessoas coletivas
de direito privado, direitos fundamentais
de natureza processual, como é o caso
daqueles previstos no artigo 93, alínea 1,
nº 4  a (“as queixas constitucionais que
podem ser interpostas por toda a gente
com a alegação de ter sido lesado, pelo
poder público, num dos seus direitos
consagrados no nº4 do artigo 20º, assim
como nos artigos 33º, 38º, 101º, 103º e
104º”52); artigo 101, alínea 1 (“Não são
admitidos tribunais de excepção. Nin-
guém pode ser privado do seu juiz legal”53)
e artigo 103 (sobre os direitos fundamen-
tais do réu), todos da Lei Fundamental54.
É importante salientar que essas prer-
rogativas processuais são também aplicá-
veis às pessoas jurídicas estrangeiras com
sede na União Européia por força do
Direito Comunitário, que impõe trata-
mento isonômico aos entes pertencentes à
comunidade econômica européia55.

Corroborando tais afirmativas, Hesse
ensina que em casos especiais os direitos
fundamentais da Lei Fundamental podem
caber a

“grupos de pessoas sem personali-
dade jurídica (jurídico-civilmente),
e precisamente, segundo o signifi-
cado do direito fundamental respec-
tivo para esse grupo de pessoas e
conforme sua situação jurídica no
direito geral, portanto, por exemplo,
partidos políticos (organizados
como associações não-registradas)
ou sociedades comerciais abertas”56.
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É importante salientar que a aplicação
de certos direitos fundamentais subjetivos
aos entes coletivos de direito privado, na
Alemanha, não é extensiva à figura do
Estado e de outras pessoas jurídicas de
direito público na medida em que não
forem, conforme salienta Hesse, os muni-
cípios, como disposto no artigo 28, alínea
2 (“Deve ser garantido aos municípios o
direito de regular, sob responsabilidade
própria e nos limites das leis, todos os
assuntos da comunidade local...”57), as
universidades, no artigo 5º, alínea 3, frase
1 (“São livres a arte e a ciência, a investi-
gação e o ensino”58), ou os entes de radio-
difusão, no artigo 5º, alínea 1, frase 2 (“São
garantidas a liberdade de imprensa e a de
informação por radiodifusão e filme”59) ,
“diretamente coordenados a um âmbito
de vida protegido por direitos fundamen-
tais”60, ou ainda, como acrescenta Dreier,
as igrejas e associações religiosas, na
forma regrada pelo artigo 4º, alínea 1 (“A
liberdade de crença e de consciência e a
liberdade de confissão religiosa e ideoló-
gica são invioláveis”61) e 2 (“É garantido
o livre exercício de religião”62)63. Apesar de
ensejar uma certa ruptura com o princípio
da isonomia, é correta a posição da
jurisprudência alemã no sentido de não
conferir a proteção do Estado e de outras
pessoas jurídicas de direito público por
meio dos direitos fundamentais (o que é
concedido somente nos casos especiais
acima descritos), visto que etimologi-
camente os direitos fundamentais são
armas do cidadão contra o Estado, que
perante esses direitos assume uma posição
passiva.

2.3. O caso de Portugal

Do ponto de vista material, os direitos
fundamentais, na visão de Carl Schmitt,
“variam conforme a ideologia, a modali-
dade de Estado, a espécie de valores e
princípios que a Constituição consagra.
Em suma, cada Estado tem seus direitos
específicos”64.

E, na lição de Miranda, “se importa
garantir os direitos fundamentais das
pessoas no interior de instituições e grupos
privados, também importa preservar a
autonomia dessas instituições perante o
Estado”65.

Não obstante o fato de os direitos fun-
damentais serem, primordialmente, direi-
tos das pessoas singulares, como ressalta
Miranda66, a Constituição Portuguesa, no
seu artigo 12, nº 2, confere proteção às
pessoas jurídicas em sede de direitos fun-
damentais compatíveis à natureza delas.

Para o ilustre jurista lusitano, não se
trata de uma equiparação, mas sim de uma
limitação 67, visto que as pessoas jurídicas
somente vão usufruir dos direitos compa-
tíveis com a sua natureza, ao passo que as
pessoas singulares têm todos os direitos,
exceto aqueles conferidos apenas aos entes
coletivos.

Ao comentar o acórdão nº  198/8568,
Miranda afirma que o Tribunal Constitu-
cional português concluiu que

“a aplicação de direitos fundamen-
tais às pessoas colectivas não pode
deixar de levar em conta a particular
natureza destas – e de tal modo que,
seguramente, tem de reconhecer-se
que, ainda quando certo direito
fundamental seja compatível com
essa natureza e, portanto, suscep-
tível de titularidade “colectiva” (hoc
sensu) daí não se segue que a sua
aplicabilidade nesse domínio se vá
operar exactamente nos mesmos
termos e com a mesma amplitude
com que decorre relativamente às
pessoas singulares”69.

Para Canotilho, “determinar quais os
direitos e deveres compatíveis com a
natureza das pessoas colectivas depende
do conceito e do âmbito normativo espe-
cífico do direito fundamental”70.

A norma do artigo 12, nº2, da Consti-
tuição portuguesa garante às pessoas
coletivas um conjunto de direitos de
caráter geral, com as “devidas adapta-
ções”, por força da natureza dessas71.
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No que diz respeito às pessoas coleti-
vas de direito público, embora não seja esse
o enfoque da nossa exposição, a doutrina
portuguesa tem sustentado dois argumen-
tos, basicamente. O primeiro refere que
não é possível considerar o Estado e as
demais pessoas jurídicas de direito público
como destinatário dos direitos fundamen-
tais e, simultaneamente, titular dos mes-
mos. O segundo, como bem aponta Cano-
tilho, refere que

“...os direitos fundamentais arran-
cam da idéia de uma esfera de
liberdade perante os poderes públi-
cos, não sendo concebível gozarem
as corporações, instituições ou fun-
dações de direito público da titula-
ridade de direitos fundamentais no
exercício de tarefas públicas (argu-
mento da natureza dos direitos fun-
damentais)” 72.

Contudo, é também Canotilho 73 quem
sustenta que essa negação da capacidade
das pessoas jurídicas de direito público em
exercerem a titularidade de direitos
fundamentais não pode ser acolhida em
todas as suas dimensões, uma vez que o
artigo 12, nº 2, da Constituição portuguesa
não faz distinção entre pessoas coletivas
de direito privado e pessoas coletivas de
direito público, sendo relevante somente
a compatibilidade ou não da pessoa
jurídica com o direito fundamental postu-
lado. A mesma doutrina contrária à
titularidade dos direitos fundamentais das
pessoas coletivas de direito público admite,
todavia, que tais entes gozam de certos
direitos fundamentais de cunho proces-
sual, como aquele referente ao juiz legal
(artigo 32, nº 7, da Constituição portuguesa)
e o direito de ser ouvido74.

A titularidade dos direitos fundamen-
tais por parte das pessoas coletivas estran-
geiras e de Direito Internacional é possível,
sustenta Miranda75, por força do artigo 15
combinado com o artigo 12, nº 2, ambos
da Constituição portuguesa.

 Como se constatou, em Portugal, além
de uma tipificação constitucional expressa,
presente no artigo 12, nº 2, da Constituição
portuguesa, a jurisprudência e a doutrina
têm sustentado alguns argumentos, como
os até aqui expostos, sobre a aplicação dos
direitos fundamentais em prol das pessoas
coletivas, constante no ordenamento
jurídico alemão, o que reflete forte influ-
ência do direito germânico na legislação
lusitana.

2.4. O caso da Espanha

Por força do artigo 162, nº 1, letra “a”,
da Constituição espanhola, é facultado às
pessoas jurídicas interpor o recurso de
amparo constitucional para a defesa de
direitos fundamentais, desde que invo-
quem um interesse legítimo.

Essa legitimação constitucional confe-
rida aos entes coletivos, como sustenta
Carrillo, é extensiva ao recurso de amparo
ordinário em qualquer das vias conten-
cioso-administrativas estabelecidas para
a proteção jurisdicional de direitos76.

Outro argumento existente no sentido
de tornar possível a proteção dos direitos
fundamentais das pessoas coletivas en-
contra-se no artigo 24 da Constituição
espanhola, mais precisamente no nº  1 :
“Todas las personas tienen derecho a obtener
la tutela efectiva de los jueces y tribunales en
el ejercicio de sus derechos e intereses
legítimos, sin que, en ningún caso, pueda
producirse indefensión”77.

Sobre a questão, Carrillo menciona que
o Tribunal Constitucional espanhol esta-
beleceu um critério realista:

“la referencia que hace el artículo 53.2
de la CE a ‘cualquier ciudadano’ (...)
como sujeto que puede recabar la tutela
de las libertades y derechos (...) no debe
llevarnos a negar a las personas jurí-
dicas y entre ella sociedades mercan-
tilles (...) que frente a una eventual
violación del derecho que proclama el
artículo 24.1 de la CE puedan acudir al
proceso de amparo”78.
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Cabe ressaltar aqui, como antes já foi
dito com relação à Alemanha e Portugal,
que a legitimação das pessoas jurídicas na
Espanha não é ilimitada, como ensina
Carrillo79, uma vez que nem todos os
direitos fundamentais (como, por exemplo,
alguns dos direitos de personalidade
previstos no artigo 18, nº  1, da Consti-
tuição espanhola) podem ter pessoas
coletivas como titular.

Alguma turbulência surge quando se
fala em direito à proteção do patrimônio
moral das pessoas jurídicas na Espanha.
Como bem informa Carrillo:

“... sectores de la doctrina civilista,
rechazan el criterio que a radice niega
que estos derechos puedan ser alegados
en su favor también por personas jurí-
dicas, especialmente cuando se trata del
derecho al honor, entendido como el
derecho a ver respectado el crédito
social que una sociedad puede reclamar
para sí en el contexto social y professio-
nal en el desarrolla sus actividades”80.

A jurisdição ordinária, especialmente
a de primeira instância, tem-se mostrado
sensível ao argumento da corrente civilista
no sentido da proteção da esfera íntima
das pessoas coletivas81. Entretanto, como
afirma Carrillo, o Tribunal Supremo
espanhol não tem demonstrado uma
posição uniformizada nesse sentido82. Da
mesma forma, o Tribunal Constitucional
espanhol não tem apresentado um critério
firme, não sendo lícito concluir que essa
corte tenha negado o direito à honra às
pessoas jurídicas83.

Carrillo, compartilhando de posição
adotada pelo Tribunal Europeu de Direi-
tos Humanos84, cuja orientação é seguida
pelo Tribunal Constitucional espanhol,
sustenta:

“...no parece adecuado negar, ab initio,
legitimación para actuar a las personas
jurídicas, cuya incidencia en el Estado
social y democrático de Derecho no
puede ser obviada com planteamientos
jurídico-processales restritivos”85.

Na Espanha, portanto, há respaldo
constitucional para a invocação da prote-
ção das pessoas jurídicas em sede de
direitos fundamentais não obstante a
resistência, que parece ser majoritária
ainda, quando se fala em indenização por
dano moral provocado contra os entes
coletivos86, um dos vários direitos fun-
damentais previstos na Constituição
espanhola.

2.5. O caso do Brasil

Diversamente do que ocorre nos orde-
namentos jurídicos alemão, português e
espanhol, não há no Brasil norma consti-
tucional expressa a respeito da invocação
dos direitos fundamentais no âmbito das
pessoas jurídicas. Nesse sentido, Bastos
aduz que o texto da Constituição brasileira
“...disse menos do que pretendia. A tomá-
lo na sua literalidade seria forçoso convir
que ele só beneficiaria as pessoas físicas.
Mas, novamente, estaríamos diante de
uma interpretação absurda”87.

Pontes de Miranda88, em comentários
à Constituição brasileira de 1967/69, ao
discorrer sobre seu artigo 153, concluía
que os direitos e garantias fundamentais,
assegurados pelo artigo 5º da Carta atual,
beneficiavam somente as pessoas físicas.
Entretanto, como bem aponta Afonso da
Silva89, em outra passagem de sua obra
menciona que a espécie de direito invoca-
da ampara também as pessoas jurídicas.

Manoel Gonçalves Ferreira Filho 90, em
relação à Constituição de 1988, passou a
admitir que os direitos fundamentais
alcançam as pessoas jurídicas nacionais e
estrangeiras que atuam no Brasil.

Afonso da Silva sustenta que vários dos
direitos inseridos nos incisos do artigo 5º
da Constituição Federal são extensivos às
pessoas jurídicas, tais como

“o princípio da isonomia, o princí-
pio da legalidade, o direito de resposta,
o direito de propriedade, o sigilo de
correspondência e das comunica-
ções em geral, a inviolabilidade do
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domicílio, a garantia do direito
adquirido, ao ato jurídico perfeito e
à coisa julgada, assim como a prote-
ção jurisdicional e o direito de
impetrar mandado de segurança”91.

É o mesmo autor que salienta a exis-
tência de direitos fundamentais próprios
de pessoas jurídicas, como é o caso do
“direito à propriedade das marcas, aos
nomes de empresas e a outros signos
distintivos (logotipos, fantasias, p. ex.)”92.
Refere, entretanto, que

“... as empresas de capital estran-
geiro, incluindo as multinacionais,
não se beneficiam desses direitos e
garantias constitucionais indivi-
duais, salvo no que tange a marcas,
nomes e signos, proteção de direito
internacional”93.

Questão importante no trato dos direi-
tos fundamentais das pessoas jurídicas de
direito privado é referente à indenização
por dano moral, elevado à categoria de
direito fundamental na Constituição
brasileira de 1988 (artigo 5º, inciso V e X),
envolvendo a proteção da intimidade, da
honra e da imagem.

O problema, no caso, reside no fato de
admitir se as pessoas coletivas podem, ou
não, ser sujeito passivo de dano moral,
questão tormentosa que enseja contro-
vérsias tanto na doutrina quanto na
jurisprudência.

No Direito alienígena, podemos citar
os renomados mestres Josserand94 e  os
irmãos Mazeaud95, orientando-se no
sentido de reconhecer a violação da
intimidade das pessoas jurídicas, o que
ensejaria um prejuízo moral às mesmas.
Contudo, a questão ainda propicia contro-
vérsias, em sede de Direito comparado,
embora, segundo sustenta Aguiar Dias96,
esteja pacificada a jurisprudência no
sentido de resguardar a honra dos entes
coletivos. Contrária à tese podemos referir
a posição doutrinária de Larenz97 e Von
Tuhr98.

Entre nós, Melo da Silva99 se coloca
adverso à prerrogativa de as pessoas

jurídicas postularem indenização por
dano moral, diferindo assim do ilustre
Aguiar Dias, para quem

“... a pessoa jurídica pública ou
privada, os sindicatos, as autarquias
podem propor ação de responsabili-
dade, tanto fundada no dano mate-
rial como no prejuízo moral. Este
ponto de vista, esposado pela gene-
ralidade dos autores, é sufragado
hoje pacificamente pela jurispru-
dência estrangeira”100.

Szaniawski defende que não só as
pessoas jurídicas de direito privado
possuem direito à preservação da sua
intimidade, mas também as pessoas
jurídicas de Direito Público 101.

Como representante da Argentina,
nação membro do Mercosul, acordo co-
mercial do qual faz parte o Brasil, vale
referir Lorenzetti, para quem as pessoas
jurídicas gozam de direitos fundamentais
como o “direito à integridade de sua
personalidade e à ressarcibilidade do dano
moral”102.

Com relação aos Tribunais no Brasil e
como aponta Lenz, “têm sido raras as
manifestações sobre o tema aqui discutido,
o que reflete a timidez de nossos causídicos
em provocar a apreciação desta questão”103.

Cabe, entretanto, indicarmos algumas
decisões versando sobre o tema. No
sentido do acolhimento da pretensão
indenizatória por dano moral à pessoa
jurídica no Brasil, posicionaram-se as
seguintes decisões: Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul, Embargos Infringentes
nº 597176288, Terceiro Grupo de Câmaras
Cíveis, Relator Des. Araken de Assis,
acórdão de 7-11-97; Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul, Apelação Cível nº
597241785, Segunda Câmara Cível, Relator
Des. Arnaldo Rizzardo, acórdão de 13-5-98;
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
Apelação Cível nº 597148402, Sétima
Câmara Cível, Relator Des. Sérgio Gischkow
Pereira, acórdão de 24-9-97; Tribunal de
Alçada de Minas Gerais, Apelação Cível
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nº 160.196-1, Relator Juiz Baía Borges104;
Superior Tribunal de Justiça, Recurso
Especial nº 60.033-2, Relator Min. Ruy
Rosado de Aguiar Júnior105. Contra a repa-
ração do dano moral repercutido na pessoa
coletiva: Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul, Apelação Cível nº  597169929,
Sexta Câmara Cível, Relator Des. João
Pedro Pires Freire, acórdão de 8-4-98;
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
Apelação Cível nº 597047083, Sexta
Câmara Cível, Relator Des. Osvaldo
Stefanello, acórdão de 19-11-97.

Além da jurisprudência cível, vale
referir que existem algumas decisões dos
nossos tribunais voltadas para o acolhi-
mento do crime de difamação praticado
contra a pessoa jurídica, reconhecendo a
violação da sua honra objetiva106.

Ainda, outro direito fundamental
previsto na Carta de 1988, cuja concessão
pode ser deferida em prol das pessoas
jurídicas de direito privado, é a assistência
judiciária gratuita, disposta no inciso LX-
XIV do artigo 5º do mencionado diploma
legal e regulada pela Lei nº 1.060/50.

Em verdade, no Brasil há duas cor-
rentes doutrinárias sobre a concessão do
aludido benefício, como bem informa
Lenz107. Entre os integrantes da corrente
contrária, aparecem Arruda Alvim, Arte-
mio Zanon e Carvalho Santos. Por outro
lado, admitem a concessão Humberto
Pena de Moraes, José Fontenelle da Silva,
José Roberto de Castro e Pontes de Miranda.
Lenz, que assume posição favorável à
concessão, assevera que na Constituição
Federal atual, “...ao tratar dos direitos e
garantias fundamentais, no capítulo
referente aos direitos individuais e cole-
tivos, há a previsão de assistência jurídica
sem que o texto elaborado pelo consti-
tuinte discrimine beneficiários físicos ou
jurídicos”108.

O exercício desse direito fundamental
por parte de certas pessoas coletivas é,
muitas vezes, essencial para a sua existên-
cia, visto que há “sociedades civis de fins

humanitários que vivem de verbas e
contribuições e que não buscam o lucro ou
o próprio crescimento econômico”109. A
cobrança de custas judiciais e de honorá-
rios advocatícios dessas entidades poderia
levar, em determinado processo, à sua
extinção.

Assim, em que pese a ausência de
disposição expressa na Constituição
brasileira sobre a extensão dos direitos
fundamentais às pessoas jurídicas de
direito privado (ou de alguns desses
direitos, conforme a natureza do ente
coletivo), direitos como o de propriedade,
ao uso de marcas e patentes, ao sigilo da
correspondência, à inviolabilidade do
domicílio, à indenização por dano material
e moral e algumas garantias processuais
são efetivamente assegurados às entidades
privadas em termos de Brasil. Entretanto,
o tema desperta o debate tanto no plano
nacional quanto no internacional.

Conclusão
Do que se analisou, constata-se que da

perspectiva subjetiva dos direitos fun-
damentais surge a perspectiva objetiva
que permite invocar essa espécie de
direitos em prol das pessoas coletivas de
direito privado, vez que a obediência ao
direito fundamental como norma genérica
supera o dogma da subjetivação entrela-
çado à pessoa humana.

Uma vez aberta a via para a argüição
dos direitos fundamentais das pessoas
coletivas de direito privado, verificou-se,
do estudo de ordenamentos jurídicos em
que  a questão encontra resposta, quais
sejam o sistema alemão, o português e o
espanhol, o tratamento dado à matéria e,
com base no desempenho da doutrina e da
jurisprudência dessas nações, buscamos
detectar e apontar soluções para o problema
no Brasil, consoante o tratamento dado a
ele pela doutrina e jurisprudência.

Assim sendo, pensamos que a invocação
de direitos fundamentais no âmbito das
pessoas coletivas de direito privado não é
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questão pacificada, visto que os entendi-
mentos sobre o problema alternam-se
entre concessivos e proibitivos. A discus-
são em torno do tema, contudo, tende a
evoluir intensamente, de modo que esta
exposição possa ter colaborado, ainda
mais, para o seu debate.
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precisamente, aqueles da vida religiosa espiritual
(artigo 4º, alínea 1 e 2, artigo 5º, alínea 1, da Lei
Fundamental), da arte e ciência (artigo 5º, alínea 3, da
Lei Fundamental), da família (artigo 6º, alínea 1, da Lei
Fundamental), da formação de grupos sociais (artigo
9º, alínea 1, da Lei Fundamental), por causa do seu
significado para a vida intentada jurídico-constitucio-
nalmente da coletividade, como âmbitos de vida não-
estatais e coordenar a outros âmbitos de vida essen-
ciais – o que não seria possível se esses âmbitos tives-
sem sido remetidos a um âmbito transcendental
constitucional do não-importante para a ordem da
coletividade. Ao contrário, para o ensino é assegurado
o direito de determinação estatal (artigo 7º, alínea 1, da
Lei Fundamental) (op. cit., p.242).

18 Idem, p. 240.
19 Vide BverfGE 6, 55(72); 6,309 (355); 10, 59 (66);

10, 118 (121); 12, 205 (260), referidos por HESSE, op.
cit., p. 229.

20 Apud HESSE, op. cit., p. 229.
21 Vide SARLET, op. cit., p. 140.
22 Op. cit., p.140. O mesmo supramencionado traz

também à colação o acórdão STC 25/1981, FJ 5º, do
Tribunal Constitucional espanhol, em que se reconhece
a importância da dupla dimensão dos direitos fun-
damentais, demonstrando, assim, que a discussão
ultrapassou as fronteiras do território alemão.

23 Vide SARLET, op. cit., p. 143.
24Como ressalta SARLET: “Neste sentido, o

Tribunal Federal Consitucional (BverfGE 4, 7 e ss.) já
se havia posicionado a favor de uma concepção do
indivíduo como inserido numa comunidade e vincu-
lado aos valores fundamentais desta (die Gemeinschaftsge-
bundenheit des Individuums = vinculação comunitária
do indivíduo)”. Op. cit., p. 143, nota nº 326.

25 Vide SARLET, op. cit., p. 148.
26 Vide Canotilho, op. cit., p. 362.
27 Entre as várias espécies de pessoas coletivas em

prol das quais é possível reconhecer-se direitos fun-
damentais, Canotilho faz referência às pessoas coletivas
dotadas de personalidade jurídica, pessoas coletivas
sem personalidade jurídica, pessoas coletivas de
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substrato pessoal como as associações, ou de substrato
patrimonial como as fundações, pessoas coletivas de
direito público e pessoas coletivas de direito privado
(op. cit., p. 384).

28 Op. cit., p. 384.
29 Vide Canotilho, op. cit., p. 384. Segundo o aludido

autor: “...as pessoas colectivas gozam de direitos
fundamentais que não pressuponham características
intrínsecas ou naturais do homem como sejam o corpo
ou bens espirituais...”. Como exemplo de direitos
fundamentais previstos na Constituição portuguesa
postuladores de referência humana, apenas, Canotilho
menciona o direito à vida (artigo 24) e o direito de
constituir família e celebrar casamento (artigo 36).

30 Tradução por ROGEIRO, Nuno. A Lei Fundamen-
tal da República Federal da Alemanha: com um ensaio e
anotações de Nuno Rogeiro. Editora Coimbra : Coimbra,
1996. p. 147. Da redação original em alemão: Die
Grundrechte gelten auch für inländische juristische
Personen, soweit sie ihren Wessen nach auf diese anwen-
dbar sind.

31 Vide DREIER, Horst, GRÖSCHNER, Rolf,
HERMES, Georg et al. Grundgesetz: Kommentar. Band I.
Art. 19, III, Abs. 11.Mohr Siebeck, 1996.

32 A sobreposição do direito comunitário em
detrimento do direito nacional, até mesmo na seara
constitucional, reveste uma prática comum no âmbito
da União Européia, conseqüência de inúmeros
julgados da Corte de Justiça da Comunidade, privile-
giando a hierarquia do direito supranacional.

33 Vide DREIER, op. cit., Art. 19, III, Abs.12.
34 DREIER, op. cit., Art. 19, III, Abs. 20. Correta é a

posição jurisprudencial e doutrinária alemã, vez que
sob o manto da pessoa jurídica podemos verificar a
presença de várias pessoas naturais, seres humanos,
cuja esfera jurídica pode ser maculada, inclusive no
plano dos direitos fundamentais, caso não seja
respeitada a organização nos seus direitos, incluindo-
se também os direitos fundamentais.

35 ROGEIRO, op. cit., p. 124.
36 ROGEIRO, op. cit., p. 125.
37 ROGEIRO, op. cit., p. 126.
38 ROGEIRO, op. cit., p. 128.
39 ROGEIRO, op. cit., p. 132.
40 DREIER, op. cit., Art. 19, III, Abs. 23.
41 ROGEIRO, op. cit., p. 125.
42 ROGEIRO, op. cit., p. 126.
43 ROGEIRO, op. cit., p. 127.
44 ROGEIRO, op. cit, p. 129.
45 ROGEIRO, op. cit., p. 129.
46 ROGEIRO, op. cit., p. 134.
47 ROGEIRO, op. cit., p. 134.
48 ROGEIRO, op. cit., p. 137.
49 ROGEIRO, op. cit., p. 137.
50 ROGEIRO, op. cit., p. 147.
51 DREIER, op. cit., Art. 19, III, Abs. 24.
52 ROGEIRO, op. cit., p. 211.

53 ROGEIRO, op. cit., p. 218.
54 DREIER, op. cit., Art. 19, III, Abs. 25. Por outro

lado, o autor ressalva que normas processuais consti-
tucionais tais como o artigo 20, alínea 4, artigo 33, artigo
38, alínea 2 e artigo 104 da Lei Fundamental não são
aplicáveis às pessoas jurídicas.

55 Esse reconhecimento pode ser encontrado na
jurisprudência alemã BverfGE 12, 6(8); 18, 1449447);
64, 1 (11), referida por DREIER, op. cit., Art.19, III, Abs.
25.

56 Vide BverfGE 4, 7 (12); 7, 99 (100); 10, 89 (99); 14,
121 (129f.); 27, 152 (158). O autor refere que a
conseqüência mais importante desse reconhecimento
é a faculdade que passam a ter esses grupos de propor
um recurso constitucional (op. cit, p. 234).

57 ROGEIRO, op. cit., p.156 a 157.
58 ROGEIRO, op. cit., p.129.
59 ROGEIRO, op. cit., p.129.
60 Op. cit., p.235. Conferir BverfGE 61, 82 (100ff.);

68, 193 (205ff.); 70, 1 (15f.; 75, 192 (195ff.); 78, 101 (102f.).
61 ROGEIRO, op. cit., p.127.
62 ROGEIRO, op. cit., p.127.
63 Op. cit., Art. 19, III, Abs. 42. Comparar com

BverfGE 19, 1 (15); 30, 112 (119f.); 42, 312 (321f.).
64 Apud BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Cons-

titucional. 4. ed. São Paulo : Malheiros, 1993. p. 473.
65 MIRANDA, Jorge. Direitos fundamentais e

interpretação constitucional. In: Revista do Tribunal
Regional Federal da 4. Região. Porto Alegre : [s.n.], ano 9,
n. 30, 1998. p. 32.

66 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucio-
nal. 2. ed. Coimbra : Coimbra, 1993. p. 196.

67 O mestre português refere que “cada pessoa
colectiva só pode ter os direitos conducentes à pros-
secução dos fins para que exista, os direitos adequa-
dos à sua especialidade” (op. cit., Manual..., p.197).

68 De 30 de outubro de 1985, in Diário da República.
2. série, n. 38, de 15 de fevereiro de 1986 (vide
MIRANDA, Manual...., op. cit., p. 197).

69 Op. cit., Manual..., p.197. Essa posição tem sido
seguida também pela doutrina portuguesa. Vieira de
Andrade anota que as pessoas coletivas não são
“apenas representantes dos indivíduos-membros. As
pessoas colectivas gozam dos direitos fundamentais
por direito próprio no sentido de que são elas mesmas
titulares dos direitos fundamentais”. Refere ainda que,
por se tratar “de direitos individuais, ainda que
‘coletivizados’ e, nesta sua qualidade, de direitos
fundamentais por analogia (que só por analogia se
tratam de direitos subjetivos, não sendo direitos
fundamentais típicos), é possível a compreensão do
conteúdo essencial dos direitos encabeçados por
pessoas colectivas, que há-de ser mais restrito,
tornando admissíveis restrições legislativas mais
profundas” (apud STUMM, op. cit., p. 127 - 128).

70 Op. ci.t, p.384. Segundo o insígne mestre, o
domínio da norma aplicável às pessoas coletivas deve
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ser verificado caso a caso, de forma que, “se parece
irrecusável a extensão da titularidade da liberdade de
imprensa às pessoas colectivas (artigo 38º/2/a), já é
discutível se a liberdade interna pode ter como titulares
outras pessoas para além dos jornalistas e dos colabo-
radores literários (artigo 38º/2/a). Do mesmo modo,
se as igrejas podem reivindicar liberdade de religião e
de culto (artigo 41º), já o mesmo não é possível dizer-se
quanto à liberdade de consciência (artigo 41º) (op. cit.,
p. 385).

71 Segundo MIRANDA, que indica como direitos
fundamentais adaptáveis às pessoas coletivas o direito
de existência de sigilo de correspondência (artigo 37,
nº 4 da Constituição portuguesa), o direito de resposta,
de retificação e de indenização por danos sofridos em
virtude do exercício de liberdade de expressão e
informação (“Manual...”, op. cit., p. 198).

72 Op. cit., p. 385.
73 Idem. O autor salienta que “as universidades

gozam constitucionalmente de autonomia científica,
pedagógica, administrativa e financeira (artigo 76º/
20), sendo aceitável (mas trata-se apenas de uma
posição de aceitabilidade) conceber esta autonomia
como um direito fundamental e não como uma mera
garantia institucional. O mesmo se diga quanto a certas
pessoas colectivas territoriais (autarquias locais) no que
respeita ao direito de autonomia perante o Estado
(artigo 277.8/1) e a certas corporações públicas
(exemplo: de radiodifusão)”. A doutrina e jurispru-
dência portuguesas, ressalta o mestre, “revelam muito
maior abertura quanto ao reconhecimento de direitos
fundamentais às associações públicas enquadráveis
na administração autónoma (ex: ordens profissionais)
(op. cit., p. 386).

74 Entre os adeptos dessa tese admissiva, Canotilho
(op. cit, p.386) cita Vieira de Andrade e Nuno e Souza.

75 O que é negado, por exemplo, por Nuno e Souza.
Vide Miranda, op cit., “Manual...”, p. 198.

76 De acordo com os dispositivos da Ley de Protección
Jurisdiccional de Derechos Fundamentales de la Persona (Ley
62/1978)” e da Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, conforme indica o autor supramencio-
nado. Vide Carrillo, Marc. La tutela de los derechos
fundamentales por los tribunales ordinarios. Madri : Boletín
Oficial del Estado, 1995. p. 183.

77 A resposta à indagação sobre a legitimidade das
pessoas jurídicas para defender direitos fundamentais
próprios, segundo Carrillo (op. cit., p. 183), encontra-
se expressa no referido artigo, quando se fala em “to-
das as pessoas”, não fazendo o dispositivo constitucio-
nal distinção entre pessoas físicas ou jurídicas.

78 Op. cit., p. 183. O autor sustenta que uma
interpretação restritiva do artigo 53, nº 2, limitando a
tutela constitucional prevista no artigo 24, nº 1, da
Constituição espanhola, “supondría un recorte en el
sistema de defensa de los derechos fundamentales”, o que
contraria não somente esse artigo 24, nº 1, mas também
o artigo162, nº 1, letra “b” (op. cit., p. 184).

79 Idem, p. 184.
80 Ibidem, p. 184.
81 Vide Carrillo, op. cit., p. 184.
82  A favor da aceitação do direito à honra das

pessoas jurídicas o autor refere a Sentença do Tribunal
Supremo de 31-12-83 e o Auto do Tribunal Supremo de
2-5-1980(op. cit., p. 184, nota nº 66).

83 Vide por exemlpo a Sentença 120, de 15 de
dezembro de 1983 (o caso do Libro Rojo del Cole), e a
Sentença 139, de 26 de setembro de 1995, ambas do
Tribunal Constitucional espanhol, apontadas por
Carrillo (op, cit., p. 185, nota nº 67).

84 Vide Sentença do Tribunal Europeu de Direitos
Humanos de 6-5-1981, caso Bulcholz , referida por
CARRILLO, op. cit., p. 185.

85 Op. cit., p. 185.
86 CARVALHO sustenta que “a jurisprudência

espanhola decidiu que a honra das pessoas jurídicas
não se identifica como direito fundamental e deve
merecer proteção mais débil, quando confrontada com
a liberdade de informação” (CARVALHO, Luis
Gustavo Grandinetti Castanho de. Liberdade de
informação e o direito difuso à informação verdadeira.
Rio de Janeiro :  Renovar, 1994. p. 41.

87 E continua o autor: “Em muitas hipóteses a
proteção última ao indivíduo só se dá por meio da
proteção que se confere às próprias pessoas jurídicas.
O direito de propriedade é um exemplo disto. Se
expropriável uma pessoa jurídica, ela há de o ser
mediante as mesmas garantias por que o são as pessoas
físicas”. Vide BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito
Constitucional. 14. ed. São Paulo : Saraiva, 1992. p. 164.

88 Apud AFONSO DA SILVA, José. Curso de Direito
Constitucional Positivo. 15. ed. São Paulo : Malheiros,
1998. p. 194-195.

89 Op. cit, p. 195.
90 Apud AFONSO DA SILVA, op. cit., p. 195.
91 Op. cit., p. 195. Tendo em vista o princípio da

isonomia, referido pelo autor, extensivo a todas as
pessoas, físicas ou jurídicas, é de se aplicar tanto às
pessoas jurídicas de direito privado como às de direito
público as garantias referentes à jurisdição e ao
processo.

92 Op. cit., p. 195.
93 Idem, p. 195.
94 Apud LENZ, Luís Alberto Thompson Flores. Dano

moral contra a pessoas jurídica. Revista da Ajuris, Porto
Alegre, n. 69, p. 421, março de 1997.

95 Conforme os festejados juristas: “Toutefois une
remarque d’ordre général s’impose. Le préjudice matériel
n’est pas seul en jeu. Un groupement, tout comme une
personne physique, a un patrimoine extrapécuniaire, qui peut
être lésé. Il est capable de souffrir un préjudice moral, à
l’exclusion seulement d’une atteinte aux sentiments
d’affection. Si une personne morale n’a pas de coeur, elle a
un honneur et une considération. Ceux-ci reçoivent une
atteinte; le groupement souffre un préjudice moral. On
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recontrera tout à l’heure les applications du principe” (apud
LENZ, Dano moral..., op. cit., p. 421.

96 Apud LENZ, Dano moral..., op. cit., p. 421.
97 Ibidem, op. cit., p. 418.
98 Ibidem, op. cit., p. 418.
99 Ibidem, op. cit., p. 418.
100 Mais adiante, o autor assevera que não existem

motivos para que entre nós não se adote a mesma
orientação (apud LENZ, Dano moral..., op. cit., p. 421).
LENZ também compartilha da posição do emérito
civilista referido.

101 Quanto a essas pessoas, o autor refere: “enten-
demos que podem estas ser vítimas de atentados em
seu direito à intimidade genérica, apesar de ser muito
mais difícil a individuação de vida privada nestas
pessoas, do que nas pessoas jurídicas de Direito
Privado. Mas toda pessoa jurídica de Direito Público e,
especialmente, as entidades descentralizadas da
administração pública indireta, necessitam e possuem
uma esfera secreta onde as mesmas possam se
desenvolver e cumprir com suas funções”. Vide
SZANIAWSKI, Elimar. “Considerações sobre o direito
à intimidade das pessoas jurídicas”. Revista dos
Tribunais, São Paulo, n. 657, p. 30, julho de 1990.

102 Vide LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos
do Direito Privado. Tradução por Vera Maria Jacob de
Fradera. São Paulo :  Revista dos Tribunais, 1998. p. 302.

103 Questão, no caso, referente à reparação do dano
moral provocado às pessoas jurídicas. Op. cit., p. 422.

104 Apud LENZ, Dano moral..., op. cit., p. 424.
105 No presente julgado, o eminente Ministro Ruy

Rosado de Aguiar Júnior asseverou: “A pessoa jurídica,
criação da ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção
e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune
à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva,
pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de
ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo
civil ou comercial onde atua” (apud LENZ, Dano moral...,
op. cit., p. 422).

106 Vide, por exemplo, do Supremo Tribunal
Federal: RTJ  113/88, RT 561/415, RT 543/444. Do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo: RT 631/
317; RT 566/327. A coletânea de decisões nesse sentido
nos é indicada por DELMANTO, Celso. In: Código
Penal comentado. 3.  ed. Rio de Janeiro : Renovar,  1991.
p. 237.

107 LENZ, Luís Alberto Thompson Flores. Da
concessão da assistência judiciária gratuita às pessoas
jurídicas e aos entes beneficentes. Revista dos Tribunais.
São Paulo : [s.n.], n. 674, dezembro de 1991. p. 66 a 67.

108 “Da concessão...”, op. cit., p. 68.
109 Trecho da ementa da Apelação Cível nº 7.888

do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 48 Câmara
Cível, Relator Des. Hamilton de Moraes e Barros,
acórdão de 19-5-79, referido por CASTRO ,José Roberto
de. In: Manual de assistência judiciária. 1. ed. Rio de
Janeiro : Aide, 1987. p. 92.

Bibliografia

AFONSO DA SILVA, José. Curso de Direito Constitucional
Positivo . 15. ed. São Paulo : Malheiros, 1998.
863 p.

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional.
14. ed. SãoPaulo : Saraiva, 1992. 372 p.

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 4.
ed. São Paulo : Malheiros, 1993. p. 473.

Brasil. Constituição (1988). Constituição da República
Federativa do Brasil. 20. ed. São Paulo : Saraiva,
1988.

CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria
da Constituição. 2. ed. Coimbra : Almedina, 1998.
364 p.

CARRILLO, Marc. La tutela de los derechos fundamentales
por los tribunales ordinarios. Madri : Boletín Oficial
del Estado, 1995.

CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de.
Liberdade de informação e o direito difuso à informação
verdadeira. Rio de Janeiro : Renovar, 1994. 118 p.

CASTRO, José Roberto de. Manual de assistência
judiciária. 1. ed. Rio de Janeiro : Aide, 1987. 250 p.

DREIER, Horst, GRÖSCHNER, Rolf, HERMES, Georg
et al. Grundgesetz: Kommentar. Band I. Art. 19, III,
Abs. 11. Mohr Siebeck, 1996.

GRUNDGESETZ – für die Bundesrepublik Deutsch-
land. München: C.H. Beck’sche Verlagsbuchhan-
dlung, 1993.

HECK, Luís Afonso. Direitos Fundamentais e sua
influência no Direito Civil. In: Revista de Direito do
Consumidor. São Paulo : [s.n.], n. 29, jan./mar. 1999.
p. 40 – 54.

HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da
República Federal da Alemanha. Tradução por Luís
Afonso Heck. Porto Alegre : Sergio Antonio Fabris,
1998. 576 p.

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. 7. ed. Valencia : Ge-
neralidad Valenciana, mar. de 1993.

LENZ, Luís Alberto Thompson Flores. Da concessão
da assistência judiciária gratuita às pessoas jurí-
dicas e aos entes beneficentes. In: Revista dos
Tribunais. São Paulo : [s.n.], dez. 1991, n. 674,
p. 63 – 69.

__________. Dano moral contra a pessoa jurídica. In :
Revista da Ajuris. Porto Alegre : [s.n.], n. 69, mar.
1997.  p. 415 – 427.

LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos do Direito
Privado . Tradução por Vera Maria Jacob de
Fradera. São Paulo : Revista dos Tribunais,
1998.

MIRANDA, Jorge. Direitos Fundamentais e interpreta-
ção constitucional. Revista do Tribunal Regional
Federal da 4. Região. Porto Alegre : [s.n.], ano 9, n.
30, 1998. p. 23 – 34.

__________. Manual de Direito Constitucional. 2. ed.
Coimbra : Coimbra, Tomo 4, 1993. 485 p.



Revista de Informação Legislativa70

PONTES DE MIRANDA. Comentários à Constituição de
1967. São Paulo : Revista dos Tribunais, Tomo 4,
dezembro de 1967.

Portugal. Constituição da República Portuguesa.
Lisboa : Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1976.
139 p.

ROGEIRO, Nuno. A Lei Fundamental da República Federal
da Alemanha: com um ensaio e anotações de Nuno
Rogeiro. Coimbra : Coimbra, 1996. 280 p.

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fun-
damentais. Porto Alegre : Livraria do Advogado,
1998. 386 p.

STUMM, Raquel Denize. O princípio da proporcionali-
dade: no Direito Constitucional Brasileiro. Porto
Alegre : Livraria do Advogado, 1995. 181 p.

SZANIAWSKI, Elimar. Considerações sobre o
direito à intimidade das pessoas jurídicas. In  :
Revista dos Tribunais . São Paulo : [s.n.], n. 657,
julho de 1990. p. 25-31.



Brasília a. 37 n. 145 jan./mar. 2000 71

1. Introdução

A Lei nº 9.714, de 25 de novembro de
1998, que amplia o alcance das penas al-
ternativas e dá outras providências, é re-
sultante do Projeto de Lei nº 2.684/96, de
iniciativa governamental, que teve como
relator o Deputado Romeu Tuma. Ela in-
corpora a contribuição de renomados pe-
nalistas, integrantes da Comissão de Es-
pecialistas designada para apresentação
dos estudos sobre a matéria ou colabora-
dores que se arregimentaram em torno da
temática.

A lei referida retrata uma tendência do
Direito Penal que, tanto no plano interno
quanto no externo, dirige-se no sentido de
uma política criminal alternativa em subs-
tituição à do encarceramento. Entre nós,
a aludida tendência tem seu marco na Re-
forma da Parte Geral do Código Penal de
40, operada em 1984, que consagrou, ape-
sar de em estreito âmbito, as penas alter-
nativas ou substitutivas das de prisão,
quebrando o monopólio da privação da
liberdade como reprimenda penal.

Mais recentemente, a bandeira das pe-
nas alternativas vem sendo hasteada pe-
los seguidores da ideologia do Direito Pe-

A propósito de uma reflexão sobre a
política legislativa na seara penal
A Lei 9.714/98, as penas alternativas e o “sursis
humanitário”
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nal mínimo como forma de enfrentar o
problema da criminalidade, em face da
constatação de que a criminalização de
condutas e a ampliação da intervenção do
Estado mediante o rigorismo das penas
privativas da esfera de liberdade do cida-
dão não têm a eficácia pretendida, isto é,
não revertem a progressão da criminali-
dade, não intimidam a escalada da violên-
cia. E, por outro lado, o movimento apre-
senta-se como reação à dificuldade repre-
sentada pelo tratamento da legislação que
limitava a possibilidade das penas alter-
nativas à substituição daquelas privativas
não excedentes de um ano e só oferecia as
opções de prestação de serviços à comu-
nidade, a restrição de direitos e a limita-
ção de fim de semana.

Contrapõe-se a bandeira do Direito
Penal mínimo à ideologia da corrente in-
titulada de Lei e Ordem, que crê nas pe-
nas elevadas, na sofisticação e ampliação
dos tipos penais e na pena retributiva como
forma de diminuir a perturbação da socie-
dade.

Justificadas exaltações de segmentos
sociais em face de casos notáveis como os
de Daniela Perez, Míriam Brandão e da
impunidade generalizada têm impulsio-
nado o Legislativo a responder, no plano
da normatização, com a aparente solução
de combate à criminalidade por meio de
criminalização de condutas e da exacer-
bação das penas privativas de liberdade.

Assim, enquanto o Poder Judiciário vi-
nha-se empenhando em minimizar a in-
tervenção estatal, buscando utilizar a pena
privativa de liberdade com parcimônia, o
Poder Legislativo enfatizava aquele modo
de intervenção, aprovando, em 1990, a Lei
de Crimes Hediondos e, posteriormente,
cuidando, por meio de leis especiais, de
estabelecer novos tipos como os relaciona-
dos com os procedimentos licitatórios, os
relativos ao meio ambiente, ao patrimô-
nio cultural, entre outros.

Iludem-se sociedade e Estado, que se
vêem pressionados pelas estatísticas da

criminalidade, que não revelam qualquer
sinal de poder intimidatório de disciplinas
como a da Lei dos “Crimes Hediondos”,
com as alterações posteriores. A lei citada,
a par de apresentar incontornáveis proble-
mas relacionados com a sua integração ao
sistema normativo como um todo, não
trouxe resultados positivos do ponto de
vista prático.

Analisadas as soluções de combate à
criminalidade delineadas pelo legislador
em sucessivos documentos com suporte na
filosofia de agravamento das penas e do
encarceramento, observa-se que elas não
convergem para a adequada persecução
penal, opondo-lhe, ao contrário, obstácu-
los e gerando um quadro de absurda inco-
erência, no qual o Estado punidor é tam-
bém o estimulador das práticas crimino-
sas, seja em virtude da oneração imposta
à máquina do Judiciário, seja em razão da
inadequada política pública carcerária.

Num aceno de superação dessa atmos-
fera de incoerência, e agora já retratando
uma moderna tendência do sistema penal,
surge a Lei 9.714/98, que assinala sensí-
vel ampliação da possibilidade de substi-
tuição da pena privativa de liberdade.

2. A ampliação das penas alternativas
A nova legislação eleva para dez o nú-

mero de penas alternativas e possibilita ao
aplicador, observados determinados con-
dicionamentos, atrair para o infrator, em
substituição às penas privativas de liber-
dade, penas alternativas ou substitutivas,
todas assentadas sobre os pilares compen-
satórios da lesão operada em relação à ví-
tima ou à sociedade.

As principais mudanças ocorrem por
força dos arts. 43 e 44. O primeiro aumen-
ta as penas restritivas de direito e o segun-
do carreia aqueles crimes cuja pena não
seja superior a quatro anos para o campo
de incidência da substituição da privação
de liberdade por pena restritiva de direito.

Além das penas alternativas que im-
punham obrigação de prestação de servi-
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ços à comunidade, restrição de direito ou
interdição temporária e limitação de fim
de semana, ampliam-se, por meio do refe-
rido documento legislativo, as hipóteses,
pela inclusão das de prestação pecuniária,
perda de bens e valores e proibição de fre-
qüentar certos lugares.

Cabe ressaltar que a Lei adotou a posi-
ção de afastar da aplicação das penas al-
ternativas o reincidente específico, o que
se depreende de sua letra expressa.

Discute-se também a possibilidade de
aplicação ou não da Lei 9.714/98 aos cri-
mes hediondos. É certo que a nova Lei não
cogitou de afastar de forma expressa a sua
aplicação aos agentes dos tipos hediondos.

As soluções, contudo, não devem, a
teor do art. 44, I, aproveitar os delitos de
gravidade mais expressiva, isto é, os co-
metidos com violência ou grave ameaça à
pessoa, por cuja prática os infratores con-
tinuarão sujeitos ao encarceramento.

O certo, porém, é que há registros de
jurisprudência sustentando a compatibi-
lidade entre crime hediondo e substituição
da pena, desde que preenchidos os requi-
sitos legais objetivos e subjetivos previs-
tos no art. 44 do CP com as alterações.

De qualquer modo, as penas alternati-
vas representam um passo importante no
caminho da persecução penal adequada,
criando novas possibilidades ao aplicador
da pena de adaptá-la ao condenado e ao
escopo do Direito Penal, além dos reflexos
diretos que trarão sobre o caótico sistema
carcerário no Brasil.

A lei impõe significativas alterações ao
instituto do sursis e às penas de interdição
temporária de direitos.

Do sursis, a seguir, cogitaremos.

3. “Sursis humanitário” ou “clínico”

A Lei 9.714/98 trouxe, além da ampli-
ação das penas consistentes em “restrição
de direitos”, inovações sensíveis no insti-
tuto do sursis, introduzindo uma espécie
de suspensão condicional da pena, atrela-
da à condição de saúde do condenado, ou

à sua faixa etária, conforme se vê da mo-
dificação textual do art. 77 do Código Pe-
nal:

“Art. 77 – A execução da pena
privativa de liberdade, não superior
a dois anos, poderá ser suspensa por
dois a quatros anos, desde que:

I – o condenado não seja reinci-
dente em crime doloso;

II – a culpabilidade, os antece-
dentes, a conduta social e personali-
dade do agente, bem como os moti-
vos e as circunstâncias autorizem a
concessão do benefício;

III – não seja indicada ou cabível
a substituição prevista no art. 44
deste Código.

§  1º   A condenação anterior a
pena de multa não impede a conces-
são do benefício.

§ 2º A execução da pena privati-
va de liberdade, não superior a qua-
tro anos, poderá ser suspensa, por
quatro a seis anos, desde que o con-
denado seja maior de setenta anos de
idade, ou razões de saúde justifiquem
a suspensão”.

Nota-se, portanto, que uma nova mo-
dalidade de sursis foi acrescida no siste-
ma penal, abrindo-se uma nova possibili-
dade ao condenado de ter a execução de
sua pena privativa de liberdade suspen-
sa, condicionalmente, durante um perío-
do de tempo, devendo o apenado cumpri-
la parcialmente, sob formas mais brandas.

É o sursis que se dirige ao idoso ou
àquele cujas condições de saúde justifi-
quem a suspensão. A essas condições sub-
jetivas especiais somam-se aquelas de ca-
ráter geral, sendo que o sursis especial é
cabível para penas privativas de liberda-
de não-superiores a 4 anos.

Ao analisar o pedido de sursis, o julga-
dor necessitará de um apoio técnico, tra-
duzido em laudo médico, para avaliação
da configuração do estado de saúde do
condenado que justifique a suspensão da
pena. Tal procedimento revela-se impres-
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cindível, tendo em vista que o legislador
utiliza-se de termos genéricos, que impos-
sibilitam a precisão técnica, como se vê da
nova redação do art. 77, § 2º, que adota a
expressão indeterminada “razões de
saúde”.

A redação como posta abrange os
aspectos de saúde biológica e mental, pos-
sibilitando a extensão do benefício da sus-
pensão não só aos doentes físicos, mas tam-
bém aos deficientes de saúde psíquica,
semi-imputáveis, que não sejam enqua-
drados em medida de segurança.

No entanto, a nova redação do art. 77
não pode ser interpretada de modo a
favorecer a impunidade do agente que,
por exemplo, dolosamente transmitir, por
meio do contágio, doença venérea ou
outra moléstia grave de que esteja conta-
minado. Desse modo, em princípio, não
pode ser beneficiado pelo sursis o agente
do art. 130 do CP ou do art. 131.

Diante do quadro de doenças que pro-
liferam com extrema velocidade, como é
o exemplo da AIDS, há de se ter em conta,
na interpretação do dispositivo, a neces-
sidade de conciliação do escopo de huma-
nidade da norma e a proteção da coletivi-
dade.

Essa eventual dificuldade não invali-
da o avanço representado pela nova mo-
dalidade de sursis, uma vez que ele possi-
bilita ao juiz adequar a pena às condições
particulares do apenado, consoante o
princípio da individualização, com o que
se evita que o indivíduo seja levado à mor-
te por não ter condições de saúde para
cumprir o seu “martírio”. E, ainda, abre-
se a perspectiva de melhora das condições
de vida dos detentos nas penitenciárias
brasileiras, já que a proliferação de doen-
ça é uma tônica na realidade da popula-
ção carcerária do Brasil; não se cerceia a
possibilidade de sobrevida ou cura do do-
ente condenado e evita-se o seu contágio
com os presos e, com isso, neutraliza-se o
grande potencial lesivo que ele represen-
ta à saúde e integridade das pessoas toma-
das ao cárcere.

Um último ponto merece atenção: o da
denominação técnica da nova modalida-
de de suspensão condicional da pena, que
a recente doutrina convencionou registrar
como “sursis humanitário”. Teme-se que
essa denominação traduza um caráter
permissivo do benefício, sugerindo a cum-
plicidade da sociedade na própria criação
do quadro em que se acha o infrator. De
fato, a expressão transmite a idéia de que
o desgraçado criminoso é penalizado e não
apenado da forma adequada. De fato, no
Brasil, a situação é mais de criminosos pe-
nalizados que apenados. De qualquer for-
ma, salvo melhor juízo, à nova modalida-
de de sursis deveria ser dada a denomina-
ção de “sursis clínico” ou “sursis médico-
legal” – que retrataria a indispensável
proximidade entre o apenador e o laudo
médico – ou, ainda, sursis salubris – “a sus-
pensão condicional, salutar da pena” –,
usado o termo na conotação de salubrida-
de, a pressupor “as condições propícias à
vida em relação a determinados lugares”.

4. A nova interdição temporária de
direitos

Entre as várias modificações apresen-
tadas pela Lei 9.714/98, destaca-se, igual-
mente, a resultante do novo inciso IV do
art. 47 do Código Penal. O artigo referido
é incrementado com a proibição de que o
condenado freqüente determinados luga-
res. Eis a nova redação do dispositivo:

 “Art. 47 As penas de interdição
temporária de direitos são:

I – proibição do exercício de car-
go, função ou atividade pública, bem
como mandato eletivo;

II – proibição do exercício de pro-
fissão, atividade ou ofício que de-
pendam de habilitação especial, de
licença ou autorização do poder pú-
blico;

III – suspensão de autorização ou
de habilitação para dirigir veículo

IV – proibição de freqüentar deter-
minados lugares.” (g. n.)
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O artigo ganha novas possibilidades de
aplicação, convergindo para as tendências
alternativas de substituição de pena, no
sentido de evitar que os agentes dos cri-
mes de potencial lesivo mediano ou peque-
no sejam apenados com a reclusão ou a
detenção em instituições carcerárias fra-
cassadas, com evidente pressão sobre o
erário e inevitável exposição de crimino-
sos não-violentos aos riscos da convivên-
cia no cárcere.

A proibição de freqüentar determina-
dos lugares é uma opção entre as dez enu-
meradas no rol da nova lei. No entanto, a
interdição prevista no inciso IV do art. 47
apresenta um traço distintivo em relação
às demais previstas no mesmo artigo. Ela
está incluída entre as penas de interdição
temporária de direitos, mas é a única en-
tre essas que pode ser aplicada ao delin-
qüente comum sem a observância de uma
característica específica – condição legal,
ligação à função pública ou habilitação
especial para o trabalho –, o que acaba com
o caráter privilegiador do art. 47 do Códi-
go Penal.

A discriminação era evidente: um
agente comum poderia ter a sua pena pri-
vativa de liberdade substituída por três al-
ternativas, a prestação de serviço à comu-
nidade, a limitação de fim de semana e a
multa – preenchidos os requisitos da subs-
tituição e observados os critérios referen-
tes a cada pena. Já aquele criminoso cuja
condição específica de agente figurasse
como elemento característico do tipo pe-
nal, como é o caso daquele de omissão de
notificação compulsória de doença, o pe-
culato, entre outros, tinha uma possibili-
dade maior de substituição de sua pena,
seja pelas alternativas já citadas, ou seja
por uma daquelas indicadas nos incisos do
antigo art. 47.

Com a mudança introduzida pelo in-
ciso IV do referido artigo, poderá o apli-
cador da pena, também, lançar mão de
pena de interdição temporária de direito
de uma forma mais ampla para substituir

pena privativa de liberdade do criminoso
comum.

Cabe ressaltar, ainda, que as penas do
art. 47, além dos propósitos de retribuição
e ressocialização, destinavam-se a evitar
que o condenado voltasse a incidir no
mesmo crime, uma vez que um dos ele-
mentos do crime estaria descartado por
força das interdições. Vale dizer: o crimi-
noso não mais teria condições especiais –
habilitação legal, cargo público ou habili-
tação especial para o trabalho – para de-
linqüir. No entanto, tal substituição, im-
portando para o condenado em perda do
emprego, em grande parte dos casos, e,
conseqüentemente, em exclusão desse e de
sua família do contexto social e econômi-
co, acaba por infringir o princípio consti-
tucional expresso no art. 5º, inc. XLV, da
CF, segundo o qual “nenhuma pena pas-
sará da pessoa do condenado”.

Com efeito, a solução aventada, além
de ferir uma garantia constitucional, vai
de encontro aos interesses da sociedade,
fazendo do esforço estatal em conseguir a
ressocialização um fracasso, marginali-
zando o indivíduo e desamparando a sua
família, que seguirá desprovida do
sustento.

Sob esse aspecto, a nova redação do art.
47 pode abrir perspectiva conciliatória, já
que o inciso IV, integrando o universo das
opções, não leva à perda do ofício ou tra-
balho, e sua aplicação pode, por si só, em
alguns casos, ser um fator preventivo con-
tra a reincidência.

A substituição viabilizada pelo novo
inciso do art. 47, apesar de trazer inova-
ções, pode ser frustrada por razões de or-
dem prática, relacionadas com a fiscaliza-
ção e controle dos condenados. É que a
permanente vigilância da conduta do con-
denado é uma condição para que a substi-
tuição da pena não seja uma permissivi-
dade ao delinqüente. Diante da inoperân-
cia do controle da execução da pena, es-
pecialmente dessa modalidade de repri-
menda, teme-se pelo fracasso das novas
soluções legislativas.
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5. Conclusão

O quadro de marginalização, violência
e criminalidade tem dimensão social, po-
lítica e econômica. Daí que, nesse cenário
de caos social, há necessidade de que se-
jam criadas, com urgência e de modo res-
ponsável, condições primárias de harmo-
nização da sociedade.

É certo que cabe ao Direito Penal en-
frentar a marginalização extraordinária,
configurada pelas condutas criminosas de
agressão ao estado de paz social. A ele não
cabe, porém, a solução da marginalização
ordinária – decorrente dos processos de
excludência, que generalizam as vítimas
e indeterminam os agentes no âmbito de
um sistema perverso –, isto é, a que faz
parte de uma realidade caótica abrangen-
te e permanente.

É sabido que, tanto no Brasil, como em
outros países, a violência e a criminalida-
de estão atreladas a esses processos, apre-
sentando-se como inevitáveis frutos da
fome, da miséria, da descrença na autori-
dade, da veiculação da violência nos
meios de comunicação de massa, da im-
punidade e da ausência de educação para
a cidadania. Assim, não podem aquelas
disfunções sociais ser solucionadas apenas
pelo Direito Penal.

A forma e o grau da intervenção do
Estado, o sistema de penas mais ou menos
atenuadas e a operância do Judiciário são
instrumentos, sim, de interferência na cri-
minalidade, mas apenas enquanto carac-
terizada esta pela marginalização extra-
ordinária, isto é, aquela assumida pelo
agente e não a de que é a anônima vítima.

O estado caótico de violência, que tem
sua base estrutural no sistema de exclu-
são, não se combate e nem se altera pelos
caminhos da produção legislativa no es-
treito âmbito do Direito Penal.

Nesse sentido, diante da realidade bra-
sileira – marcada pela desestruturação das
instituições sustentadoras de nossa socie-
dade e pela vulneração dos valores do res-
peito à dignidade humana –, o direito há
que se renovar profundamente e em seus
diversos campos, e haverão de se recriar
os métodos de intervenção do próprio Es-
tado.

Desse modo, hão de se conjugar medi-
das que substantivem na realidade brasi-
leira a dignidade humana – na sua expres-
são singular e coletiva –, e, paulatinamen-
te, o direito há de se modernizar, especial-
mente o penal, mediante a descriminali-
zação de condutas já absorvidas pela so-
ciedade, a adoção de penas alternativas
para que, ao invés de se vitimar o indiví-
duo, busque-se colocá-lo em processo de
reconstrução de sua relação com a socie-
dade em que vive, principalmente por
meio do trabalho e, ainda, por meio de
outras medidas de uma adequada políti-
ca penal, que leve em conta as especifici-
dades do caso brasileiro e que tenha como
norte a dignidade da pessoa humana e o
resgate da autoridade na sua mais legíti-
ma expressão.
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1. Introdução

A Constituição Federal consagra, em
seu artigo 196, a saúde como direito de
todos e dever do Estado, garantido me-
diante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.

Igualmente, em seu artigo 200, a Cons-
tituição Federal afirma competir ao siste-
ma único de saúde executar as ações de
vigilância sanitária e epidemiológica (in-
ciso II) e fiscalizar e inspecionar alimen-
tos, compreendido o controle de seu teor
nutricional, bem como bebidas e águas
para consumo humano.

A atuação do Poder Público nos servi-
ços de vigilância sanitária de alimentos é
de vital importância para a saúde públi-
ca, pois, conforme estudos realizados pelo
Centro Americano de Controle de Doen-
ças, os alimentos contaminados chegam a
causar, nos Estados Unidos, mais de 50
milhões de casos de diarréia.
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Além do aspecto de saúde pública, tal
fato repercute economicamente, uma vez
que diversas pessoas faltam ao trabalho
ou deixam de produzir adequadamente
durante o período em que, por contami-
nação alimentar, ausentam-se do trabalho
ou de suas funções diárias.

A OMS – Organização Mundial de Saú-
de e a Organização para Alimentação e
Agricultura – FAO criaram uma comissão
conjunta, OMS/FAO, para o estudo de
padrões mínimos de segurança alimentar,
estabelecendo a necessidade de edição de
um Código de procedimentos de higiene para
estabelecimentos onde são servidos alimentos
pré-cozidos e cozidos para alimentação cole-
tiva, em virtude da constatação dos se-
guintes dados1:

• existência de dados epidemioló-
gicos mostrando que muitas epidemias
de intoxicação alimentar são causadas
por alimentos consumidos nos estabe-
lecimentos que os servem;

• perigo que cerca as operações de
fornecimento de alimentos em larga
escala, especialmente no que se refere
a armazenagem e manipulação;

• grande número de pessoas que
pode ser envolvido numa epidemia;

• vulnerabilidade da população.
Vislumbrou-se, ainda, pela OMS a ne-

cessidade de controle sanitário em todas
as fases do preparado dos alimentos até o
momento de seu consumo, para que se
previna a contaminação anterior à comer-
cialização do alimento.

A legislação deve ser implementada
com o auxílio do poder de polícia do Po-
der Público, que é responsável pela manu-
tenção da saúde pública2.

Como observa Sebastião Tojal,
“com efeito, a Constituição da
Saúde de 1988 ou a garantia do di-
reito à saúde, expressamente referi-
da no art. 1963 da Constituição, ins-
creve-se exata e precisamente no rol
daquele conjunto integrado de ações
de iniciativa dos Poderes Públicos
voltadas para a realização da nova

ordem social, cujos objetivos são o
bem-estar e a justiça sociais”,

para concluir a seguir que
“está, pois, o Estado juridicamente
obrigado a exercer as ações e servi-
ços de saúde visando à construção
da nova ordem social, cujos objeti-
vos, repita-se, são o bem-estar e a
justiça sociais, pois a Constituição
lhe dirige impositivamente essas
tarefas 4” .

Esse mesmo entendimento foi procla-
mado pela Organização Pan-americana
da Saúde e pelo Escritório Regional da
Organização Mundial da Saúde:

“Aplicado às ações e aos serviços
de saúde, o conceito implica o poder
de controle, pela sociedade e pelo
Estado, visando zelar pela sua efeti-
va prestação e por sua qualidade. Ao
qualificar as ações e serviços de saú-
de como de relevância pública, pro-
clamou a Constituição Federal sua
essencialidade. Por ‘relevância pú-
blica’ deve-se entender que o inte-
resse primário do Estado, nas ações
e serviços de saúde, envolve sua es-
sencialidade para a coletividade, ou
seja, sua relevância social. Ademais,
enquanto direito de todos e dever do
Estado, as ações e serviços de saúde
devem ser por ele privilegiados. A
correta interpretação do artigo 196
do texto constitucional implica o
entendimento de ações e serviços de
saúde como conjunto de medidas
dirigidas ao enfrentamento das
doenças e suas seqüelas, através da
atenção médica preventiva e cura-
tiva, bem como de seus determinan-
tes e condicionantes de ordem eco-
nômica e social5”.

A Constituição Federal, em diversos dis-
positivos, prevê princípios informadores e
regras de competência no tocante à prote-
ção da saúde pública, englobando, inclusi-
ve, a atuação de vigilância sanitária na área
de alimentos, como será a seguir analisado.
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2. Preâmbulo

Note-se que, desde o Preâmbulo da
Constituição Federal, proclama-se que

“Nós, representantes do povo
brasileiro, reunidos em Assembléia
Nacional Constituinte para instituir
um Estado democrático, destinado a
assegurar o exercício dos direitos
sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvol-
vimento, a igualdade e a justiça
como valores supremos de uma so-
ciedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia
social e comprometida, na ordem
interna e internacional, com a solu-
ção pacífica das controvérsias, pro-
mulgamos, sob a proteção de Deus, a
seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚ-
BLICA FEDERATIVA DO BRASIL”.

Logicamente, dentro do bem-estar, des-
tacado como uma das finalidades do Es-
tado, encontra-se a Saúde Pública.

O preâmbulo de uma Constituição
pode ser definido como documento de in-
tenções do diploma e consiste em uma cer-
tidão de origem e legitimidade do novo texto
e uma proclamação de princípios, demons-
trando a ruptura com o ordenamento
constitucional anterior e o surgimento ju-
rídico de um novo Estado 6.

Apesar de não fazer parte do texto
constitucional propriamente dito, e, con-
seqüentemente, não conter normas cons-
titucionais de valor jurídico autônomo, o
preâmbulo não é juridicamente irrelevan-
te, uma vez que deve ser observado como
elemento de interpretação e integração dos
diversos artigos que lhe seguem.

Como explica Jorge Miranda,
“não se afigura plausível recondu-
zir a eficácia do preâmbulo (de to-
dos os preâmbulos ou de todo o pre-
âmbulo, pelo menos) ao tipo de efi-
cácia próprio dos artigos da Consti-
tuição. O preâmbulo não é um con-
junto de preceitos, é um conjunto de
princípios que se projectam sobre os

preceitos e sobre os restantes secto-
res do ordenamento”,

para a seguir concluir “o preâmbulo não
pode ser invocado enquanto tal, isolada-
mente, nem cria direitos ou deveres7”.

O preâmbulo constitui, portanto, um
breve prólogo da Constituição e apresen-
ta dois objetivos básicos: explicitar o fun-
damento da legitimidade da nova ordem cons-
titucional; explicitar as grandes finalidades
da nova Constituição.

Como ensina Juan Bautista Alberdi, o
preâmbulo deve sintetizar sumariamente
os grandes fins da Constituição, servindo
de fonte interpretativa para dissipar as
obscuridades das questões práticas e de
rumo para a atividade política do governo8.

Nesse sentido, toda a atuação do Poder
Público deverá ser pautada, entre outras fi-
nalidades, na busca do bem-estar geral, ga-
rantindo-se dessa forma, mecanismos de
efetividade e promoção da saúde pública.

Além do Preâmbulo da Constituição,
outros dispositivos constitucionais devem
ser lembrados nesse breve estudo sobre a
repartição de competências em matéria de
vigilância sanitária de alimentos.

3. Princípio da dignidade da pessoa humana

“Constituição Federal – art. 1º A República
Federativa do Brasil, formada pela união in-
dissolúvel dos Estados e Municípios e do Dis-
trito Federal, constitui-se em Estado democrá-
tico de direito e tem como fundamentos:

(...)
III – a dignidade da pessoa humana”.

A República Federativa do Brasil, for-
mada pela união indissolúvel dos Estados
e Municípios e do Distrito Federal, consti-
tui-se em Estado democrático de direito e
tem como um de seus fundamentos a dig-
nidade da pessoa humana.

A dignidade é um valor espiritual e
moral inerente à pessoa, que se manifesta
singularmente na autodeterminação cons-
ciente e responsável da própria vida e que
traz consigo a pretensão ao respeito por
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parte das demais pessoas, constituindo-se
um mínimo invulnerável que todo estatu-
to jurídico deve assegurar, de modo que,
somente excepcionalmente, possam ser
feitas limitações ao exercício dos direitos
fundamentais, mas sempre sem menospre-
zar a necessária estima que merecem todas as
pessoas enquanto seres humanos.

O princípio fundamental, consagrado
pela Constituição Federal, da dignidade da
pessoa humana apresenta-se em uma du-
pla concepção. Primeiramente, prevê um
direito individual protetivo, seja em rela-
ção ao próprio Estado, seja em relação aos
demais indivíduos. Em segundo lugar, es-
tabelece verdadeiro dever fundamental de
tratamento igualitário dos próprios seme-
lhantes. Esse dever, configura-se pela exi-
gência do indivíduo respeitar a dignidade
de seu semelhante tal qual a Constituição
Federal exige que lhe respeitem a própria.

Os direitos à vida e à saúde, entre ou-
tros, aparecem como conseqüência imedia-
ta da consagração da dignidade da pessoa
humana como fundamento da República
Federativa do Brasil. Esse fundamento
afasta a idéia de predomínio das concep-
ções transpessoalistas de Estado e Nação,
em detrimento da liberdade individual.

Como destaca José Afonso da Silva,
“A saúde é concebida como direi-

to de todos e dever do Estado, que a
deve garantir mediante políticas so-
ciais e econômicas que visem a re-
dução do risco de doença e de outros
agravos. O direito à saúde rege-se
pelos princípios da universalidade e
da igualdade de acesso às ações e
serviços que a promovem, protegem
e recuperam. As ações e serviços de
saúde são de relevância pública, por
isso ficam inteiramente sujeitos à re-
gulamentação, fiscalização e contro-
le do Poder Público, nos termos da
lei, a quem cabe executá-los direta-
mente ou por terceiros, pessoas físi-
cas ou jurídicas de direito privado. Se
a Constituição atribui ao Poder Públi-

co o controle das ações e serviços de
saúde, significa que sobre tais ações e
serviços tem ele integral poder de do-
minação, que é o sentido do termo
controle, mormente quando aparece
ao lado da palavra fiscalização 9”.

Nesse mesmo sentido, proclama
Sebastião Tojal a finalidade pública das
normas que devem reger a saúde públi-
ca, afirmando que

“qualquer iniciativa que contrarie
tais formulações há de ser repelida
veementemente, até porque fere ela,
no limite, um direito fundamental da
pessoa humana10”.

Não foi outra a conclusão da Organi-
zação Pan-americana da Saúde e do Es-
critório Regional da Organização Mundial
da Saúde ao afirmarem que

“O conceito de ações e serviços
de relevância pública, adotado pelo
artigo 197 do atual texto constitucio-
nal, norma preceptiva, deve ser en-
tendido desde a verificação de que
a Constituição de 1988 adotou como
um dos fundamentos da República
a dignidade da pessoa humana11”.

4. Competência administrativa em relação
à saúde pública

“Constituição Federal – art. 23. É compe-
tência comum da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios:

(...)
II – CUIDAR DA SAÚDE e assistência PÚ-

BLICA, da proteção e garantia das pessoas por-
tadoras de deficiência”.

A competência administrativa para
cuidar da saúde pública é concorrente entre
União, Estados, Distrito Federal e Mu-
nicípios, cabendo-lhes o dever de atua-
ção em uma das áreas mais sensíveis do
Estado Moderno.

Assim, administrativamente todos os
entes federativos possuem competência
para assegurar a efetividade e plenitude
da saúde pública, inclusive no tocante aos
serviços de vigilância sanitária, devendo
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o exercício dessa competência, porém,
para se evitar desnecessários embates en-
tre os diversos entes federativos, pautar-se
pelo princípio da predominância do interesse.

Como bem salientado por Ives Gandra
Martins, “a saúde é, todavia, no elenco das
finalidades a que o Estado está destinado
a dedicar-se, talvez, a mais relevante e que
mereça atenção maior12”; porém, como
lembrado por Wolgran Junqueira Ferrei-
ra, “na hierarquia de valores não se colo-
ca a saúde pública em primeiro plano e o
Brasil hoje está doente13”.

5. Competência legislativa em relação à
saúde pública

“Constituição Federal – art. 24. Compete
à União, aos Estados e ao Distrito Federal le-
gislar concorrentemente sobre:

(...)
XII – previdência social, proteção e

DEFESA DA SAÚDE”.

O art. 24 da Constituição Federal pre-
vê as regras de competência concorrente
entre União, Estados e Distrito Federal,
estabelecendo quais as matérias que de-
verão ser regulamentadas de forma geral
por aquela e específica por esses14.

Essa previsão é complementada pelo
artigo 200, inciso I, da Constituição Fede-
ral, que prevê competir ao sistema único
de saúde executar as ações de vigilância
sanitária e epidemiológica e fiscalizar e
inspecionar alimentos, compreendido o
controle de seu teor nutricional, bem como
bebidas e águas para consumo humano.

Determina a Constituição competir à
União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente, entre outras
importantes matérias, sobre defesa da saúde.

No âmbito da legislação concorrente,
a doutrina tradicionalmente classifica-a
em cumulativa  sempre que inexistirem li-
mites prévios para o exercício da compe-
tência, por parte de um ente, seja a União,
seja o Estado-membro, e em não-cumulati-
va , que propriamente estabelece a chama-

da repartição vertical, pois, dentro de um
mesmo campo material (concorrência ma-
terial de competência), reserva-se um nível
superior ao ente federativo União, que fixa
os princípios e normas gerais, deixando-se
ao Estado-membro a complementação.

A Constituição brasileira adotou a com-
petência concorrente não-cumulativa ou ver-
tical, de forma que a competência da União
está adstrita ao estabelecimento de nor-
mas gerais, devendo os Estados e Distrito
Federal especificá-las, por meio de suas
respectivas leis. É a chamada competência
suplementar dos Estados-membros e Dis-
trito Federal (CF, art. 24, § 2º).

Essa orientação, derivada da Constitui-
ção de Weimar (art. 10), consiste em per-
mitir ao governo federal a fixação das nor-
mas gerais, sem descer a pormenores, ca-
bendo aos Estados-membros a adequação
da legislação às peculiaridades locais.

Note-se que, doutrinariamente, pode-
mos dividir a competência suplementar dos
Estados-membros e do Distrito Federal em
duas espécies: competência complementar e
competência supletiva. A primeira depende-
rá de prévia existência de lei federal a ser
especificada pelos Estados-membros e Dis-
trito Federal. Por sua vez, a segunda apare-
cerá em virtude da inércia da União em
editar a lei federal, quando então os Esta-
dos e o Distrito Federal, temporariamente,
adquirirão competência plena tanto para edi-
ção das normas de caráter geral, quanto para
normas específicas (CF, art. 24, §§ 3º e 4º).

Sobre o tema, indispensável a lição de
Raul Machado Horta:

“As Constituições federais passa-
ram a explorar, com maior amplitu-
de, a repartição vertical de competên-
cias, que realiza a distribuição de
idêntica matéria legislativa entre a
União Federal e os Estados-mem-
bros, estabelecendo verdadeiro con-
domínio legislativo, consoante re-
gras constitucionais de convivência.
A repartição vertical de competên-
cias conduziu à técnica da legislação
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federal fundamental, de normas gerais
e de diretrizes essenciais, que recai
sobre determinada matéria legisla-
tiva de eleição do constituinte fede-
ral. A legislação federal é revelado-
ra das linhas essenciais, enquanto a
legislação local buscará preencher o
claro que lhe ficou, afeiçoando a
matéria revelada na legislação de
normas gerais às peculiaridades e às
exigências estaduais. A Lei Fun-
damental ou de princípios servirá de
molde à legislação local. É a Rahmen-
gesetz, dos alemães; a Legge-cornice,
dos italianos; a Loi de cadre, dos fran-
ceses; são as normas gerais do Direi-
to Constitucional Brasileiro15”.

Dessa forma é possível o estabeleci-
mento de algumas regras definidoras da
competência legislativa concorrente, de
aplicação integral à proteção da saúde pública:

• a competência  da União é
direcionada somente às normas ge-
rais, sendo de flagrante inconstitucio-
nalidade aquilo que delas extrapolar;

• a competência do Estado-mem-
bro ou do Distrito Federal refere-se às
normas específicas, detalhes, minúcias
(competência suplementar). Assim, uma
vez editadas as normas gerais pela
União, as normas estaduais deverão
ser particularizantes, no sentido de
adaptação de princípios, bases, dire-
trizes a peculiaridades regionais (com-
petência complementar);

• não haverá possibilidade de delega-
ção, por parte da União, aos Estados-mem-
bros e Distrito Federal das matérias elen-
cadas no art. 24 da Constituição;

• rol dos incisos destinados à compe-
tência concorrente é taxativo, portanto
não haverá essa possibilidade em maté-
ria destinada a lei complementar, por au-
sência de previsão do art. 24 da CF;

• a inércia da União em regula-
mentar as matérias constantes no art.
24 da Constituição Federal não impe-
dirá ao Estado-membro ou ao Distrito

Federal a regulamentação da discipli-
na constitucional (competência supleti-
va). Note-se que, em virtude da ausên-
cia de lei federal, o Estado-membro ou
o Distrito Federal adquirirão competên-
cia plena tanto para a edição de normas
de caráter geral, quanto específico;

• a competência plena adquirida pe-
los Estados ou Distrito Federal é tem-
porária, uma vez que, a qualquer tem-
po, poderá a União exercer sua com-
petência editando lei federal sobre as
normas gerais;

• a superveniência de lei federal so-
bre normas gerais suspende a eficácia
da lei estadual, no que lhe for contrária.

Portanto, em relação à legislação pro-
tetiva da Saúde Pública, inclusive sobre
vigilância sanitária de alimentos, a legis-
lação federal deverá estabelecer as normas
gerais, enquanto a legislação estadual e
distrital deverá complementá-la.

6. Competências municipais

“Constituição Federal – art. 30. Compete
aos Municípios:

I – legislar sobre assuntos de interesse local;
II – suplementar a legislação federal e a

estadual no que couber;
(...)
VII – prestar, com a cooperação técnica e

financeira da União e do Estado, serviços de
atendimento à saúde da população”.

A função legislativa é exercida pela
Câmara dos Vereadores, que é o órgão le-
gislativo do Município, em colaboração
com o prefeito, a quem cabe também o
poder de iniciativa das leis, assim como o
poder de sancioná-las e promulgá-las, nos
termos propostos como modelo, pelo pro-
cesso legislativo federal. Dessa forma, a
atividade legislativa municipal submete-
se aos princípios da Constituição Federal
com estrita obediência à Lei Orgânica dos
Municípios, à qual cabe o importante pa-
pel de definir as matérias de competência
legislativa da Câmara, uma vez que a Cons-
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tituição Federal não a exaure, pois usa a
expressão interesse local como catalisadora
dos assuntos de competência municipal.

As competências legislativas do muni-
cípio caracterizam-se pelo princípio da
predominância do interesse local, consubs-
tanciando-se em:

• competência genérica em virtu-
de da predominância do interesse lo-
cal (CF, art. 30, I);

• competência para estabelecimen-
to de um Plano Diretor (CF, art. 182);

• hipóteses já descritas, presumin-
do-se constitucionalmente o interesse
local (CF, arts. 30, III a IX, e 144, § 8º);

• competência suplementar (CF,
art. 30, II).

Em relação à competência genérica em
virtude da predominância do interesse lo-
cal (CF, art. 30, I), apesar de difícil concei-
tuação, interesse local refere-se àqueles in-
teresses que disserem respeito mais dire-
tamente às necessidades imediatas do
município, mesmo que acabem gerando
reflexos no interesse regional (Estados) ou
geral (União), pois, como afirmado por
Fernanda Dias Menezes,

“é inegável que mesmo atividades e
serviços tradicionalmente desempe-
nhados pelos municípios, como
transporte coletivo, polícia das edi-
ficações, fiscalização das condições de
higiene de restaurantes e similares, co-
leta de lixo, ordenação do uso do solo
urbano, etc., dizem secundariamente
com o interesse estadual e nacional16”.

Dessa forma, salvo as tradicionais e
conhecidas hipóteses de interesse local, as
demais deverão ser analisadas caso a caso,
vislumbrando-se qual o interesse predomi-
nante (princípio da predominância do interesse)17.

Assim, por exemplo, será de competên-
cia do município, atendendo suas peculia-
ridades locais, a prática genérica de vigi-
lância sanitária em relação aos alimentos
de consumo imediato, inclusive com o po-
der de fiscalização das condições de higie-
ne de restaurantes e similares.

O art. 30, II, da Constituição Federal
preceitua caber ao município suplemen-
tar a legislação federal e estadual, no que
couber, o que não ocorria na Constituição
anterior, podendo o município suprir as
omissões e lacunas da legislação federal e
estadual, embora não podendo contradi-
tá-las, inclusive nas matérias previstas do
art. 24 da Constituição de 1988. Assim, a
Constituição Federal prevê a chamada
competência suplementar dos municípios,
consistente na autorização de regulamen-
tar as normas legislativas federais ou es-
taduais, para ajustar sua execução a pe-
culiaridades locais, sempre em concor-
dância com aquelas e desde que presente
o requisito primordial de fixação de compe-
tência desse ente federativo: interesse local.

Ressalte-se que, no caso de serviços de
atendimento à saúde da população, a pró-
pria Constituição Federal presume, no art.
30, VII, a existência de interesse local, legiti-
mados da atuação do Município.

Assim, na utilização dessa competên-
cia suplementar, o Município pode, aten-
dendo às peculiaridades locais e em
respeito à legislação federal e estadual, es-
tabelecer normas de fiscalização para vi-
gilância sanitária de alimentos.

O Município de São Paulo, por meio de
convênio celebrado com a Secretaria de
Estado da Saúde do Estado de São Paulo,
pela Lei nº 10.085/86, tem a competência
de fiscalizar e controlar as condições higiê-
nico-sanitárias nos estabelecimentos que
comercializam alimentos a varejo.

O desenvolvimento das ações de pre-
servação da saúde do consumidor e, em
especial, no tocante à vigilância sanitária
de alimentos baseia-se no Código de De-
fesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) e no
Código Sanitário Municipal de Alimentos
(Decreto nº 25.544/88).

A Vigilância Sanitária de Alimentos no
Município de São Paulo é responsabilida-
de do Departamento de Inspeção Munici-
pal de Alimentos – DIMA, órgão vincula-
do à Secretaria Municipal de Abasteci-
mento – SEMAB18.
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Esse procedimento é realizado das se-
guintes maneiras:

• vistorias sanitárias realizadas na
instalação de um novo comércio va-
rejista de alimentos;

• atendimentos de reclamações gerais;
• comandos sanitários;
• verificação de interdições reali-

zadas nos comandos sanitários;
• atendimento de surtos de toxin-

fecções alimentares noticiadas pelo
Departamento de Inspeção Municipal
de Alimentos.

A Secretaria Municipal de Abasteci-
mento possui, ainda, o Setor de Educação
Sanitária para realização de cursos e pa-
lestras aos comerciantes, com a finalida-
de de transmissão de noções básicas de
conservação, acondicionamento e higiene
na manipulação de alimentos.

A Lei Municipal nº 11.728/96, regula-
mentada pelo Decreto nº  37.063/97, ins-
tituiu a obrigatoriedade do curso de “Nor-
mas Técnicas Especiais de Manipulação
de Alimentos” a todos aqueles que comer-
cializam alimentos a varejo.

A regulamentação das ações de inspe-
ções no Município de São Paulo foi esta-
belecida pelos Decretos Municipais nos

25.544/88 e 26.638/88.

7. Conclusões
A competência administrativa para

cuidar de Saúde Pública, inclusive no to-
cante aos serviços de vigilância sanitária,
é comum entre todos os entes federativos.
Assim, tanto a União, quanto os Estados,
Distrito Federal e Municípios têm esse de-
ver imposto pela Lei Magna. Logicamen-
te, para que não haja conflito entre as di-
versas atuações, suas condutas devem
pautar-se pelo princípio da predominância
do interesse, ou seja, quando existir o inte-
resse geral, a competência a prevalecer
será da União; diferentemente, o interesse
regional fará prevalecer o Estado; e, conse-
qüentemente, o interesse local, o Município.

Em relação à competência legislativa,
a Constituição Federal disciplinou de for-
ma mais cuidadosa.

Assim, compete à União legislar sobre
normas gerais protetivas da saúde públi-
ca, enquanto aos Estados e Distrito Federal
compete a complementação dessas nor-
mas. Nem os Estados/Distrito Federal po-
derão invadir a disciplina sobre normas
gerais, nem tampouco a União poderá edi-
tar normas por demais específicas, sob
pena de inconstitucionalidade por des-
respeito à divisão de competências concor-
rentes feita pela Constituição Federal.

O Município surge nesse contexto sem-
pre pautando sua atuação pelo princípio
da predominância do interesse local, legiti-
mador de sua atuação na área de saúde
pública, inclusive vigilância sanitária.

Notas
 1 Cf. SILVA JUNIOR, Eduardo. Manual de contro-

le higiênico sanitário em alimentos. São Paulo : Varela,
1997. p. 360.

2 Portaria nº 1.428/93 do Ministério da Saúde: “A
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ações de saúde deve: integrar as ações de Vigilância Sa-
nitária e as avaliações de risco epidemiológico dentro
das prioridades locais, seguindo as determinações do
Sistema Único de Saúde; utilizar a inspeção como ins-
trumento de fiscalização sanitária, abrangendo o con-
junto de etapas que compõem a cadeia alimentar, inclu-
indo as suas inter-relações com o meio ambiente, o ho-
mem e o seu contexto sócio-econômico; objetivar a prote-
ção e defesa da saúde do consumidor, em caráter pre-
ventivo, através da prática de inspeção sanitária, como
forma de regulamentar as diretrizes aqui estabelecidas”.

3  Constituição Federal – art. 196. “A saúde é direito
de todos e dever do Estado, garantido mediante políti-
cas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, pro-
teção e recuperação”.

4 TOJAL, Sebastião Botto de Barros. Constituição
dirigente de 1988 e o direito a saúde. In: MORAES, Ale-
xandre de (coord.). Os 10 anos da constituição federal. São
Paulo : Atlas, 1998. p. 41.

5 Série Direito e Saúde nº 1 – Brasília, 1994.
6 É de tradição em nosso Direito Constitucional e
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conferir: MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fun-
damentais. 2. ed. São Paulo : Atlas, 1998.

7 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional.
2. ed. Iit. Coimbra : Coimbra, 1988. p. 211.

8 ALBERDI, Juan Bautista. Bases y puntos de partida
para la organización política de la República Argentina.
Buenos Aires : Estrada, 1959. p. 295.

9 SILVA, Jóse Afonso da. Curso de direito constitucio-
nal positivo. 10. ed. São Paulo : Malheiros, s./d. p. 697.

10 TOJAL, Sebastião Botto de Barros. Constituição
dirigente de 1988 e o direito a saúde. In: MORAES, Ale-
xandre de (coord.). Os 10 anos da Constituição federal.
São Paulo : Atlas, 1998. p. 43.

11 Série Direito e Saúde nº 1 – Brasília, 1994.
12 BASTOS, Celso Ribeiro, MARTINS, Ives Gandra.

Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo : Saraiva,
v. 3, t.1, 1993. p. 383.

13 FERREIRA, Wolgran Junqueira. Comentários
à Constituição de 1988. Campinas : Lumen Juris, v. 1,
1989. p. 402.

14 Cf. a respeito: ALMEIDA, Fernanda Dias Me-
nezes de. Competências na Constituição de 1988. São
Paulo : Atlas, 1991; MORAES, Alexandre de. Direi-
to constitucional. 6. ed. São Paulo : Atlas, 1999.

15 MACHADO HORTA, Raul. Estudos de direito cons-
titucional. Belo Horizonte : Del Rey, 1995. p. 366.

16 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competên-
cias na Constituição de 1988. São Paulo : Atlas, 1991. p. 124.

17 Sobre competência municipal: DALLARI, Sueli
Gandolfi. Competência municipal em matéria de saúde. In:
RDP 92/171.

18 Como destacam Eclea Spiridião Bravo, Izabel
Adelina Ribeiro, Jassyendy Cabete de Oliveira e João
Antonio Ferreira, “o Departamento de Inspeção Muni-
cipal de Alimentos – DIMA – deve responder atual-
mente pelo controle sanitário de aproximadamente

50.000 estabelecimentos, conforme dados estimados
pelo mesmo, onde são preparados e servidos alimentos
de consumo imediato, com diferentes padrões de quali-
dade sanitária. Responde também por 3.600 feiras li-
vres. Todas as atividades do departamento estão centra-
lizadas em uma única unidade localizada na Vila Gui-
lherme, Zona Norte, de onde partem as equipes de vigi-
lância que devem cobrir todo o Município de São Pau-
lo” (Estudo das práticas de vigilância sanitária de alimentos
de consumo imediato no Município de São Paulo – uma con-
tribuição para a gestão de risco de contaminação alimentar.
São Paulo : Faculdade de Saúde Pública, 1998. p. 5).

Bibliografia

ALBERDI, Juan Bautista. Bases y puntos de partida para
la organización política de la república argentina. Es-
trada : Buenos Aires, 1959.

ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências
na Constituição de 1988. São Paulo : Atlas, 1991.

BASTOS, Celso Ribeiro, MARTINS, Ives Gandra.
Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo : Sa-
raiva, v. 3, t. 1, 1993.

DALLARI, Sueli Gandolfi. Competência municipal em
matéria de saúde. In: RDP 92/171.

FERREIRA, Wolgran Junqueira. Comentár io  à
Constituição de 1988. Campinas : Lumen Juris,
v.1, 1989.

MACHADO HORTA, Raul. Estudos de direito constitu-
cional. Belo Horizonte : Del Rey, 1995.

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 6. ed.
São Paulo : Atlas, 1999.

MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamen-
tais. 2. ed. São Paulo : Atlas, 1998.

MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 2. ed.
Iit. Coimbra : Coimbra, 1988.

SILVA JUNIOR, Eduardo. Manual de controle higiênico
sanitário em alimentos. São Paulo : Varela, 1997.

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional
positivo. 10. ed. São Paulo : Malheiros, 1997.

TOJAL, Sebastião Botto de Barros. Constituição dirigen-
te de 1988 e o direito a saúde. In: MORAES, Alexan-
dre de (coord.). Os 10 anos da constituição federal. São
Paulo : Atlas, 1998.



Brasília a. 37 n. 145 jan./mar. 2000 87

1.       Tendo feito prova de uma assinalá-
vel continuidade durante um século e
meio, o direito português da nacionalidade
sofreu, por duas vezes, nas duas últimas
décadas, importantes alterações. Altera-
ções com origens diferentes e a que não são
estranhas as convulsões que o país conhe-
ceu e as suas repercussões tanto sobre a
estrutura e a organização do Estado como
sobre a sua ordem jurídica.

Procuraremos apresentar, resumida-
mente, as linhas orientadoras e o teor des-
sas mudanças, ocorridas em 1981 e em
1994. Para bem compreender o seu alcan-
ce, será necessário, porém, começar por
delinear os aspectos fundamentais da
legislação nesse ramo do direito em
Portugal, no final dos anos setenta1, na
véspera do seu reexame.

I
2.       Antes de 1981, o direito da naciona-
lidade em Portugal estava codificado na
Lei nº 2.098, de 9 de julho de 1959. Apesar
da sua importância para a evolução desse
sector do sistema jurídico em Portugal2,
esse diploma não tinha constituído, no
entanto, uma viragem em relação à situa-
ção precedente, tendo antes dado coerên-
cia a um conjunto de disposições constan-
tes quer do Código Civil de 18673, quer de
leis posteriores.

Continuidade e mudança no direito da
nacionalidade em Portugal

Rui Manoel Moura Ramos

Rui Manoel Moura Ramos é Professor da
Universidade de Coimbra e Juiz do Tribunal
de Primeira Instância da União Européia em
Luxemburgo.
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3.        O sistema instituído por essa lei ba-
seava-se, no que à nacionalidade originá-
ria diz respeito, numa combinação do ius
soli e do ius sanguinis, em que a primazia
era dada ao primeiro desses princípios4.
Assim, bastava ter nascido em Portugal
para adquirir a nacionalidade portuguesa,
solução essa conforme à concepção do Es-
tado que considerava os territórios ultra-
marinos como parte do seu território e
cujas necessidades de povoamento e de in-
tegração populacional o aproximavam dos
novos Estados. Mas o ius sanguinis desem-
penhava igualmente um papel importan-
te, visto que aos filhos de pai português
nascidos no estrangeiro podia ser atribuí-
da a nacionalidade portuguesa mediante
simples declaração, desde que registassem
o nascimento nos serviços consulares ou
na Conservatória dos Registos Centrais,
ou que estabelecessem domicílio em Por-
tugal5. A existência de uma forte corrente
migratória portuguesa estabelecida no
estrangeiro 6 justificava os cuidados do
legislador, que procurava desse modo
manter os laços dessas comunidades
com Portugal.
4.      Para além do processo clássico de
naturalização em que, a pedido do reque-
rente, a última palavra cabia ao poder
público, desde que estivessem reunidas
determinadas condições, o acesso à nacio-
nalidade portuguesa era igualmente per-
mitido à mulher estrangeira7 que se casas-
se com um português e aos filhos menores
do estrangeiro naturalizado. Mas qual-
quer aquisição de nacionalidade8 podia
ser recusada se o Governo a tal se opuses-
se com fundamento em condições pré-
definidas9, o que permitia afirmar o papel
do Estado em matéria de nacionalidade.
5.     A perda da nacionalidade decorria
automaticamente da aquisição voluntária
de uma nacionalidade estrangeira. O ca-
samento de mulher portuguesa com um
estrangeiro implicava igualmente a per-
da da nacionalidade portuguesa, salvo se
a mulher manifestasse, antes do casamen-

to, a sua vontade de manter a nacionali-
dade anterior. A aquisição forçada de uma
nacionalidade estrangeira, bem como a
aceitação não autorizada de funções pú-
blicas no estrangeiro e a prestação (nas
mesmas circunstâncias) de serviço militar
a um Estado estrangeiro permitiam ao
Conselho de Ministros determinar a per-
da da nacionalidade portuguesa, o que
também podia acontecer a quem se com-
portasse apenas como estrangeiro ou
cometesse um crime contra a segurança
do Estado. Finalmente, permitia-se às
pessoas que tivessem adquirido a nacio-
nalidade portuguesa por declaração dos
pais durante a sua menoridade que a ela
renunciassem quando maiores.

No entanto, a nacionalidade portugue-
sa perdida nessas condições podia sempre
ser readquirida se o interessado manifes-
tasse a sua vontade nesse sentido e esta-
belecesse domicílio em Portugal10. Mas,
nos casos em que a perda tivesse sido pro-
vocada por decisão governamental, era
necessário obter uma graça especial da
autoridade que a tivesse imposto.
6.      Para além do papel desempenhado
pelo ius soli, as soluções legais eram reve-
ladoras de uma especial atenção à reali-
dade da emigração11 e estavam em estrei-
ta relação com as normas de direito subs-
tantivo (sobretudo do direito da família)
que consagravam a distinção entre filia-
ção dentro do casamento e fora do casa-
mento e sublinhavam o papel do marido e
do pai na sociedade familiar12. Por outro
lado, deixavam uma larga margem à in-
tervenção do poder público na definição
do vínculo de nacionalidade e, excepto no
que respeita à aquisição originária, não
manifestavam qualquer abertura à dupla
nacionalidade13.

II

7.      O quadro que acabamos de traçar
sofreu profundas modificações com a Lei
nº 37/81, de 3 de outubro de 198114. Essas
modificações tornaram-se necessárias
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pela falta de adaptação do regime legal
anterior a determinadas opções feitas pelo
legislador quer na Constituição da Repú-
blica quer após a publicação desta, mas
igualmente como resposta a fenômenos
que exigiam respostas de política legisla-
tiva diferentes das que tinham inspirado
a Lei nº 2.098.

Por um lado, podia-se pôr a questão de
saber se a situação nacional portuguesa,
após a descolonização e os movimentos de
população ocorridos desde os anos sessen-
ta, não exigia uma certa reconsideração do
papel dos dois principais princípios em
matéria de aquisição da nacionalidade (no
sentido de que o primado reconhecido ao
ius soli podia ser posto em causa) e da pró-
pria natureza do vínculo de nacionalida-
de. Foi exatamente o que aconteceu, e é o
que explica o reforço da vontade do indi-
víduo na definição da relação de naciona-
lidade (em conformidade com a constru-
ção da Declaração Universal dos Direitos
do Homem, cujo artigo 15º afirma o direi-
to de todos os indivíduos a uma naciona-
lidade e proíbe as privações arbitrárias
quer da nacionalidade quer do direito de
a alterar) ou ainda o reequilíbrio efectua-
do entre o ius sanguinis e o ius soli, traduzin-
do, deste modo, uma valorização do elemen-
to humano na construção do Estado.

Por outro lado, a unidade do sistema
jurídico impunha de aí em diante uma
harmonização do direito da nacionalida-
de com determinados princípios aceites na
ordem jurídica portuguesa. A Constituição
de 1976 tinha consagrado a não discrimi-
nação dos filhos nascidos fora do casamen-
to e a igualdade dos cônjuges (artigo 36º,
nos 3 e 4), o que tornava caducas tanto as
diferenciações estabelecidas entre o ius
sanguinis a palre e o ius sanguinis a marre
como os efeitos decorrentes do casamento
para a aquisição e a perda da nacionali-
dade da mulher casada. O mesmo se pas-
sava em relação aos casos de privação da
nacionalidade, que deixavam de poder ter
como fundamento razões políticas (arti-

go 26º,  nº 3), e às incapacidades que atin-
giam os naturalizados, tornadas igual-
mente inconstitucionais pela amplitude do
reconhecimento do princípio da participa-
ção dos cidadãos na vida pública (artigos
48º, nº 4, e 12º, nº l). E o que acontecia com
a Constituição também sucedia com a le-
gislação ordinária: basta lembrar que o
Código Civil de 1966 tinha reatado com a
velha tradição portuguesa favorável à
adopção e a ausência de disposições a esse
respeito em matéria de aquisição da nacio-
nalidade portuguesa tornava-se daí em
diante inexplicável.
8.        Se a nova realidade do Estado15 (ago-
ra reconduzido à sua dimensão européia)
justificava o papel atribuído ao ius sangui-
nis, deixava no entanto de impor o relevo
conferido até então ao ius soli16.

Assim, em matéria de aquisição origi-
nária, o ius soli viu diminuída a sua im-
portância. Agora, o nascimento em Portu-
gal de um filho de progenitor17 estrangei-
ro só é causa atributiva da nacionalidade
portuguesa se o progenitor em questão já
aí residir desde há pelo menos seis anos e
se o interessado manifestar a vontade de
ser português. Esses requisitos destinam-
se a impedir a aquisição originária da na-
cionalidade portuguesa nos casos em que
não há qualquer inserção significativa na
comunidade local. Essa inserção é revela-
da pela residência durante seis anos do (ou
dos) pai(s) estrangeiro(s) (elemento de fac-
to), mas não dispensa, tal como em rela-
ção aos filhos de portugueses nascidos no
estrangeiro, a declaração de vontade do
indivíduo em causa (elemento psicológi-
co). Essa declaração só será supérflua se a
pessoa nascida em Portugal for filha de
um progenitor português (torna-se, por-
tanto, automaticamente portuguesa de
origem) ou se nascer em Portugal sem
possuir outra nacionalidade (o que se
explica pela necessidade de prevenção
da apatridia).

Por outro lado, e agora em relação ao
ius sanguinis, a filiação natural foi equipa-
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rada à filiação legítima, o que aparece
como a conseqüência da pretendida coe-
rência com os novos princípios constitu-
cionais do direito da família18.

Finalmente, registe-se outra alteração
significativa em matéria de aquisição ori-
ginária. Com efeito, a oposição à aquisi-
ção da nacionalidade deixou de existir
nessa matéria, o que reforça sensivelmen-
te o papel dos critérios do ius soli e do ius
sanguinis , bem como a relevância da von-
tade do indivíduo que, como se viu19, é,
nesse contexto, da maior importância.
9.       No domínio da aquisição derivada,
ocorreram igualmente várias modifica-
ções. Assim, a realização do princípio de
unidade da nacionalidade no seio da fa-
mília levou o legislador a prever que os
estrangeiros que se casem com um nacio-
nal português, bem como os filhos meno-
res de quem se torne português, possam
adquirir, por simples declaração, essa na-
cionalidade. Há que sublinhar, porém, por
um lado, que a aquisição da nacionalida-
de portuguesa fica ao alcance do cônjuge
estrangeiro (e não apenas da mulher es-
trangeira) ou do filho (mesmo nascido fora
do casamento) de quem se torne português,
e, por outro, que tal aquisição deixa de ser
automática, sendo sempre necessária uma
manifestação de vontade nesse sentido do
interessado20, 21.

Se nesses casos as alterações foram
importantes, porque se tratava de garan-
tir quer o respeito dos princípios da igual-
dade dos cônjuges e da não discriminação
entre os filhos nascidos dentro e fora do
casamento quer a vontade do interessado,
já o regime da naturalização foi, ao invés,
muito pouco afectado. O legislador con-
tentou-se, nesse campo, em aumentar para
seis anos o prazo de residência em Portu-
gal necessário para se poder solicitar a
nacionalidade portuguesa (prazo esse que
era anteriormente de três anos)22.
10.     Em matéria de perda da nacionali-
dade, pelo contrário, as modificações tive-
ram uma grande amplitude. Assim, as

causas de perda anteriormente previstas
(aquisição de uma nacionalidade estran-
geira, aceitação de funções públicas ou
prestação de serviço militar não autoriza-
dos no estrangeiro, casamento, em certas
condições, de mulher portuguesa com
estrangeiro, prática de um crime contra a
segurança do Estado ou o comportamento
como estrangeiro) desapareceram, en-
quanto tais, só podendo agora a perda
decorrer da renúncia à nacionalidade
portuguesa, renúncia essa que só é admi-
tida se o português em causa possuir outra
nacionalidade.

As novas soluções sublinham o refor-
ço da importância reconhecida à vontade
do indivíduo em matéria de nacionalida-
de, importância que vai, nesse domínio da
perda da nacionalidade, até ao ponto de
paralisar qualquer intervenção do Estado
a esse respeito. Paralisia essa que não afec-
ta apenas as medidas do governo com ca-
rácter individual (e que corresponderiam,
portanto, à imposição da perda da nacio-
nalidade), mas também a previsão de si-
tuações de carácter geral que poderiam ser
causa de perda da nacionalidade. A perda
da nacionalidade portuguesa só pode, por-
tanto, ocorrer se o interessado – que tem
aliás que ter outra nacionalidade – preten-
der renunciar à sua condição de português.

O facto de a perda se ter tornado uma
renúncia reduziu a importância do insti-
tuto da reaquisição. Esta parece, com efei-
to, menos justificada quando só a vonta-
de do indivíduo está na origem da perda
da nacionalidade portuguesa. É por essa
razão que a reaquisição deixou de estar
prevista de um modo geral.
11.        Outro aspecto importante da refor-
ma de 1981 foi a posição assumida em re-
lação à dupla nacionalidade. Com efeito,
a Lei nº  37/81 encara essa situação com
evidente benevolência, não se preocupan-
do de modo nenhum em reduzir o seu
alcance. É o que se verifica claramente se
se atentar no novo regime de perda da
nacionalidade portuguesa. Deixando de
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considerar para esse efeito a aquisição de
uma nacionalidade estrangeira, o legis-
lador aderiu a uma concepção do vínculo
de nacionalidade que já não o concebe de
modo exclusivo, como expressão de um
sentimento de lealdade, colocando-se ao
lado dos que admitem que a situação de
pertença a várias culturas, que caracte-
riza algumas comunidades de estran-
geiros, pode encontrar tradução no
plano da nacionalidade 23 .
12.      Podemos agora fazer o inventário
das principais características da reforma
de 1981. Dominada pelo objectivo de man-
ter os laços com o país de origem da popu-
lação portuguesa emigrada e uma vez que
o ius sanguinis já era amplamente reconhe-
cido, o legislador quebrou a unicidade do
vínculo de nacionalidade, aceitando a du-
pla nacionalidade mesmo ao nível da pri-
meira geração de emigrantes, o que afas-
tou como causa da perda da nacionalida-
de portuguesa a aquisição voluntária de
uma nacionalidade estrangeira. Esse pas-
so teve, evidentemente, conseqüências em
relação às outras causas de perda admiti-
das nas quais transparecia uma concep-
ção de lealdade em relação ao Estado – foi
o caso da aceitação de funções públicas e
da prestação de serviço militar no estran-
geiro, bem como da prática de crimes con-
tra a segurança do Estado e o comporta-
mento como estrangeiro. Essas situações
deixaram de ser causa de perda da nacio-
nalidade portuguesa.

Por detrás dessa alteração está a idéia
de que a nacionalidade constitui um di-
reito do indivíduo de que este não deve ser
privado. Essa idéia leva a um certo enfra-
quecimento do papel do Estado na atribui-
ção da nacionalidade portuguesa e à cor-
relativa importância acrescida que se re-
conhece à vontade do indivíduo nessa
matéria. É essa idéia que explica o papel
conferido a essa vontade tanto para a atri-
buição da nacionalidade (agora, por via do
ius soli, uma vez que, no caso do ius san-
guinis, já estava presente) como para a

aquisição derivada, mantendo-se os insti-
tutos da naturalização e da oposição à
aquisição como os instrumentos de inter-
venção da vontade do Estado na determi-
nação do vínculo de nacionalidade.

Por outro lado, o direito da nacionali-
dade acolheu os novos princípios que se
tinham afirmado na ordem jurídica por-
tuguesa e que aí tinham obtido mesmo
consagração constitucional. A igualdade
entre os pais e entre os cônjuges, tal como
a não discriminação dos filhos nascidos
fora do casamento tornaram-se parâme-
tros a respeitar em matéria de aquisição
tanto originária como derivada.

Finalmente, a redução do papel do ius
soli, embora limitada, corresponde à mu-
dança da estrutura do Estado, cujo terri-
tório se tinha reduzido e no qual parecia
anunciar-se uma inversão dos movimen-
tos migratórios.

Resta-nos analisar agora se as tendên-
cias dessa nova construção do vínculo da
nacionalidade portuguesa se mantêm.

III
13.       Em contraste com as raras modifi-
cações que tinha sofrido nos períodos pre-
cedentes, o direito português da naciona-
lidade conheceu nova transformação,
embora muito mais limitada, treze anos
depois, com a Lei nº 25/94, de 19 de agosto
de 1994.

Essa intervenção do legislador incidiu
na aquisição jure soli da nacionalidade, na
aquisição decorrente do casamento com
um nacional português, na naturalização
e na oposição à aquisição, podendo as al-
terações efectuadas ser reconduzidas a
uma lógica unitária.

Assim, e no que se refere aos três pri-
meiros institutos referidos, o legislador ou
condicionou o exercício dos direitos neles
previstos a um período de residência em
Portugal, ou aumentou os prazos de resi-
dência anteriormente já previstos24, ou
qualificou, em todos os casos, essa residên-
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cia, que passa a supor um título válido de
autorização de residência.

Além disso, e agora no domínio da opo-
sição à aquisição, precisou-se que o ônus
da prova, no que se refere ao fundamento
essencial da oposição (a inexistência de
uma ligação efectiva à comunidade nacio-
nal), não recai sobre a Administração, mas
sobre o interessado que é alvo da oposição.
14.       O sentido das modificações opera-
das no sistema criado em 1981 revela-se,
assim, com toda a clareza. Trata-se de di-
minuir o papel do ius soli na aquisição ori-
ginária, de dificultar a aquisição pelo ca-
samento e a naturalização e de facilitar a
oposição à aquisição.

Para atingir esses objectivos, o legisla-
dor instituiu ou aumentou os períodos de
residência em Portugal dos interessados,
exigiu que essa estadia fosse legal e alte-
rou num ponto preciso o ônus da prova.

Relativamente aos prazos, o (de três
anos) exigido para a aquisição da nacio-
nalidade portuguesa em virtude do casa-
mento parece remediar uma falha do re-
gime anterior e aparece como um instru-
mento de combate ao flagelo dos casamen-
tos brancos, cujo único objectivo era o de
tornar possível a aquisição da nacionali-
dade25. Em matéria de atribuição da nacio-
nalidade iure soli e de naturalização, o
aumento dos períodos de residência tem
como finalidade confessa dificultar o aces-
so à nacionalidade portuguesa, o que se
exprime igualmente na qualificação da
residência como residência legal, nos
três casos, e na alteração das regras so-
bre o ônus da prova em matéria de opo-
sição à aquisição.

Esse rigor acrescido não parece neces-
sário, pelo menos no domínio da naturali-
zação, dado que a residência em Portugal
é apenas uma condição do pedido de na-
turalização, que não dá de modo nenhum
ao interessado o direito a tornar-se portu-
guês. Torna-se, assim, um pouco excessivo,
levando portanto a uma restrição da na-
cionalidade portuguesa26.

É preciso não esquecer que essa inter-
venção legislativa teve lugar num momen-
to em que o movimento de imigração co-
nhecia uma nítida aceleração e em que,
apesar da progressiva heterogeneidade da
população estrangeira residente em Por-
tugal, a corrente imigratória se caracteri-
zava pelo seu rejuvenescimento e pelo seu
crescimento exponencial. Se, em 1987, a
população estrangeira era, no que se refe-
re à imigração legal, constituída por
89.778 pessoas, passou a 94.694 no ano
seguinte27, continuando, a partir daí, sem-
pre a aumentar28. A importância da imi-
gração clandestina levou, por outro lado,
o governo a organizar, por duas vezes,
processos especiais de regularização29.

Dito isso, se a restrição que realçamos
constitui a resposta à pressão da imigra-
ção, não se pode dizer que seja inocente
no que se refere à caracterização do siste-
ma estabelecido pela Lei nº  37/81. Com
efeito, o peso do ius soli torna-se bem limi-
tado, o que afecta o equilíbrio entre os dois
critérios de atribuição aí consagrado, mas
é sobretudo a intervenção do poder públi-
co que reaparece em primeiro plano,
quando se qualifica a residência, pela exi-
gência da posse de um título válido de
autorização de residência, o que coloca o
direito da nacionalidade na dependência
da política de imigração e enfraquece, de
certo modo, a natureza de direito funda-
mental que tinha sido reconhecida ao
vínculo de nacionalidade 30 .

IV
15.       O que acabamos de expor fala por
si, se pretendermos tirar conclusões sobre
a evolução recente do direito da naciona-
lidade em Portugal.

Em primeiro lugar, confirma-se o ca-
rácter não isolado desse ramo do direito e
a sua dependência tanto em relação às
opções mais gerais do legislador noutros
domínios do sistema jurídico como em re-
lação ao meio em que essas regras produ-
zem os seus efeitos. Assim, os novos princí-
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pios constitucionais mudaram a face do
velho direito português da nacionalidade,
levando-o a seguir o percurso que, pouco
antes ou logo a seguir, foi efectuado pelos
seus congêneres europeus. A pressão dos
movimentos populacionais e as políticas
estatais respectivas produziram importan-
tes alterações, quer quebrando a unicida-
de do vínculo de nacionalidade e reforçan-
do a natureza da nacionalidade como um
direito do indivíduo, quer relativizando a
seguir essa evolução por meio do peso
acrescido reconhecido à intervenção do
poder público.

Por outro lado, reconhecer-se-á a con-
vergência do sentido dessa evolução com
a vivida nos outros Estados europeus, ago-
ra como resposta à pressão da imigração
por estes sofrida no período em causa.
Uma resposta cujo caracter unitário não é
camuflado pelas diferenças que as refor-
mas empreendidas em diversos países
apresentam. Com efeito, se a necessidade
de integração dos imigrantes levou, nal-
guns casos, a uma (re)introdução ou a um
reforço do ius soli31, essa via não estava em
causa em Portugal, já que esse princípio
desempenhava plenamente o seu papel na
ordem jurídica portuguesa desde o início
do período que nos ocupa.

Há que sublinhar, por último, que, ape-
sar de um certo recuo, a evolução se pro-
cessou no sentido do reforço do vínculo de
nacionalidade, o que se torna claro se se
comparar a sua substância com a que pos-
suía no início da evolução considerada. Se
essa evolução não seguiu, é certo, um sen-
tido único, nem por isso é menos verdade
que, apesar da restrição introduzida na
seqüência do aumento da pressão imigra-
tória, os passos dados em Portugal nesse
domínio foram no sentido de uma concep-
ção do vínculo de nacionalidade mais pró-
xima da que é proposta pela Declaração
Universal dos Direitos do Homem.

Notas
1 Só nos interessaremos, neste trabalho, pelo qua-

dro geral que enformava a regulamentação da nacio-

nalidade portuguesa. Abstrairemos, portanto, dos pre-
ceitos (como os do Decreto-Lei nº 308-A/75, de 24 de
junho de 1975) que tiraram as conseqüências no plano
da nacionalidade da descolonização e do acesso à in-
dependência dos territórios ultramarinos, que se trans-
formaram nos países africanos de língua oficial portu-
guesa. Sobre esse diploma, v. RAMOS, Moura. Nacio-
nalidade e descolonização: algumas reflexões a pro-
pósito do Decreto-Lei nº 308-A/75, de 24 de junho. In:
Revista de Direito e Economia. v. 2, 1976. p. 121 e ss., e
Portugal: nationalité, décolonisation, conséquences. In:
Revue critique de droit interrational privé. [s.l. : s.n.],v. 67,
1978. p. 179 e ss.

2 A esse propósito, v. sobretudo RAMOS, Moura. A
evolução do Direito da Nacionalidade em portugal. In:
Do Direito Português da Nacionalidade. Coimbra : Coim-
bra Editora, 1984, p. i e seguintes.

3 E cujas origens se encontravam nos textos consti-
tucionais aprovados após a revolução liberal em Por-
tugal – as Constituições de 1822 e de 1838 e a Carta
Constitucional de 1826 – e, mais cedo ainda, nas Orde-
nações Filipinas, uma compilação legislativa do prin-
cípio do século XVII (1603) publicada no período do
domínio espanhol em Portugal, mas cujo caracter vin-
culativo foi confirmado logo após a Restauração (1640).
V. a obra referida na nota anterior.

4 Esse primado remontava à Carta Constitucional
de 1826, que tinha retomado as soluções da Constitui-
ção brasileira de 1824, outorgada pelo mesmo soberano.

5 Para os filhos de mãe portuguesa nascidos no
estrangeiro, porém, essa possibilidade só existia se se
desconhecesse o pai, se este fosse de nacionalidade
desconhecida ou incógnito. Além disso, o ius sanguinis
só intervinha se a filiação tivesse sido estabelecida nos
termos da lei portuguesa, e a filiação legítima e a filia-
ção fora do casamento tinham tratamento diferente.

6 Desde há muito, na América do Norte (Estados
Unidos e Canadá, essencialmente) e do Sul (designa-
damente no Brasil e na Venezuela) e, mais recentemente
(a partir do princípio dos anos sessenta), nos países da
Europa Central e Ocidental.

7 No termo de uma evolução destinada a libertar, em
certa medida, a nacionalidade da mulher da do marido,
autorizava-se esta a não se tomar portuguesa, se mani-
festasse essa vontade antes do casamento, podendo desse
modo conservar a nacionalidade originária.

8 Mesmo a aquisição originária.
9 Essas condições eram, no domínio da atribuição

da nacionalidade, a prática, em benefício de um Esta-
do estrangeiro, de actos contrários à segurança exter-
na do Estado português e de crimes puníveis com pena
maior segundo a lei portuguesa, o exercício de funções
públicas ou a prestação de serviço militar num Estado
estrangeiro, ou ainda o facto de ter mais de duas gera-
ções de ascendentes imediatos nascidos no estrangei-
ro e de não poder provar um conhecimento suficiente
da língua portuguesa. O governo podia, ainda, opor-
se à aquisição ou reaquisição da nacionalidade nas
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três situações referidas em primeiro lugar e igualmente
à aquisição pelo casamento, se a mulher estrangeira
tivesse sido expulsa do país antes do casamento e, em
caso de declaração feita durante a menoridade pelo
representante legal do menor, se o interessado mani-
festasse expressamente, depois de atingir a maioridade,
a sua vontade de optar pela nacionalidade estrangeira.

10 Desde que não tivesse sido deduzida com suces-
so oposição à reaquisição.

11 O que explica o modo como o ius sanguinis era
consagrado pelo sistema.

12 Para uma leitura crítica dessas disposições le-
gais que consagram uma discriminação com base no
sexo, cfr. PIZARRO BELEZA, Teresa. Mulheres: direito,
crime ou a perplexidade de cassandra. Lisboa : [s.n.], 1990.
p. 141 e ss.

13 Tendo até Portugal assinado (mesmo se não a
ratificou) a Convenção do Conselho da Europa de 6
de março de 1963 sobre a redução dos casos de
plurinacionalidade.

14 Para uma análise mais aprofundada desse texto
legal, RAMOS, Moura, op.cit., p.65.

15 Tal como a persistência da emigração. Deve ob-
servar-se, porém, que esse fenômeno, que se tinha de-
senvolvido largamente até ao final da década de seten-
ta, diminuiu sensivelmente entre 1971 e 1980. V., nesse
sentido, ESTEVES, Maria do Céu (org.). Portugal: país
de emigração. Lisboa: Instituto de Estudos para o De-
senvolvimento, 1991. p. 8.

16 Deve, igualmente, ter-se presente que a imigra-
ção, praticamente inexistente até 1960, tinha aumenta-
do de 313% nos decênios de sessenta e setenta, enquan-
to a população portuguesa aumentava cerca de 12%. V.
o estudo referido na nota anterior, p. 8.

17 Agora, pai ou mãe.
18 V. supra, nº 7.
19 V. supra, nº 3, e este mesmo número, mais acima.
20 Essa declaração só é dispensada em caso de

adopção plena; o adoptado plenamente por um na-
cional português adquire ex lege a nacionalidade
portuguesa.

21 Como acontecia no direito anterior (v. supra, nº 4),
essa aquisição da nacionalidade portuguesa podia ser
posta em causa, pela via da oposição à aquisição, mas
as situações em que essa oposição pode ter lugar tam-
bém foram limitadas (v. supra, nota 9). Só se refere, a esse
propósito, a inexistência manifesta de qualquer ligação
efectiva à comunidade nacional, a prática de crime pu-
nível com pena maior segundo a lei portuguesa e o exer-
cício de funções públicas ou a prestação de um serviço
militar não obrigatório num Estado estrangeiro.

22 O que não exclui que essa condição possa, em
certos casos, ser dispensada.

23 V. recentemente a mudança de posição nesse sen-
tido da Convenção Européia sobre a Nacionalidade,
aberta à assinatura em 6 de novembro de 1997.

24 É agora necessário um período de residência de
l0 anos, do pai ou mãe estrangeiro, para poder ser atri-
buída ao filho, nascido em Portugal, a nacionalidade
portuguesa, após uma manifestação de vontade nesse
sentido, e, da parte do interessado, em matéria de natu-
ralização, salvo se as pessoas em causa forem nacio-
nais de um país de língua oficial portuguesa, relativa-
mente às quais basta um período de seis anos.

25 Sobre o problema dos casamentos de conveniên-
cia e o carácter insatisfatório de outros meios de lhe
fazer face, v. FOURRNENT, François. L’article 190-1
du code civil et les mariages naturalisants: un exemple
de disposition législative inutile. In: Journal de Droit
International. [s.l. : s.n.], n. 125, 1998. p. 945 e ss.

26 Para utilizar a fórmula de Paul Lagarde em rela-
ção à lei (francesa) de 22 de julho de 1993 (v. «La natio-
nalité française rétrécie» in Revue critique de droit inter-
national privé, vol. 82 (1993), pp. 535 e seguintes).

27 Relativamente a esse ano, no entanto, a popula-
ção imigrada clandestina era calculada em cerca de 60
000. V. a obra citada supra, na nota 15, p. 29.

28 Atingindo, em 1989, 101.011 pessoas, 107.767
em 1990, 113.978 em 1991, 123.612 em 1992, 136.932
em 1993, 157.073 em 1994, 169.316 em 1995, 172.912
em 1996 e 175.263 em 1997.

29 Em 1992 (Decreto-Lei nº 212/92, de 12 de outu-
bro) e 1996 (Lei nº 17/96, de 24 de Maio).

30 Enfraquecimento esse que é igualmente confir-
mado pelo novo regime de oposição à aquisição.

31 V., em relação à França, a lei 98-170, de 16 de
março de 1998. Relativamente ao sentido e alcance des-
sa iniciativa legislativa, v. LAGARDE,Paul. La loi du
16 mars 1998 sur la nationalité: une réforrne incertai-
ne. In: Revue Critique de Droit International Privé. [s.l. :
s.n.], n. 87, 1998. p. 379 e ss., FULCHIRON, Hugues.
Rétablissement du droit du sol et réforme du droit de la
nationalité: Commentaire de la loi nº 98-170 du 16 mars
1998. In: Journal de Droit International. [s.l : s.n.], n. 125,
1998. p. 343 e ss. e COURBE, Patrick. Refléxions sur la
réforme du droit de la nationalité par la loi du 16 mars
1998. In: Mélanges Rqymond Goy. Du droit inteme au droit
international. Le facteur religieux et l’eúgence dos droits de
l’homme. [s.l.] : Publications de l’Université de Rouen,
1998. p. 53 e ss.
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Um dos principais pontos da discussão
sobre a hermenêutica constitucional é a
questão dos princípios constitucionais.
Entre esses princípios vamos destacar o da
unidade da Constituição, fundamental
para a interpretação das normas constitu-
cionais enquanto partes de um todo unitá-
rio e coerente que é o texto constitucional.

Os princípios gerais do direito assu-
mem, enquanto tema pertencente à Teo-
ria Geral do Direito, um caráter de extre-
ma importância, por serem básicos para
uma compreensão do Direito enquanto
nível da realidade social. Para que o Di-
reito (um Direito específico e determina-
do de cada sociedade)1 possua uma uni-
dade e coerência, torna-se necessária a
existência de princípios que façam ligação
entre lacunas e que exprimam, justamen-
te, o caráter sócio-cultural de um determi-
nado ordenamento jurídico.

O estudo dos princípios pode ser via-
bilizado desde várias perspectivas e enfo-
ques tais como: enquanto norma, enquan-
to elemento de um ordenamento ou como
fator motivador ou justificador de decisão.
Nesse sentido, os princípios são formula-
dos numa dimensão ético-valorativa de
idéia que fundamenta os postulados de
“justiça” inerentes ao ser humano, ou mes-
mo com a identificação dos princípios
como expressão de elementos de verdades

O princípio da unidade da Constituição

Gilberto Bercovici

Gilberto Bercovici é Doutorando em Direito
do Estado pela Faculdade de Direito da Uni-
versidade de São Paulo.
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jurídicas universais, explicitando um ca-
ráter jusnaturalista2.

Para Eros Grau, a positivação dos prin-
cípios gerais do Direito é conseqüência do
seu descobrimento no interior do Direito
positivo, não do seu “resgate” no Direito
natural. Os princípios não se colocam
além ou acima do Direito ou do Direito
positivo, pois fazem parte do ordenamen-
to jurídico. O fato de os princípios serem
“descobertos” não significa que foram
resgatados numa ordem suprapositiva ou
no Direito natural, mas que estavam
inseridos no ordenamento, embora não
expressamente enunciados na Consti-
tuição ou outro texto positivado 3.

De acordo com Paulo Bonavides4, teó-
ricos do Direito como Ronald Dworkin e
Robert Alexy buscam romper com limites
tão rígidos para a compreensão do Direi-
to. No caso de Dworkin e Alexy, os princí-
pios aparecem dotados de normatividade
justamente para buscar uma maior capa-
cidade de solucionar demandas comple-
xas nem sempre previstas esquemática e
especificamente em regras jurídicas, bem
como, por outro lado, a influência do ad-
vento de grandes movimentos constituin-
tes deste século.

Os princípios, assim, são ordenações
que se irradiam e coordenam os sistemas
de normas. Apesar de serem base das nor-
mas jurídicas, os princípios podem estar
positivados em um texto normativo, con-
substanciando as chamadas normas-prin-
cípio, constituindo, assim, elementos fun-
damentais da organização constitucional.
A constitucionalização dos princípios tem
um importante significado jurídico. Os
princípios assumem força normativo-
constitucional, superando definitivamen-
te a idéia de Constituição como mero “ins-
trumento de governo” (Constituição-ga-
rantia), prevalecendo a adoção da Cons-
tituição dirigente, isto é, determinadora de
fins e tarefas do Estado 5.

Os princípios político-constitucionais
integram o Direito Constitucional positi-

vo, explicitando as valorações políticas
fundamentais do legislador constituinte.
Consubstanciam a ideologia inspiradora
da Constituição. Esses princípios tradu-
zem decisões políticas fundamentais, con-
cretizadas em normas conformadoras do
sistema constitucional positivo. Eles são
normas-princípio, isto é, normas de que
derivam as normas particulares. Os prin-
cípios fundamentais são diretamente apli-
cáveis, funcionando como critério funda-
mental de interpretação e de integração,
dando unidade e coerência a todo o siste-
ma constitucional6. Assim, os princípios
político-constitucionais visam essencial-
mente definir e caracterizar o Estado e
enumerar suas principais opções e objeti-
vos político-constitucionais. Os artigos
que fazem parte dessa divisão podem ser
considerados como matriz dos restantes
dispositivos constitucionais, formando, nos
dizeres de José Joaquim Gomes Canotilho e
Vital Moreira, “o cerne da Constituição”7.

Dessa maneira, os princípios constitu-
cionais configuram o núcleo irredutível da
Constituição, que não pode ter suas nor-
mas interpretadas isoladamente, como se
fossem artigos colocados juntos ao acaso.
Afinal, conforme vimos acima, o texto
constitucional é fundado em determina-
das idéias positivadas em princípios que
lhe garantem harmonia e coerência8.

A Constituição é o texto jurídico que es-
tabelece a estrutura e a conformação do
Estado e da sociedade. Não pode, portan-
to, ter suas normas compreendidas pon-
tualmente, a partir de um problema isola-
do9. Uma norma constitucional isolada
não pode expressar significado normativo
se está destacada do sistema. Dessa forma,
não há interpretação de textos isolados, e
sim de todo o ordenamento constitucional10.

Esse é o princípio da unidade da Cons-
tituição, consagrado nas seguintes deci-
sões do Tribunal Constitucional da Repú-
blica Federal da Alemanha:

“Una disposición constitucional no
puede ser considerada de forma aisla-
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da ni puede ser interpretada exclusiva-
mente a partir de sí misma. Está en co-
nexión de sentido con los demás pre-
ceptos de la constitución, la cual repre-
senta una unidad interna”11.

“El principio más importante de in-
terpretación es la unidad de la consti-
tución en cuanto unidad de un conjun-
to con sentido teleológico-lógico, ya que
la esencia de la constitución consiste en
ser un orden unitario de la vida políti-
ca y social de la comunidad estatal”12.

Resume Eros Grau o referido princípio
da unidade da Constituição:

“Não se interpreta a Constituição em ti-
ras, aos pedaços”13.

As normas constitucionais não estão
justapostas. A Constituição está funda-
mentada em uma determinada concepção
que intenta conformar a vida da socieda-
de e do Estado. As normas constitucionais
são fruto da vontade unitária do Poder
Constituinte, sendo geradas simultanea-
mente. Não podem, portanto, estar em
conflito. Da mesma maneira, não há e
nem pode haver hierarquia entre nor-
mas constitucionais14 .

A relação de interdependência existen-
te entre as diversas normas constitucio-
nais determina que o intérprete nunca
possa examinar uma norma constitucio-
nal de maneira isolada, mas sempre den-
tro do seu conjunto15.

No mesmo sentido, ensina Canotilho:
“O princípio da unidade da cons-

tituição ganha relevo autónomo
como princípio interpretativo quan-
do com ele se quer significar que a
constituição deve ser interpretada de
forma a evitar contradições (antino-
mias, antagonismos) entre as suas nor-
mas. Como ‘ponto de orientação’,
‘guia de discussão’ e ‘factor herme-
nêutico de decisão’, o princípio da
unidade obriga o intérprete a conside-
rar a constituição na sua globalidade e
a procurar harmonizar os espaços
de tensão existentes entre as normas

constitucionais a concretizar. Daí
que o intérprete deva sempre conside-
rar as normas constitucionais não como
normas isoladas e dispersas, mas sim
como preceitos integrados num sis-
tema interno unitário de normas e
princípios”16.

O objetivo primordial do princípio da
unidade da Constituição é o de evitar ou
equilibrar discrepâncias ou contradições
que possam surgir da aplicação das nor-
mas constitucionais17. A interpretação
constitucional, ao ser balizada pelo prin-
cípio da unidade da Constituição, tem por
fundamento a consideração de que todas
as antinomias eventualmente determina-
das serão sempre aparentes e solucioná-
veis, tendo em vista a busca do equilíbrio
entre as diversas normas constitucionais18.

As normas constitucionais em tensão
têm de ser harmonizadas, equilibradas. A
busca do equilíbrio dentro do sistema
constitucional tem por objetivo primordi-
al que todos os seus preceitos obtenham
efetividade19. A busca por esse equilíbrio é
denominada otimização por Konrad Hes-
se. Para esse autor, a otimização (que deve
ser estabelecida de forma que todas as nor-
mas constitucionais alcancem a efetivida-
de) é obtida ao conciliarmos o princípio da
unidade da Constituição com o princípio
da proporcionalidade20. Na medida em
que a otimização produz um equilíbrio, ao
mesmo tempo impõe limites a uma deter-
minada norma constitucional, sem negar
por completo sua eficácia. Esse equilíbrio
dá-se mediante a ponderação de valores
pelo intérprete, realizada caso a caso, sem
que nunca possa ser realizada em uma
única direção pré-determinada21.

Apesar das reformas constitucionais
ocorridas a partir de 199522, o princípio da
unidade da Constituição assegura a “in-
terpretação dinâmica” da Constituição de
1988 como um todo, nas palavras de Eros
Grau, tendo em vista a instrumentaliza-
ção das mudanças da realidade inseridas
no texto constitucional23. Afinal, não foram



Revista de Informação Legislativa98

modificados os princípios fundamentais
da Constituição, consagrados nos seus ar-
tigos 1º e 3º. São esses os princípios consti-
tucionais que constituem o “cerne da
Constituição” e que devem servir de dire-
triz, por meio do princípio da unidade da
Constituição, para a interpretação coeren-
te das normas da Constituição de 1988
sem isolá-las do seu sistema e contexto.

No nosso sistema constitucional, a de-
finição dos fins do Estado não pode nem
deve derivar da vontade política do gover-
no. Os fins políticos supremos e as tarefas
da República encontram-se normatizados
na Constituição. Essa definição programá-
tico-constitucional dos fins e tarefas do Es-
tado não elimina o poder do governo, nem
impede a renovação da direção política e
a confrontação partidária. Cabe ao gover-
no selecionar e especificar sua atuação a
partir dos fins constitucionais, indicando
os meios ou instrumentos adequados para
a sua realização 24,  não mudá-los de
acordo com as conveniências políticas
de conjuntura.

A Constituição deve sempre ser enten-
dida e interpretada em sua unidade, ten-
do em vista que todas as suas normas es-
tão em mútua interação e dependência.
Nas palavras de Konrad Hesse:

“Sin embargo, sus elementos se
hallan en una situación de mutua inte-
racción y dependencia, y sólo el juego
global de todos produce el conjunto de
la conformación concreta de la Comu-
nidad por parte de la Constitución. Ello
no significa que este juego global se
halle libre de tensiones y contradiccio-
nes, pero sí que la Constitución sólo
puede ser comprendida e interpretada
correctamente cuando se la entiende, en
este sentido, como unidad, y que el De-
recho Constitucional se halla orienta-
do en mucha mayor medida hacia la
coordinación que no hacia el deslinde y
el acotamiento25”.

A compreensão da Constituição só tem
sentido quando referida a uma situação

constitucional concreta, historicamente
existente num determinado país. A opção
escolhida pelo constituinte brasileiro é
muito clara a favor da implementação de
um Estado Democrático e Social, com fun-
damento na dignidade da pessoa huma-
na26 e na superação das desigualdades re-
gionais e sociais. Não pode ser outra a in-
terpretação dada à Constituição de 1988.

Notas
 1 Vide GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na

Constituição de 1988: Interpretação e Crítica. 2. ed. São
Paulo : RT, 1991. p. 20-21.

2 Acerca de um estudo mais detalhado dos princí-
pios desde um enfoque histórico, vide  BONAVIDES,
Paulo. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. São Paulo :
Malheiros, 1998. p. 228-266. No sentido dos princípios
gerais do Direito como oriundos de pressupostos jus-
naturalistas, vide DANTAS, Ivo. Princípios constitucio-
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p. 257-259.

8 BARROSO, op. cit., p. 181-2.
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tro de Estudios Constitucionales, 1987. p. 291.
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21 HESSE, op. cit., p. 46;  STERN, op. cit., p. 293-295;
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nal cit., p. 190-191 e GRAU, op. cit., p. 110-116. Klaus
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alguns teóricos alemães e americanos de tornar o prin-
cípio in dubio pro libertate como diretriz primordial nas
ponderações de valores. Stern ressalta a necessidade
da ponderação ser decidida da forma mais convenien-
te caso a caso. Cf. STERN, op. cit., p. 294-295.

22 O processo de reformas constitucionais levado a
cabo no(s) governo(s) do Presidente Fernando Henri-
que Cardoso nos leva a refletir sobre a surpreendente
atualidade das seguintes palavras de Lassalle:

“Una cámara que se resignase a ver pisoteados
sus acuerdos constitucionales, que siguiese delibe-
rando y colaborando com el gobierno como si nada
hubiera ocurrido, que siguiese desempenãndo tran-
quilamente el papel que le repartieron en la comedia
del pseudoconstitucionalismo, se convertiría en el
peor cómplice del gobierno, pues de este modo le
permitiría seguir aplastando, bajo la perdurable
apariencia de guardar las normas de la Constitu-
ción, los derechos constitucionales del pueblo. LA
CÁMARA QUE ASÍ PROCEDIESE SERÍA MÁS
RESPONSABLE Y MERECERÍA MAYOR CAS-
TIGO QUE EL GOBIERNO. PUES NO ES MI
ENEMIGO QUIEN MAYOR CASTIGO MERECE,
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TE Y TENIENDO POR MISIÓN DEFENDER MIS
DERECHOS, LOS VENDE Y LOS TRAICIONA”.

In:  LASSALLE, Ferdinand. Qué es una Constitución?,
4. ed. Barcelona : Ariel, 1994. p. 164, grifos nossos.

23 GRAU, op. cit., p. 322.
24 HESSE, op. cit., p. 20 e CANOTILHO, José Joaquim

Gomes. Constituição Dirigente cit., p. 462-471.
25 HESSE, op. cit., p. 17.
26 Sobre o princípio constitucional da dignidade

da pessoa humana, vide o excelente trabalho de SILVA,
José Afonso da. A dignidade da pessoa humana como
valor supremo da democracia. In: Revista de Direito
Administrativo. Rio de Janeiro : Renovar, n. 212,  abr./
jun. 1998. p. 89-94.
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A sujeição do juiz à lei já não é, como
no velho paradigma positivista, sujeição
à letra da lei, seja qual for o seu significado,
senão sujeição à lei enquanto válida. A
validade, por outro lado, já não é um
dogma ligado à simples existência formal
da lei, senão uma qualidade contingente
ligada à coerência de seus significados,
coerência mais ou menos discutível e
sempre remetida à valorização do juiz.
Dessa maneira, a aplicação da lei é um
juízo sobre ela, tarefa que corresponde ao
juiz junto com a responsabilidade de
escolher o único significado válido para o
caso. O juiz nunca deve ter uma opção
acrítica e incondicionada1.

Nesse sentido, a importância do
estudo da teoria hermenêutica jurídica de
Gadamer é fundamental para a análise da
nova visão do Direito contemporâneo,
pois, como ele afirmou, a hermenêutica
jurídica permitirá uma aplicação mais
justa do Direito, “afinando la sensibilidad
jurídica que ha guiado la interpretación”2.

Hans-Georg Gadamer publicou sua
grande obra “Verdade e Método” em 1960,
livro que reflete, em certo modo, a influên-
cia recebida de seu mestre Heidegger, pois
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desenvolveu “um interesse filosófico pelo
diálogo com a tradição, com as línguas e
as culturas distantes, e refletiu sobre as
condições históricas e filosóficas da
compreensão e da interpretação”3.

Em “Verdade e Método”, Gadamer
expõe uma nova teoria da experiência
hermenêutica que vá além da tradicional
concepção que a equipara a uma metodo-
logia científica. No prólogo à segunda
edição do livro, refere que: “no era mi
intención componer una ‘preceptiva’ del
comprender como intentaba la vieja herme-
néutica. No pretendia desarrollar un sistema
de reglas para describir o incluso guiar el
procedimiento metodológico de las ciencias
del espíritu”4. Sua verdadeira pretensão era
filosófica: “no está en cuestión lo que
hacemos ni lo que debiéramos hacer, sino lo
que ocurre con nosotros por encima de nuestro
querer y hacer”5. A hermenêutica deixa de
ser um método para tornar-se uma onto-
logia, o modo de “ser do homem”, o modo
de “compreender”, de “conhecer”, desva-
lorizando, dessa maneira, a teoria positi-
vista, derivada da rígida posição objetivista
e absolutista da Ilustração, que eleva a
razão a um status de inquestionabilidade
e inatingibilidade. Para Gadamer, entender
e compreender um texto é um modo de
contribuir à cultura da humanidade e até
mesmo à autocompreensão do próprio
indivíduo.

A teoria da hermenêutica jurídica é
estudada por Gadamer porque apresenta
um modelo de aplicação ideal para qual-
quer ciência do espírito, “cuando el juez se
sabe legitimado para realizar la complemen-
tación del derecho dentro de la función judicial
y frente al sentido original de un texto legal,
lo que hace es lo que de todos modos tiene
lugar en cualquier forma de comprensión”6.
Ainda que sua real intenção não fosse
desenvolver uma hermenêutica jurídica,
no seu livro, encontramos várias referên-
cias a ela e ao fundamental papel do juiz
na aplicação do Direito, referências que
analisaremos.

1. Evolução histórica do conceito de
ciência jurídica

Antonio de Osuna, no seu livro sobre a
Hermenêutica Jurídica7, faz uma interes-
sante análise da evolução do problema
gnoseológico e epistemológico do Direito.
A transformação da ciência ocidental
durante os séculos XVII e XVIII em uma
ciência racionalista, metodológica e siste-
mática repercutiu no Direito, que até
então tinha-se limitado a ser uma ciência
cujo conteúdo era o estudo filológico e
gramatical de textos antigos, para trans-
formar-se em uma construção racional e
abstrata, com pretensões de rigidez mate-
mática, provocando o surgimento, no final
do século XVIII e começos do XIX, de um
movimento codificador que pretendeu
converter o vigente Direito sistemático e
racional em uma estrutura universal e de
permanente valor conceptual.

Nesse sentido, surge, por um lado, a
“Escola da Exegese”, na França, que tinha
como objetivo introduzir uma ordem e um
método no movimento codificador da
época e dar continuidade às condições
surgidas na revolução, que indubita-
velmente favoreciam à burguesia; e, por
outro lado, a “Escola Histórica de Direito”,
na Alemanha, onde não existia uma
burguesia interessada em reter o poder e
manter as condições sociais, senão que,
pelo contrário, pretendia questionar e
reformar os pressupostos de um Direito
despótico, baseado num excessivo forma-
lismo e racionalismo.

Foi esta última visão do Direito a que
trouxe novas reflexões e indagações a
respeito da sua cientificidade e sobre uma
possível relação com a realidade cultural
e filosófica na qual se desenvolvia.

Seguindo essa linha de pensamento, a
Escola Histórica fundou sua nova concep-
ção de ciência jurídica. Não existe nenhum
fato isolado nem autônomo, mas é a
história o vínculo orgânico no qual se
relacionam todas as coisas. Savigny, o
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principal representante dessa corrente,
afirmava que compreender o presente é
igual a desenvolver as possibilidades do
passado. A criação do Direito segue uma
linha contínua de progresso e evolução,
sendo um erro definir o Direito como
absoluto e válido para sempre, como assim
era entendido pelo antigo Direito natural.
O processo histórico do Direito segue o
caminho da construção da história do
povo em que se desenvolve. Dessa ma-
neira, a ciência jurídica é uma importante
fonte de progresso, mas, antes, é preciso
captar o seu “sentido”, para o qual era
necessário, em primeiro lugar, reproduzir
em nós a “idéia original” da norma e, em
segundo lugar, considerar os fatos his-
tóricos e o sistema em que a norma está
inserida.

Foi, contudo, na escolha dessa metodo-
logia para a análise da ciência jurídica que
essa Escola cometeu um grave erro, pois
se dedicou simplesmente a investigar
historicamente o Direito e não, como
deveria ter sido correto, utilizar sua
história para compreendê-lo na atualidade.
O erro foi reduzir o seu objeto a uma
investigação “arqueológica” do passado,
tornando numa dogmática formalista e
conceptualista, afastada do seu contexto
atual. O espírito do povo desaparecia
como interlocutor da criação do Direito,
para dar lugar a evocações retóricas e
românticas da história. A finalidade da
interpretação era reconstruir o pensamento
contido na lei, deixando de lado qualquer
fundamentação epistemológica da per-
cepção histórica do passado em relação ao
Direito atual ou a forma de aceder à sua
essência, tema que seria o propriamente
científico no Direito.

A rejeição ao Direito natural racio-
nalista e abstrato obrigou Savigny, influen-
ciado seguramente pelo idealismo alemão,
a propor um conhecimento intuitivo da
história do Direito, privando-o do rigor e
da universalidade da razão, pois, embora
a intuição fosse capaz de gerar uma

convicção firme, não era o suficientemente
válida para fundar uma legislação uni-
versal e, muito menos, para impor uma
visão em particular.

O tema central do problema, a justi-
ficação do Direito vigente por meio da
história, ficou sem ser esclarecido, assim
também a forma como deveria ser a
interpretação dessa história para obter
uma ciência correta do Direito.

Por último, a definição do Direito como
uma ciência dogmática e histórica originou
uma discussão que repercutiu em todo o
âmbito científico. Se por um lado determi-
nava-se que o Direito era uma ciência
dogmática, formalista e racionalista, pelo
outro, e em sentido oposto, proclamava-
se a sua natureza orgânica e vital, rela-
cionada com a evolução histórica, criando
uma aparente contradição. Finalmente,
que tipo de ciência era a ciência jurídica?

No fim do século XIX, Dilthey desen-
volveu uma nova teoria sobre as ciências
que não podiam experimentar-se ou
observar-se empiricamente (como no caso
da história, da ética, da lingüística, da
ciência jurídica, entre outras), cujo objeto
era a realidade histórico-social da vida
humana. Dilthey chamou-as ciências de
“ciências do espírito” em contraposição às
físico-naturais. Assim, também, intro-
duziu um novo termo para o conceito de
entender, o “compreender”, para designar
o conhecimento próprio daquelas ciências
do espírito; enquanto, para as ciências dos
fenômenos sensíveis da natureza, utilizou
o termo “explicar”, “explicamos a naturaleza,
pero comprendemos (verstehen) la vida del
espíritu”8. Compreender seria a captação
do profundo e, nesse sentido, a hermenêu-
tica deixava de ser simplesmente explica-
tiva para ser a compreensão da realidade.

Por outro lado, a distinção feita por
Dilthey colocava a ciência jurídica sob o
paradigma próprio das “ciências do
espírito”, desde que, no Direito, “subsiste
sin confusión lo histórico-vital y lo organi-
zativo social”9. Assim, o Direito estaria
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referido a sistemas de cultura e à organi-
zação da sociedade, em que o axiológico
não poderia ser descartado.

Desenvolvendo esta última idéia, e sob
a influência de Rickert e Lask, Radbruch
definiu a ciência jurídica como a formali-
zação dos valores existentes no Direito, e
não apenas como o estudo formal dos
valores jurídicos, provocando o fim do
predomínio da concepção positivista que
deixava de lado qualquer conteúdo ético
ou social. A ciência jurídica era interpre-
tada como um fenômeno cultural e como
a ciência dos valores que dirigiam sua
criação, em contraste com a anterior
concepção dogmática do Direito.

Já no começo deste século, desenvolve-
ram-se teorias neopositivistas da ciência
jurídica, as que, retomando o positivismo
do século XIX, questionaram o caráter
axiológico, não-positivista, da ciência
jurídica ou de qualquer outra ciência. A
única base correta de todo conhecimento
seria a experiência dos dados sensíveis, e
não proposições tautológicas ou meta-
físicas; dessa maneira, o único no qual, por
exemplo, a filosofia poderia “ajudar” seria
na análise lógica-lingüística das propo-
sições, por meio da lógica formal, isto é, a
análise da linguagem “formalmente
correta”. Kelsen10 foi o mais importante
representante dessa corrente, colocando o
Direito num lugar privilegiado diante das
outras ciências morais. Assim, também,
diferenciou as ciências naturais, regidas
pelo princípio de causalidade, das norma-
tivas, regidas por uma imputação do
“dever ser”, mas deixou claro que a
condição de ciência decorria da sua
“positividade”, ou seja, de não admitir
outro conteúdo material que não fosse o
empiricamente comprovável. A ciência
jurídica deve limitar-se a explicar empiri-
camente o Direito como é, sem tentar
justificá-lo ou criticá-lo.

O positivismo construiu um novo
conceito de ciência com a intenção de ser
o verdadeiro e definitivo, substituindo a

filosofia em todos os seus aspectos. Essa
“nova” ciência, chamada Dogmática
Jurídica, caracterizou-se por definir os
seus princípios desde uma realidade
“positiva” do Direito e dos fenômenos
jurídicos, enunciando leis válidas para a
interpretação, aplicação e complemen-
tação do Direito, entendendo este como um
sistema. Os seus princípios seriam dogmas
ou verdades axiológicas com a estabilidade
e rigidez das leis naturais, sem ter que
fundar-se em outro saber superior, rejei-
tando qualquer outra consideração teórica
ou filosófica do Direito. Tratava-se de um
positivismo formalista e conceptualista
em oposição ao anterior positivismo
filosófico.

A insuficiência desta ciência, a Dogmá-
tica Jurídica, era clara. Construir uma
ciência sem fundamentos teórico-filosófi-
cos é o mesmo que criar uma praxis  sem
teoria que a sustente. Precisa-se justificar
o conteúdo e a aplicação das leis. A
interpretação do Direito não pode limitar-
se a critérios formalistas ou prescindir dos
condicionamentos sociais, culturais ou
éticos em que se desenvolve11.

A interpretação da lei, ou a busca do
seu “sentido”, como diria Savigny, não
pode ser um problema metodológico ou de
simples técnica jurídica. É um problema
filosófico, pois a interpretação tem muito
que ver com a historicidade e a faticidade
de qualquer conhecimento, teoria que
amplamente demonstrará Gadamer.

2. A teoria hermenêutica de Gadamer

 Em “Verdade e Método”, Gadamer,
acompanhando os ensinamentos de seu
mestre Heidegger, que definia a compre-
ensão como forma de definição do “ser”
(o chamado “giro hermenêutico”), vai
expor uma teoria a respeito da natureza
ontológica da experiência humana iden-
tificando-a com a compreensão, “compren-
der e interpretar textos no es sólo una
instancia científica, sino que pertenece con



Brasília a. 37 n. 145 jan./mar. 2000 105

toda evidencia a la experiencia humana del
mundo”12. Ainda mais, Gadamer irá além
desses ensinamentos e afirmará a pertên-
cia do intérprete à compreensão histórica.
No compreender histórico, há uma auto-
revelação do próprio existir no mundo e
um “como” revelar-se à própria identidade
temporal e finita. O existir é um compre-
ender e um interpretar13.

 Com Gadamer, a hermenêutica se
transformará de simples técnica de com-
preensão das ciências do espírito (segundo
Dilthey) em uma ontologia do intérprete
e de seus condicionamentos existenciais.
A compreensão, a interpretação e a aplica-
ção, que eram três momentos diferentes
segundo a antiga hermenêutica, sob a
teoria de Gadamer adquiriram caráter
indivisível14.

Outra diferença importante entre a
antiga hermenêutica e a nova é que aquela
considerava a interpretação dos fenô-
menos históricos um verdadeiro problema
devido à “distância temporal” que existia
entre o passado e sua compreensão atual,
sem entender que é justamente essa
“historicidade” o que nos permite compre-
endê-los melhor15. Mas não devemos
confundir essas idéias com as da Escola
Histórica, pois Gadamer teve especial
cuidado no momento de acolher alguns
dos pontos mais importantes dessa corrente
e descartar outros; lembre-se que a Escola
Histórica não conseguiu liberar-se dos
ideais da Ilustração, segundo os quais a
razão era a explicação de toda realidade
e que não estava sujeita a nenhum pres-
suposto real. Assim, se num primeiro
momento esse historicismo pareceu con-
trariar os ideais da razão absoluta, acabou
sendo “prisioneiro” de seus dogmas,
transformando a crítica histórica em
critério supremo de verdade e assumindo
o princípio do absoluto objetivismo his-
tórico que afasta qualquer preconceito
decorrente da tradição ou do costume. A
teoria hermenêutica de Gadamer critica
essa posição e argumenta que a razão não

é absoluta (aliás, não existe nada absoluto),
senão que só existe como real e histórica,
pois está referida ao contexto no qual se
exerce.

O novo conceito do compreender
repercutirá na dinâmica do conhecimento
sujeito-objeto, entendidos até então como
pólos opostos. O dualismo sujeito-objeto
transformar-se-á em uma nova fenomeno-
logia do “estar ali”, concentrando-se numa
só referência histórica. Nesse sentido,
Gadamer rejeita a pretensão de “se colocar
no lugar de outro” para compreender algo,
pois o existir está sempre mediatizado pelo
tempo e pelos condicionamentos próprios
de cada um. Eu só posso compreender
desde meu tempo e desde minha condição
singular. Se eu estivesse no lugar do outro,
já não seria minha compreensão enquanto
acontecer histórico distinto16.

Assim, o espaço que separa as pessoas
será preenchido pela compreensão. É o que
se chama de “fusão de horizontes”, sendo
que horizonte é o âmbito de visão existente
desde um ponto determinado da história,
ou seja, o resultado dialético do contraste
do passado como o presente. Tal hori-
zonte, na medida em que desenvolvemos
nossos pessoais preconceitos e geramos
novos espaços de compreensão, nunca se
esgota, nem se estabiliza, pois evolui sem
fim. Dessa maneira, a compreensão que se
realiza mediante o diálogo hermenêutico
implica fundir o meu horizonte histórico
com o do outro, ganhando um novo; isto é,
não só conhecer o horizonte do pensamen-
to do outro, senão inter-relacionar os hori-
zontes próprios e os alheios para dar ori-
gem a uma nova expressão dos fatos.

Esse diálogo hermenêutico, por outro
lado, realiza-se dentro da própria cons-
ciência da “história efetual”, ou seja,
dentro da constituição objetiva da cadeia
de interpretações feitas sobre o mesmo
texto. A consciência da historicidade do
texto que o intérprete tem forma parte, por
sua vez, da história efetual do próprio
texto, porque toda compreensão é histórica
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e todo entender se incorpora ao processo
histórico, independentemente da vontade
do intérprete. A história efetual opera,
conscientemente ou não, em toda compre-
ensão, condicionando e controlando a
fusão de horizontes17.

A efetualidade do texto é uma me-
diação necessária entre o intérprete e o
histórico como histórico. Talvez o prin-
cipal erro da Escola Histórica tenha sido
precisamente não perceber a própria
historicidade da compreensão. Aquela
pretensão de resgatar o sentido original do
texto ou a intenção do autor, além de
impossível, era totalmente imprática.

O Historicismo pensou que a distância
no tempo era uma barreira que impossibi-
litava a compreensão e que só poderia ser
superada com a ajuda de metodologias
adequadas que permitissem a transfe-
rência do intérprete ao passado. Mas
Gadamer demonstrou que, pelo contrário,
essa distância no tempo era precisamente
fator que permitia a compreensão. O
tempo não é um obstáculo para compre-
ender o passado senão o autêntico âmbito
em que se realiza. Só quando as coisas se
captam com perspectiva e distância é que
podem adquirir o seu verdadeiro sentido,
entanto o juízo imediato dos fatos muitas
vezes é deformado pela proximidade18.
Cada nova leitura de um texto é uma
leitura diferente, pois cada época o enten-
derá segundo o seu próprio interesse
objetivo e suas circunstâncias. Dessa
maneira, a interpretação de um texto
superará sempre a seu autor, “por eso la com-
prensión no es nunca um comportamiento re-
productivo, sino que es a su vez siempre
productivo”19.

Para a compreensão de um texto, então,
será necessário estar “aberto” à opinião do
autor, pois o texto expressará sua opinião,
a que, embora não coincida com a minha,
deverá ser “escutada” se se quer acrescen-
tar algo à própria compreensão .

É um processo que se carateriza por sua
circularidade, pois tem o seu começo na pré-

compreensão que o intérprete tem do texto,
enquanto depois aquela retorna já modi-
ficada. Isso é o “círculo hermenêutico”.

Essa idéia da circularidade da compre-
ensão foi desenvolvida originariamente
por Schleiermacher para expressar a
relação recíproca entre o singular e o todo,
entre o particular e o geral. Um texto é
entendido na sua totalidade a partir da
compreensão de cada uma das suas partes,
as que, por sua vez, geram uma nova visão
do todo, porém, são só dois momentos de
um único acontecer.

Heidegger acompanha essa idéia do
processo circular outorgando-lhe uma
maior importância na sua teoria sobre a
natureza ôntica da compreensão. Nesse
sentido, salientou a relevância da interpre-
tação como o desenvolvimento das possi-
bilidades abertas do “estar ali”. O compre-
ender é um “ver em redor”, e sua funda-
mentação reside no “ter prévio”, isto é, na
pré-compreensão do intérprete. Toda
interpretação está prefixada no “previa-
mente poseído, previamente visto y lo
previamente ideado”20. Não existe interpre-
tação sem pressupostos ou sem precon-
ceitos, pois são condicionamentos prévios
do “estar ali”.

Gadamer retoma esses pensamentos e
reconstrói o conceito de preconceito, outor-
gando-lhe um caráter essencial dentro da
sua teoria hermenêutica, eliminando, as-
sim, a carga negativa de juízo antecipado
que tinha adquirido durante a Ilustração.
A idéia de um conhecimento do passado
por meio da razão pura, sem mediação da
própria tradição do intérprete, será rejeita-
da claramente,

“¿estar inmerso en tradiciones significa
real y primariamente estar sometido a
prejuicios y limitado en la propia
libertad? ¿no es cierto más bien que
toda existencia humana, aún la más libre,
está limitada y condicionada de muchas
maneras?.(...).Para nosotros la razón
no es dueña de sí misma sino que está
referida a lo dado en lo cual se ejerce”21.
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Aliás, irá mais longe ao afirmar que: “los
prejuicios de un individuo son, mucho más
que sus juicios, la realidad histórica de su
ser”22. Por outro lado, o reconhecimento da
historicidade de toda compreensão per-
mitirá distinguir os “verdadeiros” dos
“falsos” preconceitos, de modo que estes
últimos sejam descartados para permitir
um acesso objetivo ao texto, isto é, a
confrontação da história efetual do texto
com a própria tradição do intérprete
significará tirar toda força ao falso precon-
ceito, eliminando-o.

Resumindo, a pré-compreensão, cons-
tituída por preconceitos, será a condição
prévia para a compreensão de um texto, ou
seja, o “pano de fundo” (background) que
permitirá compreender. Nesse sentido,
cada vez que um texto seja compreendido,
a pré-compreensão se modificará. Cada
nova leitura de um texto será diferente,
não  necessariamente melhor, senão sim-
plesmente diferente, devido não só a que
a pré-compreensão se modifica a cada
leitura, senão que a própria história efetual
do texto é, por sua vez, modificada23.

Mas essa nova teoria hermenêutica não
propõe como suficiente o saber prévio do
sentido original do texto para a sua
aplicação posterior. Isso seria igual a
esquecer a tensão existente entre o sentido
original e o atual. Não existe uma compre-
ensão originária e logo uma aplicação. O
intérprete incorpora sua própria situação
histórica na compreensão histórica do
texto, configurando, só nesse momento, o
“sentido originário”. Um texto não existe
autonomamente, independente de uma
interpretação, senão que precisa do intér-
prete para ter “vida”. O círculo hermenêu-
tico implica um processo circular entre a
tradição do intérprete e a do texto; não é
possível falar de uma reconstrução do
passado como passado, porque signifi-
caria entender a compreensão como era
entendida no século XIX, significaria não
reconhecer a sua natureza ôntica refletida

na participação essencial do intérprete. Por
outro lado, pretender que o intérprete pos-
sa realizar uma interpretação absolutamen-
te objetiva ou pura de um texto, isto é, que
possa reconstruir o seu sentido originário,
significa não ter entendido nem percebido
a historicidade de toda compreensão (a his-
tória efetual do texto), nem que os precon-
ceitos do intérprete estão inseridos, quei-
ra-se ou não, no processo interpretativo,
“uma compreensão, por mais controlada
que seja, não consegue simplesmente ul-
trapassar os vínculos da tradição do intér-
prete”24. Aliás, o texto é irrepetível até mes-
mo para o próprio autor-produtor desse
texto, porque do próprio pensamento e das
idéias, uma vez elaboradas e concluídas,
somos intérpretes25.

A verdade de um texto não estará na
submissão incondicionada à opinião do
autor nem só nos preconceitos do intér-
prete, senão na fusão dos horizontes de
ambos, partindo do ponto atual da história
do intérprete que se dirige ao passado em
que o autor expressou-se. O intérprete não
realiza apenas uma atividade “reprodu-
tiva” do texto, senão que o atualiza de
acordo às circunstâncias do momento, por
isso fala-se do seu labor “produtivo”26.  A
importância da teoria hermenêutica de
Gadamer é ter demonstrado que toda
interpretação é a compreensão atual do
passado.

O problema que surge é determinar se
é possível falar de uma verdadeira com-
preensão. Isto é, se a compreensão tem
uma natureza ontológica e depende
essencialmente da participação do intér-
prete, cuja tradição faz parte da interpre-
tação do texto, questiona-se como é
possível um dever ser da verdade da
hermenêutica.

Gadamer retoma o pensamento aristo-
télico sobre o saber moral, definido como o
saber que se refere ao próprio sujeito
conhecedor e o relaciona à sua atividade
humana, para aplicá-lo às ciências do
espírito cujo objeto não é saber algo alheio,
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senão saber sobre “si mesmo”, sobre algo
próximo e comprometedor, “...las ciencias
del espíritu forman parte más bien del saber
moral. Son ‘ciencias morales’. Su objeto es el
hombre y lo que éste sabe de sí mismo”27.

O saber moral, segundo Aristóteles, é
uma autoconstrução da pessoa. “El hombre
se convierte en tal sólo através de lo que hace y
como se comporta”28. O “melhor” do homem
somente se manifesta na concretização da
situação prática na que se encontra; dessa
maneira, o saber moral do intérprete deve
compreender o que essa situação exige
dele29. A sabedoria moral implica um “bom
senso” (phrónesis) que permite distinguir
o eqüitativo, ou seja, o que está de acordo
com a verdade. Gadamer usará essas idéias,
mas, para aplicá-las a sua teoria herme-
nêutica, assim, o “bom senso” será o
equivalente ao juízo compreensivo, onde
compreender é “sentir” o “alheio” como se
fosse “nosso”, num caso singular. O dever
ser da verdade numa ciência do espíri-
to será, assim, igual ao “bom senso” do
saber moral.

 Por outra parte, se a hermenêutica é
uma experiência dialética, na qual a
experiência é simplesmente a manifes-
tação da finitude do “estar ali”, e o diálogo,
entre a tradição do intérprete e história
efetual do texto, é conseqüência de seu
caráter de fenômeno moral, a verdade
“acontecerá”, então, no encontro entre
“sujeito” e “objeto”, na mediação entre o
presente e o passado, cuja distância não é
um vazio, mas a presença dos efeitos, isto
é, da tradição.

O diálogo com o passado é uma atitude
de “abertura” ao outro, é a disponibilidade
de aceitar sua “verdade”, porém não é
uma relação de domínio, senão um “mutuo
escuchar”30. A estrutura dessa abertura é
de uma lógica de perguntas, em que o
intérprete interroga ao texto, o qual, por
sua vez, oferece diversas respostas. Dessa
maneira, pode-se afirmar que: “lo que autor
pretendia decir en el texto (la mens auctoris)
es um sector muy pequeño y de inferior valor

a lo que aporta sobre este texto la experiencia
actual del mismo”31.

Por último, Gadamer ressalta o papel
essencial da linguagem no âmbito da sua
teoria hermenêutica, pois constitui a
mediação total da experiência do ser, “é
assim que a linguagem passa a ser –
historicamente – a estrutura ontológica
desse ser histórico que é o homem, ser
dialógico por natureza”32. A linguagem é
primariamente o mundo interpretado pelo
homem, é o acontecimento interpretativo
da realidade. A lingüística oferece o meio
de universalizar nossa razão histórica,
estética ou jurídica, isto é, o meio de aceder
a uma teoria geral da interpretação. Dessa
maneira, Gadamer propõe uma hermenêu-
tica universal que abrange toda relação do
homem com o mundo, “el lenguaje es un
centro en el que se reúnen el yo y el mundo, o
mejor, en el que ambos aparecen en su unidad
originaria”33. A linguagem não é apenas
um instrumento pelo qual compreendemos,
senão a estrutura ontológica desse ser
histórico, “un ser que se comprende es
lenguaje”34. A teoria da ontologia herme-
nêutica converte-se também numa onto-
logia lingüística.

3. A hermenêutica jurídica de Gadamer
No seu livro “Verdade e Método”,

Gadamer desenvolve, também, uma her-
menêutica jurídica, pois nela encontra o
modelo de relação entre o passado e o
presente que procurava para as ciências
do espírito35.

A função normativa do Direito é
regular os comportamentos dos cidadãos
e das instituições da vida social, sendo
indispensável a compreensão interpreta-
tiva da norma, “interpretar normas es
regular comportamentos”36. Mas a com-
preensão do Direito só será possível por
meio da aplicação da norma a uma situação
jurídica concreta, “comprender es, entonces,
un caso especial de la aplicación de algo
general a una situación concreta y determi-
nada”37. Isso devido a que as situações que
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acontecem na vida social e que requerem a
sua regulamentação pelo Direito são
muitas e diferentes; assim, cada nova
situação irá requerer uma nova aplicação
da norma, pois a sua generalidade e sua
historicidade impedem uma aplicação
imediata. No Direito, não existe um
processo interpretativo independente da
aplicação da norma, já que só nesse
momento é possível compreender todo o
seu sentido, é ali que se fundamenta sua
validade38. Compreensão, interpretação e
aplicação não são três momentos autôno-
mos, mas interdependentes. A autonomia
interpretativa só existiria se se entendesse
a aplicação jurídica como uma simples sub-
sunção da norma ao caso concreto, afasta-
da da sua historicidade.

Gadamer resgata a importância da com-
preensão histórica, mas adverte que é ape-
nas um meio39.

A compreensão histórica da norma
pretende renovar a sua efetividade histó-
rica em relação a uma nova situação, e não
simplesmente reconstruir a intenção
original do legislador, atitude que seria
igual a tentar reduzir os acontecimentos
históricos à intenção dos protagonistas. A
historicidade da norma, igual a em qual-
quer outro texto, não é uma restrição a seu
horizonte, senão que, pelo contrário, a
condição que permite sua compreensão.
No Direito, essa condição se manifesta por
meio do vínculo que existe entre a pessoa
obrigada e a norma, vínculo que afeta a
todos por igual, e não faz da lei uma
propriedade pessoal do legislador40.

A real finalidade da hermenêutica
jurídica é “encontrar o Direito” (seu
sentido) na aplicação “produtiva” da
norma, pois a compreensão não é um
simples ato reprodutivo do sentido origi-
nal do texto, senão, também, produtivo41.
O processo hermenêutico, cuja estrutura
é circular, exigirá que o intérprete perma-
neça aberto para “escutar” a mensagem
da norma, a que, por sua vez, procederá
como se estivesse respondendo a uma

pergunta daquele. Esse movimento circu-
lar faz com que a norma “fale” mais,
enquanto mais clara seja a pergunta, e, por
outro lado, permite que o intérprete
acrescente cada vez mais sua pré-compre-
ensão à interpretação, enquanto maior
seja o significado que a norma “revele”.
Isso implica que nenhum intérprete pode
pretender reconstruir a intenção do
legislador sem assumir que sua própria
pré-compreensão faz, por sua vez, parte
desse processo interpretativo, produzindo
a cada nova leitura um novo sentido,
“nunca se resaltará suficientemente que la
interpretación es una nueva lectura de las
normas jurídicas y que cada caso será una
nueva aplicación, algo como si el derecho
reverdeciera cada vez que es aplicado o
cumplido”42; por outra parte, também não
poderá esquecer-se da história efetual da
norma, isto é, da sua tradição. Dessa
maneira, não se pode falar de uma “ver-
dade” na interpretação, como se fosse um
conhecimento fixo ou pré-existente à
compreensão, mas se trata de uma “ver-
dade” construída dialógica, consensual e
procedimentalmente. Segundo Gadamer,
a verdade, “se desplaza insensiblemente al
ámbito de la situación del sujeto investigador
y de las finalidades de la misma ciencia”43. A
pretensão reguladora de uma norma deve
ser entendida como o início de todo um
processo interpretativo e aplicativo.

4. O papel do juiz segundo a
hermenêutica de Gadamer

A aplicação do Direito é sem dúvida
um dos temas mais discutíveis no mundo
jurídico, pois surge diante de nós o cons-
tante conflito entre a justiça e a segurança
jurídica. Por um lado, a justiça que obriga
o juiz a encontrar a solução correta do caso
concreto e, por outro lado, a segurança do
ordenamento que o sujeita à lei positiva.

O paradigma positivista de inícios
deste século caraterizou-se por seu rígido
formalismo e pela ausência de qualquer
fundamento teórico-filosófico, exigindo,
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assim, a sujeição do juiz a critérios estri-
tamente formalistas na aplicação da lei,
prescindindo dos condicionamentos sociais,
culturais ou éticos do seu meio. A segurança
jurídica tinha evidentemente a primazia.

Já no período pós-guerra, essa posição
foi duramente questionada, surgindo uma
clara reação contra os dogmas da sujeição
absoluta do juiz à lei positiva, assim como
da concepção mecânica da aplicação do
Direito. Desde um aspecto político, foi
questionado o “culto” dos sistemas totali-
tários a uma legalidade positiva, que
exigiram a submissão do juiz a conteúdos
de qualquer tipo de legislação positiva. No
aspecto teórico, questionou-se a tese que
propugnava a simples subsunção do
Direito ao caso em particular, o que só
poderia ser aceito se se entendesse que a
norma tem um único significado, autêntico
e definitivo44.

Esta última posição tem adquirido cada
vez mais força, surgindo diversas teses que
resgatam o verdadeiro papel do juiz na
aplicação do Direito. Entre elas, temos a
teoria hermenêutica de Gadamer, que
propõe o seguinte:

O juiz é, antes de mais nada, um intér-
prete, pois, para aplicar o Direito, deve,
em primeiro lugar, compreender a norma,
“la interpretación no es un acto complemen-
tario y posterior al de la comprensión, sino
que comprender es siempre interpretar,y en
consecuencia la interpretación es la forma
explícita de la comprensión”45. Compre-
ensão, interpretação e aplicação não são
três momentos independentes, senão que
formam parte de um processo unitário; a
aplicação é tão essencial e integral como
as outras duas46. Assim, uma norma
adquire todo o seu sentido apenas quando
é aplicada, pois só nesse momento é que
sua validade pode ser avaliada, “lo que es
justo no se determina por entero con indepen-
dencia de la situación que me pide justicia”47.

Porém, como Gadamer refere, o justo
também está determinado, com certo
sentido absoluto, nas leis ou nas regras de

comportamento gerais da moral (embora
não codificadas, estão determinadas e têm
caráter vinculante). Nesse sentido, o juiz
tem de usar o seu “bom senso” (phrónesis)
para a correta aplicação da norma, o que
implica abandonar o velho paradigma
positivista da subsunção para assumir o
que é mais importante: a procura de um
Direito melhor. Assim, quem aplica a
norma em uma situação concreta poderá
estar obrigado, seguramente, a fazer
concessões a respeito da lei, não porque
não seja possível fazer algo melhor, senão
porque, de outro modo, não seria justo48.
Aristóteles chamou isso “eqüidade”, que
significa correção da lei; por outra parte,
mostrou que toda norma se encontra em
uma tensão necessária a respeito da
concretização do atuar, porque é geral e
não pode conter em si a realidade prática
em toda sua concretude, “la ley es siempre
deficiente, no porque lo sea en sí misma sino
porque frente a la ordenación a la que se
refieren las leyes, la realidad humana es
siempre deficiente y no permite una aplicación
simple de las mismas”49.

As situações da vida social que pre-
cisam de uma regulamentação normativa
são inúmeras e, sobretudo, diferentes. Isso
é uma realidade que todo aquele que
pretenda aplicar o Direito tem de reco-
nhecer e ter presente. As circunstâncias
mudam e, em conseqüência disso, a função
normativa da lei tem de determinar-se e
adequar-se a elas. Para uma correta
adequação do sentido da lei, será preciso,
em primeiro lugar, conhecer o seu sentido
originário, mas apenas como um meio de
reflexão das mudanças históricas, que
permite distinguir o sentido original da
aplicação atual50. O juiz deverá responder
à “idéia jurídica” (sentido originário) da
lei confrontado-a com o presente, procu-
rando o seu significado jurídico, e não o
histórico, pois o seu objeto é a criação do
Direito, a que tem de ser entendida juridi-
camente, e não historicamente51.
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No ordenamento jurídico, está presente
a idéia de que a sentença do juiz não pode
obedecer a arbitrariedades, mas tem de ter
em consideração a justiça do conjunto; aliás,
qualquer pessoa está capacitada para pon-
derar o justo no caso concreto. Nisso con-
siste a segurança jurídica de um estado de
Direito. Todos podem prever corretamente
qual será a decisão do juiz sobre a base das
leis vigentes, porém também será necessá-
rio conhecer o judiciário e todos o que o
determina52.

No atual estado de Direito, pode-se
concluir, então, que o juiz não está mais
submetido à literalidade da lei, mas,
também, não pode atuar à margem de
qualquer vínculo, porque, na medida em
que cria Direito, deve permanecer dentro
dos limites que a correta compreensão e
interpretação da norma, na sua aplicação
em um caso concreto, impõe-lhe.
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A Emenda Constitucional nº 3, de 17
de março de 1993, alterou a redação do art.
102, introduzindo, em seu § 1º, a ARGÜIÇÃO

DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.
Posteriormente, a Lei nº 9.882, de 3 de
dezembro de 1999, estabeleceu normas
sobre o processo e julgamento desta
argüição. O novo instituto apresenta as
seguintes características legais:

- foro: Supremo Tribunal Federal
(art. 1º, caput);

- trata-se de medida que tem por objeto
EVITAR OU REPARAR LESÃO A PRECEITO FUNDAMEN-
TAL, RESULTANTE DE ATO DO PODER PÚBLICO

(art. 1º, caput);
- também cabe quando for relevante o

fundamento da controvérsia constitucional
sobre lei ou ato normativo federal, estadual
ou municipal, INCLUÍDOS OS ANTERIORES À CONS-
TITUIÇÃO (art. 1º, parágrafo único, inciso I);

- legitimidade ativa: mesmo elenco da
ADIN (art. 103, C.R.) = art. 2º, I;

- Procurador-Geral da República: pela
redação remanescente do § 1º do art. 2º ,
uma vez que o inciso II foi vetado, pode
ser acionado o PGR, que decidirá sobre o
cabimento de seu ingresso em juízo;

- não será admitida quando houver
qualquer outro meio eficaz de sanar a lesivi-
dade (art. 4º, § 1º);

- do indeferimento da inicial caberá
agravo de instrumento (embora a Lei men-
cione apenas agravo ), no prazo de 10 dias
(art. 4º, § 2º);

Alguns apontamentos sobre a argüição de
descumprimento de preceito fundamental
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- medida liminar: por decisão de maio-
ria absoluta (6 ministros) = art. 5º e em caso
de extrema urgência ou perigo de lesão grave,
ou, ainda, em período de recesso, poderá o
relator conceder a liminar, “ad referendum”
do Tribunal Pleno (art. 5º, § 1º);

- medida liminar: entre outras hipóte-
ses, poderá consistir na determinação de que
juízes e tribunais SUSPENDAM o andamento de
processo ou os efeitos de decisões judiciais,
ou de qualquer outra medida que apresente
relação com a matéria objeto da argüição
de descumprimento de preceito fundamen-
tal, salvo se decorrentes da coisa  julgada
(art. 5º, § 3º);

- após a apreciação do pedido de
liminar, solicitação de informações às
autoridades responsáveis, num prazo de
10 dias (art. 6º);

- possibilidade de audiência de pessoas
com experiência e autoridade na matéria
(art. 6º, § 1º);

- possibilidade de sustentação oral e
juntada de memoriais, por requerimento
dos interessados no processo (art. 6º, § 2º);

- Ministério Público: não tendo formu-
lado a argüição, vista do processo ao MP
por 5 dias, após o decurso do prazo para
informações (art. 7º, parágrafo único);

- quorum de decisão: pelo menos dois
terços dos ministros (art. 8º);

- fixação de interpretação: julgada a
ação, far-se-á comunicação às autoridades ou
órgãos responsáveis pela prática dos atos
questionados, FIXANDO-SE AS CONDIÇÕES E O

MODO D E INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO

PRECEITO FUNDAMENTAL (art. 10);
- efeitos: a decisão terá eficácia contra

todos e efeito vinculante relativamente aos
demais órgãos do Poder Público  (art. 10, § 3º);

- possibilidade de declaração incidental
de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo: nesses casos, tendo em vista
razões de segurança jurídica ou de excepcional
interesse social, poderá o Supremo Tribunal
Federal, por maioria de dois terços de seus
membros, RESTRINGIR OS EFEITOS DAQUELA

DECLARAÇÃO O U DECIDIR QUE ELA SÓ TENHA

EFICÁCIA A PARTIR DE SEU TRÂNSITO EM JULGADO

OU DE OUTRO MOMENTO QUE VENHA A SER FIXADO

(art. 11);
- irrecorribilidade: a decisão julgando

procedente ou não o pedido é irrecorrível,
não cabendo ação rescisória (art. 12);

- caberá reclamação (v. RISTF) contra
descumprimento da decisão (art. 13).

O cerne da matéria contida na argüição
gira em torno do conceito de preceito
fundamental decorrente da Constituição. A
princípio, a delimitação da extensão do
conceito poderia ser fixada considerando-
se apenas as normas previstas nos artigos
1º a 17 do texto constitucional, abrangendo
os princípios fundamentais (artigos 1º a 4º)
e os direitos e garantias fundamentais
(artigos 5º a 17).

Tal interpretação, a par de partir da
literalidade normativa, estaria condenada
a estreitar sobremaneira o conteúdo do
conceito, em detrimento da ratio do
dispositivo e da matéria sob sua proteção.

 Nesse ponto, avulta a idéia de funda-
mentalidade, que qualifica os preceitos em
que está fundada a argüição. Termo
associado aos direitos fundamentais, seu
conteúdo refere-se, segundo a designação
de R. Alexy1, a matérias decisivamente
constitutivas das estruturas básicas do
Estado e da sociedade.

José Afonso da Silva2, também exami-
nando os direitos fundamentais, entende
o qualificativo significando que se trata de
situações jurídicas sem as quais a pessoa
humana não se realiza, não convive e, às
vezes, nem mesmo sobrevive; fundamentais
“do homem” no sentido de que a todos, por
igual, devem ser, não apenas formalmente
reconhecidos, mas concreta e materialmente
efetivados. Assim, direitos fundamentais do
homem significa direitos fundamentais da
pessoa humana  ou direitos humanos fun-
damentais (v. C.R./88, Título II e caput, in
fine, art. 17, nesse sentido). De toda sorte,
a expressão direitos fundamentais do homem
não deve ser entendida como esfera
privada em contraposição à atividade
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pública, como simples limitação do Estado,
mas limitação imposta pela soberania popular
aos poderes constituídos do Estado que dela
dependem (citando Pérez Luño).

Apreciando a mesma matéria (direitos
fundamentais), outros autores (Pérez
Luño, Peces-Barba), com pequenas dife-
renças, referem-se a exigências de digni-
dade, liberdade e igualdade da pessoa
humana, enfatizando o desenvolvimento
integral dos indivíduos.

Essas abordagens acerca da fundamen-
talidade podem ser aplicadas aos denomi-
nados preceitos fundamentais a que se
referem os termos contidos no § 1º  do
art. 102, C.R.

Inicialmente, observe-se que não cabe
aqui a discussão, relativa exclusivamente
aos princípios, se abrangeria as espécies
explícitas e implícitas: tratando-se de
preceito, refere-se unicamente às normas
positivadas no texto constitucional. A
despeito disso, o dispositivo está redigido
de maneira a que preceito se relacione ao
termo decorrente, palavra que se refere à
ação de originar, derivar, expressão mais
adequada aos princípios que às regras.

A fundamentalidade, que caracteri-
zaria tais normas, pode ser entendida como
dotada das seguintes particularidades:

a) refere-se a normas que se reportam
às estruturas básicas do Estado Democrá-
tico de Direito que, embora estejam
concentradas nos artigos 1º  a 17, não se
exaurem nesse elenco;

b) abrange, também, normas que dis-
ponham sobre estruturas básicas da
sociedade, como família, educação, cultura
e outras.

Partindo desse esboço, os preceitos fun-
damentais podem ser divididos em duas
espécies:

1ª - de natureza subjetiva, quando se
referem a direitos que estão relacionados
à dimensão dos indivíduos, protegendo
valores que consagram a vida, a liberdade
e a dignidade;

2ª  - de natureza objetiva, quando seu
conteúdo refere-se ao interesse da coleti-

vidade e da sociedade, enfim, a valores que
expressam a generalidade do interesse
público.

Posta dessa maneira, a extensão da fun-
damentalidade, como característica das
normas que traçam a estrutura básica do
Estado Democrático de Direito e da
sociedade, poderia ser questionada, pois
abrangeria praticamente todo o texto
constitucional. Ao que se contrapõe o
seguinte argumento: nem todas as normas
constitucionais que dispõem sobre a
estrutura do Estado Democrático de
Direito e da sociedade são normas básicas
ou, de outra forma, apenas as normas
concernentes à estrutura básica  do Estado
e da sociedade se amoldam ao perfil de
preceitos fundamentais.

Essa caracterização invoca a etimo-
logia do qualificador fundamental , no que
significa base, alicerce, suporte sobre o que
se edifica toda a estrutura subseqüente.
Dessa forma, a tarefa do intérprete, em
cada caso, seria identificar no universo
normativo constitucional se a norma que
contempla refere-se à estrutura do Estado
ou da sociedade. Como segundo passo,
deve verificar se tal norma afigura-se de
base para a estrutura a que se refere.

Aqui, a questão se cruza com o conceito
de constituição material: apenas confi-
guram preceitos fundamentais aqueles
que contêm normas estruturais do Estado e
da sociedade nos seus aspectos fundamen-
tais3, ou seja, questões de natureza macro-
estrutural, de anatomia do Estado e da
sociedade, configurando a pauta mínima do
texto constitucional, como normas nucleares
de todo o edifício normativo estatuído na
Constituição. Assim, normas básicas da
organização do Estado, de formas e de
exercício do poder, normas assecuratórias
de direitos individuais, coletivos e sociais
integram, necessariamente, a categoria.

Assim, por exemplo, em relação à
organização do Poder Judiciário, configura
preceito fundamental, espelhando norma
básica de sua estruturação, o contido no
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art. 92, dando conta dos órgãos daquele
Poder do Estado. Entretanto, o contido no
art. 93, que descreve o conteúdo específico
do Estatuto da Magistratura4, embora
configure dispositivo relativo à estrutura
do Judiciário, não se insere no rol de norma
de base, de preceito fundamental, inclusive
por ser, todo ele, composto de matéria
infraconstitucional.

A nova medida tem alguns pontos de
semelhança com a ação direta de incons-
titucionalidade, como o elenco de figuras
com legitimidade ativa (art. 103, C.R.) e a
declaração de inconstitucionalidade de lei
ou ato normativo. Entretanto, dela fun-
damentalmente difere por ter cabimento
de forma preventiva (evitar lesão a
preceito fundamental) ou corretiva (para
reparar a lesão provocada a esse preceito),
dirigindo-se contra ato do Poder Público.

Enquanto a ADIN busca expurgar do
ordenamento jurídico, por meio da decla-
ração de inconstitucionalidade, lei ou ato
normativo contrário à Constituição, a
argüição também poderá promover tal
efeito, embora não seja seu objeto prin-
cipal. A abrangência dos efeitos da decla-
ração, em ambos os casos, poderá ser
restringida por maioria de dois terços dos
ministros do STF.

Os termos do caput do art. 1º  da Lei
nº  9.882/99 especificam o conteúdo da
argüição de descumprimento preceito fun-
damental, diferenciando-o em relação à
ação direta de inconstitucionalidade, ao se
referir a ATO DO PODER PÚBLICO.

A despeito de algumas divergências, a
noção de poder  em direito público guarda
a idéia de parcela da soberania do Estado
que é transferida a um órgão ou entidade,
justificando e legitimando a imposição de
decisões de ordem política e ações de
natureza administrativa.

A expressão poder público, apesar de sua
extensão, tem conteúdo definido no orde-
namento jurídico a partir da idéia de
autoridade de dominação, sentido em que se
apresenta como “delegada” do próprio

Estado. Desse conceito decorre a significação
de “poder” como “competência” ou “função
autorizada”, que se atribui ao órgão, dentro
da jurisdição que lhe é traçada. Em face dessa
“delegação”, cada poder constituído por um
órgão desempenha ou exerce a “soberania
nacional”5.

Ainda nessa vertente, o poder em
direito público apresenta dois sentidos: a)
como órgão ou autoridade constituída para
concretizar as finalidades estatais, exer-
cendo as funções que lhe são atribuídas
pela norma jurídica, sendo seu conjunto
denominado poder público; b) como função
a ser exercida pela autoridade ou órgão,
expressando sua competência6.

Assim, os atos do poder público a que
se refere a norma legal alcançam um
amplo leque de atividades e autoridades,
inclusive as de natureza jurisdicional.
Nessa perspectiva, a argüição de descum-
primento de preceito fundamental cobre
um campo não abrangido pela ação direta
de inconstitucionalidade, que ataca
apenas leis ou atos normativos federais ou
estaduais.

Dessa forma, na matéria em que couber
a argüição de descumprimento de preceito
fundamental, também caberá a ação direta
de inconstitucionalidade; mas, quando a
pretensão consistir em evitar ou reparar
lesão oriunda de descumprimento daquele
preceito fundamental, não caberá ADIN,
pois esta somente pode ser ajuizada contra
lei ou ato normativo federal ou estadual
(art. 102, inciso I, alínea “a”) em face de
qualquer norma constitucional, buscando
sua expulsão do ordenamento jurídico,
enquanto a argüição é pertinente apenas
a preceitos fundamentais, à procura de
prevenção ou reparação de lesão.

Em face disso, parece que o disposto no
§ 1º do art. 4º  da Lei nº 9.882/99 ainda
causará grandes polêmicas. Com efeito,
assim dispõe a norma: Não será admitida
argüição de descumprimento de preceito
fundamental quando houver qualquer outro
meio eficaz de sanar a lesividade. Ora, pelo
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âmbito de sua abrangência, caberá ADIN
sempre que uma lei ou ato normativo
federal ou estadual ferir qualquer  disposi-
tivo constitucional, seja ele veiculador de
preceito fundamental ou não, lembrando
aqui a distinção entre texto da norma  (seu
sinal lingüístico) e norma (o que se revela, se
designa)7. Assim, a lei ou o ato poderá pro-
vocar lesividade a preceito fundamental
mas ser objeto de argüição e não de ADIN.
Nesse caso, será aplicado o § 1º do art. 4º?

A resposta parece estar justamente no
objeto dos dois institutos, em que reside a
diferença. Enquanto a ADIN busca expur-
gar do ordenamento jurídico, por meio da
declaração de inconstitucionalidade, lei ou
ato normativo contrário à Constituição, na
argüição, o que se objetiva é a prevenção
ou reparação da lesão a preceito fun-
damental ao questionar seu descumpri-
mento. Portanto, o que norteia a opção por
um instituto ou outro é a pretensão que se
almeja. O fato de a argüição comportar a
declaração de inconstitucionalidade de lei
ou ato normativo que agride dispositivo
constitucional (art. 11, Lei nº 9.882/99)
não interfere nessa diferenciação.

Assim, quanto ao objetivo, deve ser
entendido que a ADIN busca apenas a
expulsão da lei ou ato inconstitucional do
ordenamento jurídico, enquanto a argüi-
ção, com a declaração de inconstituciona-
lidade, destina-se a pedidos de natureza
preventiva e corretiva em relação aos
preceitos fundamentais, buscando mais
que o expurgo da norma. Essa conclusão
destaca-se dos termos em que a Lei atribui
a possibilidade de concessão de medida li-
minar para a suspensão do andamento de
processos ou a suspensão dos efeitos de
decisões judiciais e ainda da suspensão de
qualquer outra medida que apresente
relação com a matéria objeto da argüição,
salvo as decorrentes da coisa julgada
(art. 5º, § 3º), uma vez que esta é atacável
apenas pela via rescisória. Quer dizer, as
conseqüências da declaração de inconsti-
tucionalidade na argüição são mais espe-

cíficas, pois geradoras, também, daquelas
possibilidades de suspensão.

Os termos do art. 10 da Lei nº 9.882/99
também levam a essa conclusão: no julga-
mento do mérito, serão fixadas as condi-
ções e o modo de interpretação e aplicação
do preceito fundamental, ou seja, a decisão
preocupar-se-á mais com a fixação do
conteúdo do preceito fundamental do que
com os termos da inconstitucionalidade da
lei ou ato violador.

Nesse ponto, cabe perguntar se o
mandado de segurança poderia fazer
prevenir ou corrigir a lesão, trancando,
então, o caminho para o ajuizamento da
argüição. Embora a noção de direito
líquido e certo esteja fixada com certa
firmeza pela doutrina e pela jurisprudência,
em tese não se afasta a hipótese de haver
dúvida quanto ao cabimento de um ou
outro remédio constitucional, afigurando-
se como único norteador a noção de
preceito fundamental: caberia a argüição
apenas em relação a este, embora, nesse
caso, possa, sem embargo, ser escolhida a
via mandamental.

Contudo, o grande diferencial da nova
medida está contido na previsão do art. 1º,
parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.882/
99: Caberá também argüição de descumpri-
mento de preceito fundamental: I – quando for
relevante o fundamento da controvérsia cons-
titucional sobre lei ou ato normativo federal,
estadual ou municipal, incluídos os anteriores
à Constituição.

Primeiramente, inclui o âmbito muni-
cipal nos embates entre leis e atos contrá-
rios à Constituição, o que está vedado no
prisma da ADIN consoante farta jurispru-
dência do STF 8, embora essa inclusão seja
específica e exclusivamente em relação
aos preceitos fundamentais. Por outro
lado, admite que sejam questionados atos
do Poder Público anteriores ao advento do
texto constitucional em vigor, dando
grande extensão ao seu alcance, não mais
adstrito à esfera da vigência da Consti-
tuição, como na ADIN, também como
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assentado pelo STF9. Contudo, a efetivação
dessas possibilidades dependerá de como
o Supremo Tribunal Federal entenderá o
sentido de relevante fundamento da contro-
vérsia constitucional, como previsto na
norma.

A decisão de mérito na argüição tem
eficácia erga omnes e efeito vinculante em
relação aos demais órgãos do Poder
Público, como dispõe o art. 10, § 3º, da Lei.
Diferentemente da ADC, cujo efeito
vinculante está previsto no próprio texto
constitucional (art. 102, § 2º), a vinculati-
vidade das decisões definitivas de mérito
na argüição está prevista na norma infra-
constitucional, abrindo caminho para o
questionamento da constitucionalidade
desta disposição.

A questão do efeito vinculante na ação
declaratória de constitucionalidade foi
amplamente debatida quando da trami-
tação do projeto que se transformou na EC
nº 3, de 17 de março de 1993, inserindo o
instituto no texto constitucional. Naquela
oportunidade, em que pese o entendimento
em contrário posteriormente firmado pelo
STF, destacou-se a inconstitucionalidade
da medida por afrontar o princípio da
separação dos Poderes (art. 2º), uma vez
que coloca o STF no plano de cooperador
na formulação de normas gerais e abstra-
tas10, o contraditório (art. 5º, inciso LV), o
devido processo legal (art. 5º, inciso LVI),
o duplo grau de jurisdição, o direito de
acesso ao judiciário (art. 5º, inciso XXXV)
e o juiz natural (art. 5º, inciso LIII), dentre
outros argumentos relacionados à matriz
romano-germânica do nosso sistema
jurídico e ao perfil autoritário do instituto11.

A despeito disso, o efeito vinculante foi
introduzido no sistema constitucional
vigente com a chancela do guardião da
Constituição. Contudo, no caso da argüi-
ção de descumprimento de preceito fun-
damental, a atribuição de vinculação à

decisão de mérito é dada por norma de
escalação infraconstitucional, manejando
matéria de essência constitucional.

Por conferir tão grave atributo a tais
decisões, a matéria da vinculação é de
competência constitucional, por consubs-
tanciar característica básica e atípica
(quer dizer, extraordinária) do próprio
sistema judicial, configurando, não sem
certa ironia, preceito fundamental. Logo, por
esse prisma, a atribuição de vinculativi-
dade às decisões definitivas na argüição
de descumprimento de preceito fun-
damental parece estigmatizada pela má-
cula da inconstitucionalidade material.

Enfim, tratando de matéria de ordem
pública, acredito que se aplicam também
à argüição de descumprimento de preceito
fundamental as mesmas regras perti-
nentes à ADIN e à ADC em relação à pres-
crição e à decadência, que não a alcançam.

Notas
1 Apud CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitu-

cional. 5.ed. Coimbra : Almedina, 1991. p. 509-510.
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3 CANOTILHO, op.cit., p. 69.
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Eros Roberto. Efeito vinculante e totalitarismo. Folha de
São Paulo 22-11-98 – 1 º Cad. Tendências e Debates. p. 3.
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       1. Introdução

O processo de globalização multidi-
mensional descrito por Viola1 é uma fonte
inesgotável de disparidades políticas,
econômicas e sociais entre atores do
sistema internacional porque trouxe
novas oportunidades que apenas os atores
mais capacitados poderão aproveitar,
notadamente no comércio exterior. Por
isso tanta insistência da mídia e dos inte-
lectuais sobre os “marginalizados” ou
“excluídos” dos benefícios da globalização2.

Com efeito, o sistema internacional
tem-se caracterizado por disparidades
flagrantes de poder, segurança e riqueza
entre Estados e dentro deles, contexto que
se tornou mais visível à medida que uma
quantidade crescente de valores, normas
e princípios estão sendo exigidos (por
todos) e impostos (por poucos) em nível
global. Portanto, a desigualdade, mesmo
mascarada pelo princípio de soberania,
permite que essa institucionalização das
relações internacionais seja realizada por
atores dominantes, tornando os outros
participantes meros destinatários das
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normas internacionais ou rule-takers3. Um
exemplo claro dessa dominação político-
jurídica foi a criação da OMC (Organi-
zação Mundial do Comércio) durante a
rodada Uruguai do GATT (Acordo Geral
sobre Tarifas e Comércio)4.

Em outros termos, o maior efeito do
processo de globalização foi acelerar e
aprofundar relações entre Estados e outros
atores desiguais, realçando suas diver-
gências em competitividade, tecnologia,
democracia e estabilidade política, e, com
isso, criar novos desafios urgentes aos
quais os atores não estavam preparados
para responder5.

Dessarte, a globalização tem contri-
buído para consolidar o poder dos Estados
fortes de capitanear a institucionalização
do cenário internacional, situação refor-
çada pela desigualdade tecnológica e,
recentemente, biotecnológica. Por exemplo,
quando o Parlamento Europeu adotou, em
maio de 1998, diretivas sobre biotecno-
logia sem dispositivos significativos
contra a biopirataria, dificultou o tra-
balho dos países “vítimas” (Brasil, Índia,
Madagascar) dessa prática nas nego-
ciações do Protocolo de Biossegurança6.

Nesse sentido, Rocher7 assinala que, em
um contexto de economia globalizada, o
paradigma de “segurança alimentar”
tende a substituir o velho paradigma de
“auto-suficiência” nacional, ou seja, o
Estado que mantiver uma agricultura
nacional pouco competitiva na exportação
está arriscado a endividar-se continua-
mente, sem conseguir resolver seus pro-
blemas. Isso porque a biotecnologia já é
parte importante do paradigma de com-
petitividade internacional.

Se a relação direta entre a globalização
e o aumento das disparidades múltiplas é
discutível, no que concerne às biotecno-
logias e à segurança alimentar, ao con-
trário, ela parece evidente. As fronteiras
se abriram nessas últimas décadas, ao
mesmo tempo em que os países menos
desenvolvidos não conseguem resolver

nem suas crises demográficas e muito
menos as econômicas. Essa instabilidade
põe em questão a noção de soberania
nacional de Estados que não são capazes
de garantir sua própria alimentação.
Ademais, que poder político terão para
aplicar o Protocolo de Biossegurança
recém-adotado?

Este artigo ambiciona analisar os
interesses em jogo no mercado mundial
dos alimentos geneticamente modificados
(OGM) para a agricultura, contrastando
o sucesso econômico das multinacionais
com o fracasso político das autoridades
públicas em tratar o problema, com um
enfoque especial para o caso brasileiro.
Finalmente, emerge a seguinte questão:
OMC ou Protocolo de Biossegurança, qual
mecanismo político-jurídico internacional
poderia evitar o risco de um contexto de
oligopólio biotecnológico?

2. Sucesso econômico e riscos
de duplo oligopólio

O sucesso econômico das multina-
cionais significa um provável oligopólio
em dois níveis. Por um lado, ele é nacional
com a entrada dos gigantes da química no
setor agroalimentar, criando os novos gene
giants  e as estratégias comerciais que eles
adotaram. Por outro lado, o risco de
oligopólio assume caráter internacional
devido à sua intensidade, trazendo quatro
riscos e quatro desafios jurídicos: político,
econômico, ambiental e sanitário. É de
bom alvitre ressaltar que o risco de
oligopólio por parte das sementeiras
multinacionais existe em função de sua
capacidade de fazer incidir mecanismos
de propriedade intelectual, sobre suas
sementes, segundo as normas interna-
cionais como as da UPOV ou da OMPI8,
enquanto simples agricultores são inca-
pazes de responder às exigências de
estabilidade e uniformidade para requerer
uma patente.

Evidentemente, a pesquisa em biotecno-
logias envolve pesados investimentos, o
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que conduz a uma estrutura de mercado
de grandes empresas pioneiras, em que
não há espaço para pequenos empresários.
E o mercado mundial dos transgênicos
para o setor agroalimentar tem crescido
de maneira fantástica. Mais de 27 milhões
de hectares foram plantados em 1998,
enquanto apenas 11 milhões em 1997 e 2
milhões em 19969. O mercado mundial de
biotecnologia está avaliado em 50 bilhões
de dólares, dos quais 30 bilhões só na
agricultura10.

Além dos lucros potenciais que tal
mercado oferece, outra de suas caracterís-
ticas é que ele é dominado por algumas
multinacionais. Segundo dados da Rafi
(Rural Advancement Foundation Interna-
tional), se as fusões anunciadas se concre-
tizarem, cinco gigantes (Aventis, Dupont,
Monsanto, Syngenta e Dow Chemical)
controlarão 68% do mercado mundial de
agroquímicos e 20% do comércio global de
sementes11.

Do sucesso de suas estratégias de
pesquisa científica e de comercialização
dos resultados12 poderá surgir o oligopólio
em escalas nacionais ou até internacional,
que põe em questão a segurança alimentar
em escala global. Consoante esclarece
Véronique Lorelle, somente dez empresas
de “ciências da vida” possuem 30% das
sementes do mercado mundial, trans-
gênicas ou não 13. Esse problema concerne
tanto aos agricultores e consumidores
nacionais quanto aos tomadores de decisão
em nível internacional.

A última especificidade desse comércio
de produtos da biotecnologia que será
analisada aqui é que ele pode trazer
riscos de natureza político-econômica e
ambiental-sanitária. Se os primeiros são
mais claros, a comunidade científica ainda
não conseguiu estabelecer a inocuidade
dos OGM para o meio ambiente e nem
para a saúde humana14.

A interdependência das políticas agrí-
colas nacionais torna-se mais intensa com
a questão da biotecnologia aplicada ao

setor agroalimentar. No ínicio dos anos 90,
as multinacionais começaram a apresen-
tar aos mercados norte-americano e
europeus seus produtos agrícolas trans-
gênicos, destacando suas vantagens rela-
tivas ao período de maturação, custo de
produção, resistência a herbicidas, valor
nutritivo, entre outros15.

Após milhões de dólares gastos com
pesquisas de transgênese, e cerca de duas
décadas de pesquisas, tornou-se vital para
elas “garantir” a venda da mercadoria. A
única solução foi então comprar empresas
que controlavam a distribuição de sementes
em diversos países. Ou seja, da produção
em laboratório até a venda, toda a cadeia
de distribuição, se fosse controlada, traria
um poder comercial formidável a uma
dezena de empresas que travam uma
concorrência acirrada entre si, em um
contexto de oligopólio. Cabe ressaltar que
esse início de “nova revolução agrícola”
teria sido menos combatido não fossem as
estratégias de implantação no mercado
dessas firmas produtoras, as quais subes-
timaram questões culturais, como a
desconfiança do consumidor nas suas
instituições de controle sanitário, o nível
de amadurecimento das suas instituições
de defesa, a consciência sobre direito à
informação, e os traumas recentes com a
falta de precaução das autoridades públicas
como a “síndrome européia da vaca
louca”, Creutzfeldt-Jakob, do sangue
contaminado (França), que causaram
centenas de mortes.

Todavia, a implantação dessas empresas
em diversos mercados nacionais nos
últimos anos criou novos desafios em nível
internacional. Essa demonstração de força
das empresas em face do resto do mundo
alarmou diversos setores da sociedade dos
dois lados do Oceano Atlântico, isso
porque os riscos que ela esboça implicam
pelo menos quatro dimensões: política,
econômica, ambiental e sanitária.

A primeira preocupação é política e
concerne à segurança alimentar da huma-
nidade inteira. Mesmo se os últimos dados



Revista de Informação Legislativa122

da FAO indicam que produzimos quase
30% a mais do que precisamos para nos
alimentar, calcula-se que mais de 1,2
bilhões (alguns autores chegam a dizer 2,7
bilhões16) de pessoas no mundo são subali-
mentadas e concentradas em alguns países,
notadamente no continente africano. Caso
as empresas multinacionais consigam
patentear produtos agrícolas a ponto de
tornarem dependentes os principais
produtores agrícolas do mundo, a segu-
rança alimentar dependeria ineluta-
velmente da boa vontade de empresas
privadas em permitir uma produção
agroalimentar suficiente17. Teriam acesso
à comida aqueles que pudessem pagar o
preço imposto pela “OPEP das sementes”,
formada por empresas privadas que
poderiam impor restrições da oferta para
controlar preços. Nessa hipótese, a margem
de manobra das autoridades políticas
seria reduzida em função dos direitos de
propriedade intelectual e da incapacidade
dos agricultores de apresentar alternativas
rápidas e satisfatórias sem a participação
das empresas sementeiras.

Em 1996, na Cimeira Mundial de
Alimentação sob a égide da FAO, decidiu-
se diminuir até 2015 para a metade o
número de pessoas subalimentadas no
mundo. Se depender da evolução política
do regime de biossegurança e de proprie-
dade intelectual, eles morrerão prova-
velmente é de fome. Outrossim, o grande
desafio é alimentar, mas o risco é também
de gestão da variedade de produtos
agrícolas em face do risco de erosão
genética que pode ser criado pela intro-
dução de sementes OGM nas lavouras
tradicionais18.

O segundo risco é econômico e social.
Nos Estados Unidos, onde o Congresso
resolveu diminuir subsídios aos agricul-
tores para que eles se adaptem às leis do
mercado, os casos de empresas familiares
falidas têm aumentado significativamente
nestes últimos anos, quando grandes
grupos entraram no setor agroalimentar

e de distribuição. O Canadá também segue
o mesmo caminho. Na União Européia
(UE), onde os agricultores são altamente
subvencionados e protegidos da concor-
rência, o mercado dos transgênicos é muito
menor e ainda não causou tais estragos.
Todavia, se os agricutores tornarem-se
dependentes exclusivos das sementeiras e
submissos às condições draconianas que
elas já começaram a impor (por exemplo:
escolha da safra, compra casada semente-
pesticida…), poderá haver uma ameaça
grave de desequilíbrio social no interior de
certos Estados, principalmente daqueles
onde a tensão de êxodo rural ainda é fonte
de problemas.

No Brasil, a questão é colocada primeiro
em termos de mercado, pelo seu grande
volume de produção e pela importância
da nossa exportação de grãos. O debate é
um exemplo claro das três funções princi-
pais da agricultura: garantir a segurança
alimentar nacional, trazer dólares para o
país e garantir empregos ligados ao meio
ambiente e à sua boa gestão. O Brasil é o
terceiro maior produtor mundial de soja e
seus maiores concorrentes já adotaram
sementes transgênicas: os Estados Unidos,
Argentina, Canadá, México e China. Mais
do que isso, uniram-se no Grupo de
Miami19 para negociar o Protocolo de
Biossegurança, e fizeram-no naufragar na
Colômbia em 1999.

Por enquanto, os agricultores brasi-
leiros são reféns da política caótica e
sabem que estão perdendo tempo sem
poder escolher o que plantar na próxima
safra. Na esperança de que a CTNBio
libere a soja RR, alguns contrabandeiam
sementes da Argentina, outros já desis-
tiram, e outros plantam escondido, cons-
cientes, no entanto, de que suas lavouras
poderão ser queimadas pela polícia. No
meio do tiroteio entre multinacionais e
ONGs, os brasileiros tentam-se mobilizar
por meio do IDEC, Greenpeace, SBPC e de
associações de agricultores ou coopera-
tivas rurais.
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Alguns Estados, como o Rio Grande do
Sul, apresentam uma visão diferente sobre
a agricultura e proíbem os transgênicos,
oferecendo outras alternativas aos agri-
cultores que já haviam adquirido essas
sementes20. A repercussão de tais medidas,
entre outras, foi a maior confiança dos
consumidores europeus – e conseqüente
preferência de compra – nos produtos dos
gaúchos.

A terceira ameaça é de origem am-
biental, fonte de intermináveis querelas ao
longo de todo mecanismo de tomada de
decisões relativo à liberação de OGM no
meio ambiente. Com efeito, o risco prin-
cipal é a “contaminação genética”, isto é,
que espécies nativas adquiram os genes
das espécies modificadas, colocando em
risco a perpetuação de espécies puras in
situ, a proliferação de insetos menos
sensíveis aos agrotóxicos21 e resultados não
esperados nos testes realizados. Outro
problema seria se plantas daninhas (ou
não) adquirissem imunidade a herbicidas
e bactérias, provocando graves desequilí-
brios em curtas cadeias alimentares no
primeiro tempo. Por enquanto, a comuni-
dade científica mundial ainda não san-
cionou a nocividade e nem a inocuidade
dos OGM vis-à-vis à biodiversidade, mas
já existe um consenso na União Européia
para a proibição de comercialização de
OGM com genes de bactérias, como o
milho Bt. Ademais, as poucas experiências
científicas publicadas tiveram efeitos
importantes na Europa, especialmente a
dos ratos alimentados com batatas trans-
gênicas e a das borboletas monarca, que
influenciou a decisão da Comissão Euro-
péia de suspender a homologação do
milho transgênico 22.

Importa destacar a falta de equilíbrio
entre as fontes de financiamento de
pesquisas pró e contra transgênicos. De
um lado, existe uma forte concentração de
empresas agroquímicas transnacionais
interessadas na comercialização desses
produtos e também em resultados favorá-

veis nas análises de impactos ambientais,
o que compromete a independência dos
especialistas envolvidos. Do outro, grupos
ambientalistas contrários aos transgênicos
incondicionalmente (com menores recursos,
mas também importantes). No meio,
entidades públicas e pesquisadores inde-
pendentes que procuram buscar resul-
tados mais neutros das conseqüências
prováveis dos produtos transgênicos.
Mesmo as entidades públicas com métodos
mais isentos são questionadas, como na
França, onde a análise para a liberação
intencional de um organismo geneti-
camente modificado no meio ambiente é
refeita pelos órgãos públicos e sem partici-
pação financeira das empresas interessadas.

Nesse contexto de desigualdade de
produção de informações neutras e con-
fiáveis, a existência de estudos pró-trans-
gênicos tende a ser muito mais importante
do que os estudos que colocam em causa
as incertezas desses produtos. Alguns
cientistas renomados denunciam a insu-
ficiência de estudos satisfatórios para a
liberação (já ocorrida) de alguns trans-
gênicos, em detrimento do interesse
público; como bem relata Allison Snow, as
pesquisas em avaliação de riscos de trans-
gênicos não acompanha o ritmo de pro-
dução de novas variedades e o seu lança-
mento no mercado23.

Em países com menor estrutura insta-
lada e capacidade de investimentos em
análises de segurança de riscos, mas de
grande interesse pelo potencial de consumo
e produção de produtos transgênicos, o
problema se agrava ainda mais. Entre
esses, o Brasil se destaca por ser pólo de
intensa discussão e interesse. Apesar de
ter constituído uma comissão nacional de
biossegurança, é flagrante a incapacidade
das autoridades brasileiras em reavaliar
as provas apresentadas e refazer com
independência os estudos apresentados,
como o fazem (não sem questionamentos
quanto a métodos utilizados) as autori-
dades européias.
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Por último, o debate conduz às questões
relativas à saúde humana. Os riscos foram
enumerados de acordo com as prioridades
segundo as quais são tratados no contexto
brasileiro e, freqüentemente, na França.
Apesar do ceticismo dos consumidores
europeus em face das biotecnologias por
causa de outros problemas como a “doença
da vaca louca” e o frango contaminado
com dioxina, não existe alarmismo irra-
cional da parte dos consumidores, mesmo
se centenas de pessoas foram contamina-
das e muitas morreram. Entretanto, houve
um forte movimento de denunciação e
contestação, a única maneira de mobilizar
as opiniões públicas de várias nacionali-
dades ao mesmo tempo, para exigir segu-
rança alimentar em termos gerais.

O que existe são ONGs que publicam
na Internet uma lista atualizada de produ-
tos que contêm OGM e outros que os
continham e foram reelaborados com
matérias alternativas. Além disso, elas
elaboram cartas-padrão a serem enviadas
às grandes redes de distribuição como
Nestlé, Danone, Cadbury’s solicitando
boicote aos OGM. Esperamos que os
brasileiros copiem essa iniciativa para
assegurar a informação e a proteção do
direito dos consumidores de escolher os
produtos em plena consciência24. Se as
instituições políticas têm-se mostrado
ineficientes ou lentas, cabe à opinião
pública – formada pelos consumidores que
somos todos nós – conduzir o debate a
providências concretas, como está acon-
tecendo na UE.

3. Um fracasso político global?

O risco potencial ou os efeitos do
consumo de OGM para o metabolismo
humano ainda não foram cientificamente
comprovados, o que, de uma certa ma-
neira, justifica a inação política e jurídica.
Enquanto não houver fetos mal-formados
ou novos tipos de câncer, não há razão
para se esperar que as autoridades políticas
insiram medidas de precaução no meca-

nismo de tomada de decisão. Essa é exa-
tamente a realidade política que várias
ONGs e representantes da opinião pública
se esforçam em mudar.

Outro grande problema é a ausência de
instituições fortes em defesa da partici-
pação pública na tomada de decisões. Nos
países desenvolvidos, o nível de preocu-
pação dos cidadãos atinge um nível
razoável de discussão e mobilização, com
recursos para estudos de análise, debates
e processos judiciais envolvendo grandes
especialistas. Infelizmente, no Brasil isso
se faz pela boa vontade de alguns inte-
ressados. O esforço realizado pelo IDEC e
outras instituições de defesa da cida-
dania no processo da soja é um exemplo.
No processo administrativo, no âmbito
da CTNBio, que discutiu a soja RR da
Monsanto, o estudo de impacto ambiental
sequer foi requisitado, a comissão nacional
de biossegurança não foi sensível às
preocupações necessárias. O estudo de
impacto teve de ser exigido por meio do
Judiciário25.

Os estudos, mesmo jurídicos, tanto da
parte da empresa transnacional interes-
sada, quanto dos consumidores foram
muito consistentes. A grande diferença é
que, de um lado, os profissionais contra-
tados foram muito bem remunerados e, de
outro, houve um trabalho voluntário. Até
quando as instituições de defesa da
cidadania vão poder contar com trabalho
voluntário é uma dúvida. Esse quadro
reflete a imaturidade do sistema democrá-
tico brasileiro, que está longe de contar
com a pressão da opinião pública para
exigir providências políticas adequadas.
Entretanto, não se deve olvidar que, se os
produtos derivados de OGM forem ba-
nidos dos mercados europeus, eles serão
vendidos nos mercados menos regulamen-
tados, como sempre aconteceu com remé-
dios e pesticidas.

Por enquanto, na UE, os governos mais
hostis aos OGM não são esses nos quais os
agricultores são ameaçados, mas os que
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têm menos interesses no mercado mundial
de transgênicos, por não terem tecnologia
competitiva e/ou produção agrícola
importante, como a Grécia (que propôs a
moratória pura e simples na reunião de
ministros de meio ambiente em junho de
1999). Isso demonstra apenas a miopia
política de certas autoridades que se
concentram prioritariamente em decisões
de curto prazo.

Uma moratória seria uma solução
política estéril e inibidora do progresso
científico26. A oposição vem, vale ressaltar,
de países com menor interesse no mercado
dos produtos transgênicos, o que elimina
a hipótese de a moratória ser um artifício
político para se ganhar tempo e alcançar
o nível tecnológico pela ausência de
concorrência de países desenvolvidos
como Japão ou Estados Unidos. Além do
mais, ainda que partisse de países onde a
biotecnologia agrícola tem maior influência,
uma moratória tem tanto sobre as empresas
européias com estrangeiras, logo a com-
petição não seria um empecilho de fato.

4. Procedimentos europeus e brasileiro:
alguma semelhança?

Importa explicar como se dá o proce-
dimento político-administrativo para a
disseminação de OGM na Europa, que tem
criado certos desentendimentos no Brasil.
Primeiro, a indústria interessada pede a
autorização no âmbito nacional. Se o país
conclui pela admissibilidade da liberação,
a empresa é obrigada a demandar a auto-
rização de todos os países da Comunidade
Européia. Cada país, então, analisa o
dossiê e faz seus estudos, dando um
parecer se aceitam ou não a liberação.
Nesse momento, as diversas posições dos
15 são analisadas, as diferenças culturais
têm maior efeito nessa etapa. Se não
houver um acordo unânime sobre a libe-
ração, a Comissão Européia pede a vota-
ção do Conselho de Ministros do Meio
Ambiente, que deve decidir por maioria
absoluta dos votos. Se ainda não houver a

maioria absoluta, o que raramente ocorre,
a Comissão Européia convoca sua própria
comissão independente de experts e toma
uma decisão definitiva.

Interessa que o Brasil contém apenas a
análise de uma comissão técnica nacional
(CTNBio) e, na Europa, todos os 15 países
analisam e julgam, segundo seus critérios,
quando decidem quais riscos estão dispos-
tos a admitir. Interesses científicos, polí-
ticos e culturais são colocados em jogo.
Os procedimentos europeu e brasileiro são
diferentes, não somente quanto ao método
de análise de riscos utilizado (independen-
te – realizado pelo Estado e não pela em-
presa, e muitas vezes de forma distinta
para cada um dos quinze países), mas
pelos diversos e complexos níveis envol-
vidos, pelo nível de interferência das
instituições democráticas no debate e na
discussão das diferenças culturais, em um
nível supranacional. Portanto, tais proce-
dimentos não se confundem, sequer se
assemelham, ao contrário do que insistem
dizer alguns da área biológica.

O caso do milho da Novartis é um
exemplo eficaz das diferenças entre os
modelos. Em novembro de 1994, a Novar-
tis pediu a autorização ao governo francês
para liberar comercialmente o milho. O
pedido, seguindo o procedimento legal, foi
realizado ao Ministério da Agricultura,
que pediu o parecer da Comission du
Génie Biomoléculaire (CGB). Em março de
1995, depois de consultar a Section de
l’Alimentation et de la Nutrition du
Conseil Supérieur d’Hygiène Publique da
França, a Commission du Génie Biomolé-
culaire deu seu parecer favorável.

O Ministério da Agricultura concedeu
então também seu parecer favorável à
liberação (no sistema brasileiro, a discussão
teria terminado aqui). A Novartis, em
seguida, teve de pedir a autorização em
nível comunitário. Nesse momento, Luxem-
burgo, Itália, Noruega e Áustria deram
parecer contrário à importação e/ou
plantio do milho, alegando que os dados



Revista de Informação Legislativa126

colhidos pela França não eram satisfa-
tórios para garantir a inocuidade do OGM.
Como não havia consenso, a Comissão
Européia pediu uma decisão ao Conselho
de Ministros do Meio Ambiente, em junho
de 1996. Porém, o Conselho de Ministros
não conseguiu chegar a uma decisão por
maioria qualificada.

O processo voltou então para a Comis-
são Européia. Em julho, os três comitês
científicos competentes foram consul-
tados: comitê científico sobre alimentação
animal, comitê científico sobre alimen-
tação humana e comitê científico sobre
pesticidas. Em dezembro, cada um dos três
deu seu parecer favorável à liberação. Em
janeiro de 1997, a Comissão Européia de-
cidiu finalmente pela liberação do milho.

Mais uma vez, o processo retornou para
o nível nacional. Em fevereiro do mesmo
ano, o Ministro da Agricultura da França
autorizou a liberação da importação e,
uma semana depois, o Governo decidiu
não autorizar o plantio. Em setembro, o
Ministro do Meio Ambiente pediu a análise
do processo perante o Comitê de Prevenção
e de Precaução, que, por sua vez, reco-
mendou a interdição do milho. Finalmente,
em fevereiro de 1998, o Ministro da
Agricultura permitiu o registro da varie-
dade e deferiu o pedido 27.

5. O Protocolo de Biossegurança 2000
Os principais riscos de desigualdade

entre atores internacionais num contexto
de dominação do mercado mundial de
biotecnologia alimentar já foram debatidos
intensamente na América do Norte e na
Europa. Entretanto, o fracasso político é
flagrante na regulamentação de meca-
nismos de prevenção e de precaução, em
função de interesses econômicos prati-
camente inconciliáveis. Provavelmente, a
maior ilustração do impasse foi a nego-
ciação, em fevereiro de 1998, do Protocolo
de Biossegurança na Colômbia, sob a égide
da Convenção sobre Diversidade Biológica.

Durante as negociações, formaram-se
dois grupos principais: o primeiro foi o
“Grupo de Miami”, que se opôs às restri-
ções comerciais de produtos derivados de
OGM e às considerações sócio-econômicas
da avaliação de riscos e de procedimentos
de acordos; e recusou a responsabilização
de empresas privadas em caso de danos.
O outro grupo, denominado like-minded
countries, composto pela maioria dos
países em desenvolvimento, não conse-
guiu impedir que o Protocolo fosse adiado
até o ano 2000. Nesse grupo estão países
como o Brasil e representantes da União
Européia, unidos pela defesa do direito de
não importar OGM; de interromper uma
importação já autorizada caso novas
evidências científicas fundamentem tal
decisão; responsabilização civil das em-
presas; possibilidade de exigir compensa-
ções caso ocorra dano; e impor rotulagem
obrigatória de produtos derivados de
OGM (vacinas, remédios …).

 O Grupo de Compromisso, formado
principalmente pelo Japão, Suíça e Fin-
lândia, destacou a importância da infor-
mação e do direito do país importador de
decidir sobre a compra de produtos,
contrariamente ao que estipula a OMC.

A rotulagem de produtos implica uma
série de questões, a começar pela distin-
ção entre quais contêm OGM e quais não,
além do preço da operação e da desconfi-
ança crescente dos consumidores do mun-
do inteiro. Sem rótulos específicos, os con-
sumidores tenderiam a acreditar que duas
latas de milho são iguais e a transgênica
seria provavelmente mais barata, apesar
das controvérsias sobre os custos reais da
produção. Um rótulo discriminatório afe-
taria o consumo de produtos derivados de
transgênicos, o que explica a resistência
das empresas em aceitar essa condição. A
maior conseqüência da rotulagem é, sem
dúvidas, a necessidade de criação de duas
cadeias de produção separadas, a fim de
garantir a traçabilidade dos produtos, que
devem ser controlados por instituições in-
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dependentes e confiáveis, como já existem
vários na Europa. Seria então possível
imaginar um controle rigoroso da quanti-
dade de OGM no derivado de soja usado
por uma determinada marca na fabrica-
ção de um produto dado. Falta ainda res-
saltar a probabilidade de que certos pro-
dutores ou intermediários tentem burlar
as leis e os controles.

Com efeito, essas reivindicações do
grupo like-minded countries aproximam-se
do princípio de precaução, segundo o qual
medidas de restrição podem ser adotadas
antes que ocorra um dano grave, ou que
se prove a ligação entre os danos causa-
dos e a produção de OGM. Essa foi outra
controvérsia durante as negociações, agra-
vada pela necessidade de “inversão do
ônus da prova”28.

Nas negociações de Seattle em 1999, os
Estados Unidos mais uma vez tentaram
chamar a competência da resolução de
conflitos para a OMC, sem êxito, pela re-
sistência européia. O acordo estabelecido
entre as duas superpotências deve evitar
um panel sobre o assunto, pelo menos nos
próximos dois anos. Contudo, se as reso-
luções de conflitos fossem competência
exclusiva da OMC, não seriam considera-
dos os aspectos sociais da questão, o direi-
to do consumidor e o princípio de precau-
ção, visto que a OMC determina que ne-
nhuma recusa de importação pode ser jus-
tificada sem provas científicas concretas.
Em guisa de ilustração, a UE foi condena-
da pela OMC quando recusou comprar
carne com hormônio dos Estados Unidos.

Entretanto, a maioria oposta ao Grupo
de Miami apresentou uma divergência que
é a base de sua fraqueza política: enquan-
to a União Européia, entre outros, é favo-
rável à criação de um mecanismo de reso-
lução de conflitos no âmbito do Protocolo
de Biossegurança, o Brasil e outros Esta-
dos não concordaram, pois já existem me-
canismos previstos na OMC e a criação de
um novo mecanismo internacional con-
duziria à renegociação de acordos da

OMC e causaria maior lentidão política
ainda. Assim, quando o Protocolo de Bi-
ossegurança for ratificado pelos signatá-
rios e entrar em vigor, essa superposição
de competências de organismos interna-
cionais causará graves controvérsias.

Nesse contexto político global, está cla-
ra a batalha entre norte-americanos e eu-
ropeus, traduzida pela dicotomia OMC/
ONU. A ONU prevê instrumentos especí-
ficos para a resolução de conflitos dessa
natureza, tanto que o Protocolo de Biosse-
gurança foi realizado no âmbito da regu-
lamentação da Convenção da Biodiversi-
dade de 1992. A OMC, ao contrário, até o
presente momento, tem-se esquivado de
entrar no mérito da validade do princípio
da precaução. Na prática, a não-análise
prejudica aqueles que alegam o princípio,
e o resuldo é o mesmo que o seu não-reco-
nhecimento29.

Porém, o Brasil tem uma posição mui-
to especial na negociação desse Protocolo,
em função do volume de seu mercado
agrícola e de ser o maior produtor mundi-
al de soja não-OGM. Por isso algumas
empresas francesas já visitaram lavouras
brasileiras, a começar por Carrefour. Teo-
ricamente, se o Brasil conseguir se livrar
dos OGM, não terá dificuldades de expor-
tar sua produção, mesmo se ela for mais
cara. Por outro lado, mesmo os países que
estão banindo os OGM se interessam pela
pesquisa sobre o tema. Por isso, seria inte-
ressante as autoridades brasileiras se em-
penharem mais no controle de importação
e contrabando de OGM, para proteger to-
dos os atores que participam dessa con-
trovérsia e forjar uma posição política
mais firme para as controvérsias futuras.

6. Atores da biossegurança
e seus dilemas

Entre as razões do fracasso das nego-
ciações do Protocolo, está a miríade de ato-
res e seus interesses específicos, que foram
divididos em seis grupos aqui, por uma
questão de clareza acadêmica. O primeiro
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é composto por autoridades públicas que
participam do mecanismo e tomada de
decisão. Nos Estados Unidos, para liberar
a comercialização de produtos novos, as
agências FDA (Food and Drug Adminis-
tration) e EPA (Environmental Protection
Agency) consideraram que existia uma
“equivalência substancial” entre OGM e
produtos não-modificados, portanto des-
cartaram a necessidade de estudos cientí-
ficos específicos.

Na União Européia e no Brasil, ao in-
verso, a controvérsia virou confusão, e,
mesmo se autoridades poderosas conside-
ram que há diferenças significativas en-
tre os dois tipos de produtos, ninguém con-
seguiu se impor ainda30. Mas o dilema das
autoridades políticas é praticamente o
mesmo: assegurar as suas respectivas ex-
portações sem perder em competitivida-
de e responder de maneira satisfatória às
pressões de ONGs internacionais e nacio-
nais que conseguiram mobilizar a opinião
pública em vários países, principalmente
dentro da Europa dos Quinze. Em outras
palavras, garantir o desenvolvimento
científico com absoluta segurança alimen-
tar. Assim, pode-se notar uma flexibiliza-
ção no discurso político dos Estados Uni-
dos, que evocam quatro pilares essenciais
da biotecnologia na nova formulação de
sua política: consumidores, produtores,
mercados e cidadania, de tão temerosos de
que a opinião pública do velho continente
“contamine” a opinião americana.

Na verdade, tal contaminação já come-
çou. Nem os agricultores, nem os consu-
midores norte-americanos tinham sido
sensíveis à discussão sobre os potenciais
riscos dos produtos transgênicos. Com a
recusa dos consumidores europeus e dos
grandes grupos atacadistas de comprar os
grãos norte-americanos, os agricultores se
sentiram traídos pela confiança cega em
suas instituições governamentais, como
FDA ou USDA. Somente com a recusa do
mercado estrangeiro a discussão se iniciou
nos Estados Unidos, principalmente pelas

associações de pequenos e médios agri-
cultores, que prometeram fomentar o
debate interno.

E o dilema político, de uma maneira
geral, se traduz-se facilmente pela escolha
entre abrir mercados e investir em biotec-
nologia ou proteger os consumidores. Isso
porque, em um mundo globalizado, não
se pode mais pensar em progresso em
P&D sem os investimentos da iniciativa
privada e das multinacionais da biotecno-
logia. No Brasil, entretanto, parte signifi-
cativa desse dilema é informar a socieda-
de e provocar debates para ter apoio de
uma opinião pública consciente. Outra
parte é tomar uma decisão e sustentá-la a
longo prazo, evitando o contexto “ioiô” de
decisões políticas e jurídicas contraditórias.

O segundo grupo são as multinacio-
nais, que vêm investindo fortunas em bio-
tecnologias há cerca de vinte anos. O dile-
ma delas é muito complicado: continuar
investindo para se beneficiarem logo do
progresso tecnológico ou atacarem no
marketing e fazerem o papel de “mecanis-
mos de informação” dos consumidores
antes que a situação se torne dramática?
Esta última parece ser a opção tomada
para a Europa, onde várias campanhas de
informação sobre OGM foram lançadas.
Esse é um jogo de vida ou morte, em que
as empresas não estão-se unindo, mas
agindo de forma autônoma e diferencia-
da. Como o mercado global de produtos
transgênicos é dominado por poucos ato-
res, as diferentes táticas no tratamento das
reações dos consumidores podem trazer
grandes diferenças de cenário. Do altíssi-
mo grau de competitividade global nasce
a impossibilidade de elas prepararem uma
estratégia conjunta de entrada no mer-
cado internacional.

Para os agricultores, os mais direta-
mente implicados e portanto nem sempre
os mais atuantes, o exemplo da França
apresenta alguns aspectos muito positivos.
Eles estão-se organizando cada vez melhor
e se informando para reagir às sanções
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econômicas que os Estados Unidos amea-
çam empregar. Eles abriram diálogo dire-
to com ONGs e com a opinião pública para
sensibilizar a todos sobre a importância
social do setor agrícola. Os brasileiros se
organizam em cooperativas (nos Estados
do Rio Grande do Sul e de Mato Grosso do
Sul por exemplo, com o apoio do PT), mas
a interação com ONGs e com o público
ainda é muito debilitada. O dilema dos
agricultores, de uma forma geral, é se lan-
çar nas novas biotecnologias alimentares
ou lutar pela preservação de métodos de
melhoramento genético mais tradicionais,
arriscando, por isso mesmo, perder em
produtividade e competitividade. Para
fugir desse dilema, muitos agricultores
europeus estão transformando suas lavou-
ras em biológicas, sem fertilizantes e nem
pesticidas. Mesmo se seus produtos são
mais caros, a demanda tem aumentado
significativamente31.

O quarto grupo é o dos consumidores
(ou cidadãos?), que possuem o maior po-
der de influenciar na tomada de decisões
entre todos atores, mas ainda não se orga-
nizaram o suficiente para criar uma
“consciência coletiva” capaz de defender
seus interesses eficazmente. Na União
Européia, eles exigem mais informações e
estão prontos a pagar o preço da etiqueta-
gem para poderem garantir seu sagrado
direito de informação e escolha. Do outro
lado do Atlântico, os consumidores come-
çam apenas a desconfiar daquilo que os
ingleses apelidaram “comida Frankens-
tein”. Enquanto os norte-americanos
acompanham o debate sob um ponto de
vista de guerra comercial entre os dois
maiores produtores agrícolas do planeta,
os brasileiros são tão mal-informados que
ainda não têm uma idéia clara sobre o as-
sunto. Como explicar-lhes que colocaram
genes de peixe nos morangos para aumen-
tar a resistência das frutas ao frio?

A má distribuição de renda no Brasil e
a precariedade dos instrumentos de par-
ticipação democrática fragilizam ainda

mais os consumidores. Isso tudo agrava o
direito à informação, um dos principais
direitos para o exercício da cidadania em
países de democracia melhor consolidada
como o Brasil (CF 1988). Se o brasileiro já
não tem acesso à discussão em maior pro-
fundidade, como o consumidor europeu,
que é bombardeado diariamente com in-
formações por todos os instrumentos de
mídia sobre riscos e benefícios dos OGM,
impedi-lo de saber sequer se um produto
é transgênico ou não significa retirar do
consumidor qualquer opção de escolha.

Bobbio fala sobre uma nova era de di-
reitos, com mais instâncias de participa-
ção democrática (elegendo-se diretores em
escolas, associações de bairro, orçamento
participativo...), mas seria interessante
analisar também os retrocessos desse
avanço democrático impostos em casos
específicos pelas grandes empresas trans-
nacionais. Ora, o Código de Defesa do
Consumidor dispõe (há anos, e antes dele
outras normas) sobre a necessidade de in-
formações nos rótulos, o que não é questio-
nado em nenhum país com nível médio de
desenvolvimento. Na prática, criam-se
novos instrumentos artificiais para evitar
o exercício do direito à informação, como
o princípio da equivalência ou a simples
omissão da qualidade “transgênico”. A
ilegalidade (tanto constitucional, como
infraconstitucional) de tais artimanhas
técnicas é flagrante e seria identificada por
qualquer estudante médio de primeiro ano
de direito. Cabe ressaltar, outrossim, que
não se advoga contra a tecnologia “trans-
gênica”, benéfica em inúmeros casos, mas
pelo direito à informação, um dos requisi-
tos básicos para o exercício da cidania.

O debate no Brasil só foi realmente ace-
lerado depois da liberação da CTNBio das
primeiras licenças de soja, e os consumi-
dores nunca foram realmente consultados
sobre a questão. Os consumidores estão
entre o dilema de comprar mais barato ou
exigir explicações e garantias, mas exigir
o quê? E as ONGs, quanto a elas, o para-
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doxo é pressionar as autoridades para pro-
teger os consumidores e o meio ambiente,
criticá-las mas ao mesmo tempo reforçar
o papel do Estado como ator internacio-
nal, participar das negociações internacio-
nais e manter a credibilidade em face das
opiniões públicas do mundo inteiro.

É certo que a legislação brasileira está
entre as mais democráticas do planeta, ao
obrigar a divulgação em jornais de gran-
de circulação sobre qualquer liberação in-
tencional de produtos geneticamente mo-
dificados e convocar posições contrárias.
O problema está na ineficácia prática de
tais dispositivos. A legislação exige que em
quinze dias as pessoas contrárias à libera-
ção intencional de um OGM no meio am-
biente apresentem estudos fundamenta-
dos justificando sua posição. Os cidadãos
não têm acesso aos dados completos das
pesquisas realizadas, protegidos por direi-
tos de propriedade intelectual, pela lingua-
gem técnica e, muitas vezes, em outras lín-
guas, sequer dispõem de recursos finan-
ceiros para contratar especialistas para
realizarem estudos técnicos do mesmo ní-
vel do realizado pelas transnacionais. Re-
sultado: o óbvio, os instrumentos legais de
democratização do tema viram letra mor-
ta e as associações de defesa dos consumi-
dores têm de recorrer ao Judiciário, valen-
do-se de instrumentos mais eqüitativos de
defesa social.

O quinto grupo, que causou enorme
surpresa no debate global, foram as cadei-
as de distribuição e grandes marcas mul-
tinacionais. O grande desafio delas é es-
cutar as demandas da sociedade e tradu-
zi-las em estratégias comerciais antes que
os concorrentes o façam. Isso gerou um
fenômeno de reação em cadeia, que fez
com que, quando um anuncia uma políti-
ca, todos seguem o mesmo passo, como
aconteceu quando Marks and Spencer de-
cidiu garantir que produtos com sua mar-
ca não conteriam OGM. Em seguida, hou-
ve declarações de Carrefour, Migros32,  e
tantos outros no mesmo sentido.

As grandes marcas, como Nestlé, resol-
veram adotar políticas idênticas, muitas
vezes com iniciativa fundamentada na
demanda por cartas de consumidores. In-
teressante assinalar que marcas francesas,
como Bonduelle, colocaram etiquetas ver-
melhas nas latas de milho, garantindo au-
sência absoluta de OGM. Foi exatamente
a mesma providência que as autoridades
francesas adotaram para garantir a carne
de origem nacional sem risco de “vaca lou-
ca”. Força é de constatar que esses atores
desviaram o rumo do debate, saíram da
fatalidade dos OGM e abriram novas opor-
tunidades de soluções, como a viabilida-
de da criação de duas cadeias de produ-
ção separadas.

O último grupo representa a comuni-
dade científica do mundo inteiro, incum-
bidas da responsabilidade de demonstrar
se os OGM são nocivos ou não e em quais
condições, enfim. Se antes eles eram
aplaudidos por uma massa de leigos ma-
ravilhados, agora já existem críticas seve-
ras a uma ciência que não conhece mais
limites e nem ética, que clona criaturas
vivas e cria outras que a natureza não co-
nhece. O dilema da comunidade científi-
ca seria continuar pesquisas cada vez mais
financiadas pelo setor privado e conven-
cer a sociedade de que ela progride para o
bem-estar da humanidade, ou adotar a
precaução de testar por algumas décadas
a nocividade ou não de suas últimas cria-
ções e assegurar à sociedade uma vida
sadia. Sem dúvidas, estamos em um
momento de debates atrasados entre
cientistas e a comunidade, de “déficit
democrático”, que se agrava quando um
dos lados perde a confiança nas autori-
dades políticas.

Criou-se, então, o paradoxo da decisão
política, que por natureza deve incorpo-
rar diversos interesses legítimos da mes-
ma sociedade (cientistas e leigos). Se a ava-
liação do risco de OGM, por exemplo, for
definida simplesmente como uma questão
técnica, ela é automaticamente retirada da
esfera pública de debate. Mas são os cien-
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tistas os atores mais legitimados para tra-
tar do assunto? Dessarte, níveis aceitáveis
de risco (decorrentes do progresso cientí-
fico) deveriam ser fundamentados por um
sistema regulatório eficiente, para o qual
a informação técnica estaria disponível
em escala planetária. Seria possível reali-
zar tal projeto?

7. Conclusão
Haja vista a complexidade do debate

sobre biossegurança, tanto em nível nacio-
nal quanto global, agravada pela falta de
mecanismos de informação e de partici-
pação política, impõe-se a seguinte conclu-
são: é papel dos consumidores (e cidadãos)
lutar pela execução real dos dispositivos
de segurança alimentar e papel do gover-
no brasileiro (CTNBio, Ministérios, gover-
nos estaduais…) ser mais sensível aos an-
seios populares e melhor respeitar o povo
brasileiro e o Estado democrático de
direito(s). Cabe salientar que não se trata
de impedir o progresso da ciência, consi-
derações éticas à parte, mas primeiro exi-
gir um progresso com responsabilidade, ou
seja, seguro. Vimos que, em certos países
desenvolvidos, as autoridades políticas e
as empresas privadas cederam sob pres-
são pública, canalizada por ONGs e ou-
tras formas associativas. Falta que o mo-
delo se repita e se adapte a outras realida-
des nacionais, principalmente ao sul do
Hemisfério.

Outras questões também precisam ser
ressaltadas. O debate sobre a independên-
cia alimentar (dos Estados) e produtiva
(dos agricultores) foi apenas iniciado.
Como a biotecnologia agroalimentar de-
formará os interesses em jogo? Se é verda-
de que o oligopólio de OGM dificulta a
repartição de riquezas e de tecnologia no
cenário internacional, aumentando por
isso mesmo a disparidade entre Estados
“soberanos”, por que as organizações in-
ternacionais não representam os interes-
ses das partes lesadas?

A última crítica destinada aos cultiva-
res geneticamente modificados é que eles
bloqueiam o desenvolvimento de uma ver-
dadeira agricultura sustentável, pois con-
tribuem para o desenvolvimento de mo-
noculturas motivadas pelo rendimento;
não respeitam a maximização da fertili-
dade do solo; podem empobrecer o solo
por ataque aos micro-organismos; e não
contribuem para a estabilidade de peque-
nos agricultores. Mas essa é uma idéia que
reflete a ação do homem em geral, que tra-
balha por lucros rápidos e menores gas-
tos, e todos somos responsáveis por isso.

Com a adoção do Protocolo de Biosse-
gurança, as novas questões são como o
documento será relacionado às legislações
domésticas, controvérsias do comércio in-
ternacional, preferências de mercados e
desenvolvimento tecnológico. Mas as
grandes discussões são previstas princi-
palmente no que concerne à resolução de
conflitos comerciais do setor agroalimen-
tar, em face da OMC. O Protocolo consa-
grou o princípio de precaução, enquanto
a OMC já consolidou a impossibilidade de
recusar importações sem evidências cien-
tíficas. Caso a OMC venha a julgar uma
controvérsia envolvendo OGM, ela não é
obrigada a acatar o Protocolo33, e até pode,
então, condenar o importador que discri-
mine produtos transgênicos.

Surge uma última questão: OMC ou
Protocolo de Biossegurança, qual meca-
nismo político-jurídico internacional po-
deria evitar o risco de um contexto de oli-
gopólio biotecnológico? Na verdade, a
questão pode ser colocada em outros ter-
mos: deixar as leis do mercado ou das ins-
tituições duvidosamente democráticas se-
rem as garantidoras de mecanismos con-
tra a desigualdade internacional? Melhor
as autoridades brasileiras pensarem nisso
com urgência; o Brasil é um grande expor-
tador agroalimentar e grande mercado
consumidor; sua posição sui generis é fon-
te de poder no cenário internacional, mas
só até o novo direito internacional dos
transgênicos ser estabelecido.
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Notas
1 VIOLA, E. Incertezas de sustentabilidade na globali-

zação. Campinas : UNICAMP, 1996.
2 Ver, por exemplo, Badie & Smouts (1999) sobre a

origem e as conseqüências das novas fraturas sociais
em escala planetária, e a dialética da integração/
exclusão, p. 180.

3 HURREL, A. e WOODS, N. Inequality, globalization
and world politics. 1999. p. 1.

4 ROCHER, J. Après les feux de paille: politiques de
sécurité alimentaire dans les pays du sud et mondialisation.
1998. p. 42-44.

5 Consultar, por exemplo, Laïdi (1994), que explica
as mutações das relações entre Estados soberanos e
outros atores a partir da nova realidade internacional.

6 Documento assinado em Montreal, em fevereiro
de 2000. Mais de 750 participantes representaram 133
governos, ONGs, organizações industriais, comuni-
dade científica e mídia.

7 Rocher, op. cit., p. 13.
8 A União para Proteção de Novas Obtenções

Vegetais (UPOV) garante a propriedade intelectual por
meio de proteção de cultivares. A Organização Mundial
de Propriedade Intelectual (OMPI, que incorpora a
UPOV) prevê outras modalidades de propriedade
intelectual de plantas, como patentes, em diversas
escalas (seqüências de DNA, patentes de espécies de
plantas, entre outros). No ordenamento jurídico
brasileiro, a proteção de cultivares é garantida pela Lei
nº 9.456/97 e a propriedade intelectual por patentes
pela Lei nº 9.279/96 (que não admite o patenteamento
de plantas ou parte de plantas).

9 Panos. Information, knowledge and development. p.3.
10 EMBRAPA. Genebio. Informativo da Embrapa em

recursos genéticos e biotecnologia. p. 08.
11 http://www.rafi.org, em 2-2-2000.
12 Segundo Stern, o mercado americano de OGM,

cerca de 4 bilhões de dólares em 1999, será multiplicado
por cinco em 2004. Ver artigo STERN. La bataille des
OGM: les européens sont divisés face aux américains.
Le Monde. 24-6-99. p. 2.

13 LORELLE, V. Les principaux groupes de scien-
ces de la vie sont menacés d’un gigantesque procès
anti-trust. Le Monde. 17-9-99.

14 Ver Long-term effects of GM Crops Serves Up
Food for Thought. Nature. 24-4-1999, v. 398, p. 651-656.

15 Discurso de Robert Shapiro, Presidente da
Monsanto, que pode ser consultado no seguinte site:
(http://www.monsanto.fr/actualite/99/octobre99/
monsanto6oct99.html)

16 THE COMMISSION on Developing Countries
and Global Change. For Earths’s sake, p. 60.

17 Se o Escritório de Patentes e Marcas dos Estados
Unidos recebeu 4 mil requisições para patentes de
seqüências de DNA em 1991, em 1996 elas foram 500
mil. Ver Marcelo Leite, “Os genes da discórdia.
Alimentos transgênicos no Brasil”. Política Externa, vol.
8, nº 2, Setembro, 1999, p. 4.

18 Um dos piores exemplos de erosão genética
ocorreu em 1845 na Irlanda, quando uma praga nas
lavouras de batatas causou a morte de aproxima-
damente 20% da população em cinco anos (Vetterli,
1998, p. 70) e a imigração de outros 20%.

19 Composto por Argentina, Austrália, Canadá,
Chile, Estados Unidos e Uruguai.

20 Como novas linhas de crédito, com condições
especiais.

21 SNOW, A., MORAN PALMA, P. Commercializa-
tion of transgenic plants: potencial ecological risks?
Bioscience. p. 95.

22 Ver PLOQUIN, J.C. L’Europe se montre prudente
face aux OGM. Jornal La Croix, 24-6-99.

23 SNOW, A. e MORAN PALMA, P. Op.cit., p. 95.
24 O site francês pode ser consultado:

www.greenpeace.fr ou e-mail: info.ogm@diala.greenpeace.org
25 6ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal.
26 NOIVILLE, C. Le droit: outil d’un développement

responsable des OGM. In DE LA PERRIÈRE, A. R. B.,
TROLLÉ, A. Aliments transgéniques: des craintes révéla-
trices. p. 89-100.

27 Começou então uma disputa judicial, entre o
Governo e ONGs, que não será analisada neste docu-
mento. Vide NOIVILLE, C. Principe de précaution et
organismes génétiquement modifié. In: VINEY, Gene-
viève et KORILSKY, Philippe. Le principe de précaution.
anexe II.

28 O ônus de provar que o produto não tem OGM é
da empresa produtora, de acordo com as normas con-
sumeiristas.

29 A OMC julgou dezenas de processos até nos seus
poucos anos de existência. Nos poucos que tratavam
do princípio da precaução, o mesmo não foi discutido.
No entanto, não se pode afirmar que a OMC não o
reconheça.

30 Sobre a equivalência química dos OGM e as con-
clusões que podem ser tiradas, ver MILLSTONE, E.,
BRUNNER, E., MAYER, S. Beyond substantial equiva-
lence. Nature. 7-10-1999.

31 Só na França, esse mercado cresceu cerca de 40%
nos últimos cinco anos. Um exemplo foi a Gerber, líder
nos EUA de alimentação de bebês, que adotou a agri-
cultura biológica por causa da pressão de ONG como
a Greenpeace. Ver artigo de LAGNADO, Lucette. Ge-
netically-altered baby foods are being rejected by adults.
Wall Street Journal, p.01, 30-7-1999.

32 Segundo Dousse, a cadeia de supermercados
suíça Migros adotou a política de rotulagem dos
OGM e de duas cadeias de produção separadas.
Suas marcas Migros-Bio e Migros-Sano garantem a
ausência de OGM. Ver livro de DE LA PERRIÈRE,
A. R. B.,TROLLÉ, A. Aliments transgéniques: des
craintes révélatrices. p. 61-62.

33 LEITE. Marcelo, Exportações de transgênicos
terão rótulos. Folha de São Paulo. 31/jan. 2000.
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1. O fornecimento de energia elétrica
como serviço essencial

Os serviços de energia elétrica são, sem
dúvida, relações de consumo, considerado
fornecedor a empresa de energia elétrica,
na forma do art. 3º do CDC, e os usuários
são consumidores na forma do art. 2º e
parágrafo único da norma consumerista.

O serviço de energia é serviço público
essencial, subordinado ao princípio da
continuidade, na forma do art. 22 do
Código do Consumidor, da mesma forma
que o serviço de telefonia e água1.

Enuncia o art. 22 e seu parágrafo único
do CDC que

“os órgãos públicos, por si ou suas
empresas, concessionárias, permis-
sionárias ou sob qualquer outra
forma de empreendimento, são obri-
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gados a fornecer serviços adequa-
dos, eficientes, seguros e, quanto aos
essenciais, contínuos”.

Cumpre registrar que a Portaria nº
3/99 da Secretaria de Direito Econômico
do Ministério da Justiça (publicada em
19-3-99) reconheceu como serviço essencial
o fornecimento de água, energia elétrica e
telefonia2.

2. O consumidor como parte frágil
tutelada pela norma do consumidor

É cediço que o consumidor é reconhe-
cido na relação de consumo como sendo a
parte mais fraca, a merecer a tutela da
norma do consumidor no art. 4, I, do CDC3.

O 40º Congresso Brasileiro de Direito
do Consumidor, realizado em Gramado,
concluiu pelo reconhecimento jurídico da
desigualdade do consumidor perante o
fornecedor4.

É de bom alvitre destacar que a Orga-
nização das Nações Unidas – ONU editou,
em 1985, a Resolução nº 39/248, reconhe-
cendo no art. 1º que o consumidor é a par-
te mais fraca na relação de consumo. O
nosso Código do Consumidor (Lei nº
8.078/90) estabeleceu o princípio da
vulnerabilidade, reconhecendo essa fragi-
lidade na sociedade de consumo, pos-
suindo a favor do consumidor a boa-fé
objetiva(art. 4, III, do CDC).

Verifica-se em muitos casos que o
consumidor não efetua o pagamento não
porque não quer, mas porque há situações
imprevisíveis que fogem à esfera de sua
vontade, tais como o atraso no salário,
problemas de saúde, etc. inviabilizando o
pagamento da conta de energia elétrica.

Arrimadas a esse fato existem hipó-
teses de débitos indevidos praticados pelo
fornecedor, que, com a ameaça de desli-
gamento, impossibilitam o direito de
revisão.

Destarte, o Código do Consumidor
tutela a parte mais frágil, que é o consu-
midor, contra os abusos praticados pelos
fornecedores.

3. A qualidade do serviço público e o
atendimento ao consumidor

O art. 6º, X, do CDC consigna que é
direito básico do consumidor “a adequada
e eficaz prestação dos serviços públicos em
geral”.

O art. 4º do CDC estabelece a política
nacional das relações de consumo, cujo
objetivo é atender às necessidades dos
consumidores, respeitando a sua digni-
dade, saúde e segurança, providenciando
a melhoria de sua qualidade de vida.

Prescreve ainda a legislação consume-
rista a ação governamental no sentido de
proteger efetivamente o consumidor,
garantindo que os produtos e serviços
possuam padrões adequados de quali-
dade, segurança, durabilidade e desem-
penho (art. 4º, II, d), devendo o Estado
ainda providenciar a

“harmonização dos interesses dos
participantes das relações de consu-
mo e compatibilização da proteção
do consumidor com a necessidade
de desenvolvimento econômico e
tecnológico, de modo a viabilizar os
princípios nos quais se funda a
ordem econômica (artigo 170 da
Constituição Federal), sempre com
base na boa-fé e equilíbrio nas rela-
ções entre consumidores e forne-
cedores” (art. 4º,III).

O art. 175, parágrafo único, inciso IV
da Constituição Federal estabelece:

“Art. 175 – Incumbe ao Poder
Público, na forma da lei, diretamente
ou sob regime de concessão ou
permissão, sempre através de licita-
ção, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único – A lei disporá
sobre:

(...)
IV – a obrigação de manter ser-

viço adequado”.
A Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o

regime de concessão e permissão de
serviços públicos, estabelece no art. 6º, que
“toda concessão ou permissão pressupõe
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a prestação de serviço adequado ao pleno
atendimento dos usuários”, afirmando no
§ 1º o conceito de serviço adequado como
sendo “o que satisfaz as condições de
regularidade, continuidade, eficiência,
segurança, atualidade, generalidade,
cortesia na sua prestação e modicidade das
tarifas”5.

Por fim registra-se que o art. 4º, VII, do
CDC imputa ao Estado o dever da melho-
ria dos serviços públicos.

4. A teoria da lesão e o direito do
consumidor a reparação por danos

praticados pelo fornecedor

O Código do Consumidor assegura ao
consumidor o direito de reparação pelos
danos sofridos. Estabelece o art. 6º, VI, do
CDC:

Art. 6º – São direitos básicos do
consumidor:

(...)
VI – a efetiva prevenção e repara-

ção de danos patrimoniais e morais,
individuais, coletivos e difusos;

No mesmo sentido, estabelece o art. 22,
parágrafo único, do CDC:

“Parágrafo único. Nos casos de
descumprimento, total ou parcial,
das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compeli-
das a cumpri-las e a reparar os danos
causados na forma prevista neste
Código” (grifo nosso).

Antônio Herman Benjamin conclui, ao
comentar o parágrafo único do art. 22 do
CDC, que:

“Uma vez que a Administração
não esteja cumprindo as quatro obri-
gações básicas enumeradas pelo
caput do art. 22 (adequação, eficiên-
cia, segurança e continuidade), o
consumidor é legitimado para, em
juízo, exigir que sejam as pessoas
jurídicas compelidas a cumpri-las. Mas
não é o bastante para satisfazer o
consumidor, uma vez que a Admi-
nistração é coagida a cumprir os

seus deveres apenas a partir de
decisão, ou seja, para o futuro, por
isso mesmo, impõe o ressarcimento
dos prejuízos sofridos pelos consu-
midores”6.

Diante dos conflitos de consumo que
surgem a cada dia entre o fornecedor e o
consumidor, verifica-se o desequilíbrio
entre as partes, em face de uma prática
comercial abusiva ditada pela parte mais
forte, demonstrando a manifesta vanta-
gem excessiva. Surge assim a necessidade
do intervencionismo estatal, permitindo
inclusive a revisão das cláusulas contra-
tuais pactuadas em razão do abuso, que
implica lesão ao direito do consumidor.

Demonstrado está que as práticas
abusivas ocasionam um desequilíbrio na
relação de consumo, podendo ocasionar
uma lesão à parte mais desfavorecida.

Assim, o poderio econômico da parte
mais forte faz evoluir o desequilíbrio da
força contratual, que dita condições, faz
prevalecer interesses egoístas, contrata
sem combate, mascarando os privilégios
e assegurando a eficiência e a rentabilidade7.

É cediço que, envolvendo relação de
consumo, os princípios contratuais clás-
sicos são mitigados e temperados pelo
princípio da onerosidade excessiva, tam-
bém conhecido pela máxima romana
cláusula rebus sic stantibus-imprevisibilidade
(Teoria da Imprevisão), e pela Teoria da
Lesão8.

Se existe uma desvantagem exagerada,
fica caracterizada para o consumidor uma
lesão (laesio), sendo esse tema abordado
pela doutrina como “Teoria da Lesão”.

A lesão é vício do negócio jurídico em
grau de igualdade do dolo, erro ou vício
do negócio jurídico, sendo certo que o fato
de a parte contratar não implica que a
mesma não possa discutir o contrato,
buscando a revisão de cláusulas com
onerosidade excessiva9.

Por isso, no caso da manifesta vanta-
gem excessiva, a doutrina denomina esse
fato de dolo de aproveitamento10,  que é
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vedado pelo Código de Defesa do Consu-
midor, não prevalecendo em relação à
parte mais vulnerável.

A Lei do Consumidor consagrou a
Teoria da Lesão, bastando para a sua
configuração o fato superveniente arrimado
ao fato da onerosidade excessiva, con-
cretizando assim a lesão ao direito do
consumidor.

No magistério de Caio Mário, o insti-
tuto da lesão continua presente na prote-
ção à parte contratual mais fraca, “e tudo
indica que veio para ficar11”.

Com acerto, o fato de o fornecedor
efetuar o desligamento de energia elétrica
do consumidor inadimplente ocasiona
uma lesão ao direito do consumidor,
dificultando o direito de acesso à justiça
para discussão do débito indevido, conso-
lidando em vantagem manifesta excessiva
para o fornecedor (autotutela).

5. Da abusividade das práticas comerciais
nas relações de consumo

O CDC consagra a ação governamental
de coibição e repressão eficiente de todos
os abusos praticados no mercado do
consumo (art. 4º, VI).

Cada dia torna-se mais comum recla-
mações contra o fornecedor pelos serviços
prestados.

Não são raras as vezes que o consu-
midor/usuário é surpreendido com um
débito indevido em sua conta, e a solução
outorgada pelo fornecedor consiste na
orientação de o consumidor pagar a conta
indevida para após discutir, sob pena de
corte do fornecimento.

Prescreve o art. 39, inciso IV, do CDC
que se prevalecer da fraqueza ou igno-
rância do consumidor, tendo em vista sua
idade, saúde, conhecimento ou condição
social, para impingir-lhe seus produtos ou
serviços constitui prática abusiva repu-
diada pela norma do consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor
traz preceito expresso a respeito do
Princípio da Boa-fé (art. 4º, inciso III, da

norma do consumidor), concretizando
assim o Princípio da Boa-fé Objetiva.

No dizer da doutrinadora Cláudia
Lima Marques,

“Boa-fé significa aqui um nível
mínimo e objetivo de cuidados, de
respeito e de tratamento leal com a
pessoa do parceiro contratual e seus
dependentes. Este patamar de leal-
dade, cooperação, informação e
cuidados com o patrimônio e a
pessoa do consumidor é imposto por
norma legal, tendo em vista a aversão
do direito ao abuso e aos atos abu-
sivos praticados pelo contratante
mais forte, o fornecedor, com base na
liberdade assegurada pelo princípio
da autonomia privada12”.

O Código do Consumidor, presumindo
o consumidor como parte contratual mais
fraca, impõe aos fornecedores de serviços
no mercado um mínimo de atuação con-
forme à boa-fé. O princípio da boa-fé nas
relações de consumo atua limitando o
princípio da autonomia da vontade e
combatendo os abusos praticados no
mercado.

Há práticas comerciais que ocasionam
desequilíbrio na relação contratual aten-
tando contra o patamar mínimo de boa-fé
nas relações contratuais de consumo,
devendo ser declaradas abusivas tais
práticas.

O Código do Consumidor prevê, no art.
6º, IV, como direito básico do consumidor,
a proteção contra cláusulas abusivas.
Também prevê como direito básico do
consumidor, no mesmo dispositivo legal,
a proteção contra práticas abusivas
impostas no fornecimento de produtos e
serviços13.

Há que se observar que o Código de
Defesa do Consumidor enumera, no art.
39, uma lista de práticas abusivas, sendo
certo que a lista não é taxativa, admitindo
outras práticas comerciais como sendo
abusivas, desde que figure o significativo
desequilíbrio entre os direitos do consu-
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midor, a manifesta vantagem e a ofensa
ao princípio da boa-fé objetiva.

Infere-se que sem boa-fé, princípio que
norteia o sistema, a prática é abusiva.

6. O corte de energia e o constrangimento
do consumidor

Conforme leciona Hélio Gama, a
“Constituição Federal traz dispo-

sitivo de proteção da honra da
pessoa, enquanto o Código Penal
comina crime ao ato de exacerbação
no exercício arbitrário das próprias
razões.”

Assevera Hélio Gama que “era comum
submeter-se os devedores à execração
pública ou constrangê-los até pagarem os
seus débitos”; afiançando que certos
credores se aproveitam dos mecanismos
de cobrança “para aviltar as dignidades
dos seus devedores14”.

O Código de Defesa do Consumidor,
contudo, veda a prática do constrangimento
na cobrança de dívidas, determinando que
o consumidor não pode ser submetido a
qualquer tipo de constrangimento ou
ameaça e nem exposto a ridículo pela
cobrança de dívida.

Consagra o art. 42 do CDC:
“Na cobrança de débitos, o con-

sumidor inadimplente não será
exposto a ridículo, nem será subme-
tido a qualquer tipo de constrangi-
mento ou ameaça.”

Como se sabe, a lei do consumidor
repudiou a cobrança vexatória a tal ponto
de tipificar como criminosa a conduta que
expõe o consumidor a constrangimento
em razão de dívida.

Estabelece o art. 71 do CDC:
“Art. 71 – Utilizar, na cobrança

de dívidas, de ameaça, coação, cons-
trangimento físico ou moral, afirma-
ções falsas, incorretas ou enganosas
ou de qualquer outro procedimento
que exponha o consumidor, injus-
tificadamente, a ridículo ou interfira
com seu trabalho, descanso ou lazer:

Pena – Detenção de 3 (três) meses
a 1 (um) ano e multa.”

Vale transcrever as lições do Professor
Hélio a respeito do conceito de constran-
gimento, sustentando in verbis:

Ao nosso ver, o constrangimento
de que fala o CDC é aquela impo-
sição de situações que venham a
atormentar o devedor, fazendo com
que as agruras da cobrança que so-
fra se transformem em condenação
adicional ou acessória15.

Seria o caso de indagarmos: será que a
cobrança do fornecedor de energia elétrica
que ameaça de interromper o serviço
público essencial do usuário/consumidor
inadimplente não configura para o consu-
midor um constrangimento? Será que essa
cobrança não dificulta o acesso à Justiça?

O fornecimento de energia é serviço
essencial. A sua interrupção acarreta o
direito de o consumidor postular em juízo,
buscando que se condene a Administração
a fornecê-la. Importa assinalar que tal
medida judicial tem em mira a defesa de
um direito básico do consumidor a ser
observado quando do fornecimento de
produtos e serviços (relação de consumo),
a teor do art. 6º, VI, X, e art. 22 do Código
de Defesa do Consumidor.

7. A antinomia entre a norma do
consumidor e outra norma jurídica

Cumpre registrar a priori que a relação
de consumo é prevista no Código do
Consumidor como norma jurídica especial,
que trata dos mecanismos de equilíbrio no
mercado de consumo.

A bem da verdade, o Código do Con-
sumidor não é uma simples norma jurídica
e sim um sistema jurídico, contendo várias
normas de direito material, civil e penal,
além do direito instrumental.

No magistério de Maria Helena Diniz,
“sistema jurídico é o resultado de uma
atividade instauradora que congrega os
elementos do direito”, estabelecendo as
relações entre eles, projetando-se numa
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dimensão significativa. “O sistema jurí-
dico não é, portanto, uma construção
arbitrária16”.

Nesse sentido surge a ponderação:
como entender a norma prevista no art.
22 do CDC que estabelece que os serviços
públicos essenciais deverão ser prestados
de forma contínua e a norma posterior
que autoriza o corte do fornecimento do
serviço essencial por falta de pagamento?

 Estabelece o art. 22 do CDC:
“Art. 22 – Os órgãos públicos, por

si ou suas empresas, concessioná-
rias, permissionárias ou sob qual-
quer outra forma de empreendi-
mento, são obrigados a fornecer ser-
viços adequados, eficientes, seguros
e, quanto aos essenciais, contínuos.”

A Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o
regime de concessão e permissão da pres-
tação de serviços públicos, estabelece no
art. 6º, § 3º:

“Art. 6º – Toda concessão ou
permissão pressupõe a prestação de
serviço adequado ao pleno atendi-
mento dos usuários, conforme esta-
belecido nesta lei, nas normas perti-
nentes e no respectivo contrato.

§ 3º  – Não se caracteriza como
descontinuidade do serviço a sua
interrupção em situação de emer-
gência ou após prévio aviso, quando:

(...)
II – por inadimplemento do usu-

ário, considerado o interesse da
coletividade”.

A Portaria nº 466, de 12 de novembro
de 1997, do DNAEE (Departamento Na-
cional de Águas e Energia Elétrica, atual
Agência Nacional de Energia Elétrica)
estabelece diversas situações em que o
concessionário poderá suspender o forneci-
mento de energia elétrica, com destaque
para o inciso I, art. 76 – “por atraso no
pagamento da conta após o decurso de 15
(quinze) dias de seu vencimento mediante
prévia comunicação ao consumidor”.

Da análise dos textos legais, seria o caso
de interpretarmos que a Lei nº 8.987/95

derrogou a Lei nº   8.078/90 (Código do
Consumidor) no sentido que o serviço
essencial pode ser interrompido? Seria o
caso de aplicarmos o critério cronológico
de resolução de conflitos de normas: lex
posteriori revoga legis a priori?

Salvo melhor juízo, o critério para
resolução desse possível conflito não
traduz nesse critério cronológico. É certo
que ambas as normas jurídicas pertencem
à mesma hierarquia e que a lei da conces-
são do serviço público é posterior à lei do
consumidor. Também é certo que a lei das
concessões foi criada atendendo o dispo-
sitivo normativo constitucional previsto
no art. 175, que prescreve:

“Art. 175 – Incumbe ao Poder
Público, na forma da lei, diretamente
ou sob regime de concessão ou
permissão, sempre através de licita-
ção, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único – A lei disporá
sobre:

I – o regime das empresas conces-
sionárias e permissionárias de ser-
viços públicos, o caráter especial de
seu contrato e de sua prorrogação,
bem como as condições de caduci-
dade, fiscalização e rescisão da
concessão ou permissão;

II – os direitos dos usuários;
III – política tarifária;
IV – a obrigação de manter ser-

viço adequado.”
Não vislumbramos no texto constitu-

cional autorização às empresas conces-
sionárias e permissionárias para efetuar o
desligamento do serviço essencial. Ao
contrário, a Carta Magna prescreve que a
lei deverá dispor sobre os direitos dos
usuários e a obrigação de manter os
serviços adequados, fato esse não verifi-
cado na atualidade.

Destarte, em caso de antinomia entre
o critério de especialidade (Código do
Consumidor) e o cronológico (lei da
concessão do serviço público), não se
aplica o critério lex posteriori revoga legis
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a priori, e sim o critério lex posterior
generalis non derrogat priori speciali.

Há que se atentar que a norma do con-
sumidor como norma especial contém o
sistema jurídico do equilíbrio da relação
de consumo, não podendo ser revogada
por norma posterior que regula a conces-
são e permissão do serviço público, e não
o direito do usuário/consumidor.

8. O direito fundamental do consumidor e
o princípio da proibição de retrocesso

É cediço que o Código do Consumidor
surgiu atendendo a um comando consti-
tucional, estabelecendo um sistema de
defesa do consumidor. Conforme já regis-
trado anteriormente, se há relação de
consumo, os direitos dos usuários/consu-
midores são regulados e tutelados pelo
Código do Consumidor.

O art. 1º  do CDC é bem claro ao dispor
q u e

o presente Código estabelece normas
de proteção e defesa do consumidor,
de ordem pública e interesse social,
nos termos dos artigos 5º, inciso XX-
XII, 170, inciso V, da Constituição
Federal, e artigo 48 de suas Disposi-
ções Transitórias,

atendendo assim à política nacional de
relação de consumo, que tem por objetivo

o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito à sua
dignidade, saúde e segurança, a
proteção de seus interesses econômi-
cos, a melhoria de sua qualidade de
vida, bem como a transferência e
harmonia das relações de consumo
(art. 4º, caput).

Com conhecimento jurídico sólido
sobre o assunto, o jurista Marcos Maselli
Gouvêa afirma que “a defesa do consumi-
dor é uma garantia fundamental prevista
no art. 5º, XXXII, e um princípio da ordem
econômica, previsto no art. 170, V”17.

A Constituição Federal estabelece
como princípio fundamental a dignidade
da pessoa humana, como um fundamento

básico (art. 1º, III, da CF). No art. 170, V,
estabelece:

“Art. 170 – A ordem econômica,
fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por
fim assegurar a todos existência digna,
conforme os ditames da justiça
social, observados os seguintes
princípios:

(...)
V – defesa do consumidor;”

No mesmo sentido, o direito do consu-
midor está elencado entre os direitos
fundamentais da Constituição.

José Geraldo Brito Filomeno esclarece
a respeito do art. 1º  do CDC que sua
promulgação se deve a “mandamento
constitucional expresso. Assim, a começar
pelo inciso XXXII do art. 5º da mesma
Constituição, impõe-se ao Estado promo-
ver, na forma da lei, a defesa do consu-
midor18”.

O 40º Congresso do Consumidor,
realizado em Gramado, concluiu que o
direito de proteção ao consumidor é
cláusula pétrea da Constituição Federal (art.
5º, XXXII, CF/88)19.

Conforme demonstrado, o Código do
Consumidor erigiu do comando Constitu-
cional, estabelecendo expressamente no
art. 1º   do CDC a despeito da norma
Constitucional.

Nesse sentido, é correta a premissa que
qualquer norma infraconstitucional que
ofender os direitos consagrados pelo
Código do Consumidor estará ferindo a
Constituição e, mutatis mutandis, deverá
ser declarada como inconstitucional.

Nessa direção estabelece Arruda Alvim:
Garantia constitucional desta

magnitude, possui, no mínimo, como
efeito imediato e emergente, irra-
diado da sua condição de princípio
geral da atividade econômica do
país, conforme erigido em nossa
Carta Magna, o condão de inquinar
de inconstitucionalidade qualquer
norma que possa consistir em óbice
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à defesa desta figura fundamental
das relações de consumo, que é o
consumidor20.

Sem embargo dessas considerações, faz
necessário comentar o princípio da proi-
bição do retrocesso em face das garantias
fundamentais.

Com efeito, o direito do consumidor
possui o status de direito constitucional e,
como tal, não pode o legislador ordinário
fazer regredir o “grau de garantia fun-
damental”, conforme leciona Marcos
Gouvêa21.

A lei da concessão do serviço público
(Lei nº 8.987/95), ao afirmar que não se
caracteriza como descontinuidade do
serviço a sua interrupção “por inadimple-
mento do usuário, considerado o interesse
da coletividade”(art. 6º,  § 3º, II), na reali-
dade está praticando o autêntico retrocesso
ao direito do consumidor, haja vista que o
art. 22 do CDC afirma que os fornecedores
de serviço essencial são obrigados a
fornecer serviços adequados, eficientes e
“contínuos”.

Arrimado a esse fato, acrescente-se que
o direito do consumidor possui garantia
fundamental na Constituição e que a
interrupção do fornecimento, além de
causar uma lesão, afeta diretamente a sua
dignidade, sem embargo da dificuldade de
acesso à Justiça que o dispositivo apresenta,
consolidando assim a autotutela do direito
do fornecedor.

Admitir a possibilidade do corte de
energia elétrica implica flagrante retrocesso
ao direito do consumidor, consagrado em
nível constitucional. Por isso, o princípio
de retrocesso veda que lei posterior possa
desconstituir qualquer garantia constitu-
cional. Ainda que lex posteriori estabeleça
nesse sentido, a norma deverá ser consi-
derada inconstitucional.

Por tais razões, é manifesta a inconsti-
tucionalidade do dispositivo legal previsto
no art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/95, que
autoriza a interrupção de serviço essencial,
em razão do princípio da proibição de
retrocesso.

9. A prática abusiva do corte de
serviço essencial

Recentemente, o Juízo da 8ª  Vara de
Falências da Capital do Rio de Janeiro
concedeu liminar em uma ação coletiva,
proposta pelo núcleo de Defesa do Con-
sumidor da Defensoria Pública, deter-
minando a proibição de cortar a luz dos
consumidores por falta de pagamento ou
mesmo constatação de outras irregula-
ridades22.

A ação coletiva foi interposta contra a
Light e Cerj, sendo acolhido o argumento
da Defensoria Pública no sentido que o
desligamento de energia, pautado na
Portaria 466/97 do DNAEE (agora pela
Agência Nacional de Energia Elétrica),
fere a Constituição, permitindo a impo-
sição unilateral de dívidas sem obser-
vância do devido processo legal, além de
submeter o consumidor a constrangimento
e ameaça na cobrança de dívidas, o que é
vedado pelo Código de Defesa do Consu-
midor, exigindo mecanismos legais para
a cobrança de créditos.

Em Juiz de Fora/MG, o Ministério
Público Estadual, por meio da Promotoria
de Justiça do Consumidor, ingressou com
ação civil pública em face da CEMIG por
idêntico fundamento legal, argumen-
tando  a ilegalidade do corte de energia
elétrica, que constitui prática abusiva, em
flagrante desrespeito ao Código de Defesa
do Consumidor.

O reconhecimento da ilegalidade do
corte em relação ao serviço essencial é
patente, a exemplo da sentença da Juíza
Aparecida Oliveira, de Anápolis, Goiás,
que expressamente considerou o corte
ilegal, porque “a água é de necessidade
da população, de consumo imprescindível
e não pode ser cortada sob nenhum
propósito23”.

O STJ já se pronunciou a respeito da
impossibilidade da interrupção de serviço
essencial, in verbis:

“Seu fornecimento é serviço
público indispensável, subordinado
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ao princípio da continuidade, sendo
impossível a sua interrupção e
muito menos por atraso no seu
pagamento 24”.

Dessa forma, o aresto do E. STJ decidiu,
por unanimidade, que o fornecimento de
água não pode ser interrompido por
inadimplência, fundamentando:

“O fornecimento de água, por se
tratar de serviço público fundamen-
tal, essencial e vital ao ser humano,
não pode ser suspenso pelo atraso no
pagamento das respectivas tarifas,
já que o Poder Público dispõe dos
meios cabíveis para a cobrança dos
débitos dos usuários”.

Para o Ministro Garcia Vieira, relator
do processo,

“a Companhia Catarinense de Água
cometeu um ato reprovável, desu-
mano e ilegal. É ela obrigada a
fornecer água à população de ma-
neira adequada, eficiente, segura e
contínua e, em caso de atraso por
parte do usuário, não poderia cortar
o seu fornecimento, expondo o con-
sumidor ao ridículo e ao constran-
gimento”,

casos previstos no Código de Defesa do
consumidor.

O Ministro Garcia Vieira afirma ainda
em seu decisum que, para receber seus
créditos, a CASAN deve usar os meios
legais próprios,

“não podendo fazer justiça privada
porque não estamos mais vivendo
nessa época e sim no império da lei,
e os litígios são compostos pelo
Poder Judiciário, e não pelo parti-
cular. A água é bem essencial e
indispensável à saúde e higiene da
população.

No mesmo sentido, o fornecimento de
energia é serviço essencial. A sua inter-
rupção acarreta o direito de o consumidor
postular em juízo, buscando que se con-
dene a Administração a fornecê-la, sem
prejuízo da condenação do fornecedor

pelo dano moral e patrimonial sofrido
pelo consumidor25.

Importa assinalar que tal medida
judicial tem em mira a defesa de um
direito básico do consumidor, a ser obser-
vado quando do fornecimento de produ-
tos e serviços (relação de consumo), na
forma como prescreve o art. 6º, X, do CDC
(adequada e eficaz prestação dos serviços
públicos em geral), sem prejuízo da
reparação dos danos provocados (a teor
do art. 6º, VI, do CDC, “a efetiva preven-
ção e reparação de danos patrimoniais e
morais, individuais, coletivos e difusos”).

A respeito, claríssima a lição de Mário
Aguiar Moura:

“A continuidade dos serviços
essenciais significa que devem ser
eles prestados de modo permanente,
sem interrupção, salvo ocorrência de
caso fortuito ou força maior que
determine sua paralisação pas-
sageira. A hipótese é a de o particular
já estar recebendo o serviço. Não
pode a pessoa jurídica criar descon-
tinuidade. Serviços essenciais são
todos os que se tornam indispen-
sáveis para a conservação, preser-
vação da vida, saúde, higiene, edu-
cação e trabalho das pessoas. Na
época moderna, exemplificativa-
mente, se tornaram essenciais, nas
condições de já estarem sendo pres-
tados, o transporte, água, esgoto,
fornecimento de eletricidade com
estabilidade, linha telefônica, lim-
peza urbana, etc26”.

Leciona Mário de Aguiar que
“Uma inovação trazida pela atual

Constituição é a extensão do mesmo
critério às concessionárias ou permis-
sionárias do serviço público. Assim,
no caso dos serviços concedidos de
transporte, fornecimento de água, ele-
tricidade etc., as empresas respondem
perante terceiro segundo os critérios
da responsabilidade sem culpa nas
mesmas condições do que ocorre com
a pessoa jurídica pública27”.
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 O ilustre jurista Antônio Herman de
Vasconcellos e Benjamin, comentando o
art. 22, ressalta o seguinte:

“A segunda inovação importante
é a determinação de que os serviços
essenciais – e só eles – devem ser
contínuos, isto é, não podem ser
interrompidos. Cria-se para o con-
sumidor um direito à continuidade
do serviço.

Tratando-se de serviço essencial
e não estando ele sendo prestado, o
consumidor pode postular em juízo
que se condene a Administração a
fornecê-lo”28.

Na esteira do entendimento preto-
riano, a jurisprudência tem firmado o
entendimento que o corte de fornecimento
de energia elétrica é ilegal, conforme
julgado da Colenda Quarta Câmara Civil
do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina. O r. aresto faz menção ao
eminente Desembargador Protásio Leal,
afirmando que deve a concessionária
aguardar o pronunciamento da Justiça,
não podendo exigir de imediato o paga-
mento do alegado débito sob ameaça de
corte de fornecimento de energia elétrica,
“sendo o serviço prestado bem indispen-
sável, não pode ser ele suspenso brusca-
mente sem motivo justificado29”.

Em idêntica direção, decidiu a Terceira
Câmara Civil do Tribunal de Justiça
Catarinense, em reexame de sentença de
Ação de Mandado de Segurança, pela
confirmação da sentença a quo, fundamen-
tando que se

“houver débito a cobrança deverá
ser feita pela via própria. O que não
pode é o usuário ser coagido a pagar
o que julga razoavelmente não dever
sob o teor de ver interrompido o
fornecimento de energia elétrica, bem
indispensável na vida humana30”.

Apreciando caso semelhante, assim
decidiu o Colendo Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná:

Ementa: Mandado de segurança.
Ato praticado por concessionária de

serviço público. Ameaça de corte no
fornecimento de energia elétrica, por
falta de pagamento de fatura. Segu-
rança concedida. Decisão confir-
mada. Tratando-se de serviço essen-
cial o fornecimento de energia elé-
trica, para possibilitar a continuida-
de da empresa-impetrante, o ato da
concessionária, que ameaça cortar
tal fornecimento por falta de paga-
mento da fatura, é ilegal e abusivo
podendo ser afastado via mandado
de segurança31”.

Com efeito, não há justificativas para
a prática abusiva do corte de energia
elétrica por falta de pagamento por parte
do fornecedor de energia na cobrança de
dívidas, expondo o consumidor a constran-
gimento, sendo certo que existem meca-
nismos legais de cobrança, não sendo
possível referendar a autotutela.

Há que se referir que aos juízes é
permitido o controle das cláusulas e
práticas abusivas. Destarte, faz-se neces-
sário a providência jurisdicional, em prol
dos consumidores, para que o direito
consagrado no Código do Consumidor não
seja violado com o corte da energia
elétrica, que é considerado serviço essencial,
coibindo o abuso na cobrança, que deve
ser efetuada pelos meios legais em direito
admitidos.

Estabelece o art. 5º, XXXV, da CF que:
“A lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Se a lei não pode excluir da apreciação
do Judiciário a simples ameaça a direito,
como admitir-se que o fornecedor de
energia elétrica se arrogue o poder de fazer
“justiça com as próprias mãos?”

Nos casos de inadimplência, portanto,
cabe às rés, com resguardo do Princípio da
Isonomia, ingressar em Juízo para cobrar
quanto lhe é devido. E, até mesmo, para
pedir ao juiz que mande interromper o
serviço de fornecimento de energia.
Porque o juiz, que representa o Estado e
diz o direito (jurisdição), pode determinar
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a providência excepcional em procedi-
mento cautelar, se assim lhe parecer.

Por outro lado, o fornecimento de energia
é serviço essencial. A sua interrupção
acarreta o direito de o consumidor postular
em juízo, buscando que se condene a
Administração a fornecê-la. Importa
assinalar que tal medida judicial tem em
mira a defesa de um direito básico do
consumidor, a ser observado quando do
fornecimento de serviços (relação de
consumo), a teor do art. 6º , VI e X, do
Código de Defesa do Consumidor.

Notas
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utilidade pública (os de transporte coletivo, os de energia
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consumidor que exige o reconhecimento jurídico de sua
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1. Da legislação aplicável

A Lei Federal nº  7.347/85, ao disci-
plinar a ação civil pública, dispõe, em seu
artigo 1º e seus incisos, que se regem por
ela, sem prejuízo da ação popular, as ações
de responsabilidade por danos morais e
patrimoniais causados ao meio ambiente,
ao consumidor, a bens e direitos de valor
artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico, bem como causas que iden-
tifiquem com qualquer outro interesse
difuso ou coletivo e por infração da ordem
econômica.

Por igual, a Constituição Federal atual,
em seu artigo 127, contempla ao Ministério
Público a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais
e individuais indisponíveis, certo que o seu
art. 129, incisos II e III, estabelece como
funções institucionais do Ministério
Público zelar pelo efetivo respeito dos
Poderes Públicos e dos serviços de rele-
vância pública aos direitos assegurados na
Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia, e promover o
inquérito civil e a ação civil pública para
a proteção do patrimônio público e social,
do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos.
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iluminação pública – suspensão da
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Por sua vez, o artigo 81 e seu parágrafo
único do Código de Defesa do Consumidor1

estipulam que a defesa dos consumidores
e das vítimas em juízo poderá ser coletiva
quando se tratar de interesses ou direitos
difusos ou de interesses ou direitos cole-
tivos, ou de interesses ou direitos indivi-
duais homogêneos.

Além dessas definições, o Código, em
seu artigo 82, confere legitimidade concor-
rente ao Ministério Público para ajuizar
ação civil pública.

Finalmente, a Lei Orgânica Nacional
do Ministério Público 2, em seu artigo 25,
inciso IV, letra a, diz que, além das funções
encartadas na Constituição Federal e nos
comandos legais citados anteriormente,
incumbe, ainda, ao Ministério Público
promover o inquérito civil e a ação civil
pública, na forma da lei, para a proteção,
prevenção e recuperação de danos causa-
dos ao meio ambiente, aos bens e direitos
de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico, e a outros interes-
ses difusos, coletivos e individuais indis-
poníveis e homogêneos, além de o seu
art. 27 possibilitar ao MP exercer a defesa
dos direitos assegurados na Constituição
Federal e Estadual, sempre que se cuidar
de garantir-lhe o respeito: I. pelos poderes
estaduais e municipais; II. pelos órgãos da
Administração Pública Estadual ou Muni-
cipal direta ou indireta; III. pelos conces-
sionários e permissionários de serviço
público estadual ou municipal.

Como visto, possui o Ministério Público
legitimidade para atuar em várias verten-
tes, sempre em sintonia com os poderes
conferidos por lei, para que não ocorra o
excesso ou abuso na sua atuação institu-
cional. Essa é a grande garantia da socie-
dade, qual seja, ter ao seu alcance um
órgão altamente qualificado e composto
de procuradores, que, cientes das suas
obrigações constitucionais, funcionam
não só como fiscais da lei, mas também
como patrocinadores de lides forenses que
visam resgatar a dignidade de vários

segmentos, em especial dos consumidores,
parte fraca da relação que desenvolve
com o fornecedor do serviço.

Assim sendo, dentro do espectro legal
declinado, o membro do parquet possui
uma verdadeira bússola a guiar a sua
atuação, com a finalidade de evitar
desvios ou desmandos, que seriam contrá-
rios à sua própria essência, que é fiscalizar
e promover o cumprimento da lei.

2. Relação de consumo não se confunde
com contribuinte

Após as cominações iniciais, surge a
grande e decisiva indagação: pode o
Ministério Público ingressar com ação civil
pública visando a declaração de inconsti-
tucionalidade de lei municipal que criou
a taxa de iluminação pública?

Outra questão que se afigura como
plausível na presente relação processual
é se o serviço de iluminação pública e a
taxa que o remunera se adequam ao
conceito de relação de consumo, pelo que
qualquer cobrança ilegal dela afronta os
direitos dos consumidores e dos contri-
buintes, podendo ou não confundirem-se
os dois numa só pessoa.

Antes de mais nada, mister se faz deixar
bem cristalino que o presente estudo
restringe-se apenas à legitimidade ad
causam do MP como autor de ação civil
pública objetivando a imediata suspensão
da taxa de iluminação pública, o que nos
conduz à objetividade e praticidade do
tema, não abordando se a cobrança da
mesma é mesmo constitucional, até mesmo
porque a matéria foi pacificada pelo col.
STF, o que tornaria uma redundância
focar-se sobre a constitucionalidade.

Pois bem, deixando de lado a análise
de fundo do direito material da taxa de
iluminação pública, para responder as
indagações levantadas no início deste
tópico, faremos algumas reflexões para,
após, providenciar as devidas e adequadas
respostas.



Brasília a. 37 n. 145 jan./mar. 2000 149

A Lei nº 7.347/85 se presta a promover
ações de responsabilidade por danos
morais e patrimoniais causados a qualquer
outro interesse difuso ou coletivo (inciso
IV), todavia, como de curial sabença, o
transcrito inciso foi introduzido somente
a partir de 1990, pelo art. 110 da Lei nº 8.078
(CDC), a qual dispõe sobre a proteção do
consumidor:

“Art. 1º Regem-se pelas disposi-
ções desta Lei, sem prejuízo da ação
popular, as ações de responsabili-
dade por danos causados:

I – ao meio ambiente;
II – ao consumidor;
III – a bens e direitos de valor

artístico, estético, histórico, turístico
e paisagístico;”

A proteção a que se refere a Lei ao
consumidor teria o condão de equipará-
lo ao contribuinte?

Entendemos que não. E para que fique
bem claro que a figura do consumidor não
se confunde com a do contribuinte, invo-
camos a lição de De Plácido e Silva3, que
faz a devida distinção:

“Consumidor: no sentido amplo,
consumidor designa a pessoa que
consome uma coisa.

Mas, no sentido do Direito Tribu-
tário possui o vocábulo significado
próprio: entende-se como consu-
midor toda pessoa que adquire
mercadoria de um comerciante, para
seu uso ou consumo, sem intenção
de revendê-la.

(...) E o ato, que pratica, diz-se um
ato de consumo, em acepção lata,
pois consumo não compreende sim-
plesmente o gasto ou destruição da
mercadoria, pelo seu uso, mas o
aproveitamento de sua utilidade o
que se pode repetir sem alterá-la em
sua substância. Confira Lei nº 8.078/
90 (CDC).”

“Contribuinte: genericamente,
assim se diz de toda pessoa que
contribui com a parte que lhe é

atribuída, ou seja, toda pessoa que
faz uma contribuição.

No sentido fiscal, designa a pes-
soa que é cadastrada ou lançada
para pagar impostos.”

A clareza solar da distinção das duas
figuras inviabiliza a equiparação do
consumidor ao contribuinte.

Ademais, o art. 2º do CDC define
consumidor como toda pessoa física ou
jurídica que adquire ou utiliza produto ou
serviço como destinatário final e serviço
como qualquer atividade fornecida no
mercado de consumo, mediante remu-
neração, inclusive as de natureza bancária,
financeira, de crédito e securitária salvo
as decorrentes das relações de caráter
trabalhista. Considerando-se a opção do
legislador pela expressa e objetiva concei-
tuação de consumidor, descabe qualquer
possibilidade de equiparação entre consu-
midor e contribuinte.

Corroborando essa assertiva, o artigo
77 do Código Tributário Nacional e o
artigo 145, II, da Constituição Federal
deixam claro que a taxa (espécie do gênero
tributo) se presta para remunerar serviço
público, utilizado efetiva ou potencial-
mente pelo contribuinte.

Utilização potencial opera-se, nos
precisos termos dispostos no art. 79, I, b,
do CTN, “quando o serviço público é posto
a disposição do contribuinte, mediante
atividade administrativa em efetivo
funcionamento”.

Isso significa dizer que, se o serviço
estiver sendo prestado pela administra-
ção, utilizado ou não pelo contribuinte, ele
é obrigado a pagar! Repita-se: mesmo se
não utilizar o serviço terá de recolher
tributo, o que, por si só, afasta a assertiva
levantada de que o contribuinte da taxa
de iluminação pública é consumidor.

Exemplo claro do afirmado é quando
o contribuinte da referida taxa viaja ao
exterior por um prazo igual ou superior a
30 (trinta) dias, mesmo não utilizando a
aludida iluminação pública, ele paga pelo
serviço.
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Outra hipótese é a do contribuinte que
possui casa em um determinado muni-
cípio, utilizando-se apenas alguns perío-
dos do ano, ficando a sua propriedade
fechada na maioria dos dias do ano.
Mesmo não utilizando o serviço, esse
proprietário está obrigado a pagar a taxa
de iluminação pública cobrada pelo citado
município.

Como igualar, então, o contribuinte ao
consumidor?! Ora, na relação tributária,
em muitos casos, não ocorre o consumo,
já explicitado. Já na relação do consu-
midor, via de regra, não se poderia exigir
um pagamento de todos aqueles que
possam um dia vir a utilizar o serviço, tão
pouco obrigá-los a utilizar determinado
prestador.

Mas não é só. O tributo se caracteriza
por ser uma prestação pecuniária compul-
sória (art. 3º, CTN), cuja distinção dos
preços públicos (este sim, tipicamente da
relação de consumo) já fora objeto de
súmula pelo eg. Supremo Tribunal Federal,
verbis:

“Súmula nº 545 – Preços de servi-
ços públicos e taxas não se confun-
dem, porque estas, diferentemente
daqueles, são compulsórias e têm
sua cobrança condicionada à prévia
autorização orçamentária, em rela-
ção à lei que as instituiu.”

A compulsoriedade, segundo a Corte
Extraordinária, é o fator de distinção da
legitimidade da exigibilidade – ou não –
de uma taxa para remunerar determinado
serviço. Se não for compulsória a utili-
zação, torna-se uma relação de consumo
em que não se pode taxar.

Logo, não pode prosperar a colocação
que o contribuinte equipara-se ao consu-
midor, pelo fato de também consumir.

Por outro lado, é de sublinhar que o
art. 129, III, da CF claramente impõe como
função institucional do Ministério Público
a promoção de inquérito civil “e a ação
civil pública, para a proteção do patri-
mônio público e social, do meio ambiente

e de outros interesses difusos e coletivos”.
Sendo que, tanto o § 1º do citado art. 129
como também o art. 127 do mesmo Texto
Maior conferem ao órgão fiscalizador da
lei a tarefa de ingressar com ação civil
pública apenas para as lides de interesses
difusos ou coletivos.

Ora, então se pergunta: o questiona-
mento do pagamento da taxa de ilumina-
ção pública não é um direito de interesse
coletivo ou difuso capaz de merecer o MP
a legitimatio ad causam para o ingresso de
ação civil pública?

Como já dito anteriormente, o contri-
buinte da taxa de iluminação pública não
se equipara ao consumidor, mas, mesmo
que ele ostentasse tal rótulo, o que se
admite para argumentar, a Constituição
Federal não alarga o espectro da ação civil
pública para o campo de interesses indi-
viduais indisponíveis, que poderiam ser
defendidos por outros vínculos legais.

Tanto é verdade que, em pura evi-
dência do que foi afirmado, o inciso IV do
art. 25 da Lei nº 8.625/93 é que prevê, na
alínea a, a promoção da ação civil pública
para proteção de danos causados ao direito
do consumidor (individuais homogêneos).

Em abono ao que foi dito, nada mais
lúcido do que se extrair as sólidas coloca-
ções do consagrado tributarista Ives
Gandra Martins4, que, após analisar o
cenário constitucional narrado, ressalta a
inconstitucionalidade da inclusão da ação
civil pública para as hipóteses de defesa
de interesses individuais homogêneos
(consumidores):

“... fere o texto constitucional por
obrigar o espectro da ação civil
pública para o campo de interesses
individuais indisponíveis, que pode-
riam ser defendidos por outros
veículos.

Já anteriormente, o Código do
Consumidor também alargara o
espectro para os direitos dos interes-
ses individuais homogêneos (Lei
8.078/90), a meu ver, em franco
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conflito com a Constituição, se o
veículo processual for a ação civil
pública ou inquérito civil, visto que
a Constituição apenas admitiu para
a proteção de interesses difusos ou
coletivos.

.............................................................
Desta forma, o alargamento do

espectro da ação civil pública por
força de lei ordinária fere, violenta
e macula a Constituição Federal.

Não pode, o Ministério Público,
ter forças superiores àquelas que a
própria Constituição lhe ofereceu.”

Mais à frente, o citado mestre faz um
grave alerta5:

“Mais do que isto, em matéria de
tributação, a ação civil pública, se
mal proposta e mal julgada, pode
acarretar consideráveis prejuízos à
comunidade, que deixa de obter
serviços públicos do Poder compe-
tente, inviabilizando em obter recei-
tas, por força de inadequada decisão
de efeito vinculatório absoluto.”

 Não é outra a postura de Hely Lopes
Meirelles6:

“A Ação Civil Pública, disci-
plinada pela Lei nº 7.347, de 24-7-85,
é o instrumento processual adequado
para reprimir ou impedir danos ao
meio ambiente, ao consumidor, a
bens e direitos de valor artístico,
estético, histórico, turístico e paisa-
gístico (art. 1º), protegendo, assim,
os interesses difusos da sociedade.
Não se presta a amparar direitos
individuais, nem se destina à reparação
de prejuízos causados a particulares,
pela conduta, comissiva ou omissiva do
réu.” (g.n.)

Em sentido igual, José dos Santos
Carvalho Filho 7, faz o seguinte alerta:

“Talvez no afã de proteger gru-
pos de indivíduos vitimados por
atos lesivos de diversa ordem, vêm
alguns setores do Ministério Público,
com o apoio de certos doutrinado-

res e julgadores, buscando a tutela
de interesses individuais disponí-
veis, como se a instituição passasse,
de repente, a ter a chave de todas as
soluções sociais. Há nisso evidente
desvio de perspectiva e flagrante
inadequação às funções e aos obje-
tivos ministeriais.”

Nessa moldura, registre-se, por opor-
tuno, que o Ministério Público não possui
legitimidade para propor ação civil pública
com objetivo de ser sustada a cobrança da
taxa de iluminação pública.

Outro argumento abonador da presente
afirmação é que a pretensão do Ministério
Público, se procedente, submeteria toda
sistemática do controle de constituciona-
lidade brasileiro.

Isso porque os efeitos de uma declara-
ção relativa à inconstitucionalidade de
uma norma via ação civil pública teriam
alcance maior do que a declaração inciden-
ter tantum de inconstitucionalidade de lei
ou ato normativo pelo Supremo Tribunal
Federal, já que, nesta hipótese, tais efeitos
têm aplicação para as partes do pronun-
ciamento judicial; quanto à inconstitu-
cionalidade entender-se-ia, ex vi art. 16 da
Lei nº 7.347/85, independendo de qual-
quer providência de órgão legislativo ou
outro qualquer.

Não fosse a impossibilidade jurídica de
controle incidental de inconstituciona-
lidade em sede de ação civil pública, o
próprio texto da Lei nº 7.347/85 é o
verdugo do MP, pois não lhe autoriza a
propor esse tipo de ação com o fito de
obstar a cobrança de tributos em nome de
contribuintes.

Após a presente exposição, afirma-se
com toda convicção que:

a) Não possui legitimidade ad
causam o Ministério Público para
ingressar com ação civil pública em
nome do contribuinte da taxa de
iluminação pública.

b) Não se confunde a figura do
consumidor com a do contribuinte.
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Por ser carecedor da via processual sub
examem, o órgão jurisdicional está dispen-
sado de examinar o mérito da ação. Ou,
na feliz e incisiva definição de Moacyr
Amaral Santos8, condições da ação “são
requisitos que esta deve preencher para
que se profira uma decisão de mérito”.

3. Da jurisprudência sobre o tema
Incentivado por alguns doutrinadores9,

notadamente ex integrantes do parquet,  o
Ministério Público vem propondo ação
civil pública questionando, em especial, a
constitucionalidade da cobrança da taxa
de iluminação.

Apesar de não possuir a legitimatio ad
causam, o Ministério Público encontra eco
nas suas postulações em algumas Cortes
Superiores, tais como o extinto Tribunal de
Alçada do Estado do Rio de Janeiro10, que
teve a oportunidade de enfrentar o tema
sobre a seguinte ótica:

“Ação Civil Pública. Legitimi-
dade do Ministério Público eis que a
figura do contribuinte se confunde
com a do consumidor em face da
contra-prestação do serviço público.
Cassação da sentença que julgou
extinto o processo sem julgamento do
seu mérito. Provimento do recurso.”

Da mesma forma, o Superior Tribunal
de Justiça11 já reconheceu, em julgado
único, a legitimidade do MP para o pre-
sente caso, por meio do AGRESP 98.286/
São Paulo, da sua 1º  Turma, julgado em
15-12-97, cuja ementa do v. acórdão é a
seguinte:

“Processual civil. Ministério
público. Legitimidade. Ação coletiva.
Taxa de iluminação. 1. Conforme
disposto na Constituição de 1988, a
atuação do Ministério Público foi
ampliada para abranger a sua legi-
timidade no sentido de promover a
ação civil pública para proteger
interesses coletivos. Não há mais
ambiente jurídico para se aplicar,

em tal campo, a restrição imposta
pelo art. 1º da Lei nº 7.347/85. 2. Em
se tratando de prestação de uma
coletividade que se insurge para não
pagar taxa de iluminação pública,
por entendê-la indevida, não há que
se negar a legitimidade do Ministério
Público para atuar como sujeito
ativo da demanda. Há situações em
que, muito embora os interesses
sejam pertinentes a pessoas identi-
ficadas, eles contudo, pelas caracte-
rísticas de universidade que pos-
suem atingindo a vários estamentos
sociais, transcendem a esfera indivi-
dual e passam a ser interesse da
coletividade. 3. O direito processual
civil moderno, ao agasalhar a ação
civil pública, visou contribuir para
o aceleramento da entrega da pres-
tação jurisdicional, permitindo que,
por via de uma só ação, muitos inte-
resses de igual categoria sejam solu-
cionados, pela atuação do Ministé-
rio Público. 4. Agravo regimental
improvido.”

Todavia, a atual jurisprudência sufraga
as decisões citadas anteriormente, em
virtude de elas serem anteriores às recen-
tes decisões do STJ.

Nessa moldura, registre-se, por opor-
tuno, o posicionamento tanto da 1ª quanto
da 2º Turma  do eg. Superior Tribunal de
Justiça, cujos Ministros (em ambos os
casos) entenderam, por unanimidade, ser
parte ilegítima o parquet para promover
ação civil pública, objetivando obstar
precisamente o pagamento da taxa de
iluminação, verbis:

“Ação civil pública. Preceito
cominatório. Taxa de iluminação.
Constitucionalidade de lei muni-
cipal. Unidade de direito.

Na sentença, declarou-se a incons-
titucionalidade da Lei Municipal
nº  70/89. Impossibilidade do uso da
ação civil pública para substituir a
ação direta de inconstitucionali-
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dade. A unidade do direito subs-
tantivo é estabelecida pela Consti-
tuição. Admitida a ação civil pública
para impedir a cobrança de tributo,
taxado de sentenças contraditórias
com efeitos erga omnes,  o que é
absurdo12”.

“Ação civil pública em matéria
tributária.

A ação civil pública não pode ser
utilizada para evitar o pagamento de
tributos, porque, nesse caso, funcio-
naria como verdadeira ação direta
de inconstitucionalidade; ademais, o
benefício não seria o consumidor, e
sim o contribuinte – categorias afins,
mas distintas13”.

Não fossem os julgados recentes sufi-
cientes para demonstrar o pacífico e
unânime posicionamento atual das Turmas
de Direito Tributário do eg. STJ, iterativa
é a jurisprudência da Corte Especial
rechaçando as investidas do Ministério
Público relativas à matéria tributária, e,
para que não pairem dúvidas, seguem os
seguintes julgados:

“Ministério público. Ilegitimi-
dade. Ação civil pública. Cobrança
de taxa.

O Ministério Público não tem
legitimidade para manifestar ação
civil pública com o objetivo de ver
sustada a cobrança de tributos, como
taxa de iluminação.

Recurso conhecido por unanimi-
dade” 14 .

“Processo civil. Ação civil pú-
blica em matéria tributária. A ação
civil pública não pode ser utilizada
para evitar o pagamento de tributos,
porque, nesse caso, funcionaria
como verdadeira ação direta de
inconstitucionalidade; ademais, o
beneficiário não seria o consumidor,
e sim o contribuinte. Categorias
afins, mas distintas.

Recurso especial não conhe-
cido”15 .

“Ação civil pública. Direitos
individuais disponíveis. IPTU. Legi-
timidade do Ministério Público.

A legitimidade do Ministério
Público é para cuidar de interesses
sociais difusos ou coletivos e não
para patrocinar direitos individuais
provados e disponíveis.

O Ministério Público não tem
legitimidade para promover a ação
civil pública na defesa de contri-
buinte do IPTU, que não são consi-
derados consumidores.

Recurso improvido”16.
“Ação civil pública. Preceito

cominatório. Taxa de iluminação.
Constitucionalidade de lei muni-
cipal. Unidade ao direito.

Na sentença, declarou-se a incons-
titucionalidade da Lei Municipal
nº  70/89. Impossibilidade do uso da
ação civil pública para subsistir a
ação direta de inconstitucionali-
dade. A unidade do direito substan-
tivo é estabelecida pela Constituição.
Admitida a ação civil pública para
impedir a cobrança de tributo, taxa-
do de inconstitucional, possibilitaria
a prolação de sentenças contraditó-
rias com efeitos erga omnes, o que é
absurdo.

Recurso não conhecido”17.
Espancando qualquer resquício de

dúvida, o eminente Min. Hélio Mosimann,
“em laço de extrema felicidade”, averba,
no Resp. nº 113.326-MS, que a ação civil
pública é veículo impróprio ao MP, quando
este discute matéria tributária, porque o
beneficiário não seria o consumidor, e sim
o contribuinte:

“Processo civil. Ação pública em
matéria tributária. A ação civil
pública não pode ser utilizada para
evitar pagamento dos tributos,
porque, nesse caso, funcionaria
como verdadeira ação direta de
inconstitucionalidade; ademais, o
beneficiário não seria o consumidor
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e sim o contribuinte – categorias
afins, mas distintas. Recurso especial
não conhecido”18.

Ecoando sobre as demais Cortes, a
jurisprudência dominante do STJ fez com
que o Primeiro Tribunal de Alçada de São
Paulo adotasse esses sólidos posiciona-
mentos para o caso específico da taxa de
iluminação pública, como se observa no
seguinte aresto:

“Ementa: Prazo. Recurso. Ape-
lação. Interposição por Prefeitura
Municipal. Art. 188 do Código de
Processo Civil. Contagem em dobro
determinada e Petição de Interpo-
sição Protocolizada no Dia Útil
subseqüente ao Término. Tempes-
tividade Reconhecida. Preliminar
Rejeitada.

Ilegitimidade ad causam. Ação
civil pública. Ajuizamento pelo
Ministério Público. Discussão sobre
a constitucionalidade de lei muni-
cipal que determinou a cobrança de
taxa de iluminação pública pelo
Município de Itaporanga. Lei nº
24/90.  Proteção de interesse de
natureza econômica patrimonial,
individual e disponível. Inconfundi-
bilidade com interesses coletivos ou
difusos. Inadequação da via eleita.
Ilegitimidade ativa reconhecida –
extinção do processo decreta – Re-
curso Provido”19.

No mesmo sentido, o eg. TJSP, na AC
nº 192.2481, Rel. Des. Jorge Tannus, 5ª CC,
também comungou da mesma hóstia do STJ.

Impende ser ressaltado mais um julgado
do STJ:

“Ementa: Ministério Público. Ilegiti-
midade. Ação civil pública. Cobrança de
tributo.

O Ministério Público não tem
legitimidade para propor ação civil
pública com objetivo de ver sustada
a cobrança de tributos”20.

Como visto, a Jurisprudência dominante
não permite que se tergiverse sobre a

matéria, tendo em vista que a Corte
Superior pacificou que o Ministério Público
é parte ilegítima para figurar como autor
de ação civil pública que tenha por escopo
declarar inconstitucionalidade da taxa de
iluminação pública.

E para colocar um ponto final, o STF,
por maioria, manteve acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais que
julgara extinta, sem julgamento do mérito,
ação civil pública movida pelo Ministério
Público contra a taxa de iluminação
pública do Município de Rio Novo, con-
soante decisão exarada no RE 213.631-MG,
que teve a relatoria da eminente Min.
Ilmar Galvão 21 .

4. Do abuso de direito

A verdadeira função institucional do
Ministério Público é a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático, dos inte-
resses sociais e dos interesses individuais
indisponíveis.

Não vai daí, no entanto, um “cheque
em branco” para poder traçar o MP sua
atuação divorciada da sua competência
constitucional, ou, até mesmo, alargar o
contexto das hipóteses em que é lícito o seu
patrocínio nas ações civis públicas.

Consoante iterativa jurisprudência vista
anteriormente, não é parte legítima o MP
para ingressar com ação civil pública vi-
sando resguardar direitos de contribuintes.

Ora, a insistência ou exercício de um
direito não contemplado no ordenamento
jurídico caracteriza o abuso de direito.

Em abono ao que foi dito, José Manuel
Martins Bernal22 aduz:

“Porque el abuso del Derecho ante
y necessariamente que abuso ha de ser
ejercido de un derecho subjetivo reco-
nocido por el ordenamiento juridico”.

Assim, pode-se definir o abuso quando
o direito legítimo é exercido em determi-
nado caso de maneira que constitua clara
ofensa ao sentimento jurídico socialmente
dominante, ou, em outras palavras, é
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caracterizada essa figura do direito na
medida em que o titular de uma ação não
possua legitimidade ativa para intentá-la
perante o órgão judicial.

O ilustre e culto Caio Tácito23, invo-
cando os conhecimentos de Orlando,
sintetizou o desvio de poder jurisdicional
quando há um transbordamento (strati-
pamento) “como modalidade de violação
da lei”.

A seguir, o inolvidável mestre, com
“pena de ouro”, destaca:

“O excesso de poder judiciário
pressupõe, em suma, a atualidade do
poder do qual abusa o titular indo
além de seu real escopo.”

Carnelluti destaca que o ‘excesso é qua-
lidade ou atitude de poder que existe; a
incompetência é expressão do poder que
não existe’. Daí por que non potere e potere
eccessivo sono bianco e nero.

O abuso de direito na hipótese sub oculis
fica invencivelmente caracterizado
quando  decorrente de uma capacidade
ativa do MP de ser autor de ação civil
pública; contudo, o seu exercício para
defender direitos de contribuintes é
ilegítimo.

A segurança jurídica reside no fato de
o fiscal da lei exercer as suas funções
dentro das balizas traçadas pela Consti-
tuição Federal e legislação inferior.

Não há como se admitir que o intér-
prete alargue essa orientação legal e
camufle o abuso de direito perpetrado de
boa-fé pelo ilustre membro do parquet .

A segurança jurídica é, antes de mais
nada, uma missão do Juiz, que não pode
ser relegada pelo fato de o fiscal da lei se
insurgir sobre determinado direito ma-
terial tributário. O abuso de direito se
representa como um standard  jurídico.

Sobre a limitação de poderes, o emi-
nente Ministro Celso Mello, no Mandado
de Segurança nº  23.452, neutralizou o
abuso de poder perpetrado por um dos
Poderes da República “sobre os demais
órgãos da soberania nacional”24.

“Com a finalidade de impedir
que o exercício abusivo das prerro-
gativas estatais pudesse conduzir a
práticas que transgredissem o regi-
me das liberdades públicas e que
sufocassem, pela opressão do poder,
os direitos e garantias individuais,
atribuiu-se ao Poder Judiciário a
função eminente de controlar os
excessos cometidos por qualquer das
esferas governamentais.”

Nessa moldura, a fim de evitar o abuso
de direito do Ministério Público, a jurispru-
dência pacificou o entendimento de que é
ilegítimo o seu patrocínio nas ações civis
públicas que envolvam direito material
tributário, incluindo-se, neste cotejo, a taxa
de iluminação pública.

É de curial importância abrir-se novo
parênteses para registrar a autorizada
visão do Ministro Celso de Mello25, no MS
nº 23.491, em que o ilustre julgador
sublinhou a sua preocupação com “núcleos
orgânicos investidos de poderes absolutos”:

“Na realidade, o sistema consti-
tucional brasileiro – tendo presente
a natureza essencialmente democrá-
tica do regime de governo – não
admite e nem tolera que se formem,
no âmbito do aparelho de Estado,
núcleos orgânicos, investidos de
poderes absolutos.”

Finalmente entendemos que ocorre
excés de pouvoir  com a caracterização do
abuso de direito do MP na ação civil pú-
blica que envolve direito dos contribuintes.

5. Conclusão
Por todo exposto, concluímos que o

Ministério Público não está legitimado
para ingressar com ação civil pública
visando a declaração de inconstituciona-
lidade de lei nunicipal que instituiu a taxa
de iluminação.

Notas
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A sinalização viária, além de ser uma
das manifestações semiótico-jurídicas
mais ricas, é uma demonstração clara e
concreta da pluralidade de linguagens1 no
interior das formações de sentido norma-
tivas. Se é o pluralismo de linguagens que
impera no seio da juridicidade, conjunto de
práticas jurídico-textuais verbais e não-
verbais, é de todo pertinente que a análise
se detenha na demonstração do funciona-
mento de algumas delas, entre as quais se
alista a linguagem rodoviária. Nesse plano,
não só os acontecimentos-de-linguagem
rodoviários são de grande importância na
análise, mas também o próprio texto
normativo que os coloca em cena2. Trata-
se aqui, sobretudo, de demonstrar como a
linguagem normativa se vale dos diversos
recursos de linguagem (verbal, não-
verbal) para prescrever, o que será feito
com um certo assento para a semiótica da
imagem.

A Semiótica Jurídica3, em seu empre-
endimento, avoca, necessariamente, a
localização de sistemas prescritivos que
veiculem mensagens de vinculação não-
adstritas à noção de língua propriamente
dita. A língua é, de fato, o centro de
dispersão de informações e de comandos
jurídicos, e é exatamente por esse motivo
que a abordagem lingüística é majoritária
no estudo da juridicidade; esta se vale,
majoritariamente, da comunicação lin-
güística, o que não obstrui a operação de

O discurso do legislador de trânsito:
uma análise semiótica da linguagem não-verbal
normativa

Eduardo Carlos Bianca Bittar

Eduardo Carlos Bianca Bittar é Doutor pelo
Departamento de Filosofia e Teoria Geral do
Direito da Faculdade de Direito da Universidade
de São Paulo e Professor de Filosofia do Direito,
Introdução ao Estudo do Direito e Metodologia
da Pesquisa Jurídica.



Revista de Informação Legislativa158

localização de elementos não-lingüísticos
que a componham4.

Os discursos prescritivos rodoviários,
há que se dizer, são os que mais apelo
fazem a uma semiótica visual, de modo
que a linguagem jurídica se amplia da
simples enunciação verbal para a enun-
ciação de outras semióticas, as chamadas
não-verbais5. São esses signos, ou conglo-
merados sígnicos, que formam um discurso
viário, pois se dispõem de forma tal, e com
regras próprias, que a significação do que
está prescrito em normas genéricas verbais
(Código de Trânsito Brasileiro) ocorre na
base de um código específico e complexo.
Trata-se de um poder-fazer-dever que se
estabelece na base da semiótica visual
(acontecimentos-de-linguagem-viária), por
meio de um poder-fazer-dever inscrito na
base da semiótica verbal (Código de
Trânsito Brasileiro).

Para os fins da presente análise, ter-se-á
em conta que os elementos que represen-
tam as prescrições de trânsito são sinali-
zações de caráter normativo6, substitu-
tivas do discurso prescricional verbal
enunciado pelas estruturas de uso corrente
nos meios jurídicos, que são as estruturas
lógico-formais, e que se valem de códigos
específicos para a formação do significado
jurídico. O subsistema jurídico-normativo
de prescrições viárias é, sobretudo, a
linguagem não-verbal explorada pela
legislação e empregada na comunicação
de mensagens e comandos normativos
relativos à circulação viária. Essa lingua-
gem não-verbal de regulamentação viária
se desdobra em: linhas e escritos traçados
no solo asfáltico, além de outros materiais
de redução de velocidade…; placas dire-
tivas, indicativas, descritivas e proibitivas,
com escritos, sinais ou composição de
sinais; semáforos e outros recursos de
iluminação e disposição de coisas; sinais
sonoros7; gestos, etc., tudo tendo-se em
vista uma comunicação visual fácil,
rápida e instrumental para a significação
no trânsito de veículos e pessoas8. A

elocução, nesse campo, portanto, obedece
às necessidades práticas de comunicação,
e, nesse sentido, a imagem produz mais
efeito que o próprio verbo.

Mais que isso, trata-se de um sistema
de significações prescritivas e orientativas
de cunho obrigatório, pois a sinalização
funciona como condição sine qua non para
o tráfego, e isso de acordo com a própria
previsão jurídica, de modo que não pode
haver circulação viária sem sinalização,
sob pena de se colocar em risco a segurança
e a vida dos usuários do sistema viário.
Esse caráter de obrigatoriedade torna a
temática semiótica praticamente um
mister, pois a informação aqui possui
presença necessária9. Outra peculiaridade
que marca esse campo de pesquisa é que,
uma vez presente a sinalização adequada,
deve-se perceber que a leitura da mesma
pelo usuário é insofismavelmente obriga-
tória, não se podendo alegar como defesa
em seu favor o desconhecimento das
regras que presidem a circulação viária.
A informação aqui, portanto, tem uma
função marcadamente importante: obri-
gatória para o legislador (produção/
codificação) e igualmente obrigatória
para o usuário (leitura/decodificação).

Se o dizer do legislador nesse campo
pesa como obrigação, por sua vez, a não-
sinalização (não-poder-fazer-dever), a
omissão legislativa é, por vezes, represen-
tativa do não-dever de obediência, por falta
de informação. Mas, também, a não-
sinalização não pode significar para o
usuário arbítrio completo, pois algumas
regras são inscritas para recobrir inclusive
a hipótese de carência de sinalização 10. De
modo geral, pode-se dizer que o sistema
de aplicação de penalidades com relação
à questão da presença/ausência de sina-
lização funciona nos seguintes termos:
a) sinalizado (poder-fazer-dever) – situação
regrada – obediência – ausência de pena-
lidade; b) sinalizado (poder-fazer-dever)  –
situação regrada – desobediência – aplica-
ção de penalidade; c) não-sinalizado (não-
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poder-fazer-dever) – situação não-regrada
– obediência – ausência de penalidade;
d) não-sinalizado (não-poder-fazer-dever)
– situação não-regrada – desobediência –
ausência de penalidade.

Os contornos do sistema sígnico viário
são dados pelo legislador. De fato, a
convenção que dá origem às sinalizações
e outros recursos desse tipo não é de
caráter social, mas, sim, normativa (que
se impõe à sociedade), uma vez que a
sinalização é um instrumento de comu-
nicação e orientação do trânsito, mas,
também, um instrumento de controle e
regulamentação que requer uma autori-
dade normativa para a instituição de
parâmetros legais de uma semântica desse
conjunto sígnico-sistemático que prescre-
ve condutas na circulação viária. E o mais
curioso de notar é que o discurso das
linguagens não-verbais (placas, semá-
foros, indicadores, sinais, ruídos sono-
ros…) é instalado por um discurso de
linguagem verbal, que vem expresso no
texto da Lei que regulamenta o compor-
tamento viário e delimita o poder de
atuação das autoridades nesses lindes.
Linhas e cores (dicionário), fundamen-
talmente, são os elementos dessa lingua-
gem, ao passo que sua gramática se dá
com a disposição normativa sintaticamen-
te ordenada desses elementos (sinal de
proibido + sinal de estacionar + regula-
mento de horários = É proibido estacionar
nos horários…). Mas essa arquitetônica do
legislador não é construída ex nihilo, pois
ele também se vale das categorias da
linguagem não-verbal e sua possibilidade
de significar (o que não é feito sem um
apelo aos cânones já estabelecidos pela
linguagem natural, em que, por exemplo,
a cor vermelha possui uma entonação
semântica tal que, se utilizada no processo
de significação, possa chamar a atenção,
indicar perigo, advertir…)11 para estabe-
lecer um grupo de signos arbitrários e
convencionais12.

A signicidade viária, em relação ao
universo das linguagens estudado pela

Semiótica Jurídica, deve ser tomada por
um subsistema de linguagem. Porém, por
sua vez, se apreendida como uma lingua-
gem independente e sublinhada em sua
relação interna com os diversos tipos de
signos que a constituem, será então um
sistema13 dotado de outros subsistemas
viários, quais sejam, o das placas viárias
(baseado num complexo denominado
inter-semiótico de elementos), o dos sinais
de trânsito (baseado na diferenciação de
cores), o da autoridade de trânsito (baseado
na gesticulação padronizada e na emissão
de sinais sonoros identificáveis), o das
linhas e demais signos inscritos na própria
pista de rodagem. Esses são os grandes
traços da significação nesse plano de
estudos. As noções de sistema e subsistema
aqui ganham relevância, pois o primeiro
designa a ordem total dos recursos pres-
critivos existentes para a regulamentação
da circulação viária, enquanto o segundo
designa apenas uma facção de signos
destacados para compor uma signifi-
cância viária.

Tendo-se uma autoridade legislativa
por fonte normativa, e sistemas de lingua-
gem a dispor, também se tem por fito
alcançar um processo significativo sem
ruídos semânticos ou, ainda, com poucos
ruídos semânticos, tendo-se em vista que
o sentido é institucionalizado (sistema
viário oficial). A interpretação, dentro
desse sistema, é restrita e oferece pouca
margem de opções aos trafegantes, uma
vez que sua semântica é artificial e
previamente constituída, assim como
sujeita ao princípio da não-ambigüidade.
Cada significante14 tem um correspondente
semântico preciso, tendo, portanto, uma
significância restrita de si e por si, sem
esboçar qualquer necessidade de uma
complementação criativa da mensagem
sígnica por parte do intérprete. O trans-
plante da informação contida no signifi-
cante à esfera da significância faz-se
dentro dos moldes de um prévio aprendi-
zado, e, nesses limites, a pragmática se
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reduz a uma mera intervenção do sujeito-
intérprete  na captação da mensagem pres-
critiva. Mais que isso, a enunciação do
texto é feita taquigraficamente, o que
representa um desestímulo à formação de
ruídos. A ambivalência está proscrita do
sistema viário oficial. Nesse sentido, pode-
se dizer que, não obstante semioticamente
complexos, os signos viários contêm
mensagens definidas e interpretáveis nos
termos da legislação viária. Os desacordos
de sentido na interpretação dos textos
viários estão sempre sujeitos ao sanciona-
mento pela autoridade competente15.

A eliminação da ambigüidade das
mensagens viárias se deve ao fato de que
a semiótica releva como sendo uma
pragmática relacional aplicada à utili-
zação dos sistemas de signos de trânsito.
Dá-se que as fontes normativas, que
compõem uma pragmática da emissão de
normas e mensagens viárias, são deter-
minadas: o legislador, como fonte central
dos princípios, regras e diretrizes aplicá-
veis como elementos constitutivos da
sintática e da semântica dos signos que co-
existem ordenadamente, uma vez dada a
regra estabelecida convencionalmente; a
autoridade de trânsito, que tem poderes
para revogar circunstancialmente pres-
crições normativas contidas em placas, e
demais signos viários, revogação essa que
ocorre situacionalmente, valendo-se dos
subsistemas dos gestos, dos sinais sonoros
e dos demais recursos de significância no
trânsito e na circulação viária, sendo essa
uma temporária fonte de prescrições e
orientações sobre aquela estabelecida
pelas placas e pelos signos permanentes16.

A legislação viária, que prescreve a
conduta dos condutores por meio de
signos, entre outros recursos, enquanto
legislação, obriga, mas não só, pois limita,
proíbe, restringe, adverte, alerta , indica ,
orienta. O composto sígnico resultante das
prescrições viárias juridicamente está
disposto para que consentida seja a circu-
lação regulamentada e ordenada dos

veículos automotores17 pelas vias públicas.
Semioticamente, não obstante a existência
de uma teleologia jurídica da legislação
viária, a teleologia sistêmica é aquela de
formar um conjunto internacionalmente
homogêneo e reconhecível, e, portanto,
dotado da característica do convencio-
nalismo; com isso, a locomoção se unifica
para que a comunicação e a circulação de
estrangeiros (em geral não-participantes
da comunidade lingüística) se faça ainda
mais facilmente estabelecida sobre a base
da decodificabilidade internacional dos
chamados, pela semiótica italiana, segni
stradali . O uso recorrente de símbolos de
acesso comum é um dos recursos que
permite essa abstração das peculiaridades
semióticas de cada comunidade.

Entre os subsistemas constitutivos da
totalidade denominada signicidade viária ,
reconhece-se a importância da regula-
mentação por meio de placas18, subsistema
esse que tem como característica fun-
damental sua heterogeneidade, uma vez
que congrega elementos os mais diversos
para a composição daquilo que se pode
chamar de um retículo semiótico . Toda e
qualquer placa de sinalização viária se
baseia na pluridimensionalidade dos
meios de comunicação visual para atingir
seus fins de regulamentação, valendo-se
da utilização dos signos verbais escritos,
assim como de compostos de coloração,
formas geométricas, pigmentação da
matéria sobre a qual se inscrevem grafi-
camente os significantes desejados. Há
relações intersemióticas marcadas pelos
traços da complementaridade e da inter-
secção dos setores da signicidade visual.
Tendo esse repertório de signos como
ponto de partida, as prescrições se poten-
cializam a partir do momento em que
ganham publicidade e formas sintati-
camente concebidas para a transmissão de
mensagens discursivas sem que seja mister
recorrer ao discurso para que se trans-
mitam informações, ou se indique um
sentido, ou se proíba uma ação, ou se
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regulamente uma situação. Há sempre
aqui presente a idéia de que elementos
substitutivos à signicidade verbal sejam
utilizados desde que normatizados, con-
ceitualmente definidos e identificados em
sua função19.

Elementos de um repertório podem-se
organizar de forma a comporem unidades
de significância próprias, diante das quais
se obtêm respostas mais ou menos previ-
síveis para estímulos visuais prescritos em
generalidade significativa. Assim é que,
como premissa de todo sistema, partindo-
se do postulado de que todo sistema de
sinalização viária se baseia sobre o prin-
cípio do convencionalismo , mister se faz
estejam as unidades de significância
previamente determinadas pela carga
semântica que delas se deve destacar.

Para uma linguagem inscrita nesses
termos, em que imperam as decisões do
legislador, destaca-se sobretudo a institu-
cionalização da sintática e da semântica
de cada qual das possíveis linguagens
utilizadas, de modo que cada espécie
possuirá uma sintática específica e uma
semântica também específica. Assim para
a linguagem das placas de regulamen-
tação 20 ou de advertência21, para a lingua-
gem sonora22 e para as demais no mesmo
sentido.

Um composto formado pela justaposi-
ção de todos os recursos sintáticos e
semânticos resulta numa conjunção capaz
de veicular imagens discursivas capazes
de orientar o tráfego viário. Os elementos
de que se vale o legislador, cores, formas e
linhas, dispostos de uma certa maneira
(sintática dos elementos), trazem como
resultante um conjunto semiótico, de
maneira que dele emerge a significação
(semântica).

O que reforça ainda mais essa idéia é
que os elementos não só se dispõem entre
si, mas, sobretudo, o que em muito in-
fluencia a formação da significação para
a sinalização viária, dependem: da locali-
zação da sinalização; das dimensões da

sinalização; da funcionalidade; do sistema
alfanumérico; do contexto situacional da
sinalização23, entre outras variantes que
comparecem em conjunto para dar sus-
tentação à significação dentro desse
universo de discurso normativo. De fato,
são muitos os recursos visuais, situacionais
e contextuais explorados para a significân-
cia almejada pelo legislador de trânsito24.

O problema central, a partir do que se
disse, é questionar de quais unidades
disporia o legislador de tráfego ao compor
uma significância a partir da união sintá-
tica, lógica e contextual desses elementos.
A partir da tripartição peirceana dos
signos em ícones, símbolos e índices,  é
possível concluir, por exemplo, que as
placas são  símbolos25; são símbolos na
medida em que se estabelecem sobre a
arbitrariedade das relações entre signifi-
cante e significado, pois um sujeito inter-
ventor as instituiu como dotadas de uma
semântica própria, válida apenas dentro
de uma determinada conjuntura externa
ao sistema – relação essa que coloca o
sistema em relação com a realidade
exterior para a qual se destina –, nos termos
organizacionais internos desse sistema –
e aqui se fala em uma sintática do sistema.
As placas, por exemplo, são compostos
sintáticos de signos, com significância
atribuída, imputada (imputed ), e, por isso,
são consideradas símbolos, no sentido
peirceano do termo, ou seja, signos dotados
de uma carga maior de arbitrariedade,
dado o fato de serem a resultante de um
complexo de decisões que estabelecem e
prefixam a semântica cabível a cada ele-
mento integrante da placa de sinalização.

Porém, se a resultante do processo de
amalgamação de vários signos, que é a
placa, pode ser identificada como um
símbolo peirceano, os signos (elementos do
sistema) de que se vale o sistema de
símbolos viários não são necessariamente
ou, exclusivamente, símbolos, mas também
índices e ícones, o que sempre ou quase
sempre integra um contexto maior de
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significância em que se encontram vários
tipos de signos amalgamados para a
formação de um composto de comu-
nicação e prescrição viária a ser decodifi-
cado pelos receptores destas26.

A complexidade sígnica de caráter
prescritivo aqui é apreendida como reali-
dade heterogênea, de denso conteúdo
significacional, para o qual correspondem
signos de diversa natureza, quais sejam
aqueles icônicos, aqueles indiciais e aqueles
simbólicos, de acordo com a abordagem
semiótica peirceana. Pode uma placa
(norma sinalizada numa semiótica visual)
conter elementos e recursos de vários
sistemas sígnicos interpenetrados, a
saber, signos lingüísticos que, combinados
com outros icônicos e indiciais, possam
apresentar  uma proibição em deter-
minadas circunstâncias27, em determi-
nados horários... A utilização de um
sistema sígnico dessa forma enunciado é
um recurso para a supressão do discurso
verbal e que funciona em sua substituição
de forma mais eficaz, mais própria e mais
célere, de acordo com as necessidades de
praticidade comunicacional na circulação
dos veículos. Esse amálgama sígnico,
portanto, é possível desde que um reper-
tório se disponha na base sintática e que
esta se valha dos elementos do repertório
para formar uma significação própria e
previamente determinada. A resultante é
a formação do discurso normativo signi-
ficativo como resultante da justaposição,
como se vê a seguir: placa redonda + orla
vermelha + ícone de sinal sonoro + barra
lateral de proibição justaposta sobre o
ícone sonoro + ícone de hospital = É
proibido buzinar ou acionar sinal sonoro em
região hospitalar. Esse discurso situado em
seu contexto permite ao usuário do sistema
viário perceber que nas imediações se
encontra um ambiente hospitalar, e daí
decorre a interdição de buzinar e produzir
ruídos excessivos ou desnecessários.

Por que se pode falar de um discurso
acoplado em cada placa de trânsito?

Porque é por meio de uma sintática orga-
nizacional de cores, formas e recursos
outros, como a dimensão, a altura, os carac-
teres gráficos a serem adotados, o material
sobre o qual estes se inscrevem, entre
outros, que se pode alcançar determinada
semântica regulamentadora de situações
de tráfego. Mas, ao mesmo tempo, deve-
se dizer, o transporte inter-semiótico e
interpretativo é uma atividade dependente
da atuação dos sujeitos-usuários que do
sistema se valem. As placas de sinali-
zação, enquanto verdadeiros textos,
dependem de relações pragmáticas para
que formadas estejam as relações com o
interpretante  significacional.

A sinalização pode ser tomada como
um verdadeiro plano explicativo da reali-
dade viária a ser utilizada pelo sujeito que
por ela se locomove; se destacada for a
idéia de linearidade entre as placas, as
riscas, os sinais… que se encontram
durante um percurso viário qualquer,
alcança-se mesmo a noção de discurso
viário, ou seja, conjunto de prescrições,
indicações, proibições que possibilitam a
formação de um todo unitário descritivo
de um percurso, uma vez tomada a se-
qüência natural com a qual se distribuem
os acontecimentos-de-linguagem-viária. Ou
melhor, pode-se dizer que o acompanha-
mento completo da signalisation routière
consente ao receptor a decodificação de
elementos bastantes para formar um
composto semântico análogo ao discurso
descritivo do percurso de uma via pública
sinalizada28.

Feita essa investigação sobre a sinali-
zação viária, dados os traços institucionais
indispensáveis, analisados os seus prin-
cipais contornos e formas de apresentação
por diversos sistemas de linguagem, é
mister passar-se para um outro campo de
estudo igualmente rico nesse contexto, ou
seja, o da significação não-oficial nas
relações viárias, ou seja, aquela construída
entre os usuários, em oposição a esta que
até o momento se explorou, que apenas
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põe em questão o usuário com relação à
sinalização oficial. Nesta parte que segue,
estar-se-á exatamente a explorar a dinâ-
mica de interação dos usuários nas diver-
sas situações possíveis no uso do sistema.

A faceta receptiva da pragmática
normativa da circulação é constituída
pelo sujeito ao qual se dirigem as mensa-
gens sígnicas, ou seja, todo aquele que se
vale dos meios de transporte viário. Mas,
há que se advertir desde já que não se
encontra aqui restrita a visualização prag-
mática, pois, mais do que simplesmente o
condutor de veículos, o sujeito receptor da
comunicação viária prescricional também
é todo aquele que se encontrar no meio de
transporte viário que não esteja na posi-
ção de condutor. De fato, pois, a mensagem
Reduzir a velocidade em caso de neblina tem
como sujeito receptor o condutor do
veículo automotor; porém, esta outra
mensagem É obrigatório o uso de cinto de
segurança nas estradas atinge não só àquele
sujeito, como também a todos aqueles que
se utilizam do mesmo veículo sem se
encontrar na posição de condutor.

De qualquer forma, o que se quer dizer
é que, não obstante existir o universo de
sentido formado pelas regulamentações
oficiais, salvaguardada está a esfera de
significação que se produz entre os sujeitos,
ou seja, esfera em que prevalece a livre
disposição entre as partes que circulam,
pois, todo um complexo de outros recursos
de comunicação existentes entre os moto-
ristas e condutores (sinalização do auto-
móvel, sinal de braço, buzina...) consente
o estabelecimento de relações sígnicas,
tendo essa origem entre os próprios
usuários que se articulam na circulação
viária. Aqui, a fonte emissora das mensa-
gens e comunicações nas relações viárias
são as próprias partes que circulam, os
usuários do sistema viário e suas codi-
ficações e subcodificações29.

O universo da signicidade viária pres-
critiva, ou seja, aquele que tem como fonte
normativa a autoridade, recobre um

campo de significação para o qual a
disposição dos particulares não é possível;
em havendo regulamentação, não há
possibilidade de se negar a regra normativa
sem que se incorra em uma conduta cons-
titutiva de um desvalor. Porém, se o que é
permitido se pode definir negativamente
a partir daquilo que não está proibido –
reproduzindo-se aqui o célebre postulado
de que aquilo que não é proibido é permi-
tido –, pode-se admitir a comunicação
entre os particulares como resultante de
uma esfera de disposição comunicativa
que consente a adequação não-normati-
zada entre os sujeitos que circulam pelas
vias públicas utilizando-se da signicidade
para a transmissão de mensagens de
trânsito30.

Assim, além dessa comunicação insti-
tucional do sistema com o usuário, os
usuários entre si também se comunicam
intensamente, estabelecendo-se complexas
cadeias de comunicação, nas quais tam-
bém impera a diversidade de recursos,
canais e semióticas (gestual, luminosa,
sonora, verbal…). Para indicar curva à
esquerda, utiliza-se o usuário de setas
luminosas piscantes que indicam sua
intenção de deslocamento31. Para indicar
parada do veículo, a disposição de lâm-
padas traseiras acesas chama a atenção
para a diminuição da velocidade do
veículo dianteiro. E, por meio desse
sistema simples, podem-se superar inúme-
ras situações em que se imagine inserido
o usuário do sistema viário.

Porém, mais que isso, ainda, por vezes,
a simples presença do usuário, e de seu
veículo, é significativa e forma, para
aquele que a percebe, uma cadeia de signi-
ficados, que por sua vez motiva atitudes,
comportamentos, define estratégias,
enfim, influencia no agir. Num primeiro
exemplo, pense-se, então, num usuário que
escute a presença de outro veículo que se
aproxima em alta velocidade, pelo ruído
provocado pelo motor; a simples aproxi-
mação deste outro veículo já é bastante
para que, a partir dessa percepção, o
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usuário tome uma decisão, por vezes,
absolutamente diversa daquela que estaria
a tomar se estivesse só na pista de roda-
gem ou acompanhado por veículos em
marcha lenta. Num segundo exemplo,
pense-se que, para locais de intensa
passagem e circulação de veículos, marcar
presença na pista não é simplesmete estar
trafegando, é também enfatizar sua
presença, acendendo os faróis, mesmo
durante o dia (a priori utilizáveis apenas
em período noturno, pela carência de
iluminação)32, ou, ainda, mesmo chamando
a atenção por leves toques de buzina (sinal
sonoro). Em ambas as situações assinala-
das, está-se, até por segurança, a marcar
sua presença de máquina ambulante, em
meio a outras, mediante recursos vários
existentes no próprio veículo.

Essa questão da semiótica da presença
significativa do outro é de suma impor-
tância na comunicação, na circulação e
nas relações viárias. Aquele veículo que
ali está (parado ou em movimento) é, por
si mesmo, fonte de informação viva,
tilitante; sua só existência e presença in
locu é estímulo bastante para um outro
usuário basear-se nessa presença para
tomar uma atitude ou uma postura no
tráfego. O ser do veículo é mais que sua
significação ordinária transmite (veículo
de passageiros, dotado de quatro rodas,
tipo tal, cor tal, cujo proprietário…), mas
é um algo motivante de uma significação
de trânsito, de circulação, o que tudo se
relaciona com a questão da comunicação
viária, uma das possíveis aplicações da
Semiótica Jurídica no mister de perscru-
tação do discurso normativo33.

E é da teia dessas interelações do tipo
presença/ausência que se forma uma
grande cadeia de comunicação, que, por
sua vez, gera novos comportamentos
viários e novas atitudes legislativas sobre
o tráfego, urbano ou não. Estude-se o caso
do trânsito. Chama-se ‘trânsito’ a um
volumoso número de veículos trafegando
pela(s) via(s) e diz-se que ‘tal via está com
trânsito’, de modo a gerar expectativas de

conduta sobre os efeitos daquela macro-
presença  viária. Um número considerável
de veículos na(s) via(s), portanto, comu-
nica ‘trânsito’, pela sua simples presença,
e isso comunica, por sua vez, ‘intrafegabi-
lidade’, ‘demora’, ‘atraso no compromis-
so’, ‘perda do emprego’, significados e
variantes de sentido que podem influir no
decisionismo personalíssimo de cada
usuário do sistema viário, como, por
exemplo, ‘deixarei de almoçar’, ‘aumen-
tarei a velocidade’, ‘ultrapassarei ainda
que o semáforo esteja vermelho’, ‘desvia-
rei pelo atalho’, ‘remarcarei o compromis-
so’, etc. A cadeia de significação se esta-
beleceu de forma a determinar comporta-
mentos, e tudo em função da diferença
entre ausência/presença. Onde ausência
e presença se equilibram, a circulação de
veículos é normal, onde se desequilibram
(para mais ou para menos), a circulação
pode ser boa ou ruim. Não se omita, no
entanto, que, da mesma forma que tudo
isso é significativo para o usuário, e pode
induzi-lo a comportamentos novos diante
de situações novas, também o legislador
resolve adotar medidas de contenção,
proibindo circulação em áreas, horários e
dias determinados normativamente. Onde
mora o chamado referente, pode-se dizer,
mora a semiose.

Dessa forma, percebe-se que a comu-
nicação nesse plano, além de obedecer à
complexidade do intercruzamento de
inúmeros códigos semióticos (1), também
vive, nessa dimensão, a ambigüidade
comum a todo código de comunicação (2),
assim como aqui a comunicação se des-
prende da idéia de intenção de comunicação
(3). Seqüencialmente se estudarão essas
três afirmações.

A interpretação da comunicação entre
usuários é muito mais fluida, pela carência
de um sistema organizado, rígido e
oficial, que aquela que ocorre nas relações
usuário/sinais oficiais. Assim, por vezes,
deve o usuário, para estacionar seu veículo
repentinamente junto ao meio-fio, não
somente indicar com setas à direita ou à
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esquerda sua intenção de estacionar, pois
as setas podem indicar intenção de virar
num cruzamento ou rua próxima, mas
também, e juntamente com aquele código,
estabelecer uma comunicação gestual,
com movimentos de mão que favoreçam
o entendimento da intenção do usuário se
dirigir para o local vago para estacionar
seu veículo. O contexto, percebido pelos
demais condutores envolvidos na situação,
favorecerá a re-orientação da conduta e a
tomada de novas atitudes (1).

Buzinar é um modo de chamar a
atenção do outro usuário, mas, por vezes,
e fora do código oficial34, buzinar é repre-
ender o outro usuário (toque sonoro
ruidoso, marcante, contínuo e forte),
cumprimentar um amigo (toque alto e
alegre), avisar o porteiro para abrir a
garagem do prédio (combinação de uma
seqüência de sons), agradecer um favor
prestado por outro (toque leve, suave e
rápido), marcar passagem ou ultrapas-
sagem em área urbana…(toque único).
Nesse caso, o uso não-oficial  é bem mais
largo que o oficial. Por isso, dentro desse
sistema de comunicação, para marcar a
semântica de um sinal sonoro do tipo
buzina, é necessário saber que dela só se
pode utilizar em ocasiões prescritas (é
proibido utilizar-se futilmente da buzina,
é proibido utilizar-se da buzina diante de
hospitais…), para finalidades mais espe-
cíficas que aquelas regularmente utili-
zadas pelos usuários e que um toque leve
serve mais para indicação de algo, mas um
toque contínuo, forte e nervoso é uma
repreensão por determinada atitude… A
sintática dos sons fornece subsídios sufi-
cientes para o delineamento das sutilezas
de sentido possíveis (2).

Independentemente do  que se pense ou
se deseje ao se utilizar de uma das pos-
síveis semióticas na circulação rodoviária,
a comunicação se estabelece com parâ-
metros inimagináveis de significação; por
vezes, deseja-se agradecer a um usuário
um favor recebido por meio do sinal
luminoso, mas outro usuário desligado

daquela situação particular, em seu
espelho retrovisor, recebe o sinal luminoso
e o compreende como uma repreensão ao
seu modo de dirigir, o que retribui com
uma ultrapassagem brusca diante daquele
primeiro. No caso, a intenção de significar
por meio da utilização de sinal luminoso,
realizado o ato-de-linguagem, desprende-
se da intenção do locutor e passa a significar
os possíveis sentidos contextuais admi-
tidos por uma comunidade de utentes do
sistema viário (3).

É curioso, portanto, notar a densidade
semiótica no plano da significação viária.
Além de um sistema de regras oficiais
(regulamentar), inteiramente disposto
para o controle das situações de comu-
nicação entre usuários, existe um outro
sistema paralelo, tão eficaz e necessário
quanto, que se pode chamar inoficial (não-
regulamentar), praticado pelos usuários
em situações plúrimas de comunicação
sobre as rodovias, ruas, estradas, boulevards,
etc. Portanto, a par o instituído, tudo
funciona não somente em função desse
único sistema de comunicação, mas pela
interação do oficial (regulamentar) com o
inoficial (não-regulamentar), a exemplo do
que ocorre em outras situações de comu-
nicação que envolvam normas (conflitos
de terra, comunicação não-institucional
das partes entre si no processo, direito das
favelas …, todas com códigos de poder
específicos)35. Delinear essas outras dimen-
sões inexploradas ocorrentes sob as vigas
do sistema jurídico implantado (oficial) é
vislumbrar de mais próximo o que real-
mente é a prática jurídica. E essa é apenas
uma das vertentes de que se pode valer o
semioticista para fazê-lo.

Notas
1 Procedendo-se a um inventário dos inumeráveis

sistemas sígnicos existentes, entre os quais se encontra a
linguagem verbal (língua), tomando-se o termo ‘lingua-
gem’ como significando o sistema genérico, a ‘língua’ só
pode ser entendida como sendo apenas um dos subsiste-
mas do agrupamento maior chamado linguagem. Em sede
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sémiologie qu’il revient, en gros, de décrire les systèmes de
signes” (Landowisk, 1986-2, p. 39). Como a análise se
debruça sobre o discurso normativo-viário, e suas
injunções, destaca-se a análise crítica e construtiva
como sendo a busca da significação, tarefa da Semiótica.
Daí se identificarem de princípio os elementos que
contribuem para a formação da linguagem viária, para
depois detectar-se a noção de discurso viário e o sentido
do que é dito e do que não é dito pelo legislador, do que
é feito como prática oficial e do que é feito como prática
inoficial.

4 Insurgindo-se contra essa postura teórica de grave
ambigüidade entre lingüistas e semiólogos, Mounin,
Introduction à la sémiologie, 1986, valendo-se da
diferenciação existente entre linguagem e língua,
aquela como sistema e esta como subsistema, e também
se baseando numa apreciação dos subsistemas de
comunicação como lingüísticos e não-lingüísticos,
aponta a necessidade de formação de um estudo
semiológico que se constitua verdadeiramente como
tal, ou seja, estudo esse que ganhe autonomia conceitual
ao desvincular-se das propostas lingüísticas propria-
mente ditas; sua análise centra-se fundamentalmente
numa visão contemporânea do fenômeno semiológico,
que não só se complexizou – e neste sentido sua
complexização é diretamente proporcional ao cresci-
mento e ao avanço no uso dos subsistemas de comuni-
cação não-lingüísticos –, como também ganhou maior
importância, isso se entendido conceitualmente
independente dos reflexos científicos alcançados em
sede lingüística.

5 A proposta vem na linha de oposição verbal/
não-verbal/sincrético, conforme leciona Pais, Condi-
tions sémantico-syntaxiques et sémiotiques de la productivité
systémique, lexicale et discursive. Paris : Université de
Paris- Sorbonne/ Atélier National de Reproduction des
Thèses, 1993. Georges Mounin, por sua vez, destaca os
inúmeros sistemas não-lingüísticos como componentes
de uma esfera larga de comunicação cuja participação
é não só ativa, como também determinante na comuni-
cação social. Apontam-se, assim: “(...) la signalisation
routière avec ses disques, ses rectangles et ses triangles, (...)
une affiche publicitaire utilisant la forme et la couleur afin
d’attirer l’attention sur une marque de lessive, (...) la
signalisation des magasins par des enseignes, chapeau, pa-
rapluie, tête de cheval, (...) (Introduction à la sémiologie,
1986, p. 21); ainda, “(...) une cinquantaine d’idéogrammes
à dessin réconnaissable (service-autocar, train automoteur,
bar, buffet, restaurant, dimanches et fêtes, sauf dimanches et
fêtes) de sigles-idéogrammes (location possible, hotêsse,
hotêsse sans bagages, etc.), de sigles idéographiques
arbitraires (billets d’avance, arrêt, descente, supplément, etc.)
(p. 22); “(...) les dates, les adresses, les cotes, les indices, les
paginations, les ordinations de toutes sortes, les températures
de toutes sortes, les pressions, les vitesses, les consommation
d’eau, de gaz et d’électricité, les débits d’essence, les poids
des balances automatiques, des prix des caisses enregistreuses
(...)” (p. 24). Todos esses subsistemas sígnicos de

de lingüística, o signo verbal é o núcleo estrutural do sub-
sistema que se funda na dicotomia fonética monema-
fonema  para explicar a sucessão seqüencial e temporal na
elocução do discurso falado. A língua, não só para
Saussure, mas também para outros teóricos da lingüística,
centraliza os questionamentos semióticos e, sem embargo,
esparge seus conceitos formais para outros setores
semiológicos de pesquisa, reduzindo-se, com isso, o
fenômeno semiótico ao âmbito de aplicação conceitual
dos domínios da lingüística. A esse respeito, leia-se a
crítica de Georges Mounin (Introduction à la sémiologie,
1986, p. 17), que ressalta o caráter marginal que algumas
vezes toma a semiótica a partir de uma visão linguística
centralizadora; veja-se: “Traditionellement, les ouvrages de
linguistique générale accordent une place aux moyens permettant
de communiquer sans recourir au langage articulé. Mais cette
place reste extrêmement réduite: il s’agit généralement de
quelques pages, liées presque toujours à l’histoire de l’écriture
plutôt qu’à celle du langage, où se trouvent décrites les écritures
pictographiques et les écritures idéographiques, illustrés par
quelques exemples bien connus, hiéroglyphes, caractères chinois
(...)”. Ainda quanto ao tratamento da diferenciação
linguagem-língua, Hjelmslev se refere à linguagem de
signos lingüísticos como sendo a língua-lingüística  (p. 33),
e a seu estudo estrutural chama glossemática, derivando
esse termo de γλωσσα (Ensaios lingüísticos, 1991, p. 42).

2 O que, no presente caso, será feito ilustrativamente
por meio da Lei nº 9.503, de 23-9-1997, o Código de
Trânsito Brasileiro, do qual se poderá destacar uma
análise concreta muito interessante para efeitos do estudo
do pluralismo de linguagens no seio da juridicidade. O
destaque se faz para o Anexo II dessa mesma lei, em que
se encontram descritos os meios legais de expressão do
significado jurídico por meio da sinalização. É curioso
acompanhar o texto da lei e verificar que a sinalização se
divide nos seguintes grupos: 1. sinalização vertical
(placas); 1.1. sinalização de regulamentação; 1.2.
sinalização de advertência; 1.3. sinalização de indicação;
2. sinalização horizontal (sinais sobre a pavimentação);
2.1. marcas longitudinais; 2.2. marcas transversais; 2.3.
marcas de canalização; 2.4. marcas de delimitação e
controle de estacionamento e/ou parada; 2.5. inscrições
no pavimento; 3. dispositivos e sinalização auxiliares
(reforço de sinalização ou indicação excepcional); 3.1.
dispositivos delimitadores; 3.2. dispositivos de canali-
zação; 3.3. dispositivos e sinalização de alerta; 3.4.
alterações nas características do pavimento; 3.5. disposi-
tivos de proteção contínua; 3.6. dispositivos de uso tem-
porário; 3.7. painéis eletrônicos; 4. sinalização semafórica;
4.1. sinalização semafórica de regulamentação; 4.2.
sinalização semafórica de advertência; 5. tapumes; 6.
gestos; 6.1. gestos de agentes da autoridade de trânsito;
6.2. gestos de condutores; 7. sinais sonoros (art. 87 e
Anexo II).

3 “Contrairement à une opinion assez répandue, la
sémiotique n’a pour objet essentiel l’étude des signes: elle
vise en fait la construction d’une théorie générale de la
signification, et il y a là plus qu’une nuance. C’est à la
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comunicação, e mais as artes cartográficas, imagens
artísticas, costumes sociais, sinais de cumprimento,
entre outros recursos de utilização social, são relatados
como uma pequena ordem de elementos coligidos para
que se possa aquilatar a grandiosidade do contato
direto, e até inconsciente, com os signos, que se dá
quotidianamente com os sujeitos em interação social.
Nem se conte ainda a linguagem gestual “(...)dans la
peinture figurative, dans les dessins animés, ceus des speakers
à la télévision, ceux des dessins dans les projections de
méthodes audio-visuelles, des personnages dans les films
surtout muets, des orateurs, pédagogues er conférenciers, des
chefs d’orchestre, du ballet, de la pantomime, le code gestuel
des sourds-muets, aussi que le rôle des gestes dans les sociétés
archaiques” (p. 170), ou as demais linguagens localizá-
veis no espectro de estudos de comunicação e de
linguagem semiótica.

6 A esse respeito: “Le code de la route se présente comme
un ensemble qui n’est d’abord limité que juridiquement”
(Mounin, 1986, p. 155).

7 Detenha-se, a esse respeito, o conteúdo do art. 29,
VII, a: “os veículos destinados a socorro de incêndio e
salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação
de trânsito e as ambulâncias … quando os dispositivos
estiverem acionados, indicando a proximidade dos
veículos, todos os condutores deverão deixar livre a
passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita e
parando, se necessário”. A sirene, portanto, principal-
mente como dispositivo sonoro é de grande eficácia na
transmissão de informação a longa distância, daí valer-
se deste código, além de acoplar a este um sistema de
iluminação vermelha intermitente; a composição
cromática, a sirene… todos esses códigos são suficientes
a identificar a urgência e determinar o comportamento
dos demais condutores e usuários em função da
necessidade.

8 Visa-se, sobretudo, à visibilidade e à segurança,
quando se trata de erigir um sistema semiótico para
transmitir informações e prescrições normativas de
caráter viário, em que se apela para as linguagens não-
verbais. De fato: “Sempre que necessário, será colocada
ao longo da via, sinalização prevista neste Código e
em legislação complementar, destinada a condutores e
pedestres, vedada a utilização de qualquer outra. A
sinalização será colocada em posição e condições que
a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e
à noite, em distância compatível com a segurança do
trânsito, conforme as normas e especificações do
CONTRAN ”(par. 1º, art. 80). Deve-se mesmo dizer que,
por vezes, a sinalização viária é substitutiva, por
antecipação, de situações e obstáculos e dificuldades
sobre a pista de rodagem, de modo que, antes que o
usuário alcance a situação, ele já esteja precavido (ex.:
“Cuidado, obras na pista”; “Reduza a velocidade,
meia-pista interditada por desabamento a 100 metros”).

9 A Lei é categórica: “Nenhuma via pavimentada
poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta
ao trânsito após a realização de obras ou de manuten-

ção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, ver-
tical e horizontalmente, de forma a garantir as condi-
ções adequadas de seguranca na circulação” (art. 88).

10 Esse é o caso da velocidade, que, em caso de
omissão de sinalização, a informação é pré-dada ao
usuário: “Onde não existir sinalização regulamenta-
dora, a velocidade máxima será de: I. Nas vias urbanas:
a) oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito
rápido; b) sessenta quilômetros por hora, nas vias
arteriais; c) quarenta quilômetros por hora, nas vias
coletoras; d) trinta quilômetros por hora, nas vias
locais…” (par. 1º, art. 61).

11 A prova de que no sistema semiótico viário-
normativo o legislador se utiliza de inúmeros signos
motivados, aliás deles se servindo exatamente porque
está consciente de que os signos motivados são os que
mais fazem apelo ao conhecimento ordinário da
sociedade em geral, de modo a facilitar a significação/
decodificação, entre os quais se podem citar como
exemplos legais: sinalização vertical de serviço
telefônico (ícone de telefone), de abastecimento (ícone
de bomba de gasolina), de aeroporto (ícone de avião),
de área de campismo (ícone de barraca de camping), de
local para prática de pesca esportiva (ícone de
pescador), de local para prática de pesca submarina
(ícone de pescador submarino), etc., exemplos esses
extraídos do Anexo II da Lei nº 9.503/ 97.

12 Visto que seu estabelecimento é convencional,
para a signicidade viária prescritiva, o Código de
Trânsito Brasileiro define, em termos genéricos, quais
serão os significantes simbólicos a serem utilizados no
território nacional, de modo a criar um sistema dotado
de homogeneidade em todos os estados da Federação,
inclusive, de acordo com as normas internacionais de
sinalização, o que complementa a idéia de que os
símbolos utilizados pelo sistema de trânsito são
arbitrários, convencionais e instituídos.

13 Devem-se ler, como referência, estas palavras de
Georges Mounin: “La signalisation routière est donc un
système non linguistique riche et complex, véritablement
systématique par le classement des différents signaux en
catégories” (Mounin, 1986, p. 31).

14 Estar-se-á a articular a relação significante/
significado da tradição saussuriana pela praticidade
e funcionalidade que apresenta, bem como pela
didática que exerce, aliás como também o faz Greimas
(Du sens; Sémantique structurale), tudo no sentido de
favorecer a exposição desta já tão densa reflexão, que
em nada reclama maior especificidade vocabular.

15 A Lei explicita as hipóteses em que não se terão
em consideração as penalidades, e a hipótese da má
interpretação não está prevista, claramente, pois
também aqui se presume do usuário o conhecimento
da Lei ( ignorantia legis neminem excusat) e, ainda mais, a
obrigatoriedade de leitura da sinalização. A só hipótese
de não-aplicação de penalidade se dá se a sinalização,
ela mesma, é falha, incorreta, inconsistente, ilógica,
obsoleta, ininteligível. Assim: “Não serão aplicadas as
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sanções previstas neste Código por inobservância à
sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta”
(art. 90).

16 A legislação específica (Lei nº 9.503/ 97) é clara
em dizer, em seu Anexo II, no item 06 (Gestos dos
agentes da autoridade de trânsito), que: “As ordens
emanadas por gestos de agentes de trânsito prevalecem
sobre as regras de circulação e as normas definidas
por outros sinais de trânsito”. Ainda mais, no art. 89
vê-se inscrita a relação hierárquica entre os códigos,
como quer ver o legislador instaurada: “A sinalização
terá a seguinte ordem de prevalência: I. As ordens do
agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros
sinais; II. as indicações do semáforo sobre os demais
sinais; III. as indicações dos sinais sobre as demais
normas de trânsito”.

17 Na verdade, a questão é mais complexa do que
como foi exposta. Não somente para fins de circulação
de veículos automotores se regulamenta o trânsito, mas
também para pedestres, para os ciclistas, enfim, para a
segurança geral no tráfego… A própria legislação é
específica em tratar da seguinte forma a regulamen-
tação da matéria: Art. 96: “os veículos classificam-se
em: I. quanto à tração: a) automotor; b) elétrico; c) de
propulsão humana; d) de tração animal; e) reboque ou
semi-reboque; II. quanto à espécie: a) de passageiros: 1.
bicicleta, 2. ciclomotor, 3. motoneta, 4. motocicleta, 5.
triciclo, 6. quadriciclo, 7. automóvel, 8. microônibus, 9.
ônibus, 10. bonde, 11. reboque ou semi-reboque, 12.
charrete; b) de carga: 1. motoneta, 2. motocicleta, 3.
triciclo, 4. quadriciclo, 5. caminhonete, 6. caminhão, 7.
reboque ou semi-reboque, 8. carroça, 9. carro-de-mão;
c) misto: 1. camioneta, 2. utilitário, 3. outros: d) de
competição; e) de tração: 1. caminhão-trator, 2. trator
de rodas, 3. trator de esteiras, 4. trator misto; f) especial;
g) de coleção; III. quanto à categoria: a) oficial, b) de
representação diplomática, c) particular, d) de aluguel,
e) de aprendizagem”.

18 A interpretação semiótica do subsistema das
placas apresenta as diversas facetas do fenômeno
<signo> na esfera viária, podendo servir de parâmetro
para toda análise semiótica da problemática, o que
justifica a escolha operacional de abordagem desse
subsistema.

 19 É o de que se ocupam os Anexos I (Dos conceitos
e das definições) e II (Sinalização) do Código de
Trânsito Brasileiro.

20 Segundo as disposições da Lei nº 9.503/ 97, tem-
se, para a linguagem da sinalização viária vertical: 1)
forma e cores das placas do sistema de regulamentação:
1.1 circular (fundo branco, tarja vermelha, orla verme-
lha, simbolo preto, letras pretas); 1.2. triangular (fundo
branco; orla vermelha); 1.3. octogonal (fundo vermelho,
letras brancas, orla interna branca, orla externa
vermelha); 2. dimensões: as dimensões estabelecidas
na legislação pertinente padronizam a sinalização,
dotando-a de características próprias para cada tipo

de significação; 3. padrão alfanumérico: acerca da
utilização de uma grafia unificada para os signos no
contexto interno da placa, utilização essa que, para os
signos verbais e numéricos, inscreve-se nos exatos
termos em que a legislação federal o prescreve; 4.
localização: acerca da disposição das placas no
contexto das vias públicas.

21 Para a linguagem viária da sinalização de
advertência, fundamentalmente: 1. sinal: quadrado com
diagonal na posição vertical; cores: fundo amarelo, orla
interna preta, orla externa amarela, símbolo interno
preto; 2. Sinal: retangular; cores: fundo amarelo, orla
interna preta, orla externa amarela, seta amarela.

22 Para a linguagem viária por sinais sonoros: 1.
Significante: um silvo breve; significado: atenção siga;
2. Dois silvos breves: pare; 3. Três silvos breves: acenda
a lanterna; 4. Um silvo longo: diminua a marcha; 5. Um
silvo longo e um breve: trânsito impedido em todas as
direções; 6. Três silvos longos: motoristas a postos
(Anexo II da Lei nº 9.503/ 97). E assim por diante, uma
a uma das linguagens possíveis inventariadas no corpo
da legislação.

23 A própria Lei se ocupa de dizê-lo: “Sempre que
necessário, será colocada, ao longo da via, sinalização
prevista neste Código e em legislação complementar,
destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização
de qualquer outra” (art. 80).

24 São exemplos da contextualização o que a Lei,
em seu Anexo II, chama “emprego” dos sinais sonoros.
Cite-se que um silvo significa “Atenção siga!” dentro
de um contexto preciso, a saber, no ato de o guarda
sinaleiro mudar a direção do trânsito; ou que um silvo
longo e um breve significa “Trânsito impedido em todas
as vias” quando da aproximação do corpo de
bombeiros, ambulâncias, veículos de polícia ou de
tropa, ou de representação oficial.

25 Para Peirce os símbolos são “[Those] the ground of
whose relation to their objects is an imputed character, wich
are the same as general signs, and these may be termed
symbols” (Peirce, 1965: 1.558).

26 Vide Mounin, 1986, p. 157-158.
27 Aquilo que se chama de contextualização do

discurso também encontra seu cabimento nesse espaço
teórico, uma vez que a polissemia de alguns signos só
pode ser determinada uma vez contextualizado o signo.
Nesse sentido, por exemplo,”[Le] /rouge/ est (...)
polysémique, avec trois ou quatre signifiés différant
sensiblement selon les contextes constitués par les signaux
eux-mêmes et les situations routières où ils apparaissent (...)”
(Mounin, 1986, p. 152).

28 Cfr. Mounin, 1986, p. 163. Pense-se, assim, na
união dos diversos códigos que afetam um usuário num
dado momento e num dado percurso de uma rodovia:
sinalização intermitente em amarelo por semáforos,
sinalização vertical (placa) com sinal indicando curva
à esquerda, sinalização vertical de reforço de sentido
indicando ainda curva perigosa à esquerda, redutores
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de velocidade no solo asfáltico, marcas longitudinais
com linhas de divisão de fluxo em barra dupla
indicando a proibição de ultrapassagem, tudo isso
somado à percepção contextual e sensorial de que se
trata de forte curva à esquerda constrói para o usuário
a dimensão do sentido, sem mesmo tê-lo ainda
experimentado (pois a curva se encontra à frente), de
modo que o sentido de perigo e cuidado conduzem a
uma redução de velocidade e a maior preparação para
a efetuação da manobra.

29 Atente-se para o fato de que, escondida atrás dos
comportamentos dos condutores de veículos, está toda
uma gama de valores normativos. Não só o Código de
Trânsito Brasileiro é o suporte da conduta viária, mas
também as disposições do Código Civil, como a do art.
159, de acordo com o qual quem causar a outrem dano ou
prejuízo fica obrigado a reparar…

30 A dicotomia direito cogente-direito dispositivo,
mutatis mutandis, aqui pode ser vista como componente
das esferas da adequação entre as partes e da prescrição
normativa inderrogável, podendo-se visualizá-la como
constitutiva de uma sede teórica distintiva dos
fenômenos relacionais dentro da esfera do trânsito de
veículos.

31 É o caso de uma comunicação a quem quer que
seja obrigatória, que, se não utilizada, pode ocasionar
penalidade ao usuário, conforme dispõe o art. 35 da
Lei: “Antes de iniciar qualquer manobra que implique
um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar
seu propósito de forma clara e com a devida antece-
dência, por meio da luz indicadora de direção de seu
veículo, ou fazendo gesto convencional de braço”.

32 De fato: “O uso de luzes em veículo obedecerá às
seguintes determinações: o condutor manterá acesos
os faróis do veículo, utilizando luz baixa, durante a
noite e durante o dia nos túneis providos de iluminação
pública” (inciso I, art. 40).

33 A abordagem já muda de tom se também se muda
de universo de discurso, do jurídico para o publicitário.
Neste, o poder-fazer-querer impera por meio de um poder-
fazer-saber, e o veículo passa a ser signo de status, luxo,
riqueza, conforto, segurança, potência/virilidade,
aventuras, viagens prolongadas, viagens com toda a
família, valores esses todos presentes no universo de
consumo de veículos e explorados intensamente pela
mídia. Sobre os universos de discurso e suas diferenças
constitutivas, cf. Pais, 1984, p. 43-65.

34 No código oficial, o uso da buzina também ganha
sentido regulamentar específico, a saber: “O condutor
de veículo só poderá fazer uso de buzina, desde que
em toque breve, nas seguintes situações: I. Para fazer
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A união estável e a família

João Batista Marques

João Batista Marques é advogado.

“Vimos que, quando se concede à família um
reduzido valor funcional, esta tende a desaparecer
mesmo abaixo do nível do tipo conjugal; pelo
contrário, se lhe confere grande valor, existe muito
acima do nível conjugal. A suposta universalidade
da família conjugal corresponde, de fato, mais a um
equilíbrio instável entre os extremos que a uma
necessidade permanente e duradoura proveniente
das exigências profundas da natureza humana”

Lévi-Strauss
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Introdução

Não pretende este breve estudo defen-
der nenhuma tese acadêmica ou apresen-
tar postulados científicos inovadores em
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torno do tema proposto. Não se presta,
também, a expor minuciosamente as mul-
tifacetadas nuanças que informam o ins-
tituto da União Livre Estável, tão em voga
hodiernamente.

Pergunta-se, então, qual a sua finalida-
de. A que teria vindo à lume, enfim, tal tra-
balho. Tenciona, em última análise, fazer
uma sistematização dos diversos tópicos
que dizem respeito à relação entre concu-
binos, propugnando por dar uma visão a
mais ampla possível sobre o tema. Verifi-
car-se-á o fato social no processo evoluti-
vo humano até se atingir a atualidade. De
fato social até a final jurisdicização do
insti tuto.

Feitas essas primeiras considerações, é
oportuno apontar o panorama geral no
qual se desenrolou a pesquisa bibliográfi-
ca, o plano atinente ao desenvolvimento
do escrito e as conclusões dele extraídas.

No tocante à pesquisa bibliográfica,
procurou-se destacar, com maior ênfase,
os autores que trataram o assunto porme-
norizadamente e cujo tratamento se deu
em cunho mais específico. Não obstante
essa opção, não se olvidou de uma consul-
ta aos livros mais clássicos, como se há de
perceber ao longo da sucinta exposição.

O plano de desenvolvimento da reda-
ção obedeceu, basicamente, às indicações,
aos parâmetros delimitadores sugeridos
para o trabalho. Pareceu ser o mais indi-
cado destrinchar cada um dos itens, a fim
de melhor composição, tendo em vista que
um tema mais restrito beneficia, sobrema-
neira, um desenvolvimento do texto com
maior precisão e objetividade. A técnica
que se procurou imprimir ao curso da ex-
posição textual foi a enunciativa e a argu-
mentativa.

O tema proposto não é extemporâneo.
Apresenta-se de uma pertinência ímpar.
Ao mesmo tempo em que foi importante
verificar a evolução histórica, os precei-
tos, as doutrinas, tanto mais foi descobrir
que o Direito pauta-se pelos comporta-
mentos sociais de cada época.

Para, efetivamente, situar o texto de-
senvolvido, vale a pena recorrer ao bri-
lhante trabalho de Caio Mário da Silva
Pereira1, que fornece uma espécie de ro-
teiro para o presente trabalho, in verbis:

“Ao casamento, como instituição
social legítima e regular, contrapõe-
se a união livre, mais ou menos du-
radoura e especialmente o concubi-
nato, cuja quase-estabilidade não
deixa de atrair as atenções e desper-
tar os interesses da ordem jurídica.
É óbvio que não gera conseqüências
iguais às do matrimônio. Mas não
deixa de produzi-las mormente no
plano econômico. Os amázios de-
vem-se assistência. A companheira
é beneficiária dos favores da legis-
lação social e previdenciária. Os fi-
lhos têm direito a alimentos e con-
correm na sucessão do pai”.

Como não poderia deixar de ser, ini-
ciou-se por apanhado histórico do institu-
to, dos primórdios do Direito até os dias
atuais.

A abordagem dos dispositivos legais
teve maior aprofundamento no que perti-
ne ao conteúdo constitucional referente à
união livre estável, passando pela discipli-
na legal do dispositivo constitucional in-
serto no art. 226, § 3º, da Constituição Fe-
deral de 1988, bem como as matérias que
já tramitam no Congresso Nacional.

E, por fim, fez-se um levantamento da
doutrina que entende não ser necessária a
regulamentação do concubinato sob o en-
foque de corrente contrária à regulamen-
tação; e dos efeitos jurídicos, também de-
nominados de efeitos jurídicos positivos e
negativos da união livre estável.

I - A evolução histórica do concubinato
até a Constituição Federal de 1988

1. Na Antigüidade

É da natureza eminentemente huma-
na o caráter gregário de que se reveste a
sua atuação no seio social. O seu inter-re-
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lacionamento passa de uma esfera mais
global para um núcleo mais próximo de
sua sobrevivência, não só do ponto de
vista da satisfação das necessidades ma-
teriais, como também, se analisadas sob
o ponto de vista espiritual,  afetivo e
emocional.

A constituição de um grupo social de
proporções menores, visando ao atendi-
mento das necessidades básicas de sobre-
vivência pessoal e coletiva, data dos pri-
mórdios da humanidade. Não é de hoje
que o homem, imbuído de sua existência
conjuntural, preocupa-se, ainda, com a
sua posteridade.

O próprio grupo social se encarregou
de prover condições para a estabilidade
das relações acerca desta celula mater. Com
o advento do Estado, efetivaram-se, de
vez, os regramentos familiares.

Dinâmico como é o comportamento do
homem, além da convivência regulada
pelos princípios que resguardavam a ins-
tituição da família, modalidades outras de
união sempre houve, mas que nem sem-
pre refletiram a expectativa social. É o caso
da relação familiar concubinária.

Como se tem conhecimento, existia já
na antigüidade, como bem estão a atestar
as Sagradas Escrituras no seu livro que
retrata a origem do homem, o Gênesis, e,
também, no livro do Deuteronômio, que
espelhava a Lei Mosaica. Visível, também,
no que se referia ao direito dos antigos
Hebreus, a existência de relação distinta
daquela tida como aceitável para os fins
dos costumes. A união de casais, fora da-
queles preceitos, era um fato social.

Cabe um esclarecimento de como se
entendia o funcionamento de tais relações.
A união poderia efetivar-se entre pessoas
(homem e mulher) livres, de qualquer es-
tado civil, ou de homem e mulher que não
possuíssem qualquer anterior vínculo.
Mas, de qualquer maneira, para os efeitos
da época, constituía esse relacionamento
irregularidade, imoralidade.

2. Sob os auspícios do Direito Romano

Em primeiro lugar, há de se frisar que,
na sociedade romana antiga, podia-se per-
ceber uma pluralidade de situações con-
correntes relativas à regulamentação da
união de pessoas, sabidamente homens e
mulheres: o jus civile, que regulava as re-
lações dos cidadãos tipicamente romanos,
por meio das justae nuptiae cum ou sine
manu, para legitimação das suas famílias;
o direito que cuidava das relações entre os
peregrinos, cuja convivência era sine con-
nubio ; um direito que regulava as uniões
existentes entre os escravos; e um direito
que tratava dos concubinos que eram ho-
mens e mulheres que, livremente, uniam-
se à revelia do chamado consensus nuptialis.

Para os fins deste estudo, a última mo-
dalidade é que será analisada. Consistia
tal modalidade na união com caracterís-
ticas de estabilidade entre homem e mu-
lher que não possuíssem qualquer outro
vínculo, aparentemente convivendo como
se casados fossem. Não constituía proibição
nem atentava contra a moral da época.

Possivelmente, teria o concubinato sido
elevado à categoria de instituto jurídico
com o advento da legislação trazida a efei-
to pelo Imperador Augusto: Lex Julia et
Papia Popaea de Maritandis Ordinibus. Tal
legislação impôs uma variedade de impe-
dimentos bastante inflexíveis à união de
homem com mulher que, na escala hierár-
quica social, fosse-lhe inferior, tendo a Lex
Julia de adulteris previsto diversas punições
a qualquer relação extraconjugal ilícita,
quando praticada com mulher ingenuae et
honestae (refere-se às classes sociais da
época). Como bem aclara o abalizado tex-
to de Álvaro Vilaça Azevedo2,

“Essa legislação, como visto, aca-
bou por regulamentar, de modo in-
direto, o concubinato, contribuindo,
grandemente, a difusão do mesmo
instituto no período pós-clássico, es-
pecialmente à época dos imperado-
res cristãos”.
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O correr do tempo transformou o con-
cubinato ora em aceitável, ora em abomi-
nável, conforme o legislador. Imperadores
romanos, influenciados pelo pensamento
cristão, davam-lhe tratamento de tolerân-
cia, mas não deixavam, no entanto, de con-
siderá-lo imoral. Até esse período, embo-
ra as novéis transformações introduzidas
pelos imperadores, a união extra-casa-
mento legal não propugnava por direitos
da paternidade, ressalvando-se, por outro
lado, os direitos da mãe.

No Direito Romano da época de Justi-
niano , como bem salienta Pietro Bonfan-
te3, era a relação concubinária uma rela-
ção de estabilidade entre um homem e uma
mulher, independentemente de sua posi-
ção na escala social, sem a affeccio marita-
lis e honor matrimonii.

3. Sob a ótica do Cristianismo
Surge na reflexão de Álvaro Villaça

Azevedo4 a percepção de como os cristãos,
reconhecidamente representados pela
Igreja Católica, administraram a questão
do concubinato:

“Com o advento do Cristianismo,
o concubinato foi considerado imoral,
tendo o imperador Constantino  apli-
cado, contra ele, sanções, procurando
estimular os concubinos a contraírem
matrimônio. Por sua vez, o impe-
rador Justiniano, procurando limitar
o número dessas uniões concubi-
nárias, proibiu que um homem
tivesse mais do que uma concubina
e nenhuma se fosse casado”.

O que primeiro se infere no âmbito de
abrangência do Direito Canônico, que re-
gula os princípios e normas das relações
cristãs, é que, no que pertine ao concubi-
nato, esteve sempre este cercado das de-
vidas preocupações dos elaboradores do
Código na espécie, que vige, inclusive, no
presente. Tratou o criador normativo de
regular, impondo-lhe normas e conceden-
do-lhe efeitos, com o objetivo de proporcio-
nar o casamento monogâmico, bem como

dar maior relevo a uma relação estável do
casal e sua prole.

Nos primórdios da Igreja Católica, o
concubinato convivia ao lado do matrimô-
nio sacramental, por tolerância dessa. Po-
rém, ocorreu um estado tal de deforma-
ção dos princípios morais combinado a
práticas estranhas à atividade do clero que
acabou tornando-se realidade dentro dos
conventos, imiscuindo-se reis, papas, en-
fim, o clero.

Diante dessa sorte de acontecimentos,
viu-se a Igreja obrigada a coibir os abusos
e, a partir do Concílio de Nicéia (325 d.C),
editou regras que permitiam aos clérigos
a convivência, apenas, em casa que tives-
se a irmã, a mãe, a tia ou mulher que não
despertasse suspeita alguma da vida con-
cubinária. O Concílio de Nantes (658 d.C)
proibiu, em definitivo, de modo absoluto,
que o clérigo tivesse em sua companhia
qualquer mulher.

Reinou soberana a ordenação editada
pelo papa Gregório II (726 d.C) até o século
XVI, citada por Adayil Lourenço Dias5,que
dizia:

“quando um homem tem uma es-
posa doente, incapaz das funções
conjugais, pode tomar uma segun-
da, contanto que tenha cuidado na
primeira”.

O embasamento teórico que fulcrava
a união livre, na primeira época do Direi-
to Canônico, era que as próprias pessoas
interessadas é que celebravam a união,
não carecendo, pois, de nenhuma forma-
lidade. E foi por volta do século XVI, no
Concílio de Trento, que a Igreja proibiu em
definitivo essa espécie de casamento pre-
sumido. Teve-se, daí em diante, inúmeras
formalidades que circunscreviam a ceri-
mônia do matrimônio. Quem não as obe-
decia estava sujeito a penalidades rigoro-
sas. Tais informações estão descritas na
consagrada obra de Álvaro Villaça Azeve-
do6, verbis:

“(...) estabelecendo-se a obrigatorie-
dade de celebração formal do matri-
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mônio, na presença do pároco, de
duas testemunhas, em cerimônia
pública. Essas celebrações passaram,
então, a ser assentadas em registros
paroquiais. Desse modo, condenou-
se o concubinato. Foram estabeleci-
das penalidades severas contra os
concubinos que, sendo três vezes
advertidos, não terminassem seu re-
lacionamento, podendo ser exco-
mungados e, até, qualificados de
hereges”.

Atualmente, a Igreja Católica tem um
posicionamento bastante elástico acerca
do concubinato, haja vista o disposto no
Cânone 1.395, § 1º, do Código Canônico,
que estabelece níveis de graduação das
penalidades a serem impostas ao clérigo
concubinário. Vai de advertências até a exo-
neração da condição de clérigo, e não mais
excomunhão nem qualificação de herege.

O entendimento do termo concubina-
to para a Igreja Católica obedece à defini-
ção contida na Sacra Rota Romana7:

“O comércio carnal entre um ho-
mem e uma mulher, com o propósi-
to, pelo menos implícito, de perma-
necerem no mútuo uso do corpo;
portanto, pelo concubinato, instaura-
se algo semelhante à vida conjugal,
mesmo que falte o ânimo marital”.

Afirma, ainda que:
“o concubinato pode existir, de fato,
mesmo que um ou os dois concubi-
nos estejam casados com outras
pessoas”.

4. No Direito Pátrio até a
Constituição federal de 1988

a) Das Ordenações Filipinas aos projetos
anteriores ao Código Civil

Um primeiro período posto em ques-
tão é o que se estende até a vigência do
atual Código Civil. Nesse período, sob a
égide das Ordenações Filipinas, o institu-
to do concubinato não tinha supedâneo na

ordem jurídica. Tão-somente, referiam-se
a ele no que tocava à imposição de san-
ções às relações dele decorrentes, como se
pode inferir do que dispunha o art. 66 do
4º do Livro das Ordenações, possibilitan-
do à mulher reivindicar os bens móveis e
imóveis doados pelo marido àquela que se
encontrava na condição de teúda e man-
teúda.

Na prática, a legislação genuinamente
nacional em torno do assunto só surgiu
com a Consolidação das Leis Civis de Tei-
xeira de Freitas, mas que, de certa forma,
manteve o mesmo tratamento; se não se
considerar que, por outro ponto de vista,
agravou a situação da mulher vivente na
concubinagem, haja vista ter passado a
considerar os filhos legítimos, também,
capazes para usar do direito de seqüela de
todos os bens, móveis e imóveis, havidos
em doação pelo marido àquela com quem
mantinha afeição carnal, direito esse antes
concedido apenas à mãe. Também, nessa
época, não permitia a lei que a mulher ajui-
zasse ação sem o consentimento do mari-
do. No que havia distinção, pois, em se tra-
tando de anular aquela doação, desincum-
bia-se de ter a anuência marital. Essa Con-
solidação teve vigência no período que vai
de 1899 até o ano em que entrou em vigor
o atual Código Civil.

Pouco antes da novel ordem introdu-
zida pelo Estatuto Civil, projetos houve
das mais experientes lavras que traduzi-
ram a mens legislatoris, cuidando de inibir
a prática concubinária. Dos projetos em
tela, pode-se mencionar o de Teixeira de
Freitas, que impedia qualquer tentativa
que fosse de provocar a dita investigação
de paternidade de filho natural, que era
aquele filho havido na constância da re-
lação concubinária, não tendo sido este
reconhecido voluntariamente por seu pai.

Outro projeto que deveria atender à
falta de regulação do tema pelo Império
era o de Joaquim Felício dos Santos, que
proibia, em qualquer hipótese, a ação de
investigação de paternidade resultante da
filiação ilegítima.
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Por outra forma, o projeto de Antônio
Coelho Rodrigues abria duas importantes
portas para a mulher casada e para os fi-
lhos do relacionamento concubino. A pri-
meira poderia reivindicar, independente-
mente do consentimento do marido, os
bens alienados à outra, ou até mesmo da
que tenha tido com ele relação sexual. E,
para os filhos naturais, proibia-se a inves-
tigação de paternidade desde que não
compreendida, ou seja,

“fora dos casos de concubinato e co-
abitação sob o mesmo teto, de deflo-
ramento ou de rapto, quando a data
destes fatos corresponder ao tempo
da concepção da mulher teúda e
manteúda, deflorada ou raptada”
(art. 2.152 do Projeto de Código
Civil Brasileiro, Imprensa Nacio-
nal, RJ, 1893).

Enfim, foram essas as regras que jun-
giram as relações entre o casamento e o
concubinato, anteriormente ao Código
Civil, cujo projeto coube ao insigne jurista
Clóvis Bevilacqua e que veio a viger a par-
tir de janeiro de 1917.

b) Com o Código Civil

Iniciando este subtítulo, convém fazê-
lo tomando por premissa o abalizado en-
tendimento de Álvaro Villaça Azevedo8:

“(...) o Código Civil não regulamen-
tou o concubinato, não o proibiu,
mas a ele se refere, sempre, procu-
rando defender o instituto do casa-
mento ou reproduzindo sanções da
velha legislação”.

De certa forma, o Código veio a inovar
o direito preexistente no que se refere às
doações feitas à concubina, ensejando à
mulher casada a possibilidade de reivin-
dicar os bens que são comuns a ela, espo-
sa, e ao marido, se bens móveis; e, se imó-
veis, exigiu que o bem só poderia, de fato,
ser alienado à concubina se tiver a outor-
ga uxória, e quando se tratar, exclusiva-
mente, de bens comuns, vez que, se o imó-
vel for de propriedade individual do ma-
rido, inexistirá tal direito.

Estatui ainda o art. 248, de que se tra-
tava no parágrafo anterior, fazendo refe-
rência ao art. 1.177 do Código Civil:

“(...) a doação do cônjuge adúltero
ao seu cúmplice pode ser anulada
pelo outro cônjuge,  ou por seus
herdeiros necessários, até dois
anos depois de dissolvida a socie-
dade conjugal”.

O legislador do Código acabou crian-
do confusão, nesse aspecto, descuidando-
se dos conceitos de adultério e concubina-
to, dando-lhes, in casu, o mesmo tratamen-
to. Não obstante, precisa haver uma ca-
racterização mais distinta, uma vez que,
para se configurar o concubinato, neces-
sariamente, não se faz que a convivência
seja embaixo do mesmo teto, podendo ser,
inclusive, que tenham convivências sepa-
radas, bastando, para se entender que haja
concubinato, a vontade inequívoca de re-
lacionamento duradouro; enquanto o
adultério deve ser visto como a prática de
um relacionamento exclusivamente sexual,
fora do casamento, de forma esporádica,
e que não possui o menor respaldo em lei,
constituindo, portanto, um ilícito.

Além da vigência do Código Civil, a
legislação esparsa cuidou de ir acrescen-
tando normas que regulassem benefica-
mente a união estável, a citar-se o Decre-
to-Lei 7.036/44, que estabeleceu a igual-
dade de direitos entre a concubina e a es-
posa quando se tratasse de acidente no tra-
balho, o que veio a se consolidar com a Lei
6.367/76 (Seguros de Acidentes de Traba-
lho). Com referência à possibilidade do
reconhecimento  de  f i lhos  havidos
fora do  matrimônio, tem-se o Decreto-Lei
nº 4.737/42 e a Lei nº 883/49. Com relação
à situação de contribuinte, acerca do tema,
tem-se a Lei nº 4.242/63, a Lei nº 4.862/65
e o Decreto nº 85.450/80, que possibilita
colocar-se como dependente do Imposto
de Renda a concubina que esteja nessa con-
dição por mais de cinco anos. No que diz
respeito à Previdência social, há legislação
de sobra que acoberta a união estável e lhe
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dá guarida como sustentáculo da família.
Para esse fim, útil é apenas enunciar a
Consolidação das Leis Previdenciárias
(Decreto nº 89.312/84).

Para fundamentar esse aspecto da Con-
solidação das Leis Previdenciárias, Sílvio
Rodrigues9 preleciona:

“(...) uma torrencial jurisprudência
do Conselho Regional de Previdên-
cia Social tem ampliado o alcance da
norma, permitindo que a compa-
nheira, mesmo quando não inscrita
como beneficiária, receba a pensão
e concorra com os filhos menores de
seu concubino, a menos que este de-
termine o contrário”.

A construção legislativa caminhou tri-
lhando aquilo que, de certa maneira, a
doutrina e a jurisprudência firmavam no
decorrer da evolução do instituto na soci-
edade brasileira. Embora, em nenhuma
época, estivesse a união estável erigida em
instituto jurídico, jamais descurou a lei de
oferecer-lhe amparo.

5. Após a Constituição Federal de 1988

Com o advento do texto constitucional
promulgado no ano de 1988, logo após o
fim do período de exceção por que vivera
o Brasil naqueles últimos anos, viu-se sur-
gir na sociedade um novo espírito demo-
cratizante. Revolucionaram-se muitos cos-
tumes tidos como arcaicos, reformularam-
se conceitos, até então sedimentados num
processo de alheamento social, que se ba-
seavam num nacionalismo exacerbado e
retrógrado.

E é nessa esteira dos variados e multi-
facetados acontecimentos que o concubi-
nato galgou o degrau mais alto de sua evo-
lução. Adquiriu o status de formador da
entidade familiar, merecendo a proteção
do Estado, conforme se depreende do dis-
positivo constitucional contido no bojo do
§ 3º do art. 226, a seguir transcrito:

“Para efeito da proteção do Esta-
do, é reconhecida a união estável

entre o homem e a mulher como en-
tidade familiar, devendo a lei facili-
tar sua conversão em casamento”.

A Constituição Federal inovou, sobre-
maneira, na questão da colocação jurídi-
ca da instituição da família, colocando ao
lado do casamento civil, já previsto no or-
denamento jurídico, haja vista o Código
Civil em vigor, a união livre de homem e
mulher, com caráter de perenidade, em-
bora tenha mantido um certo privilégio à
família resultante do casamento civil.

Conforme acentua Arnaldo Rizzardo10,
“a relação de fato passou a integrar
o conteúdo de família. Pelos termos
da Constituição, protege-se a união
estável como entidade familiar, eis
que a família não se funda necessa-
riamente no casamento. Para o re-
conhecimento desta forma de famí-
lia, há necessidade de dois elemen-
tos: a comunhão de vida, envolven-
do a comunhão de sentimentos e a
comunhão material; e a relação con-
jugal exclusiva de deveres e direitos
inerentes ao casamento”.

O mérito do legislador constituinte re-
side no fato de reconhecer e colocar no tex-
to da Carta Magna tal figura, uma vez que
sua criação já se encontrava delimitada no
âmbito doutrinário e jurisprudencial.

Forçoso é admitir, por outro lado, que
a norma constitucional, para regular in-
tegralmente a matéria, carece de lei ordi-
nária, apesar de o conteúdo do § 3º do re-
trocitado artigo possuir carga própria de
autoaplicabilidade, como de fato se suce-
deu, não havendo questionamentos judi-
ciais com relação ao novo tratamento,
quer no que diz respeito ao casamento,
quer no que diz respeito ao concubinato.

Muito embora, doutrinadores há que se
insurgem contra a necessidade de legisla-
ção ordinária, vez que o concubinato in-
serir-se-ia já no Direito de Família, não
requerendo lei nova, pois a jurisprudên-
cia já possui posicionamento firme e a dou-
trina já não mais questiona o instituto.
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II - O conteúdo do princípio
constitucional contido no artigo 226, § 3º

Tem-se por basilar do termo constitu-
cional a segurança nas relações familiares,
vez que o Estado tem especial proteção
sobre essa instituição, base da sociedade.
Tanto é que não mais e unicamente o ca-
samento é o iniciador da família, mas, ago-
ra, a união cuja característica maior é a
estabilidade em suas relações é, ao lado
daquele, proporcionadora da entidade
familiar. Daí afirmar com muita proprie-
dade Basílio de Oliveira11:

“Por isso que a união extramatri-
monial, como entidade familiar, se
equipara constitucionalmente à ins-
tituição do casamento. E por ser du-
radoura e sólida, configura um fato
social e jurídico, a família natural,
merecedora, portanto, da tutela ju-
rídica (...). Dentro do novo espírito
constitucional, as uniões livres gera-
doras de organismo familiar estável
são, pois, derivadas das relações
maritais permanentes, diuturnas e
ininterruptas, que, embora eventual-
mente sem prole, se exsurgem com
características extrínsecas de um se-
mimatrimônio e com sólido vínculo
conjugal”.

O primado da Constituição Federal re-
sulta, em última análise, da necessidade
social a que o Estado se encontra obriga-
do a atender, de garantias de segurança
nas relações familiares, buscando perma-
nentemente o seu aprimoramento, de for-
ma a torná-las harmônicas e pacíficas.
Protege o Estado a família como a célula-
mãe de toda a sociedade, no seu aspecto
mais amplo. Entendimento claro é o de
Euclides Benedito de Oliveira e Sebastião
Luiz Amorim, juízes do Tribunal de Alça-
da Civil do Estado de São Paulo12:

“vê-se que a Constituição Federal de
1988 consagrou a definição ampla da
família, como base da sociedade ga-
rantindo-lhe proteção especial do Es-

tado, independente da forma pela
qual tenha se originado a união”.

Outro aspecto que merece análise, no
tocante ao princípio constitucional do § 3º
do art. 226, é que a união estável a que o
texto se refere não se aplica a toda e qual-
quer união extraconjugal, não se permitin-
do aí aquela entre pessoas do mesmo sexo,
já que o texto exige que a estabilidade da
união se dê entre um homem e uma mu-
lher, não se permitindo, também, a união
em que pelo menos um dos cônjuges pos-
sua os impedimentos previstos no ordena-
mento jurídico.

De conformidade com o entendimento
dos retrocitados autores, a união protegi-
da pela Constituição é aquela da convi-
vência de homem e mulher, desimpedidos,
como companheiros, aparentemente como
se casados fossem, e de acordo com aquilo
que já vinha sendo reconhecido não só
pela doutrina como também pela juris-
prudência.

Está, pois, a Constituição não a relegar
o casamento civil a um segundo plano,
mas a equiparar a união estável a este, com
o escopo de bem organizar o grupo-base
da sociedade, qual seja, a família, impon-
do ao legislador que facilite a conversão
do concubinato em casamento.

III - A disciplina legal do art. 226, § 3º
(leis que regulamentaram)

1. Primeiro enfoque

A Constituição Federal de 1988 erigiu
à condição de entidade familiar, merece-
dora da proteção do Estado, a união está-
vel, não lhe dando, por outro lado, uma
definição, deixando, portanto, que se de-
sincumbisse desse encargo o legislador
ordinário, definição essa já motivo de al-
gumas leis.

Há de se ressaltar, por oportuno, que a
união estável de que se reveste o princí-
pio contido na Magna Carta de 1988, em
vigor, não abarca qualquer tipo de união,
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como a de homossexuais, bem como ou-
tras uniões resultantes de convívios extra-
conjugais, mas, tão-somente, aquela entre
homem e mulher desimpedidos, com ca-
ráter de estabilidade, e que possa a lei lhe
ser de fácil conversão em casamento.

A jurisprudência nos tribunais tem sido
unânime em reconhecer duas situações de
conviventes: a primeira é a de homem ca-
sado que tem relações amorosas com outra
mulher às escondidas do conhecimento de
sua legítima esposa, seria a concubina, e que
a lei não deve proteger, e, de outro modo, a
companheira, convivente ao lado de ho-
mem desimpedido totalmente e que tem o
merecimento dos privilégios da lei.

Leis há que disciplinam a matéria e que
serão analisadas no decorrer deste item.
Todavia, outras leis existem que versam
sobre outras matérias, mas que guardam
abordagem, enfocando o problema e apli-
cando soluções, como é o caso da Lei do
Inquilinato, em seus artigos 11 e 12 (Lei nº
8.245/91), que possibilitou a sub-rogação
nos direitos de locação de imóvel residen-
cial quando morre o companheiro ou se
desfaz a relação de concubinato.

2. A Lei nº 8.971, de 29 de dezembro de 1994
Pela primeira vez na história do Direi-

to Civil, a questão da união estável tem
um tratamento voltado a regular de vez o
instituto a que a Constituição Federal de-
termina em seu art. 226, § 3º. Essa lei defi-
ne alguns aspectos importantes para a efe-
tivação das relações concubinárias, como
o direito a alimentos, direito à sucessão etc.

Conforme lição de Euclides Benedito de
Oliveira e Sebastião Luiz Amorim:

“Sobreveio como notável marco his-
tórico a Lei 8.971, de 29.12.94, dis-
pondo sobre direito de companhei-
ros a alimentos e à sucessão (...) Adi-
anta-se o registro de que a nova lei
definiu como ‘companheiros’ o ho-
mem e a mulher desimpedidos, com
vida em comum por mais de cinco
anos, ou com filhos em comum. Po-

derá servir de subsídio para a ‘união
estável’ a converter-se em casamen-
to, em consonância com o preceito
constitucional pendente de regula-
mentação”.

Tantos foram os benefícios introduzi-
dos com essa lei, cujo anteprojeto é da la-
vra do eminente jurista Álvaro Villaça
Azevedo, que dela se consolidou muito
daquilo que já decidiam os tribunais em
torno do tema. Não há que se alongar em
demasia nessa enumeração, visto que re-
dundaria improdutivo, pois, em seguida,
analisar-se-á a Lei nº 9.278/96, mais mo-
derna e com o justo objetivo de regular as
relações decorrentes de uniões estáveis.
Porém, apenas para ilustrar, citar-se-ão os
direitos que se sedimentaram: alimentos
(art. 1º); consolidação da Súmula 380, do
Supremo Tribunal Federal, no art. 3º da Lei,
que faz previsão da partilha de bens, ou
seja, a meação, subsistindo o entendimen-
to de que os bens foram adquiridos com o
esforço comum. A indenização por servi-
ços prestados era uma construção jurispru-
dencial e que galgou o status legal, substi-
tuindo-se pelos alimentos que são devidos.
O artigo 2º abonou o instituto da sucessão
entre concubinos, bem como o usufruto e
a herança. Ensejou a aplicação de diver-
sas normas processuais, tais como: sepa-
ração consensual, separação de corpos,
cautelar de arrolamento de bens, ação tes-
tamentária, direitos previdenciários, patro-
nímico, bem de família (Lei nº 8.009/90).

3. A Lei nº 9.278, de 29 de maio de 1996

A denominada Lei dos “conviventes”
surgiu tentando resolver a questão da
união estável e regulamentar o dispositi-
vo constitucional previsto no art. 226, § 3º.

Evidentemente que não havia a dou-
trina estudado por completo a abrangên-
cia da Lei nº 8.971/94. A novel lei trouxe
confusões e equívocos. Ressalte-se que já
existem em tramitação no Congresso Na-
cional outras proposições que tratam do
mesmo assunto.
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Denominou-se, também, Lei do “com-
panheirato” a Lei nº 8.971/94, e a esta
mais recente deu-se o nome de lei dos
“conviventes”.

A primeira observação que se há de
fazer com relação ao prazo para ser con-
siderado uma convivência, vez que o ci-
tado diploma legal não faz qualquer refe-
rência, e como não há esta definição, e que
há quem pense que um simples encontro
de um homem e uma mulher já seria o bas-
tante para caracterizar uma união estável.
Segundo entendimento de Eduardo Car-
valho 13 em seu artigo “Lei da União Está-
vel – a questão do prazo”, publicado na
Internet:

“O intuito da Lei nº 9.278/96, a
meu ver, é o de transformar o con-
cubinato em uma figura contratual.
Tal se depreende, em particular, do
exame dos artigos vetados da Lei
(como o art. 3º), que previa o acordo
escrito entre companheiros, e o art.
4º, que previa o seu registro). Por isso
não cuidou a Lei nº 9.278/96 de es-
tabelecer um ‘prazo’ para o concu-
binato. O companheirismo não é
mais uma situação jurídica decor-
rente de um ‘fato jurídico’ (o decur-
so do prazo de cinco anos, ou o nas-
cimento de um filho), mas é um
‘acordo de vontades’, que produz,
desde logo, os seus efeitos. Assim
como o casamento produz efeitos
desde a sua celebração, o concubina-
to produz efeitos (teoricamente) des-
de o acordo de vontades das partes, no
sentido de manter uma convivência nos
termos do art. 1º da Lei 9.278”.

Esta lei, também, não definiu o que
vem a ser a tal da união estável. Com cer-
teza, não está equiparada ao casamento.

Note-se que o texto legal encontra-se
eivado de algumas imperfeições no tocan-
te à técnica legislativa, como há de se ver
na descrição contida no art. 8º:

“os conviventes poderão, de comum
acordo e a qualquer tempo, reque-

rer a conversão da união estável em
casamento, por requerimento ao ofi-
cial do Registro Civil da Circunscri-
ção de seu domicílio”.

Veja-se que o verbo requerer e o subs-
tantivo requerimento denotam, no contex-
to do dispositivo, uma construção pleonás-
tica, uma vez que quem está a requerer só
o fará por via de um requerimento e não
por meio de outro expediente, e a vírgula
após a palavra casamento encontra-se
posta de maneira equivocada.

Outro aspecto que não ficou plenamen-
te esclarecido foi a questão de ter aquela
lei revogado a sua similar de nº 8.971/94.

Comentaristas já se pronunciaram a
esse respeito, como brilhantemente o fez
o Professor Celso Antônio Rossi14 em seu
artigo entitulado “A lei dos conviventes”,
publicado na Internet, que argumenta não
ter essa lei revogado aquela:

“Embora regule alguns direitos já
previstos naquela lei 8.971 (alimen-
tos), a Lei 9.278 não revogou o direito
à sucessão, por exemplo, que continua
a existir naquelas hipóteses da 8.971”.

De acordo, ainda, com o referido au-
tor, relevante mesmo é o aspecto que a lei
estabeleceu que toda a matéria relativa à
união estável é de competência do Juízo
de Família.

Como referido no início deste item, tra-
mita na Câmara dos Deputados duas pro-
posições legislativas, buscando a regula-
mentação do art. 226, § 3º, da Constitui-
ção Federal, estabelecendo o prazo de cin-
co anos, nos casos em geral, e de dois anos,
havendo filhos comuns.

IV - Corrente contrária à regulamentação

Embora já represente a união livre
estável uma realidade indiscutível do
meio social moderno, como de outros
tempos, há aqueles que propugnam pela
sua não-regulamentação, em face do
privilégio de que é investido o casamen-
to tido como legítimo.
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Como escreveu o ilustre Procurador de
Justiça do Rio de Janeiro Basílio de Olivei-
ra15, acerca da corrente contrária à regu-
lamentação do concubinato:

“A doutrina protetiva do concu-
binato se consolidou, apesar do fogo
acirrado dos opositores, em passado
recente, tanto nos Tribunais como
através de vibrantes doutrinadores
franceses da estirpe de Josserand,
Mazzeaud e Mazzeaud, Nast, Hen-
ri, Pierre Voirin, Guinard, Savatier e
Demogue. Não obstante, a tese pro-
tecionista prevaleceu, pecando a re-
sistência pela generalização e pelo
radicalismo, porquanto os oposito-
res não vislumbravam na união li-
vre nenhum sentido humano, senão
vícios e imoralidades, como verbe-
raram Henri e Léon Mazzeaud: ‘A
união livre é uma instituição perigo-
sa para a sociedade e será nefasto
assegurar à concubina qualquer pro-
teção. Os Tribunais devem invocar
a imoralidade dos subsídios dirigi-
dos à concubina para rejeitar sem-
pre sua demanda’”.

O posicionamento ideológico em ques-
tão tratava de refutar, ainda, o concubi-
nato, atribuindo-lhe um poder de enfra-
quecer o casamento como instituição jurí-
dica, e que solucionar-se-ia a questão pelo
aprimoramento das relações concubinárias,
quando de sua transformação efetiva em
matrimônio legítimo. Josserand16, por
exemplo, afirmava que está o fato social
união estável a prevalecer sobre o jurídi-
co casamento, e que este subvertia a or-
dem natural das coisas, e acrescentava que
os maiores prejudicados com essa subver-
são seriam os filhos de tal instável união,
“pela instabilidade da ligação dos pais,
correndo o risco de serem abandonados
material e moralmente”.

A última argumentação que foi levan-
tada pugnava pela total ilegitimidade de
interesse da mulher achada em condição
de concubinagem, pelo fato de ser o con-

cubinato uma anomalia, uma imoralida-
de etc.

V – Efeitos jurídicos da união livre estável
no atual ordenamento jurídico:

pontos positivos e negativos
Diferente não poderia ser; por conse-

guinte, havendo uma união de fato entre
homem e mulher, é evidente que dela re-
sultarão efeitos, igualmente ao que acon-
tece com o casamento legítimo.

Tornou-se pacífica, tanto na doutrina
como na jurisprudência, a existência de
efeitos jurídicos específicos da união está-
vel, classificando-se estes em efeitos posi-
tivos e efeitos negativos, conforme a con-
dição resultante de tal união para as pes-
soas que estão envolvidas e que sofrem a
ação de tais efeitos.

Por efeitos jurídicos positivos do con-
cubinato entendem-se aqueles que são o
resultado favorável à pessoa que o invoca
como fato gerador do seu direito. Quanto
aos efeitos jurídicos negativos, são aque-
les que extinguem ou causam modifica-
ções na situação de um direito preexisten-
te, importando, muitas vezes, em sanções
a uma ou a ambos os interessados.

A união que gera efeitos jurídicos posi-
tivos é somente aquela derivada de união
duradoura, com ânimo definitivo, a chama-
da união livre estável, vez que aquela união
esporádica só possui efeitos negativos.

Melhor pensamento é o traduzido por
Basílio de Oliveira17:

“Portanto, somente a convivên-
cia concubinária estável, que é a pró-
pria imagem do casamento, é que
pode atuar na produção de efeitos
positivos, nos moldes do postulado
constitucional”.

E, ainda, cita Edgar de Moura Bitten-
court18:

“sem recíproca afeição, mais ou me-
nos duradoura, assistindo-se mutu-
amente e conjugando esforços em
benefício de ambos não há como fa-
lar em efeitos jurídicos positivos, de
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forma a estabelecerem obrigações
entre eles. Perante terceiros, ou em
situações peculiares em que os direi-
tos pleiteados não se fundem na li-
gação, a comunhão de vidas e inte-
resses é elemento ocioso”.

Após longo estudo, chegou-se à conclu-
são de que os efeitos jurídicos não são sim-
plesmente aqueles reconhecidos em virtu-
de da invocação de quem detinha legíti-
mo interesse, mas todo e qualquer direito
que originou a família de fato, desde que
em conformidade com a moral e os bons
costumes sociais, e, naturalmente, são ine-
rentes ao matrimônio.

Poder-se-ia desenvolver cada um dos
direitos imanentes aos efeitos positivos. No
entanto, tornaria o trabalho por demais
extenso. Tomar-se-á do autor Basílio de Oli-
veira19 a feliz síntese dos referidos efeitos:

“a) a prole regularmente constituí-
da da entidade familiar;
b) os direitos e deveres recíprocos
dos concubinários no âmbito da so-
ciedade conjugal;
c) os direitos e deveres do pátrio
poder;
d) do direito ao patrimônio, fruto do
esforço comum;
e) a partilha dos bens e dos aques-
tos;
f) os direitos assegurados pela legis-
lação fiscal e previdenciária em fa-
vor dos concubinos”.

O Estatuto da Criança e do Adolescen-
te (Lei nº 8.069/90) criou mais uma pos-
sibilidade de efeito jurídico positivo: é pos-
sível aos concubinos promoverem a adoção.

Em relação aos efeitos jurídicos nega-
tivos da união estável, são, geralmente,
conseqüências adversas ao interesse dos
concubinos, visto que acarretam extinção
ou modificação de direitos que já existi-
am e que já eram usufruídos por um ou
por outro.

Em regra, esses efeitos decorrem das
uniões que se protraem no tempo, indepen-
dentemente se são essas estáveis ou não.

O Código Civil apresenta três possibi-
lidades de efeitos negativos do concubina-
to adúltero: a doação feita ao cúmplice no
adultério (art. 1.171); instituição de segu-
ro de vida em benefício do concubino adúl-
tero (art. 1.474, 1.181 e 1.183); e, por fim, a
liberalidade mortis causa , não se podendo
nomear a concubina como herdeira ou
legatária (art. 1.719, III).

Todo esse aparato legal visa dar à união
estável um caráter de similitude com o
matrimônio, se não o tornando legal, pelo
menos aferindo-lhe preceitos normativos
que auxiliem a resguardar a união de
fato entre os concubinos como se matri-
mônio fosse.

VI – Extinção da união livre estável
Sinteticamente, a união estável pode

ter o seu termo obedecendo a uma das três
possibilidades: a primeira resulta do even-
to morte para um dos conviventes, que re-
dundará em acontecimentos outros, ca-
rentes de verificação de como se deu a
morte. De qualquer maneira, um estará
com seus direitos resguardados.

A segunda forma de extinção é a que
se caracteriza pelo consenso em findar
aquela relação, ou seja, os interessados
concluem, por suas vontades, de não mais
conviverem, e desse acordo deve resultar
o equilíbrio dos direitos.

A terceira possibilidade é a resultante
do casamento de ambos os concubinos
entre si, vez que, se o casamento de um se
der com outra pessoa, também desimpe-
dida, a antiga união tornar-se-á adulteri-
na frente à nova situação jurídica. Mas,
sendo o matrimônio dos concubinos entre
si, verificar-se-á a vontade constitucional,
que predispõe como obrigação da lei facili-
tar a conversão do concubinato em matri-
mônio. Bem assevera Basílio de Oliveira20:

“acrescente-se, de resto, que a união
matrimonial entre os concubinos
sempre foi louvada pelos juristas,
legisladores, a ponto de ser alvo da
preocupação constitucional, com
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vistas na sua facilitação. Realmen-
te, interessa aos filhos, beneficia o
casal na regularização da vida civil
e atende a própria sociedade como
um todo, justificando uma campa-
nha de incentivo à legalização das
uniões ditas ilegítimas, no campo da
boa política social”.

Deve a lei cuidar, principalmente, de
assegurar facilidades, subsídios à conva-
lidação do concubinato em matrimônio.
Deve expor nítidos traços a impedir a dis-
solução da sociedade conjugal, buscando,
ao contrário, disponibilizar vantagens, a
fim de que se cumpra a expectativa do tex-
to constitucional, e finalmente seja a situa-
ção legalizada.

Conclusão
A família como realidade social sem-

pre representou a preocupação central da
humanidade. Se, por um lado, significava
a continuidade da espécie pela procriação,
de outro lado, instrumentalizava o apara-
to relativo à convivência harmoniosa do
grupo.

Com o surgimento do Estado, consoli-
dou-se a família como uma verdadeira
pedra angular daquele, surgindo daí uma
simbiose perfeita. O Estado a protege e esta
o legitima.

Como fator de proteção da família pelo
Estado, criaram-se regramentos para essa
instituição, a fim de torná-la forte e resis-
tente ao tempo. O casamento legitima,
nesse momento, exclusivamente, a família.

Independentemente de todo o apare-
lhamento de leis circundando a célula bá-
sica social, sempre foi realidade a existên-
cia de relações entre homem e mulher que
não estavam acobertados pelos preceitos
legais. A tal situação convencionou-se de-
nominar união livre estável, que era a
união, com fins perenes, entre pessoas de
sexos diferentes, que não se casavam, sim-
plesmente porque não era de suas vonta-
des, haja vista não existir qualquer impe-
dimento de ordem legal.

Há que se verificar a evolução por que
passou a união estável, também denomi-
nado concubinato.

Especificamente no Direito Pátrio, a
evolução dos princípios foi, de certa ma-
neira, grandiloqüente. Atingiu, no ordena-
mento jurídico, sobretudo em se tratando
de assento constitucional, um grau de
abertura até então inimaginado.

O concubinato tem, hoje, igual respon-
sabilidade na formação da entidade fami-
liar, ao lado do casamento, conforme o dis-
posto no art. 226, § 3º, da Constituição Fe-
deral de 1988.

A legislação superveniente infracons-
titucional já desponta reguladora do con-
cubinato, notadamente as Leis nos 8.971/
94 e 9.278/96. Além dessas leis, tramitam
proposições legislativas outras que vêm
regulamentar, sobremaneira, a realidade
social que é a união estável entre homem
e mulher.

Não se trata, no entanto, de ocultar tal
fato social, mas de dar-lhe as devidas con-
dições, oferecendo-lhe as respostas que se
fizerem necessárias ao convívio harmôni-
co da sociedade. Tanto é que, finalmente,
a Constituição Federal deu-lhe destaque
importantíssimo, reconhecendo sua exis-
tência e seu valor no seio social. Todavia,
não se deve desprezar o valor da institui-
ção do casamento como mola-mestra da
união entre homem e mulher, que dão
origem à família, ao lado, agora, da
união estável.
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1. A dignidade da pessoa e sua
consagração constitucional

Instituição em torno da qual, desde os
mais remotos tempos, sempre gravitou a
experiência jurídica das comunidades foi
a personalidade. Significa a possibilidade
de conferir-se a um ente, humano ou mo-
ral, a aptidão de adquirir direitos e con-
trair obrigações.

Na atualidade, é pacífica a sua titula-
ção por todos os homens. Observando-se
a longa evolução por que passou a huma-
nidade, vê-se que tal nem sempre aconte-
ceu. A escravidão, bastante arraigada nos
hábitos dos povos clássicos da Grécia e de
Roma, implicava a privação do estado de
liberdade do indivíduo, sendo reputada
como a capitis deminutio máxima.

Coube ao pensamento cristão, funda-
do na fraternidade, provocar a mudança
de mentalidade em direção à igualdade
dos seres humanos. Essa luta, que teve seu
lugar ainda no final do Império Romano,
com a proibição de crueldades aos escra-
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vos, imposta pelo Imperador Constantino,
continuara com o ressurgimento da escra-
vidão, provocado pelas navegações, de
modo a merecer censura do Papa Paulo III,
por meio da bula Sublimis Deus, de 1537,
somente cessando com o triunfar dos
movimentos abolicionistas do século XIX
e do alvorecer da centúria que acaba de
findar-se1.

Na atualidade, pauta a tendência dos
ordenamentos o reconhecimento do ser
humano como o centro e o fim do Direito.
Essa inclinação, reforçada ao depois da
traumática barbárie nazi-fascista, encon-
tra-se plasmada pela adoção, à guisa de
valor básico do Estado Democrático de
Direito, da dignidade da pessoa humana.

A Constituição da República italiana,
de 27 de dezembro de 1947, pareceu pro-
pender a esse respeito quando, no pórtico
do seu art. 3º, inserido no espaço reserva-
do aos princípios fundamentais, afirmou
que “todos os cidadãos têm a mesma dig-
nidade social e são iguais perante a lei”.

Porém, a iniciativa pioneira nesse ma-
nifestar é admitida como pertencente à Lei
Fundamental de Bonn, de 23 de maio de
1949, responsável por solenizar, no seu art.
1.1., incisiva declaração: “A dignidade do
homem é intangível. Os poderes públicos
estão obrigados a respeitá-la e protegê-la”.
O preceito recolhe sua inspiração na De-
claração Universal dos Direitos Humanos,
aprovada pela Assembléia Geral das Na-
ções Unidas de 10 de dezembro de 1948,
sem olvidar o respeito aos direitos natu-
rais, inalienáveis e sagrados do homem,
propugnados pelos revolucionários fran-
ceses mediante a Declaração dos Direitos
do Homem e do Cidadão, de 26 de agos-
to de 17892.

Nessa linha, a Constituição da Repú-
blica Portuguesa, promulgada em 1976,
acentua, logo no seu art. 1º, inerente aos
princípios fundamentais, que: “Portugal é
uma República soberana, baseada, entre
outros valores, na dignidade da pessoa
humana e na vontade popular e empenha-

da na construção de uma sociedade livre,
justa e solidária”. Da mesma forma, a
Constituição da Espanha, advinda após a
derrocada do franquismo, expressa: “A
dignidade da pessoa, os direitos inviolá-
veis que lhe são inerentes, o livre desen-
volvimento da personalidade, o respeito
pela lei e pelos direitos dos outros são fun-
damentos da ordem política e da paz so-
cial”. Na França, malgrado a sua tradição
na proteção dos direitos individuais, não
se encontra o princípio explicitado no su-
cinto texto da Constituição de 1958, ten-
do sido, como nos informa Franck Moder-
ne3, objeto de extração pelo labor herme-
nêutico do Conselho Constitucional, ser-
vindo de arrêt de principe a decisão 94-343-
344 DC, proferida em 27 de julho de 1994.

Com a derrocada do comunismo no les-
te europeu, as recentes constituições dos
países que outrora se filiaram a essa for-
ma de governo totalitária passaram a cul-
tuar, entre as suas diretrizes, a dignidade
do ser humano. Assim se verificou nos tex-
tos seguintes: Constituição da República
da Croácia, de 22 de dezembro de 1990
(art. 25); Preâmbulo da Constituição da
Bulgária, de 12 de julho de 1991; Consti-
tuição da Romênia, de 8 de dezembro de
1991 (art. 1º); Lei Constitucional da Repú-
blica da Letônia, de 10 de dezembro de
1991 (art. 1º); Constituição da República
eslovena, de 23 de dezembro de 1991 (art.
21); Constituição da República da Estônia,
de 28 de junho de 1992 (art. 10º); Consti-
tuição da República da Lituânia, de 25 de
outubro de 1992 (art. 21); Constituição da
República eslovaca, de 1º de setembro de
1992 (art. 12); Preâmbulo da Constituição
da República tcheca, de 16 de dezembro
de 1992; Constituição da Federação da
Rússia, de 12 de dezembro de 1993 (art. 21).

O nosso constitucionalismo, que, a par-
tir de 1934, vem sofrendo forte influxo ger-
mânico, não ficou alheio ao tema4. O Cons-
tituinte de 1988 deixou claro que o Estado
Democrático de Direito que instituía tem
como fundamento a dignidade da pessoa
humana (art. 1º, III).
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Traçada essa exposição inicial, volve-
remos nossa abordagem em direção à
identificação do âmbito de conformação
material do princípio para, em seguida,
apontar as conseqüências de maior rele-
vo que resultam do seu reconhecimento
em nossa Lei Maior.

2. O conteúdo do princípio
O postulado da dignidade humana, em

virtude da forte carga de abstração que
encerra, não tem alcançado, quanto ao
campo de sua atuação objetiva, unanimi-
dade entre os autores, muito embora se
deva, de logo, ressaltar que as múltiplas
opiniões se apresentam harmônicas e com-
plementares.

Karl Larenz5, instado a pronunciar-se
sobre o personalismo ético da pessoa no
Direito Privado, reconhece na dignidade
pessoal a prerrogativa de todo ser huma-
no em ser respeitado como pessoa, de não
ser prejudicado em sua existência (a vida,
o corpo e a saúde) e de fruir de um âmbito
existencial próprio.

Por sua vez, Ernesto Benda6 aduz que
a consagração, no art. 1.1. da Lei Funda-
mental tedesca, da dignidade humana
como parâmetro valorativo evoca, inici-
almente, o condão de impedir a degrada-
ção do homem, em decorrência de sua con-
versão em mero objeto de ação estatal. Mas
não é só. Igualmente, esgrime a afirmati-
va, de aceitação geral, de competir ao Es-
tado a procura em propiciar ao indivíduo a
garantia de sua existência material mínima.

Mais completo, Joaquín Arce y Flórez
– Valdés7 vislumbra no respeito à dignida-
de da pessoa humana quatro importantes
conseqüências: a) igualdade de direitos
entre todos os homens, uma vez integra-
rem a sociedade como pessoas e não como
cidadãos; b) garantia da independência e
autonomia do ser humano, de forma a obs-
tar toda coação externa ao desenvolvimen-
to de sua personalidade, bem como toda
atuação que implique a sua degradação;
c) observância e proteção dos direitos ina-

lienáveis do homem; d) não-admissibilida-
de da negativa dos meios fundamentais
para o desenvolvimento de alguém como
pessoa ou da imposição de condições su-
bumanas de vida. Adverte, com carradas
de acerto, que a tutela constitucional se
volta em detrimento de violações não so-
mente levadas a cabo pelo Estado, mas
também pelos particulares.

Vistas essas posições, lícito proceder às
suas conciliações mediante a decomposi-
ção alvitrada pelo último dos autores. É
que este, ao desmembrar os diversos pon-
tos de reflexo do princípio analisado, de-
mais de encampar a opinião dos doutri-
nadores antes referidos, ampliou o raio de
ação demarcado à dignidade da pessoa
humana.

Com base na sistematização de Joaquín
Arce y Flórez – Valdés, podemos, median-
te as adaptações necessárias, revelar o
substrato material da dignidade da pessoa
humana em nossa ordem jurídica.

Disso resulta que a interferência do
princípio se espraia, entre nós, nos seguin-
tes pontos: a) reverência à igualdade en-
tre os homens (art. 5º, I, CF); b) impedi-
mento à consideração do ser humano
como objeto, degradando-se a sua condi-
ção de pessoa, a implicar a observância de
prerrogativas de direito e processo penal,
na limitação da autonomia da vontade e
no respeito aos direitos da personalidade,
entre os quais estão inseridas as restrições
à manipulação genética do homem; c) ga-
rantia de um patamar existencial mínimo 8.

Prosseguindo, examinaremos, porme-
norizadamente, cada um dos aspectos
mencionados.

3. A igualdade entre os homens
A consagração da dignidade da pessoa

humana, como visto, implica considerar-
se o homem, com exclusão dos demais se-
res, como o centro do universo jurídico.
Esse reconhecimento, que não se dirige a
determinados indivíduos, abrange todos
os seres humanos e cada um desses indi-
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vidualmente considerados, de sorte que a
projeção dos efeitos irradiados pela ordem
jurídica não há de se manifestar, a princí-
pio, de modo diverso ante duas pessoas.

Daí seguem-se duas importantes con-
seqüências. De logo, a de que a igualdade
entre os homens representa obrigação im-
posta aos poderes públicos, tanto no que
concerne à elaboração da regra de direito
(igualdade na lei) quanto em relação à sua
aplicação (igualdade perante a lei). Neces-
sária, porém, a advertência de que o re-
clamo de tratamento isonômico não exclui
a possibilidade de discriminação, mas sim
a de que esta se processe de maneira in-
justificada e desarrazoada. Assim bem ex-
planou Celso Antônio Bandeira de Mello,
em excelente monografia9, corroborado
pela ensinança de Carmen Lúcia Antu-
nes Rocha10.

Em segundo lugar, emerge a conside-
ração da pessoa humana como um concei-
to dotado de universalidade. Inviável, por-
tanto, qualquer distinção de direitos en-
tre os nacionais e estrangeiros, salvo quanto
àqueles vinculados ao exercício da cidadania.

Assim é que deve ser entendido o ca-
put do art. 5º da Lei Maior, de maneira que
a titularidade dos direitos que enuncia se
volte a todos aqueles que se encontrem vin-
culados à ordem jurídica brasileira, deles
não se podendo privar o estrangeiro só pelo
fato de não residir em solo pátrio. Seria,
verbi gratia, inadmissível o não-conheci-
mento pela jurisdição de habeas corpus
impetrado em favor de alienígena que es-
teja de passagem pelo território nacional
em virtude de neste não manter residência.

Sem razão José Afonso da Silva11 quan-
do propõe que a limitação dos destinatá-
rios dos direitos individuais pelo Consti-
tuinte de 1988, a exemplo das cláusulas
constantes nas constituições pretéritas, há
de acarretar conseqüências normativas.
Melhor se nos afigura a postura assumida
por Pontes de Miranda12, ainda quando
vigente o art. 153, caput , da Constituição

de 1969, e, nos dias atuais, por Celso Ri-
beiro Bastos13 e Nagib Slaibi Filho14.

A esse respeito, importante salientar o
relato de Joaquín Arce y Flórez – Valdés15,
ao mencionar que o Tribunal Constitucio-
nal Espanhol, por meio de decisão prola-
tada em 30 de setembro de 1995, enten-
deu que os direitos pertencentes à pessoa,
enquanto tal, não abrangem somente os
espanhóis, mas, igualmente, os estrangei-
ros e que tais direitos, como frisado na
anterior deliberação de 23 de novembro de
1984, são aqueles imprescindíveis à garan-
tia da dignidade da pessoa humana.

4. A impossibilidade de degradação
do ser humano

Outra vertente de relevo pela qual se
espraia a dignidade da pessoa humana
está na premissa de não ser possível a re-
dução do homem à condição de mero ob-
jeto do Estado e de terceiros. Veda-se a coi-
sificação da pessoa. A abordagem do tema
passa pela consideração de tríplice cená-
rio, concernente às prerrogativas de direi-
to e processo penal, à limitação da auto-
nomia da vontade e à veneração dos di-
reitos da personalidade.

4.1. Dignidade da pessoa humana,
direito e processo penal

Aqui se está a garantir que o Estado,
ao manejar o jus puniendi em benefício da
restauração da paz social, atue de modo a
não se distanciar das balizas impostas pela
condição humana do acusado da prática
de crime. Por mais abjeta e reprochável
que tenha sido a ação delituosa, não há
como se justificar seja o seu autor privado
de tratamento digno.

Abordando o tema à luz do arts. 1.1 e
103.1, ambos da Constituição alemã, Er-
nesto Benda16 afirma que a dignidade da
pessoa humana, no campo penal, traduz
ao acusado o direito de poder defender-se
mediante ativa participação no processo,
como também a não ser forçado a falar
contra a sua vontade, excluindo-se a utili-
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zação de meios psicológicos ou técnicos
(narcoanálise ou detector de mentiras), a
fim de se averiguar a veracidade das
declarações daquele.

Linhas adiante17, aduz que o art. 1.1 da
Lei Fundamental de 1949 proíbe penas des-
proporcionais e cruéis, tendo em vista a
necessidade de se respeitar os pressupos-
tos básicos de uma existência individual e
social do condenado, estando a licitude da
prisão perpétua a depender de se reservar
àquele a possibilidade de liberdade, uma
vez cumprida parte considerável da pena.
Quanto à sanção capital, sustenta que a
sua imposição, por meio da reforma do art.
102 da Constituição, enfrentaria os limi-
tes do poder constituinte derivado, impos-
tos pelo art. 1.2, em virtude de pressupor
que o Estado se subtrairia à missão de res-
socializar o delinqüente.

A esse respeito, não restou omisso o di-
reito constitucional brasileiro. A Constitui-
ção de 1988, no rol de direitos individuais
do seu art. 5º, trouxe a lume importantes
exigências que o Estado, no desenrolar de
sua função punitiva, há de observar, sob
pena de desrespeitar a dignidade da pes-
soa humana18. Assim sendo, podemos des-
cortinar, no referido dispositivo, garanti-
as inerentes à: a) vedação em submeter
qualquer pessoa a tratamento desumano
ou degradante (inciso III), assegurando-se
ao preso o respeito à integridade física e
moral (inciso XLIX); b) observância do
devido processo legal (inciso LIV)19 com
todos os seus consectários, entre os quais
o contraditório e a ampla defesa (inciso
LV), o julgamento por autoridade compe-
tente (inciso LIII), a não-admissibilidade
de provas obtidas por meio ilícito (inciso
LVI), a proscrição de juízos ou tribunais de
exceção (inciso XXXVII) e a consideração
de que ninguém será reputado culpado
senão antes do trânsito em julgado de sen-
tença condenatória (inciso LVII), impor-
tando esta última em pressupor que a se-
gregação do acusado, antes da sentença
irrecorrível, somente se legitima em situ-

ações proporcionais previstas em lei; c)
legitimidade material do direito de punir,
tais como a reserva legal da definição de
crimes e cominação de penas (inciso XX-
XIX), a individualização destas na medi-
da da culpabilidade do infrator (incisos
XLV e XLVI), a interdição de determina-
das sanções, tais como a pena capital, a
prisão perpétua, os trabalhos forçados, o
banimento e as penas cruéis (inciso XLVII);
d) movimentação da competência prisional
(incisos LXI a LXVI e LXVIII); e) execução
da pena (incisos XLVIII e L)20.

Os preceptivos citados servem para
ilustrar a grande preocupação dispensa-
da ao princípio da dignidade da pessoa hu-
mana, a fim de impedir que a atividade
punitiva do Estado, manifestada sob o in-
teresse de velar pela segurança da coleti-
vidade, resulte como justificativa à depre-
ciação do indivíduo.

4.2. Dignidade da pessoa humana como
limite à autonomia da vontade

Valor que, amparado na igualdade for-
mal das partes, granjeou enorme prestígio
com o Estado Liberal foi o da autonomia
da vontade, de modo que o art. 1.134 do
Código Civil de Napoleão, promulgado
em 1804, solenizava o preponderante pa-
pel da força geratriz do consentimento,
afirmando fazer o contrato lei entre as
partes.

Essa concepção sofrera forte mitigação
com o triunfar do Estado  prestacionista,
calcado na constatação de que substancial-
mente as pessoas apresentam desigualda-
des, e, por isso, a manifestação volitiva há
de encontrar pontos de contenção.

Nessa abordagem, não nos deteremos
na carga limitativa que os mandamentos
legais, no intuito de compensar a qualida-
de de hipossuficiente de alguns contratan-
tes, encetam para delimitar as faculdades
jurídicas decorrentes da vontade. A nossa
atenção será dispensada àquelas situações
em que um dos contratantes é reduzido à
condição de mero objeto da pretensão con-
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tratual, com o desrespeito à sua condição
de pessoa, tal como se verifica nas hipóte-
ses de risco de vida, ou em que a execução
da prestação importe para o pactuante em
sua exposição ao ridículo.

Questão interessante é a das obrigações
cujo cumprimento envolve risco de vida.
Luis Díez - Picazo e Antonio Gullón21,
demais de afirmarem que a maioria das
legislações que se têm ocupado sobre o as-
sunto consideram inexigíveis as prestações
capazes de implicar a realização de atos
excepcionalmente perigosos para a vida ou
integridade física do obrigado, sustentam
que, em tais situações, a cuja enumeração
exaustiva é impossível proceder, há a au-
toridade social de servir-se da consciên-
cia social, com vistas a verificar com que
intensidade se possa estimar o contrato
como contrário à ordem pública e aos bons
costumes.

Em nosso direito, não se pode perder
de vista o art. 82 do Código Civil, ao inse-
rir, como condição objetiva de validade do
negócio jurídico, a liceidade de seu objeto,
o qual não poderá contrariar a ordem pú-
blica, a moral e os bons costumes.

Nessa linha, pode-se citar o art. 7º, XX-
XIII, da CF, que, no intuito de preservar a
saúde do laborista de tenra idade, proíbe
o trabalho noturno, perigoso ou insalubre
a menores de dezoito anos e de qualquer
labor a menores de dezesseis anos, salvo
na condição de aprendiz e, mesmo assim,
a partir de quatorze anos.

Dessarte, vindo a lume um contrato em
que uma das partes se obrigara a cumprir
prestação consistente em ato suscetível de
acarretar-lhe, em condições anormais, ris-
co de vida ou capaz de impor séria ofensa
à saúde, tem-se a ocorrência de maltrato
à ordem pública e, como conseqüência, a
invalidade do negócio jurídico (art. 145, II,
CCB). Aqui a ordem pública é ferida inde-
pendente da eventual desigualdade econô-
mica das partes, mas em razão do objeto da
relação jurídica obrigacional traduzir me-
noscabo à índole humana do indivíduo.

Outras hipóteses aptas a gerarem des-
respeito à dignidade do ser humano se cen-
tram naquelas contratações em que o con-
tratado, durante a execução do seu objeto,
encontra-se ante situação capaz de subme-
tê-lo ao ridículo, ou melhor, a tratamento
degradante.

Ilustra bem o assunto o comentário, le-
vado a cabo por Joaquim B. Barbosa Go-
mes22, de decisão do Conselho de Estado
da França, de outubro de 1995, responsá-
vel por acarretar sensível reviravolta na
noção de ordem pública como retora do
exercício do poder de polícia.

O fato, largamente presente nos noti-
ciários, remontou ao final do ano de 1991,
sendo patrocinado por empresa do ramo
de entretenimento para jovens, ao lançar,
em algumas discotecas da região metro-
politana de Paris e arrabaldes, uma não-
usual atração, conhecida como “arremes-
so de anão” (lancer de nain), consistente no
lançamento pela platéia de um indivíduo
de pequena estatura (um anão) de um
ponto a outro do estabelecimento, tal como
se fosse um projétil.

Interditada a prática por ordem do pre-
feito de Morsang-sur-Orge, sob a alegati-
va de violação ao art. 131 do Código dos
Municípios, bem assim com fundamento
no art. 3º da Convenção Européia de Di-
reitos Humanos, tal decisão foi anulada
pelo Tribunal Administrativo de Versailles.

Levado o caso ao Conselho de Estado,
este, decidindo recurso, reformou a deci-
são de primeiro grau da jurisdição admi-
nistrativa, com vistas a manter hígido o
ato administrativo impugnado, declaran-
do que o respeito à dignidade da pessoa
humana é um dos componentes da noção
de ordem pública, cabendo à autoridade
administrativa, no uso do poder de polí-
cia, interditar espetáculo atentatório a tão
importante valor. Da deliberação algumas
constatações ainda podem ser destacadas:
a) a dignidade da pessoa humana, como
lastro do poder de polícia, representa uma
limitação à liberdade individual, mais pre-
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cisamente à liberdade de contratar, tute-
lando, assim, o indivíduo contra si próprio;
b) no escopo de definir o que se deve en-
tender por tratamento degradante, o Con-
selho de Estado hauriu noção da Corte
Européia dos Direitos Humanos (caso
Tyer), ao apontar aquele na atitude “que
humilha grosseiramente o indivíduo dian-
te de outrem ou o leva a agir contra a sua
vontade ou sua consciência”.

Considerando-se que, na França, a dig-
nidade da pessoa humana foi reverencia-
da pela jurisdição administrativa, a des-
peito de não constar expressa na Lei Fun-
damental23, com maior razão há de se con-
cluir pela necessidade de sua observância
nestas plagas, onde inserida como funda-
mento da República Federativa do Brasil
(art. 1º, III), de modo que se há de concluir
pela ilegitimidade das disposições, cons-
tantes em negócios jurídicos, que produ-
zam situações de aviltamento do ser hu-
mano. A manifestação volitiva, nessas si-
tuações, expor-se-á a censuras do Judiciá-
rio e da Administração, calcadas, quanto
a esta, na competência de polícia.

4.3. A tutela dos direitos da personalidade

Conatural ao reconhecimento jurídico
da dignidade da pessoa humana decorre
a salvaguarda dos direitos da personali-
dade. Estes, consoante a precisão concei-
tual de Carlos Alberto da Mota Pinto24,
configuram “um conteúdo mínimo e im-
prescindível da esfera jurídica de cada
pessoa”, incidentes sobre a sua vida, saú-
de e integridade física, honra, liberdades
física e psicológica, nome, imagem e reser-
va sobre a intimidade de sua vida priva-
da. Dessa enumeração emanam questões
relativas à vida em formação, aos novos
métodos de reprodução da pessoa huma-
na, à manipulação genética da pessoa25, às
situações de risco de vida, ao transplante
de órgãos, tecidos e partes do corpo hu-
mano, entre outras de patente atualidade.

Notabilizam-se por serem: a) de natu-
reza extrapatrimonial, embora o seu mal-

trato possa implicar reflexos econômicos;
b) direitos absolutos, com eficácia erga
omnes, pois o seu respeito é imposto a to-
dos (Estado e particulares); c) irrenunciá-
veis, não podendo o seu titular deles abdi-
car; d) intransmissíveis, restando inváli-
da a sua cessão a outrem, mediante ato
gratuito ou oneroso; e) imprescritíveis,
uma vez que o transcurso do tempo, sem
o seu uso pelo titular, não lhe acarreta a
extinção.

Entre essas características, duas delas
guardam íntima vinculação ao tema sob
enfoque, quais sejam a irrenunciabilida-
de e a intransmissibilidade. É que essas
impedem que a vontade do titular possa
legitimar o desrespeito à condição huma-
na do indivíduo. Isso não quer significar
que tornem, de todo, irrelevante o consen-
timento nessa seara. Apenas limitam a li-
berdade de sua manifestação quando con-
trária à ordem pública. Exemplificando, de
nenhuma valia se afigura o consenso ca-
paz de importar na supressão do bem da
vida. Diferentemente, assoma admissível,
observados certos parâmetros, uma limi-
tação voluntária do direito à integridade
física, como se vê no consentimento para
intervenções médicas (dispensável em ca-
sos de estado de necessidade), submissão
a operação plástica de cunho estético, par-
ticipação em jogos esportivos violentos, etc.

Impondo balizas à expressão volitiva,
o art. 81 do Código Civil português de 1966
assevera que o consentimento do titular
não poderá contrariar a ordem pública,
ficando-lhe assegurado o direito de revo-
gá-lo a qualquer tempo. Por seu turno, a
hispânica Lei 25, de 20 de dezembro de
1990, denominada Lei do Medicamento,
disciplina, nos seus arts. 59 e seguintes,
que o assentimento para a realização de
experiências clínicas há de ser prestado de
modo expresso, mediante escrito, após o
interessado haver recebido informação pre-
cisa sobre a natureza da intervenção, seu
alcance e risco, podendo, a qualquer tem-
po, ser revogado sem invocação de causa.
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No nosso direito positivo, o art. 82 do
Código Civil, ao mencionar os requisitos
indispensáveis à validade dos atos jurídi-
cos, é incisivo em dizer que esta requer
objeto lícito, de modo a afastar as disposi-
ções ofensivas à ordem pública. No que
concerne à revogabilidade do consenti-
mento, tem-se, na recente Lei nº 9.434/97,
a disciplinar a remoção de órgãos, tecidos
e partes do corpo humano para fins de
transplante e tratamento, que o doador,
estando vivo, poderá a qualquer instante
revogar a doação, desde que o faça antes
desta (art. 9º, § 5º). Quanto à doação post
mortem, a MP nº 1.718 – 3, de 30-12-98,
inseriu § 4º ao art. 4º, dispondo que o pai,
a mãe, o filho ou o cônjuge poderão mani-
festar-se contrariamente à doação, o que
será prontamente acatado pelas equipes
de transplante e remoção.

Necessário, assim, ter em conta que a
observância das conseqüências jurídicas
decorrentes dos direitos de personalidade
é imprescindível ao respeito da dignidade
do ser humano, porquanto a sua idealiza-
ção, com ênfase para a jurisprudência ale-
mã, formada ao depois da segunda con-
flagração mundial, teve em mira evitar
que o indivíduo fosse submetido a qual-
quer sorte de menosprezo, quer pelo Esta-
do ou pelos demais indivíduos.

5. Direito a uma existência material
mínima

Além das facetas apontadas, a consa-
gração constitucional da dignidade da pes-
soa humana resulta na obrigação do Esta-
do em garantir à pessoa humana um pa-
tamar mínimo de recursos, capaz de pro-
ver-lhe a subsistência.

Na Alemanha, informa-nos Ernesto
Benda26, passou-se a entender, após a su-
peração da anterior orientação do Tribu-
nal Constitucional (BverfGE 1,97 (104), que
o art. 1.1 da Lei Fundamental de 1949 im-
punha, além da perspectiva do indivíduo
não ser arbitrariamente tratado, um
respeito cada vez maior pela sua sobrevi-

vência. Assim, de acordo com tal preceito,
afigura-se inadmissível que o administra-
do seja despojado de seus recursos indis-
pensáveis à sua existência digna, de sorte
que a intervenção estatal na propriedade,
pela via fiscal ou não, não deverá alcan-
çar patamares capazes de privá-lo dos
meios mais elementares de subsistência.
De modo igual, o citado art. 1.1 traduz, em
detrimento dos poderes públicos, a obri-
gação adicional de prover ao cidadão um
mínimo existencial.

Entre nós, o cenário descortinado pelo
art. 1º, III, da CF não é diverso. A privação
da propriedade, por ato emanado do Es-
tado, subordina-se à observância de inte-
resse público, previsto no ordenamento ju-
rídico, com a garantia ao particular de in-
denização prévia (art. 5º, XXIV). A obri-
gação do administrado de contribuir para
os encargos coletivos guarda vinculação
ao parâmetro da não-imposição de tribu-
to com efeito de confisco (art. 150, IV).

Doutro lado, o direito à existência dig-
na não é assegurado apenas pela não-abs-
tenção do Estado em afetar a esfera patri-
monial das pessoas sob a sua autoridade.
Passa também pelo cumprimento de pres-
tações positivas. Não foi à toa que a nossa
Lei Fundamental impôs, ao Estado e à so-
ciedade, a realização de ações integradas
para a implementação da seguridade so-
cial (art. 194), destinada a assegurar a pres-
tação dos direitos inerentes à saúde, à pre-
vidência e à assistência social.

Disso decorre que ao Estado cabe or-
ganizar e manter sistema previdenciário,
com vistas a suprir os rendimentos do tra-
balhador por ocasião das contingências da
vida gregária (art. 201), englobando: a)
cobertura dos eventos de doença, invali-
dez, morte e idade avançada; b) proteção
à maternidade, especialmente à gestante;
c) proteção ao trabalhador em situação de
desemprego involuntário; salário-família
e auxílio-reclusão para os dependentes
do trabalhador de baixa renda; e) pen-
são por morte.



Brasília a. 37 n. 145 jan./mar. 2000 193

Da mesma forma, àqueles não-filiados
à previdência social, incumbe-se ao apa-
rato estatal a prestação de assistência so-
cial quando necessitarem (art. 203), con-
sistindo nas seguintes prestações: a) pro-
teção à família, à maternidade, à infância,
à adolescência e à velhice; b) amparo às
crianças e adolescentes carentes; c) promo-
ção da integração ao mercado de trabalho;
d) habilitação e reabilitação das pessoas
portadoras de deficiências, com a sua in-
tegração à vida em comunidade; e) garan-
tia de um salário mínimo de benefício
mensal à pessoa portadora de deficiência
e ao idoso que comprovem não possuir
meios de prover à própria manutenção ou
de tê-la provida por sua família, tendo sua
regulamentação advindo com a Lei nº
8.742/93.

Não esquecer, ainda, as ações no cam-
po da saúde, realizadas mediante políti-
cas sociais e econômicas que colimem a re-
dução dos riscos de doença e de outros
agravos, garantindo-se o acesso universal
igualitário às ações e serviços para sua pro-
moção, proteção e recuperação (art. 196).

Esses parâmetros protetivos não se
exaurem na província das relações Esta-
do – indivíduo. Absolutamente. Avançam
suas fronteiras, de sorte a evitar o empo-
brecimento sem causa por ato atribuível
ao particular. Dois exemplos constitucio-
nais centram-se no: a) rol do art. 7º,  I  a
XXXIV, da Lei Maior, estabelecendo a por-
ção mínima de direitos assegurados ao em-
pregado, urbano ou rural; b) respeito à
defesa do consumidor nos vínculos con-
tratuais de massa (arts. 5º, XXXII, e 170,
V). E não é só. O art. 170, caput , da Lei
Máxima, ao fincar as pilastras em que se
ancora a ordem econômica, consistentes
no concerto entre a valorização do traba-
lho humano e a livre iniciativa, assinala
como finalidade daquela garantir a todos
existência digna, em compasso com os di-
tames da justiça social.

Feitas essas considerações, realçando o
caráter de princípio fundamental fruído
pela dignidade da pessoa humana, de no-

tar-se que o mais importante, aqui como
nos demais tópicos analisados, é a sua
atuação como diretriz hermenêutica. Nes-
se sentido, são dignas de destaque algu-
mas manifestações de nossa jurisprudência.

Inicialmente, não se pode deixar de
mencionar o brilhante aresto do STF no HC
45.232 – GB27. Nesse se questionava a cons-
titucionalidade do art. 48 do Decreto-Lei
nº 314/67, então Lei de Segurança Nacio-
nal, que, em havendo flagrante delito ou
o recebimento da denúncia, encontrava-
se prevista, em detrimento do preso pro-
visório ou denunciado, a suspensão do
exercício de profissão, de emprego em en-
tidade privada ou de cargo ou função na
administração pública, direta e indireta.

Concedendo a ordem, a Excelsa Corte
ressaltou a posição de antagonismo cons-
titucional que se encontrava no dispositi-
vo legal, cuja execução o remédio heróico
buscava evitar, contrariando o direito à
vida, enunciado no art. 150, caput, da Cons-
tituição de 1967. O voto do eminente rela-
tor, Min. Themístocles Brandão Cavalcan-
ti28, no que foi acompanhado pelos seus
pares, forte salientou que o ato de tornar-
se impossível o desempenho de uma ati-
vidade profissional que permita ao indi-
víduo obter os meios de subsistência é o
mesmo que lhe tirar um pouco de sua vida,
porque esta não prescinde dos meios ma-
teriais para a sua proteção. Embora não
concluindo pelo dever do Estado em pro-
porcionar recursos ao indivíduo, susten-
tou que aquele não pode, sem que haja
uma decisão judicial legítima, privar al-
guém do exercício de atividade lícita com
a qual garanta a sua mantença, partindo
da premissa de que a vida não constitui
apenas um conjunto de funções resisten-
tes à morte, mas, numa perspectiva mais
ampla, a afirmação positiva das condições
voltadas a assegurar ao ser humano, bem
como à sua família, os recursos indispen-
sáveis à sua subsistência.

Somente ficou incólume à eiva de in-
compatibilidade vertical a previsão de sus-
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pensão do exercício de cargo ou função pú-
blica, tendo em vista que a legislação de
regência assegurava, em casos que tais, a
percepção pelo servidor de uma parte de
seus vencimentos.

É certo que, no voto-condutor do jul-
gado, não fora mencionada a expressão
dignidade da pessoa humana, até porque
ainda não incorporada ao nosso constitu-
cionalismo. No entanto, pode-se, com cer-
teza, frisar que a veneração ao princípio
não passou despercebida. A garantia à
vida, erigida como fundamento basilar da
concessão do writ, teve como razão de ser
a enorme estima que, àquela época, o nos-
so ordenamento tributava à pessoa huma-
na como tal.

Outras remissões pretorianas podem
ser invocadas. Ei-las nas hipóteses abaixo:
a) na concessão de mandado de seguran-
ça para liberar cruzados novos retidos,
permitindo que o impetrante pudesse uti-
lizar os ativos financeiros de sua proprie-
dade, a fim de conjurar grave enfermida-
de que se abatera em detrimento de sua
genitora29; b) desconsideração, para fins de
renda mensal vitalícia à mulher casada,
da percepção de aposentadoria por seu
marido, em valor um pouco superior ao
mínimo legal30; c) deferimento de aposen-
tadoria por invalidez, denegada pela não
comprovação de carência, em favor de
segurado que deixara de continuar a sua
atividade laborativa em virtude de enfer-
midade de que fora acometido 31; d) man-
tença de liminar que determinara o resta-
belecimento de benefício, suprimido na via
administrativa, a partir da mera suspeita
de fraude32; e) confirmação de decisão in-
terlocutória que determinara o pagamen-
to parcelado de dívida previdenciária, em
benefício de segurado em estado de saúde
grave, sem a necessidade de expedição de
precatório33.

Apesar de nossa ainda escassa experiên-
cia na judicatura, tivemos, por duas vezes,
que nos defrontar com o postulado da dig-
nidade da pessoa humana, utilizando-o

como bússola interpretativa, com vistas a
ajustar a fria invocação da legalidade, eri-
gida como fator determinante da interven-
ção administrativa na esfera patrimonial
do cidadão.

A primeira das situações esteve mate-
rializada no Mandado de Segurança nº
98.5591-6/RN34, impetrado por aposenta-
da da previdência social, no intuito de que
os descontos de valores recebidos indevi-
damente, em face de benefício anterior
anulado, fossem efetuados em parcelas
não superiores a 30% do montante men-
sal da nova aposentadoria, ao invés de
uma só vez, como dispunha o art. 227, §
2º, do Decreto nº 2.172/97, para os casos
de comprovado dolo, fraude ou má-fé.
Restou considerado que, tratando-se a
impetrante de beneficiária rural de avan-
çada idade, sem outros meios de subsistên-
cia, o desconto integral das importâncias
outrora percebidas fraudulentamente im-
plicaria privar aquela, por vários meses
(aproximadamente nove), dos recursos
indispensáveis à sua mantença. Desse
modo, foi deliberado que a reposição fos-
se efetuada em parcelas, como requerido
na inicial.

Noutra ocasião, retratada pelo Manda-
do de Segurança nº 98.5266-6/RN35, im-
petrado por proprietário de imóvel rural
declarado de interesse social, para fins de
desapropriação para reforma agrária, com
imissão de posse efetuada por decisão na
ação expropriatória, no afã de combater
decisão do Superintendente Regional do
INCRA, que indeferira seu pleito de assen-
tamento em um dos lotes, a recair prefe-
rencialmente sobre a sede do imóvel, con-
forme dispõe o art. 19 da Lei nº 8.629/93.
Examinando-se que, de há muito, o impe-
trante tinha como único meio de vida a
exploração do referido imóvel, o desrespeito
ao preceito contido no citado diploma le-
gal, que secunda comando do Estatuto da
Terra (Lei nº 4.504/64, art. 25, I), entra em
conflito com a imposição constitucional de
dignidade da pessoa humana.
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6. Palavras finais

Ao cabo das breves considerações ex-
pendidas, percebe-se que o Constituinte de
1988 plasmou, à guisa de fundamento da
República Federativa do Brasil como Es-
tado Democrático de Direito, a dignidade
da pessoa humana, retratando o reconhe-
cimento de que o indivíduo há de consti-
tuir o objetivo primacial da ordem jurídi-
ca. Dito fundamental36, o princípio – cuja
função de diretriz hermenêutica lhe é ir-
recusável – traduz a repulsa constitucio-
nal às práticas, imputáveis aos poderes
públicos ou aos particulares, que visem a
expor o ser humano, enquanto tal, em po-
sição de desigualdade perante os demais,
a desconsiderá-lo como pessoa, reduzindo-
o à condição de coisa, ou ainda a privá-lo
dos meios necessários à sua manutenção.
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Muito se tem ouvido falar nos últimos
anos acerca do termo bioética na abor-
dagem de diversos assuntos polêmicos;
mas, afinal, qual o seu significado e qual a
sua importância para o Direito?

Bioética indica um conjunto de pesqui-
sas e práticas pluridisciplinares, objeti-
vando elucidar e solucionar questões
éticas provocadas pelo avanço das tecno-
ciências biomédicas. A Encyclopedia of
Bioethics define a bioética como um estudo
sistemático da conduta humana no campo
das ciências biológicas e da atenção de
saúde, sendo essa conduta examinada à
luz de valores e princípios morais, consti-
tuindo um conceito mais amplo que o da
ética médica, tratando da vida do homem,
da fauna e da flora. Portanto, seu estudo
vai além da área médica, abarcando
Direito, Psicologia, Biologia, Antropologia,
Sociologia, Ecologia, Teologia, Filosofia,
etc., observando as diversas culturas e
valores.

As pesquisas biomédicas têm ganho
cada vez mais impulsos, e muitas vezes
ficamos assustados com os resultados.
Clonagem de seres humanos, aborto
eugênico, direito de morrer, transexuali-
dade, transplantes de órgãos, esterilização
de doentes portadores de anomalias
graves, experimentos em seres humanos,
segredo médico em face das determinações
da saúde pública são alguns dos assuntos
em que as discussões ainda não estão
serenadas, carecendo de maior reflexão,
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sobretudo, por parte dos estudiosos do
Direito. Será que o Direito teria direito de
intervir nesses avanços, procurando
determinar até onde a Ciência pode ir?

Percebemos que a Ciência está cami-
nhando mais rápido que a reflexão ética
por parte da sociedade. A humanidade
ainda não encontrou respostas para
diversas questões éticas. Muitos requerem
a discussão e a elaboração de leis sobre a
bioética para legitimar a sua prática ou
para proibir experiências julgadas abusi-
vas. No entanto, com o progresso veloz
das pesquisas biológicas, corre-se o risco
de já estarem defasadas no momento da
sua promulgação.

Philippe Le Tourneau1 recusa a idéia de
legiferar. Segundo ele, os grandes princí-
pios do Código civil são suficientes para
regulamentar as situações. Se formos
legiferar, acrescenta o professor da Uni-
versidade de Toulouse I, é preciso ser
muito prudente, dando à matéria grandes
princípios sem querer tratar detalha-
damente todas as questões. Ademais, a
moral não deve ser considerada como um
conjunto de restrições, mas um caminho
de liberdade e de felicidade.

A lei deve assegurar o princípio da
primazia da pessoa, aliando-se às exi-
gências legítimas do progresso do conheci-
mento científico e da proteção da saúde
pública. A propósito desses casos, mesmo
diante da inexistência de uma lei espe-
cífica, cabe ao Juiz dizer o direito, baseando-
se em princípios gerais, determinando os
limites.

Num ponto, contudo, estão assentes os
poucos doutrinadores que se ocupam
desse assunto: é preciso uma maior apro-
ximação entre o cidadão e as tecnociências,
facilitando o diálogo com a coletividade
acerca do desenvolvimento coletivo.
Todavia, adverte Francisco de Assis
Correia2, a ética não deve ser entendida
apenas como solução de problemas inte-
lectuais, mas como aquisição de hábitos,
de qualidade de caráter.

 Bem a propósito, Englert3 assevera que
a bioética representa a esperança de uma
terceira via, com o fim de conciliar o de-
senvolvimento e a democracia. A escola
deve considerar o campo da bioética
essencial à aprendizagem da vida em
sociedade, pois ela permite manter o
controle democrático de todos sobre as
escolhas políticas de amanhã.

A bioética deve priorizar a proteção do
ser humano, não as corporações biomédi-
cas. A ciência deve existir como esperança
e não como uma ameaça à vida humana.
Contudo, não podemos impedir as pesqui-
sas ou queimar os pesquisadores com o
rigor da Inquisição. O ponto de vista da
Igreja deve ser observado, no entanto, sem
nenhuma imposição de caráter religioso.

Uma vez a Ciência tendo avançado,
não mais é possível o seu retrocesso, pois
os conhecimentos novos que ela traz
ficam incorporados definitivamente ao
saber da humanidade, o Direito ganha
maior importância na definição dos
contornos de sua liberdade de ação. Não
se pode simplesmente coibir a Ciência de
dar prosseguimento às suas pesquisas,
nem tampouco podemos determinar
preliminarmente, com absoluta certeza de
acerto, os limites que ela deve observar.

Pode-se dizer ainda que milhares de
outras conquistas da Medicina e da
Ciência de um modo geral, com grandes
proveitos para o Homem, ocorridas nesses
últimos séculos, teriam deixado de existir
caso fossem os cientistas cerceados em sua
liberdade de busca incessante. Já sabemos
que não basta o Direito determinar onde
a Ciência deve ir para que ela avance, pois,
se as suas conquistas têm caráter irrever-
sível, não é possível promover esse avanço
pela simples vontade do Homem. Pesqui-
sar ele pode, mas nem sempre é evidente
que se conseguirá sucesso. Aliás, muitas
das descobertas são obtidas ao acaso,
procurando por outros resultados. Muitas
descobertas são inesperadas – como,
então, o Direito impor um ritmo a elas ou
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poder impedir que suas conclusões sejam
obtidas? Além disso, aquilo que é ético ou
moral hoje, amanhã poderá não ser mais,
ou vice-versa.

 Esse conflito de interesses, colocando
de um lado o frágil equilíbrio da vida, o
qual é submetido a novas provações a cada
momento em que a Ciência promove
novas descobertas, e de outro as novas
exigências e expectativas que são impostas
à Ciência no sentido de que ela promova
conquistas para a superação dos pro-
blemas que cercam a vida do próprio
Homem, obriga-nos a assumir uma posi-
ção de alerta permanente, e, talvez, a
posição mais razoável para superar esse
conflito seja o surgimento de mais um
desafio, cujo preço que temos para pagar
seja os novos rumos da Ciência, sem
cercearmos seus avanços, mas também
sem permitir que sejam simplesmente
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incorporados à nossa vida os novos
conceitos e descobertas sem submetê-los
a um rigoroso juízo de interesse moral e
ético para a Humanidade. Em outras
palavras, podemos permitir que a Ciência
avance, mas devemos limitar a entrada
em vigor daquilo que, naquele momento,
ainda oferece mais riscos que soluções4.
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No seu ciclo de desenvolvimento, toda
a instituição humana passa por um estágio
de maturidade quando já foi aceita, mas
tem ainda de consolidar sua posição na
ordem social. Já passou pelo estágio inicial
de inauguração e superou qualquer eufo-
ria subseqüente. Tem, porém, de realizar
seus propósitos enquanto seu potencial
não é totalmente utilizado e ainda subes-
timado. Encontrou seu espaço, mas não
seu lugar definitivo. Permanece a ambiva-
lência. O crédito que lhe é dado é duvi-
doso. As instituições rivais tentam eclipsá-
la, adotando uma postura defensiva.
Enquanto isso, tenta conter obstáculos não
previstos e superar dificuldades não
antecipadas para atuar efetivamente.
Esse parece ser o caso da instituição do
Ombudsman ou das Ouvidorias*, no Brasil1.

Apesar da crescente crítica do desem-
penho governamental em todo o mundo,
a presença do ombudsman ou ouvidorias
tem, de todos os modos, melhorado a
confiança do público na administração
pública. O Estado anônimo operado por
burocratas impessoais, tão elogiados pelos
especialistas em eficiência, tem-se huma-
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nizado. As queixas dos cidadãos encon-
tram meios de serem ouvidas e têm
provocado respostas em tempo hábil, com
explicações detalhadas e alguma reti-
ficação quando se verificam erros. As
pessoas estão menos temerosas de lidar
com a burocracia que, coincidentemente,
parece mais atenta e solícita. O fato de que
a maioria das queixas não são válidas ou
não têm fundamento confirma que os
servidores públicos fazem bem o seu
trabalho. Quando erros são apontados,
existe a instituição para corrigi-los, e, em
pequena percentagem, revelam graves
injustiças ou sérias falhas administrativas.
O ombudsman (ou ouvidoria) assegura o
interesse público e estimula a confiança
dos administrados de que os erros ou a má
administração serão corrigidos2.

Mas nada disso é surpreendente. O
ombudsman é um instrumento democrá-
tico que foi amplamente adotado pelos
países democratas que têm interesse
genuíno na melhoria do relacionamento
entre o Estado e o cidadão. A instituição
foi implementada não tanto para transfor-
mar o espírito da administração pública,
mas para acrescentar à variedade de
mecanismos de salvaguarda pública e
agências de fiscalização, visando assegu-
rar que se minimizem os erros na conduta
dos servidores públicos como também
fornecer ao indivíduo um outro canal de
representação, acessível e simples, quando
insatisfeito quanto à ação oficial. A
própria existência do ombudsman ou
ouvidoria é simbólica de um desejo social
autêntico de ver que a administração
pública é bem conduzida e que os indiví-
duos são tratados de forma adequada,
como uma afirmação de dignidade hu-
mana, boa vontade e respeito mútuo. Além
desse relevante valor, a instituição tam-
bém tem um grande significado prático: a
evidência preponderante indica que tem
tido um efeito cautelar sobre os servidores
públicos sujeitos à sua jurisdição. As
queixas revelam ignorância, má per-

cepção e mágoas individuais que, mesmo
que demonstrem pouca substância, de fato
indicam alguma tensão entre o Estado e o
cidadão, o funcionário e o cliente, e a
necessidade de aprimorar as relações, a
educação e a própria administração
pública3.

Mas a real justificativa para a insti-
tuição está nos erros cometidos pela
burocracia em geral, que por ela foram
verificados e que escaparam dos outros
controles administrativos. Todas as agên-
cias têm lidado com erros importantes,
alguns, às vezes, de natureza trivial, mas
de natureza crucial para os que sofreram
conseqüências. Ademais, tais erros apon-
taram para políticas equivocadas, má
administração e procedimentos negligentes
que também feriram outros que não recla-
maram. Isso é particularmente importante
para os membros mais desafortunados da
sociedade, já em desvantagem e mais
sujeitos à exploração. De fato, é o esquecido,
o negligenciado, que tem menos acesso a
canais alternativos de representação, que
deve apoiar-se no ombudsman para
defendê-lo de uma burocracia autoritária
e impessoal. Ao proteger os direitos e a
dignidade do mais fraco socialmente, e ao
representar a voz da razão e da justiça, o
ombudsman não se faz popular ou neces-
sariamente bem vindo no domínio público.
Mas qualquer instituição que tenha
como missão a melhoria da qualidade de
vida do cidadão, que vise a reforçar o
valor moral na sociedade, dificilmente
pode ser tida como dispensável ou sem
utilidade. Ao mesmo tempo, é dever de
qualquer pessoa comprometida com a
instituição mostrar, por palavra e ação,
que o ombudsman é mais do que a voz da
razão e da consciência, que ele tem valor
prático para o governo, para o funcio-
nalismo e para o cidadão.

Quase quatro décadas após a adoção
mundial da instituição, os governos dizem
que não podem arcar com tantas deman-
das, ao que os críticos respondem que
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devem é investir mais, e não menos, no in-
tuito de restaurar a confiança do público
no desempenho governamental e na pro-
teção do cidadão. O ombudsman tornou-
se parte indispensável do governo demo-
crático. É uma força pela justiça, proteção
e confiança na atuação do estado admi-
nistrativo contemporâneo. Por todo o
mundo, a instituição tem feito trabalho
substancial, provendo satisfação pessoal
ao corrigir e humanizar equívocos admi-
nistrativos para cidadãos prejudicados por
erros burocráticos. Como tudo na vida,
não obstante quão bem possa o ombuds-
man desempenhar-se, algumas vozes di-
rão que poderia ter feito melhor.

Até a recessão econômica mundial, na
década de 80, houve um crescimento
imprevisto na adoção da instituição.
Embora continue espalhando-se, princi-
palmente nos países da América do Sul e
alguns países do sul da Europa, muitos
governos refrearam a operacionalidade de
suas agências. Algumas, ligadas ao Poder
Executivo, foram fechadas e outras tive-
ram suas atividades bastante reduzidas,
tanto na Europa quanto nos Estados
Unidos. Seus oponentes clamavam que ela
se tornara um entrave financeiro. Diziam
que, além de provocar custos desneces-
sários ao governo, ainda incentivava o
cidadão a reclamar sem razão aparente.
Ademais, interferia indevidamente com o
trabalho continuado da administração,
ressaltando a atenção do público e da
mídia para uma diminuta margem de erro,
o que caracteriza desvirtuamento da
função fiscalizatória e, em termos de
custo–benefício, não compensa o esforço.
O ombudsman compromete a imagem do
setor público ao acentuar erros excepcio-
nais enquanto ignora a imensa quantidade
de negócios públicos bem conduzidos.

Esses críticos esquecem que trabalham
em conjunção com o ombudsman por uma
causa comum, especificamente fazer com
que a justiça se cumpra e assegurar que a
má administração seja minimizada ou

corrigida. Isto é, o ombudsman atua para
afirmar que o governo opera com adequado
respeito aos direitos humanos, com huma-
nidade, simpatia e compaixão. Desse
modo, os governos e os indivíduos têm de
ser constantemente esclarecidos quanto à
relevância, o valor da instituição, sua
essencialidade para a proteção da digni-
dade humana, para a promoção de gover-
nos mais efetivos, para o incentivo de
melhor desempenho burocrático, que se
refletem na melhoria da qualidade de vida
para todos. Neste trabalho, discutem-se
seis aspectos essenciais ao desempenho do
ombudsman, fruto das variadas experiên-
cias de implementação da instituição pe-
los diversos países que a adotaram.

1. Aspecto político
 Todas as organizações governamen-

tais – não importa quão independentes ou
livres de controle externo – estão expostas
ao escrutínio público e sujeitas à influência
política. Ademais, quão mais essenciais à
política pública, mais riscos correm de
serem envolvidas em disputas políticas.
Como um corpo periférico, o ombudsman
raramente poderia estar sujeito à contro-
vérsia política. Muitas das suas agências
evitam publicidade, preferindo trabalhar
veladamente de modo conjunto com todas
as partes envolvidas. Mas, com freqüência,
uma queixa ou reclamação abre uma
“caixa de Pandora” da administração
defeituosa, da ilegalidade ou da má
conduta dos servidores, que atrai um foco
de publicidade em detrimento do governo
em exercício.

O aspecto político tem sido percebido
nos últimos anos pela absorção das agên-
cias de ombudsman de novos papéis e
funções, como: proteção dos direitos
humanos, guardiães da liberdade de
expressão, defensores da privacidade do
indivíduo e mesmo da igualdade de
oportunidades para todos – que podem
representar papéis incompatíveis com os
deveres originais do ombudsman. Todas
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essas atividades têm colocado as agências
de ombudsman mais ao centro das políti-
cas públicas, logo, do debate político, em
que cada movimento e cada ação é ava-
liada pelos partidos políticos para justi-
ficar sua natureza pública. Com a escassez
de recursos públicos e gerenciamento
universal para a diminuição de gastos no
setor público, essas agências não podem
ser tão ativas quanto gostariam, como, por
exemplo, incrementando os contatos
externos. Assim, limitada por privações,
a instituição vai-se tornando mais um
instrumento da classe média. Tentativas
de compensar esse desequilíbrio buscando
ativamente participantes entre os desfa-
vorecidos, os mais fracos politicamente e
nas classes mais baixas, mais sujeitas à
discriminação, têm sido taxadas de parti-
darismo político.

Qualquer movimento do ombudsman
no sentido de fortalecer sua agência,
aumentar sua influência e implementar
recomendações – particularmente ao
forçar o governo a compensar as vítimas
da má administração – será sempre inter-
pretado, em alguns círculos políticos, como
tentativa de interferir com as prerroga-
tivas governamentais4.

 Seus rigorosos argumentos, longe de
obter algo, podem apenas conseguir
fortalecer a resistência dos funcionários e
do governo. Uma vez que o ombudsman
enfraqueça sua influência, corre o risco de
tudo perder, e os agentes responsáveis,
não obstante quão eminentes, podem não
ser exatamente do tipo de pessoa que
projete influência sobre políticos inflexí-
veis e burocratas radicais. Talvez esses
agentes possam ser fortalecidos politi-
camente se o processo de indicação para o
cargo e nomeação incluir designação pela
maioria dos partidos políticos com for-
mação de consenso quanto à escolha de
indivíduo não-partidário, com estabi-
lidade garantida quanto ao tempo de
exercício, em agência autônoma, com
flexibilidade gerencial quanto a seu
pessoal, com recursos previstos em orça-

mento anual e supervisão por um comitê
suprapartidário a quem o ombudsman se
reporte anualmente. Mas todas essas
propostas põem o ombudsman mais no
centro das políticas públicas do que na
periferia.

2. Aspecto jurisdicional
Muitas das agências do ombudsman,

particularmente as filiadas ao Poder
Executivo, têm entusiasticamente inter-
pretado sua jurisdição com bastante
liberalidade, acolhendo qualquer queixa
ou reclamação, seja ela feita formal ou
informalmente. Assumem o papel de
solucionadores de conflitos. Onde detectam
um vácuo no governo, correm para cobri-
lo5. Com boas intenções, são desejosos de
dar suporte a qualquer causa justificável
ou razoável que tenha, segundo suas
opiniões, sido insuficientemente conside-
rada pelo sistema. Assim agindo, torna-
ram-se ativistas políticos em benefício do
mais fraco e discriminado, despertando a
atenção pública e competindo com outras
instituições políticas. Incrementou-se a
instituição do ombudsman além da defesa
e proteção do cidadão para advogar sua
causa, cruzando assim o âmbito admi-
nistrativo do governo para um campo
público controverso. Além de politizar a
agência, o perigo de tal comportamento é
o de que seus agentes se coloquem acima
das autoridades públicas para avaliar e
julgar, não apenas as ações oficiais, mas o
desempenho total do governo. A menos
que as agências de ombudsman tenham
confiança no apoio político e oficial,
arriscam-se às retaliações e às atitudes de
não-cooperação de burocracias rivais, que
tentam limitar suas ações. De outro modo,
a agência pode tornar-se uma ponta de
lança para a carreira política ou partida-
rismo diferenciado, bem distante do
projeto inicial da instituição, que foi
construído com o propósito de evitar
envolvimentos políticos e influência
partidária em servidores públicos6.
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Contraditoriamente, outras agências
reduziram sua jurisdição e assumiram
postura autoritária, desencorajadora de
apresentação de reclamações pelo cida-
dão comum. A impressão é a de que não
recebem de boa vontade as queixas, que
envolvem os queixosos em rituais burocrá-
ticos e que buscam, de pronto, uma
interpretação legal que coloque tais
reclamações fora de sua jurisdição. Quando
investigam, na realidade se posicionam a
favor dos burocratas e raramente obtêm
resposta ou indenização ao postulante
quando a queixa é válida. O sinal que
enviam é o de que não querem ser inco-
modados com queixas triviais, nem querem
interferir indevidamente no trabalho
importante do governo só para o benefício
de indivíduos queixosos, que nada de
melhor têm a fazer do seu tempo senão
cuidar de problemas freqüentemente
imaginários. Se o ombudsman é tão lega-
lista, tão burocrático, tão oficioso, tão
descomprometido e tão desestimulado, as
pessoas começam a questionar o porquê
de sua existência.

De alguma forma, há conflito inevi-
tável entre o espírito da instituição e as leis
sob as quais as agências de ombudsman
operam. Por um lado, o espírito da insti-
tuição é o de encorajar o cidadão com
legítimas queixas contra a burocracia a
que se posicione e ver que os responsáveis
por tais queixas delas se conscientizam e
que tentam seriamente retificá-las. Após
tantos anos de experiência, sabe-se que
para cada reclamação fundamentada
existem duas ou três sem qualquer subs-
tância. Todas têm de ser atendidas pelo
que parecem até que possam ser anali-
sadas de todos os ângulos, considerando
ambas as partes-querelante e querelado.
Nem todas as queixas são imaginárias,
inválidas ou triviais: entre elas se encon-
tram erros graves, injustiças constantes
que podem até ter causado distúrbios
emocionais no que reclama7.

Por outro lado, as leis sob as quais o
ombudsman exerce sua atividade podem
ser deliberadamente restritivas, como
resultado de batalhas políticas iniciais
para implementar a agência. A lei resulta
de compromisso sem o qual a agência não
existiria, confinando-a apenas ao que lhe
permitem fazer. Desse modo, algumas
agências não podem receber queixas dire-
tamente do público e têm de lidar com
reclamações trazidas por intermediários,
normalmente membros da legislatura. Se
o intermediário lidar com a questão ele
mesmo, então a agência tem apenas uma
função de reserva8.

Outras agências foram postas entre
fogos cruzados de órgãos governamentais
rivais e ficaram restritas a um só nível de
governo, limitadas à área específica e,
mesmo nessa área, excluíram-se várias
empresas e órgãos públicos de sua su-
pervisão. Restringiram-nas ainda a só
aceitar reclamações ocorridas num deter-
minado período de tempo ou a recebê-las
apenas de determinada categoria de
reclamantes (cidadãos, residentes perma-
nentes, adultos, presos, etc.), que devem
apresentá-las pessoalmente quando dire-
tamente afetados pelo comportamento
burocrático objeto da queixa. Com fre-
qüência, exige-se que a reclamação se
relacione apenas com matérias “adminis-
trativas”, embora em administração
pública se reconheça que não há limites
claros entre matéria política e matéria
administrativa ou gerencial, particu-
larmente na prestação de serviços públicos
e nos contatos diários entre o funciona-
lismo e seus clientes9.

A dificuldade operacional em promo-
ver o espírito da instituição é, de algum
modo, incentivada por práticas adotadas
por determinadas agências. Ao invés de
facilitarem o acesso de queixosos poten-
ciais, não aceitam reclamações feitas por
fax, por telefone ou mesmo pela Internet e
insistem no depoimento pessoal do seu
autor. Exigem o registro formal da queixa
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plenamente identificada, o que pode
desencadear revides se não for confir-
mada. Não fazem investigações pessoal-
mente, nem diretamente no local, nem
questionam terceiros. Produzem apenas
relatórios reduzidos de sua atuação ao
queixoso e raramente se preocupam em
saber se foram bem compreendidos ou se
foram efetivos nos resultados. Esse próprio
modo de tratar o queixoso é por si só causa
de reclamação.

Afortunadamente, poucos agem dessa
forma para desacreditar a instituição. Para
promover sua missão, muitas agências
encontram fórmulas dentro das restrições
legais e adotam práticas que encorajam os
queixosos na divulgação da agência e no
que ela pode fazer para ajudar aos que
foram atingidos pelo comportamento
inadequado do servidor público. Não
obstante, a jurisdição deve ser obedecida.
Se a lei é muito restritiva, o ombudsman
deve lutar para ampliá-la. A experiência
tem mostrado que, uma vez que as ba-
talhas iniciais tenham diminuído e que a
agência tenha operado por algum tempo,
propostas de mudança na lei para possi-
bilitar que atuem de modo mais eficaz são
vistas com simpatia. As agências de
ombudsman que usam a lei para justificar
sua jurisdição limitada não estão servindo
bem nem à instituição nem a si próprias10.

3. Aspecto orçamentário
Na realidade, o mais importante aspecto

da instituição para poder desempenhar-
se eficazmente é o de obter suficientes
recursos. Muitas agências não têm agora
os recursos necessários para uma adminis-
tração adequada. Tentar ampliar sua
jurisdição sem o correspondente recurso
seria exacerbar essa difícil situação. Todas
as organizações públicas reclamam,
justificadamente, que não possuem recur-
sos suficientes. Se, há alguns anos, os
governos poderiam simpatizar com seus
reclamos, isso agora não mais é verda-
deiro. A recessão econômica mundial

encolheu os recursos disponíveis e lida-se
com uma escassez generalizada. No
escambo por parcelas de um orçamento
público restrito, as agências de ombudsman
não foram capazes de sustentar posição
favorável11. Algumas agências ligadas ao
Poder Executivo desapareceram comple-
tamente. Outras tiveram cortes orçamen-
tários substanciais ou tiveram negados
fundos para futura expansão. Poucas
gerenciaram para manter as suas necessi-
dades atendidas. Em alguns casos, foram
severamente apontadas em suas carências
por opositores, que assim esperavam
verem-se livres de seus rivais tornando-
os inoperantes.

Essas restrições orçamentárias provo-
caram resultados esperados. O volume de
trabalho aumentou. Os encarregados
deveriam trabalhar mais, produzir melhor,
para não acumular a cada mês mais
atrasos. As investigações tornaram-se
mais morosas. Qualquer folga na agenda
desapareceu. Tempo para refletir tornou-
se luxo. Planos futuros foram arquivados,
sem possibilidade de se promoverem
programas externos ou publicidade.
Mesmo pedidos justificados de alterações
no quadro de pessoal, ou qualquer contra-
tação, foram recusados. Se houve ocasião
para simplificação e moderação nos
gastos, esse foi o momento. É a oportuni-
dade para rever procedimentos internos e
agir com criatividade para lidar com o
excesso de trabalho, com menos recursos,
sem afetar a qualidade do serviço e do
desempenho. Entre as idéias que sur-
giram, estão a possibilidade de empregar
voluntários, entre a comunidade de apo-
sentados ativos, para auxiliar os recla-
mantes no preenchimento de formulários
e trabalhos gerais nas agências; o maior
uso dos meios públicos de comunicação
para prestar serviços como agências,
voltadas para atendimento ao cidadão, e
também o uso de outros órgãos públicos,
como os correios, bibliotecas e escolas,
para a divulgação de informações sobre a
agência do ombudsman ou ouvidorias12.
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Paralelo ao problema de escassez de
recursos, paira um outro desafio à insti-
tuição: o preconceito de que o ombudsman
é dispensável: logo, sua exclusão elimi-
naria gastos públicos, diretamente na sua
organização e indiretamente nos outros
órgãos governamentais que têm que
responder às investigações. O mesmo
argumento de economia pode ser utilizado
para qualquer outra instituição pública, e
a contra-argumentação é também seme-
lhante: que apenas se deslocarão os gastos
para outras áreas; que diminuir gastos não
significa eliminar a necessidade do serviço;
que o valor de atividades públicas não
pode apenas ser medido em termos de
mercado, e que o que se poupa não com-
pensa o efeito político. O foco dessa
fundamentação concentra-se em valores.
Mais particularmente, valor por dinheiro,
valor em termos de objetivos políticos e
ideológicos da sociedade. Todas as agên-
cias de ombudsman, ou ouvidorias, preci-
sam certificar-se de que podem ser convin-
centes nessas questões13.

A impropriedade dos recursos para
investigar efetivamente as reclamações –
que em muitos casos podem envolver
demorada, custosa e detalhada investi-
gação – significa para os responsáveis
mais uma carga na tomada de decisões:
talvez se tenha de dispensar algumas
reclamações ou desestimulá-las, em geral,
para que a agência possa concentrar-se em
matérias complexas que questionem
princípios ou valores básicos; talvez se
tenha de suspender atividades externas,
educacionais, promocionais, prejudicando
o acesso de determinados grupos que
ainda desconhecem a instituição, e efeti-
vamente afetando seus direitos, a fruição
de benefícios ou a capacidade de exercitar
a cidadania em conjunto ou individual-
mente; ou até mesmo de interromper
investigação já iniciada, se parecer que
não haverá uma solução adequada ou que
existe tentativa de obstrução ou indevida
reação de algum órgão que proposita-

damente prolonga seu desfecho. Desse
modo, o propósito da instituição é minado.
Talvez se tenha de aceitar informações dos
próprios investigados, esperar que for-
neçam as respostas eles mesmos, não
exatamente dentro dos moldes da insti-
tuição, ou aos olhos dos que reclamam, que
tendem a ver o incumbente ombudsman
(ou ouvidor) como irmanado à burocracia.
Finalmente, pode-se ter de abreviar as
respostas aos reclamantes e nos relatórios
públicos, privando o cidadão de muita
informação valiosa, denegatória de seu
direito de saber ou de estar informado, o
que fere na essência os princípios de
transparência e publicidade. Existe, então,
o perigo real de que um orçamento restrito
conduza a agência a perder seu público, e,
com demoras recorrentes, investigações
superficiais e corte em pessoal, termine
por desaparecer sua própria raison d’être14.

4. Aspecto da credibilidade
A instituição é credora de vários

sucessos, acima e além da retificação
diária de erros funcionais ou de esclarecer
os reclamantes que tiveram suas queixas
atendidas. Os governos pouparam-se de
ações judiciais ou de envolverem-se em
demoradas disputas legais. Falhas sérias
em procedimentos ou políticas públicas
foram reveladas e corrigidas. Burocratas
rudes ou arrogantes foram remanejados de
seu contato direto com o público. Freqüen-
temente, uma investigação é focalizada
pela imprensa e chama a atenção do
público, que vibra quando uma pessoa
comum tem seus direitos reivindicados em
face da poderosa máquina governamental,
ou consegue despertar a humildade do
burocrata impessoal. É a instituição,
então, tida como heróica e o nome do
ombudsman (ouvidor) veiculado na mídia.
Recebe, então, o crédito que lhe é devido15.

Mas isso também estimula a inveja ou
o ciúme. O burocrata anônimo, que acha
o seu trabalho de maior importância e que,
a seu modo, é melhor defensor do cidadão
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e protetor do interesse público, ressente a
publicidade em torno da instituição rival,
que, segundo acredita, é tanto parte da
burocracia quanto o seu próprio órgão.
Ademais, o sucesso do ombudsman faz-se
às expensas dessa burocracia anônima,
senão em seu descrédito. Veladamente, o
burocrata afirmará que o ombudsman (ou
ouvidor) busca publicidade para brilhar
no sensacionalismo engendrado pela caça
a fantasmas, que o servidor é sempre o
mais visado, mesmo que os fatos apontem
para outros vilões. Mesmo que inti-
mamente não acreditem nisso, deixarão
registrado que não se lhes deu suficiente
oportunidade para lidar com as recla-
mações de um modo mais eficaz e discreto,
que um incidente – entre milhares de
outros – foi-lhes retirado do contexto e
distorcido, e que o ombudsman falhou
quanto a agir com imparcialidade. Ou seja,
o ombudsman não está respeitando as
convenções normais que governam a
conduta da coisa pública. Como dizem os
ingleses, o ombudsman “vira o barco”.
Traz as questões para discussão pública.
Retrata o serviço público com cores
esmaecidas. Não pode ser levado a sério!

Os servidores públicos não são os
únicos afetados pelas declarações do
ombudsman e pela publicidade que ele
recebe. Outras instituições rivais também
reclamam esses créditos. Se o ombudsman
se torna muito popular, isso afeta o seu
próprio desempenho. Essa é provavel-
mente a razão principal por que certos
políticos – que alegam exercitar seu
próprio papel como ombudsman – relutam
em estabelecer uma agência independente.

Na verdade, o próprio sucesso do
ombudsman pode colocar em risco sua
atuação. Membros do governo e da elite
burocrática podem juntos decidir que o
ombudsman é muito falastrão, muito
insolente, muito desabrido para ser aceito
e que estarão melhor servidos com uma
pessoa mais dócil, ajustada, mais acomo-
dada. É uma reflexão para os incumbentes

saber quão longe podem ir ao executar seu
trabalho antes de arriscar suas carreiras
ou comprometer sua agência.

5. Aspecto do profissionalismo
e da consistência

Mas, longe de colocar em risco suas
carreiras, os ombudsmen bem sucedidos
têm, geralmente, fortalecido seu status na
sociedade, como evidenciado por várias
jurisdições ampliadas e pela expansão de
seus papéis e atividades. Foram-lhes dadas
tarefas extras porque mostraram exce-
lência na sua atividade. Os agentes que
vacilaram em seu desempenho acabaram
perdendo o prestígio ou tiveram suas
recomendações rejeitadas, afetando sua
agência e sua função na sociedade.

 A variedade das reclamações é tão
ampla que é difícil manter consistência de
julgamento. Os incumbentes ombudsman
não podem ser excelentes em todas as
áreas, todo o tempo; deve haver lapsos
ocasionais, devido a troca de pessoal,
pressões do momento, qualidade variável
da investigação ou idiossincrasias pes-
soais. Um mau julgamento, particular-
mente um que seja impopular, pode afetar
a credibilidade e confiança na instituição.
Enquanto o escopo do governo se expande
em novas atividades, e, com ele, a juris-
dição do ombudsman, a sua habilidade
para agregar a necessária especialidade –
no intuito de manter um grau consistente
de alta qualidade de desempenho – pode
diminuir.

Alan Kerr diz que isso é particular-
mente verdadeiro em reclamações relacio-
nadas com empresas públicas, órgãos de
consultoria do governo, atividades de
pesquisa técnica e científica e uma varie-
dade de áreas de legislação delegada e de
poder discricionário16. Nesses casos, o
julgamento de um generalista, como é o
caso do ombudsman, é contraposto ao
julgamento de especialistas treinados e
experientes, que sustentarão que sua
avaliação é consistentemente superior, por
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anos de acumulada experiência, que seu
conhecimento especializado está resguar-
dado de interferências externas e que são
obrigados a defender suas fontes de
informação e suas relações confidenciais
com os clientes.

 Normalmente, o ombudsman não
substitui seu julgamento pela opinião
especializada de determinadas autori-
dades. Ocorre que todos, mesmo os funcio-
nários mais especializados, experientes ou
preparados, cometem erros e nem sempre
agem de acordo com bem estabelecidas
normas e padrões exigidos. Permanece a
necessidade de uma supervisão inde-
pendente, não intrinsecamente envolvida
na questão, que não tem interesses pró-
prios e que considera um aspecto mais
amplo, que reflete os valores gerais da
comunidade. Comumente, o ombudsman
pede uma segunda opinião de outros
especialistas antes de contrapor seu
próprio julgamento. Mas parecem existir
duas áreas-problema em que seus espe-
cialistas são relutantes em questionar o
julgamento de seus colegas: geralmente os
profissionais do serviço público e as
corporações policiais. Não gostam que
suas decisões sejam questionadas e relutam
em comentar a decisão de companheiros
de profissão. Relutam também em admitir
que muitos profissionais com poder de
decisão são, de fato, ou altamente subje-
tivos ou desconsideram padrões aceitos
comumente, particularmente ao lidar
com pacientes, ao avaliar estudantes, ao
aconselhar em questões pessoais ou ao
recomendar uma estratégia legal. Em todos
esses campos profissionais, o ombudsman
é solicitado a examinar o mérito do julga-
mento de outros funcionários, em que sua
autonomia deve ser reconhecida, para
avaliar não apenas a justiça, a equanimi-
dade, dos processos e procedimentos pelos
quais as decisões foram feitas, mas tam-
bém do próprio mérito da decisão 17. Por
que o cidadão clama que a decisão é
insatisfatória? Ou, mais importante ainda:
que critério deve utilizar o ombudsman

para julgar a decisão como sendo insatis-
fatória, mesmo que os especialistas a
considerem satisfatória? Um exemplo
atual é a compra equivocada de arte
contemporânea em galerias de arte pú-
blicas. Que julgamento deve prevalecer?
As agências de ombudsman têm sido
solicitadas a agir como fiel da balança em
disciplinas cada vez mais esotéricas e em
conflito com a cultura popular.

As profissões militarizadas ou parami-
litares são a categoria de servidores
públicos que mais ressentem qualquer
interferência externa com a sua disciplina
interna18. Comungam de um código cor-
porativo, um esprit de corps, e, quase
sempre, de uma conspiração comum
fundada em um silêncio peculiar. Resis-
tem à jurisdição do ombudsman. As forças
policiais são paramilitares e sua compe-
tência para efetuar prisões é limitada. Mas
concentram grande poder discricionário e
estão em contato constante com o público.
Invariavelmente, os policiais estão sujeitos
a queixas da população por abusos de
autoridade e por conduta imprópria
resultantes de decisões arbitrárias. A
polícia, como outras profissões, prefere
lidar com seus problemas, mesmo quando
colocada sob a jurisdição do ombudsman.
Insistem em tratar a seu modo as recla-
mações do público, por meio de seus
próprios procedimentos internos. Evitam
cooperar com investigações externas, as
quais usualmente concluem que a polícia
se favorece com o benefício da dúvida e
que transforma a reclamação numa cha-
rada, particularmente em que existe
corrupção sistêmica19. Oficiais corruptos
opõem-se diretamente aos investigadores
ou adotam uma postura apática, não-
cooperativa ao seu trabalho e, por isso,
algumas autoridades podem mostrar-se
temerosas de criar conflitos com a cor-
poração em matérias de denso confronto.

A tarefa para o futuro é estabelecer um
sistema de reclamações que assegure a
credibilidade do público no papel do
ombudsman ao lidar com questões de
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julgamento profissional e que, ao mesmo
tempo, seja equânime o bastante para não
afetar adversamente ou moralmente
servidores públicos competentes, preser-
vando-os de falsas acusações ou de sus-
peitas infundadas.

6. Aspecto da burocratização
O exercício de um contínuo julgamento

de alta qualidade tem sofrido atualmente
o desafio da crescente burocratização das
agências de ombudsman, na medida em
que seu papel se alarga a novas áreas, como
a proteção ambiental e a liberdade de
informação. Em resposta, o número de
ombudsmen em exercício tem aumentado,
de modo que, ao invés de uma pessoa,
existe agora uma comissão ou um comitê
que exerce supervisão sobre determinado
número de representantes especializados
da agência20. A redução de operações
provocada pelos cortes orçamentários
envolve crescente despersonalização,
eliminando o “toque pessoal”, que é tão
importante ao lidar com sensíveis pro-
blemas pessoais. O ombudsman tem de
evitar tornar-se mais um funcionário do
governo, mais uma burocracia impessoal21.

Por outro lado, os ombudsmen em
exercício não têm a possibilidade de
envolverem-se pessoalmente com todas as
reclamações, investigações e relatórios. O
ombudsman necessita de um certo desli-
gamento e deve evitar mudar seu papel de
“defensor do cidadão” para o de “advo-
gado do cidadão”– que é tão prejudicial
quanto mudar da imparcialidade para
preferência oficial22.

O aumento do número de agências da
instituição gera problemas de pessoal. A
personalização da instituição requer um
quadro permanente de profissionais de
carreira com continuidade, agregação de
conhecimento e experiência na área, e que,
por isso, são procurados pelos reclamantes.
Mas alguns ombudsmen em exercício,
enquanto reconhecem as virtudes do
pessoal leal à instituição, preferem assistir

a altos níveis de mobilidade entre seus
empregados. Contratam pessoal talentoso
onde os encontrar, oferecem bons salários
aos eventualmente contratados, diversos
do pessoal permanente, a quem delegam
larga margem de responsabilidade pessoal,
e encorajam seus próprios funcionários a
avançar na carreira, mesmo fora de sua
agência. Segundo sua visão, procuram,
dessa forma, evitar a estafa de seu pessoal.
Essa é uma possibilidade real quando se
lida, ano após ano, com queixosos. Outros
agentes evitam atrair profissionais que
possam lidar com os casos de modo
demasiado pessoal, revestidos do papel de
cavaleiros armados em luta contra um
governo selvagem. Entretanto, a alta
rotatividade de pessoal demonstra inex-
periência, bem como provoca aumento de
custos operacionais, e tudo isso termina
por se refletir em investigações mais
demoradas e menos eficientes.

Um desafio à eficácia das agências de
ombudsman é a mudança na natureza dos
procedimentos, mais particularmente a
crescente automatização e informatização
do trabalho, o processamento de mensa-
gens eletrônicas, de transações financeiras
ou até mesmo de efetivação de procedi-
mentos médico-cirúrgicos com especi-
ficações on-line. As máquinas são imper-
feitas. As instruções que as alimentam
podem estar em desacordo com os pro-
gramas23. Qualquer que seja a razão, as
queixas derivadas de ações atribuíveis a
servidores públicos podem não ser fruto
de erro humano ou mesmo de serem
retificáveis por ação humana. Se antes os
funcionários lidavam diretamente com o
público, agora pode ser mais certo afirmar
que os servidores públicos servem às
máquinas que servem ao público. Como o
incumbente ombudsman investiga queixas
contra máquinas, reclamações que repor-
tam a computadores impessoais – que, por
sua vez, podem conduzir a um componen-
te defeituoso – ou até mesmo à elucidação
de um crime cibernético ou a um hacker?
Não somente as agências de ombudsman
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devem adotar as novas tecnologias para
lidar com a carga crescente de trabalho
com menos recursos, mas também devem
tornar-se mais sofisticadas tecnologi-
camente para investigar a administração
pública e as atuais conseqüências da era
da informatização 24.

O perigo do excesso de burocratização
pode ser corrigido por ordenamentos
governamentais que visem a reavaliar
periodicamente a instituição e suas diver-
sas operações. O governo transparente
exige que também o ombudsman não deva
estar protegido por desnecessário sigilo –
é ponto crítico encorajar o criticismo. O
escrutínio periódico deve ser usado como
oportunidade para o ombudsman verba-
lizar preocupações e dificuldades, para
est imular  aval iação independente ,
procurar soluções para problemas identi-
ficáveis e para explorar tarefas futuras,
como a possibilidade, por exemplo, de es-
tender a jurisdição até a fiscalização da ad-
ministração judiciária; de formas de dar
maior assistência às minorias; de preen-
cher vácuos da legislação administrativa
e de assegurar justa e equânime compen-
sação para as vítimas de erros administra-
tivos ou da má administração. Na ausên-
cia dessas revisões periódicas, Kirby suge-
re que cada agência contrate consultor
especializado para avaliar seu desem-
penho e conduzir pesquisas para saber
qual a utilidade efetiva que a agência tem
para a população qual a percepção do pú-
blico quanto ao efetivo desempenho do
ombudsman 25.

7. Conclusão
 Cada organização ou agência do

ombudsman deve chegar às suas próprias
respostas quanto aos seis aspectos abor-
dados neste estudo, pois cada uma opera
sob diferentes condições e duas agências
não são exatamente idênticas.

Da maior importância deve ser a
preocupação de demonstrar relevância. Se
o ombudsman se concentra somente em
lidar com as reclamações, permanecerá

como um diminuto órgão periférico, sem
realizar toda a sua potencialidade. Se o
ombudsman não luta denodadamente
pela efetivação dos direitos do cidadão, e
aceita o compromisso e a fraterna relação
de trabalho com os órgãos públicos sob sua
guarda, então irá enfraquecer sua credi-
bilidade perante o público, transformando-
se em mais uma agência da burocracia,
manipulável por interesses outros que não
o verdadeiro interesse público. Se o
ombudsman não usa seus amplos poderes
de investigação e se demora a enfrentar
as diferentes patologias burocráticas – das
quais as reclamações são meros sintomas
superficiais –, então tornar-se-á mais outro
alvo de críticas da opinião pública. Se o
ombudsman falha no intuito de conseguir
justa compensação para vítimas da má
administração e se contenta com a simples
retratação ou com um pouco mais, então
seus clientes podem questionar o valor do
recurso aos seus préstimos.

 Funcionários temerosos podem pron-
tamente apresentar escusas ou justifica-
tivas para evitar a ocorrência de uma
investigação mais profunda ou a reve-
lação pública de um erro, e podem prome-
ter uma atuação mais apurada – enquanto
não pretendam mudar nada – ou mesmo
podem ignorar as falhas cometidas, inclu-
sive a outros que não reclamaram. O
ombudsman tem de forçar o governo
responsável a prestar contas de seus atos,
com resposta pronta, compassiva, signifi-
cativa, isto é, com resposta eficaz. Esse é o
real fundamento e razão de existir do
ombudsman.

Notas
* Ao conceito clássico de Ombudsman (Ombuds-

men, no plural)— “um comissário do Poder Legislativo
para a investigação de reclamações dos cidadãos sobre
abusos da burocracia”(Encyclopedia Britannica, 1972,
XVI, p.960)— agregamos as diversas formas de sua
implementação pelo mundo: Ombudsman Executivo,
Quase-Ombudsman e especializados (militar, univer-
sitário, penitenciário, empresarial (Corporate Ombuds-
man) e Ouvidor-Geral, no Brasil.
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1. Introdução

Este trabalho procura evidenciar o
nexo de causalidade como um dos  requi-
sitos que enseja ou exime a responsabili-
dade imputada ao Estado.

A relação de causalidade é o vínculo
entre o dano produzido e a atuação do
Estado. Na hipótese da demonstração da
existência de tal vínculo, o Estado, que
possui personalidade jurídica, responde
pelo prejuízo causado à vítima, com direito
de regresso contra o agente causador. O Es-
tado indenizará a vítima e posteriormente
poderá ingressar com ação regressiva con-
tra o causador do dano. Quando  não exis-
tir o nexo causal, o Estado não responde
pelo dano em casos de dolo ou culpa do
agente.

O dano para ser reparável precisa ser
certo, especial, anormal, ferir uma situação
protegida pelo sistema jurídico brasileiro,
além de possuir um valor economicamente
apreciável.

O nexo de causalidade na responsabilidade
patrimonial do Estado
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A principal questão de análise deste
artigo é mostrar que o nexo de causalidade
e o dano são os requisitos básicos para fixar
a responsabilidade patrimonial do Estado
ou retirá-la.

Por fim, busca demonstrar que o Estado,
para realizar suas funções, desmembra-se
em órgãos e organismos, utiliza-se de
aparelhagens complexas, além dos seus
agentes. Ao desempenhar suas atividades,
pode causar danos aos administrados,
denominada responsabilidade extracon-
tratual do Estado, a qual designa a obri-
gação de reparar danos causados a terceiros
em face de comportamentos comissivos
ou omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos
ou ilícitos imputáveis aos agentes públicos.

2. Considerações gerais
O termo nexo significa o vínculo,

ligação, união; enquanto causalidade é a
relação de causa e efeito.

Nexo de causalidade expressa a ligação
entre a atividade do Estado e o dano
produzido ao administrado.

Responsabilidade Patrimonial do Estado
é a obrigação de reparar danos patri-
moniais causados a terceiros por agentes
públicos no desempenho de suas funções,
ou ainda a pretexto de realizá-las.

A responsabilidade estatal por condutas
geradoras de danos, seja por atos lícitos ou
ilícitos, seja pelo comportamento do
Executivo, Legislativo ou Judiciário, é
imputada ao Estado, o qual possui perso-
nalidade jurídica, e nunca à Administração
Pública.

Faz-se necessário diferenciar a respon-
sabilidade patrimonial do Estado em dois
aspectos: (a) contratual, em que existe uma
cláusula contratual que vincula o Estado
à reparação patrimonial; (b) extracon-
tratual , em que o Estado tem a obrigação
de reparar, em face do próprio sistema
jurídico, por comportamentos comissivos
ou omissivos, lícitos ou ilícitos.

O nexo de causalidade é um aspecto
novo nas teorias da responsabilidade

brasileira. Ele surge com a Constituição de
1946, art. 194, substituindo a teoria subje-
tiva, baseada na culpa civil pela teoria
objetiva fundamentada no nexo de causa-
lidade entre o dano produzido e a atuação
estatal. É a responsabilidade direta do ente
estatal, fator esse conservado pela Cons-
tituição Federal de 1967 e pela Emenda
Constitucional nº 1 de 1969, ou Constituição
Federal de 1969, e ainda pela Constituição
Federal de 1988 em seu art. 37º ,  §  6º ,
atribuindo o direito estatal em ação regres-
siva contra o agente causador do dano, nos
casos de dolo ou culpa.

2.1. Fundamento da
responsabilidade estatal

O fundamento da responsabilidade
patrimonial do Estado baseia-se no prin-
cípio da igualdade de situação dos indiví-
duos perante os encargos públicos, nas
atividades lícitas, e no princípio da
legalidade, nas atividades ilícitas.

A responsabilidade, regida por normas
de Direito Público, serve como garantia da
invulnerabilidade dos direitos básicos do
indivíduo diante da atuação da Adminis-
tração Pública.

Diógenes Gasparini afirma que, nos
casos dos atos lícitos, como a construção
de um calçadão que impede a utilização
de um prédio, construído e regularmente
usado como garagem, o fundamento é o
princípio da distribuição igualitária dos
ônus e encargos a que estão sujeitos os
administrados. Alega que, se o serviço ou
a obra é de interesse público, porém causa
dano a terceiro, toda a comunidade deve
responder por ele, por meio da indenização,
a qual é paga com os tributos recolhidos
de todos, inclusive do prejudicado.

O referido autor afirma que, no caso
dos atos ilícitos (descumprimento da lei),
o fundamento é a própria violação da
legalidade, como ocorre quando o Estado
se apossa de área particular em nome do
interesse público, acontecendo o esbulho,
e, por ter praticado ato ilícito, vê-se na
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contingência de ressarcir a vítima, no caso
o proprietário espoliado. Observe-se que
o agente público autor do ato ou compor-
tamento ilícito é obrigado a recompor, à
custa do seu, o patrimônio público, desfal-
cado com o ressarcimento dos prejuízos
sofridos pela vítima1.

2.2.  Evolução histórica da responsabilidade
patrimonial do Estado

A Administração Pública viveu dife-
rentes fases na teoria da responsabilidade,
através das quais deparamo-nos com três
teorias, quais sejam:

nível que o súdito, em desrespeito à sua
soberania2.

A teoria da irresponsabilidade do
Estado (Regaliana ou Feudal) foi trazida
para o Brasil-Colônia, entretanto foi
negada e combatida por muitos juristas e
legisladores, pois o administrado suportava
sozinho os danos originários da ação ou
omissão estatal.

No período Imperial, segundo José
Carlos de Oliveira, a responsabilidade
patrimonial do Estado é caracterizada por
disposições normativas referentes à res-
ponsabilidade civil do Estado; a Carta
Magna brasileira de 1824, em seu artigo
179, inciso 29, determinava a responsabi-
lidade dos empregados públicos em face dos
abusos e omissões praticados no exercício
de suas funções, exceto o Imperador (art.
99), que gozava do privilégio da irrespon-
sabilidade3.

As Cartas Magnas de 1824 e 1891
previam a responsabilidade do funcio-
nário nas hipóteses de abusos ou omissões,
entretanto não estabeleciam a responsa-
bilidade estatal. Maria Sylvia Zanella Di
Pietro afirma que nessa fase havia leis
ordinárias prevendo a responsabilidade
do Estado, recebidas pela jurisprudência
como sendo solidária com a dos funcio-
nários, como, por exemplo, os danos
causados por estrada de ferro, por colocação
de linhas telegráficas, pelos serviços de
correio4.

O Código Civil Brasileiro, Lei nº 3.071
de 1º de janeiro de 1916, em seu artigo 15,
dispunha que

“as pessoas jurídicas de direito
público são civilmente responsáveis
por atos de seus representantes que
nessa qualidade causem danos a
terceiros, procedendo de modo con-
trário ao direito ou faltando a dever
prescrito por lei, salvo direito regres-
sivo contra os causadores do dano”.

Nota-se que a expressão “modo con-
trário ao direito” possibilita a idéia de
culpa ou dolo do funcionário, logo, exigindo

Teorias

a - da irresponsabilidade

b - civilista

c - publicista

- atos de império e gestão

- da culpa civil ou da respon-
sabilidade subjetiva

- da culpa administrativa ou
culpa do serviço público

- do risco integral ou adminis-
trativo ou teoria da respon-
sabilidade objetiva

{{ {
 No Brasil, a análise da evolução da res-

ponsabilidade patrimonial estatal oferece
as seguintes fases: irresponsabilidade,
civilista e no próprio plano do direito
público.

A Teoria da Irresponsabilidade do Estado
– destacou-se no período dos Estados
Absolutistas, negando a obrigação de
indenizar os prejuízos gerados pelos
agentes do Estado no desempenho de suas
funções aos administrados.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro assevera
que essa teoria repousava na idéia de
soberania, em que o Estado dispõe de
autoridade incontestável perante o súdito;
ele exerce a tutela do direito, não podendo,
por isso, agir contra ele; daí os princípios
de que o Rei não pode errar e de que aquilo
que agrada ao Príncipe possui força de lei.
Qualquer responsabilidade atribuída ao
Estado significaria colocá-lo no mesmo
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do administrado tal comprovação (respon-
sabilidade subjetiva).

A Constituição de 1934, artigo 171,
estabelece que os funcionários são respon-
sáveis solidariamente com a Fazenda
Nacional, Estadual ou Municipal por
quaisquer danos originários de negli-
gência, omissão ou abuso no exercício de
suas funções. Esse aspecto será conservado
pela Constituição de 1937, retirando
apenas os dois parágrafos do texto consti-
tucional anterior que determinava a
citação do funcionário como litisconsorte
e a execução regressiva contra o funcio-
nário causador do dano.

A Constituição de 1946, no art. 194,
determinava que as pessoas jurídicas de
direito público interno eram civilmente
responsáveis pelos danos que seus funcio-
nários, nessa qualidade, causassem a
terceiros, estipulando a ação regressiva
contra os funcionários causadores do dano
quando tivesse havido culpa destes.

O elemento culpa só é previsto para
assegurar a ação regressiva. A teoria
subjetiva fundada na culpa civil é, pelo
novo texto constitucional, substituída pela
teoria da responsabilidade objetiva, em que
a responsabilidade do Estado é direta,
baseada na relação de causalidade entre o
dano sofrido pelo administrado e a atuação
da Administração Pública causadora do
dano.

A Constituição de 1967 repete a deter-
minação da Constituição Federal de 1946,
seguindo a mesma linha a Emenda Cons-
titucional nº 01 de 1969, conhecida como
Constituição Federal de 1969. A autora
referida, ao analisá-las, concluiu que, a
partir da Constituição de 1946, ficou
consagrada a teoria da responsabilidade
objetiva do Estado, sendo que se o dispo-
sitivo só exige culpa ou dolo para o direito
de regresso contra o funcionário é porque
não quis fazer a mesma exigência para as
pessoas jurídicas. Afirma ainda que no
dispositivo constitucional estão compre-
endidas duas regras: a da responsabilidade

objetiva do Estado e a da responsabilidade
subjetiva do funcionário5.

A Constituição Federal de 1988 estabe-
lece em seu art. 37, § 6º:

“As pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa”.

A obrigação de reparar o dano pelo
Estado existirá quando ficar demonstrado
o nexo de causalidade entre o dano sofrido
e o ato da administração, independente de
culpa do servidor. Porém, não são todos
os danos que ensejam responsabilidade;
nos atos lícitos, responde quando houver
imputação, nexo de causalidade e o dano
for certo, não-eventual e possível, bem
como anormal e especial; nos atos ilícitos,
fundamentado no princípio da legalidade,
bastando o preenchimento dos requisitos
da imputabilidade e do nexo de causali-
dade, todos os danos certos, não eventuais
e possíveis serão indenizados; além disso,
existem circunstâncias em que o Estado
atua com extrema potencialidade de risco,
logo, se houver danos, responderá por eles,
como é o caso de paiol de munição do
Exército ou usina nuclear.

Celso Antônio Bandeira de Mello
estuda os danos dependentes de situação
produzida pelo Estado diretamente propi-
ciatória e alega que, sem ser o gerador
imediato do dano, entra decisivamente em
sua linha de causação. O caso mais comum,
embora não único, é o que deriva da
guarda, pelo Estado, de pessoas ou coisas
perigosas, em face do que o Poder Público
expõe terceiros a risco. Servem de exemplos
o assassinato de um presidiário por outro
presidiário; os danos nas vizinhanças
oriundos de explosão em depósito militar
em decorrência de um raio; lesões radio-
ativas oriundas de vazamento em central
nuclear cujo equipamento protetor
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derrocou por avalancha ou qualquer
outro fenômeno da natureza. Em todos
esses casos, o dano liga-se, embora media-
tamente, a um comportamento positivo do
Estado. Sua atuação é o termo inicial de
um desdobramento que desemboca no
evento lesivo, incindivelmente ligado aos
antecedentes criados pelo Estado6.

Analisando a Constituição Federal de
1988, art. 37, § 6º, Hely Lopes Meirelles
revela que foi estabelecido para todas as
entidades estatais e seus desmembra-
mentos administrativos a obrigação de
indenizar o dano causado a terceiros por
seus servidores, independente da prova de
culpa na produção do dano. Firmou,
portanto, o princípio objetivo da respon-
sabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos
agentes públicos e seus delegados7.

Na responsabilidade objetiva do Estado,
ocorre a substituição da responsabilidade
individual do servidor pela do Poder
Público, por sua ação ou omissão.

As causas excludentes ou atenuantes,
como a força maior, culpa exclusiva ou
concorrente da vítima ou de terceiros, são
utilizadas pelo Estado como forma de
eximir-se ou diminuir sua responsabilida-
de sobre o dano ao mesmo imputado.

3. Nexo de causalidade
Nexo de causalidade é o vínculo, o elo

entre a atividade estatal e o dano produ-
zido ao terceiro. Ele surge da obrigação
extracontratual entre o sujeito estatal e o
particular.

A reparação desse prejuízo causado
pela Administração Pública a terceiros por
meio de seus agentes pode ser obtida
amigavelmente ou mediante a ação de
indenização. A Constituição Federal de
1988, art. 37, § 6º , determina que, uma
vez imputado o dano ao Estado, e este
julgado responsável, indenizará a vítima,
porém fica com o direito de ação regres-
siva contra o servidor que tiver agido com
culpa ou dolo.

Verifica-se que a pessoa jurídica é o
Estado e não a Administração Pública;
assim, o Estado responde perante a vítima
e esse tem o direito de regresso contra seu
agente que tenha agido com dolo ou culpa.

Segundo Yussef Said Cahali, o prejuízo
de que se queixa o administrado precisa
ter conseqüência direta ou indireta da
atividade ou omissão do Poder Público:

“a responsabilidade da Administra-
ção Pública, desvinculada de qual-
quer fator subjetivo, pode, por isso,
ser afirmada independentemente de
demonstração de culpa – mas está
sempre submetida, como é óbvio, à
demonstração de que foi o serviço
público que causou o dano sofrido
pelo autor” (RJTJSP, 68:145)8.

Assevera o doutrinador acima referido
que a causa geradora do dano poderá ser
representada por uma atividade lícita,
normal, da Administração Pública, como
também por ato anormal, ilícito, de seus
agentes; para a determinação da respon-
sabilidade civil do Estado, exige-se, porém,
a presença de um nexo causal entre o dano
e a atividade ou omissão da Administração
Pública, ou de seu nexo com o ato do
funcionário, mesmo que lícito ou regular.
Demonstrado o liame causal, a decor-
rência do dano à causa da atividade ou
omissão da Administração Pública, ou de
seus funcionários, exsurge daí o dever de
indenizar (RT, 484:68, 539:174).

3.1. Causas excludentes ou atenuantes da
responsabilidade do Estado

Ao ser imputado um dano ao Estado,
este pode utilizar-se das causas excluden-
tes para eximir-se da responsabilidade ou
para atenuá-la, por meio das quais deve-
rá demonstrar a ocorrência exclusiva ou
concorrente de força maior, culpa exclu-
siva ou concorrente da vítima ou de ter-
ceiro. Caso inexista a relação de nexo en-
tre o prejuízo e a ação estatal está desca-
racterizada sua responsabilidade.
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3.1.1. Força maior

A força maior é um acontecimento
externo, estranho à vontade humana,
imprevisível e inevitável.

José Carlos de Oliveira cita casos como
o das águas do Rio Ribeira (SP), que
atingiram 10 metros acima do nível
normal do rio, deixando mais ou menos 400
famílias desabrigadas e muitos prejuízos.
Em 1937, acontece a maior enchente da
história do município, atingindo 14 metros
acima do nível normal. Em Cuiabá, o rio
atinge 9,60 metros acima do normal,
ocasionando desabrigo à população ribei-
rinha. Nesses casos, diferentemente das
enchentes ocasionadas por obstrução ou
insuficiência de vazão das galerias cole-
toras de águas pluviais, o administrado
deve questionar sobre a existência de
possibilidade da atuação estatal para
minorar as conseqüências do evento. Não
existindo meios para evitar o que já se
tornou previsível, o Poder Público libera-
se da obrigação de recompor o patri-
mônio do cidadão. Trata-se de fenômeno
inevitável.

Registre-se, como leciona o ilustre
autor, que

 “a força maior, quando é a única
causa ensejadora do dano, libera
sempre e integralmente o erário.
Mas se a culpa do poder público
concorreu com a força maior na
realização do prejuízo, a vítima tem
sempre direito a uma reparação”.

3.1.2. Culpa exclusiva da vítima
ou de terceiro

A culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro ocorre quando a vítima ou o
terceiro é o próprio causador do prejuízo
e não o Estado, não existindo a relação
causa e efeito entre o dano e a ação estatal.

Colhe-se da jurisprudência, verbis:
“Para a obtenção de indenização

da Fazenda Pública basta que o
autor da ação demonstre o nexo
causal entre o fato lesivo imputável

à Administração e o dano, sem que
reste comprovado que a vítima con-
correu com culpa ou dolo para o
evento danoso”(TJSP – 7ª C – Ap. –
Rel. Leite Cintra – J. 23-6-93 – JTJ –
LEX 148/75)9.

“Ocorrendo culpa exclusiva da
vítima que sofreu o dano, deixa de
existir o imprescindível nexo causal
justificador da atribuição da respon-
sabilidade objetiva do Estado”(STF
– 1ª T – RE – Rel. Moreira Alves – J.
25-5-93 - JTJ - LEX 145/274)10.

3.1.3. Culpa concorrente da vítima
ou de terceiro

A culpa concorrente da vítima ou de
terceiro não é motivo suficiente para
comprovara a ausência do nexo causal
entre a atuação do Estado e o dano ocor-
rido, sendo que, na referida hipótese, fica
autorizada a redução do valor da indeni-
zação a ser paga pelo Estado, como é
exemplo o seguinte julgado, verbis:

“Responsabilidade civil – Fazenda
Pública – Vítima que veio a ser
tombada na galeria de águas plu-
viais – falta de sinalização eviden-
ciando perigo – vítima que tinha
consciência do perigo a que se expu-
nha, mas mesmo assim se arriscou a
passar no local – conseqüência de
culpa – indenização devida pela
metade (Yussef Said Cahali, respon-
sabilidade civil do Estado, nº 14, p.
44-5, Revista dos Tribunais, 1982; 2ª
Turma do STF, 4-5-1970)”11.

O caso fortuito é considerado aquele
evento interno, acidente decorrente do
próprio serviço, imprevisível, o qual não
teve a participação do Estado ou do
homem. Não é considerado como causa
que possa eximir ou diminuir a responsa-
bilidade do Estado, como é o entendimento
do ilustre jurista Celso Antônio Bandeira
de Mello, para quem

“... o caso fortuito não é utilmente
invocável pois, sendo um acidente
cuja raiz é tecnicamente desco-
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nhecida, não elide o nexo entre o
comportamento defeituoso do Estado
e o dano assim produzido. O porquê
da incorreta atuação do Estado não
interfere com o dano objetivo rele-
vante, a saber: ter agido de modo
a produzir a lesão sofrida por
outrem...” 12

Nesse mesmo sentido é a lição de Rui
Stoco, para o qual

 “... sendo o caso fortuito um acidente
decorrente de causa desconhecida,
não tem o condão de elidir o nexo
entre o comportamento defeituoso
do Estado e o dano produzido”13.

E ainda os ensinamentos de Maria
Sylvia Zanella Di Pietro, que leciona

“... já na hipótese de caso fortuito, em
que o dano seja decorrente de ato
humano, de falha da administração,
não ocorre a mesma exclusão;
quando se rompe, por exemplo, uma
adutora ou um cabo elétrico, cau-
sando dano a terceiros, não se pode
falar em força maior...”14

Observa-se ainda o Concurso de Causas
ou Concausa , quando concorrem mais de
uma causa para a produção do dano, logo,
o Estado será responsabilizado também
quando colaborar para a realização do
dano.

Concorrência da responsabilidade obje-
tiva e subjetiva:

“Responsabilidade objetiva do
Município, provado o nexo de causa
e efeito, pela explosão em pedreira
de sua propriedade, que vitimou um
menor a 500 m de distância. Ocor-
rência também de responsabilidade
subjetiva, em virtude de culpa da
Administração Pública (TJRS – 3ª
C – Ap. Rel. Galeno Lacerda – RT
575/227)15 .

Comprovado que não existe o nexo
causal entre o dano gerado e a atividade
da Administração Pública, inexiste igual-
mente a responsabilidade estatal em indeni-
zar a vítima. O Estado não é obrigado a

indenizar se não deu causa ao dano.
Demonstradas também as causas excluden-
tes, pode-se eximir ou atenuar a obrigação
do Estado pelo dano produzido.

3.2. Dano reparável

Nem todos os danos são reparáveis.
Atualmente existe a teoria da responsabi-
lidade patrimonial por todos atos ilícitos,
lícitos e em alguns casos por risco integral.

Na responsabilidade por atos lícitos,
fundamentada no princípio da igualdade,
são ressarcidos os danos que além de serem
certos, não-eventuais e possíveis, também
sejam anormais e especiais, desde que
exista o nexo de causalidade e a imputação.

Na responsabilidade por atos ilícitos,
fundamentada no princípio da legalidade,
todos os danos certos, possíveis e não-
eventuais serão indenizáveis, enquanto na
teoria do risco integral ou excepcional,
todos os danos serão indenizáveis, tendo
em vista a própria atividade do Estado de
alta potencialidade de risco, como é o caso
de usina nuclear, paiol de munição do
Exército, sendo nesta descartada a possi-
bilidade das excludentes ou atenuantes.

Diógenes Gasparini alega que o dano
só é reparável pela Administração Pública
causadora do evento danoso se for certo
(possível, real, efeito, presente – exclui-se,
pois, o dano eventual, i. e., o que poderá
acontecer), especial (individualizado,
referido à vítima, pois, se geral, configu-
raria ônus comum à vida em sociedade),
anormal (excedente aos inconvenientes
naturais dos serviços e encargos decorren-
tes do viver em sociedade), referente a uma
situação protegida pelo direito (incidente
sobre uma atividade lícita; não são prote-
gidos, por exemplo, os danos decorrentes
da destruição de uma plantação de maco-
nha) e de valor economicamente não apre-
ciável (não tem sentido a indenização de
dano de valor econômico irrisório).

O dano que não apresentar, ao mesmo
tempo, essas características não é repará-
vel pelo Poder Público que lhe deu causa16.
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A indenização do dano, segundo Hely
Lopes Meirelles, deve abranger o que a
vítima efetivamente perdeu, o que des-
pendeu e o que deixou de ganhar em
conseqüência direta e imediata do ato
lesivo da Administração, ou seja, o dano
emergente e os lucros cessantes, bem como
honorários advocatícios, correção mone-
tária e juros de mora, se houver atraso no
pagamento. A liquidação desses prejuízos
será realizada conforme os preceitos
comuns (CC, arts. 1.059 a 1.064, e CPC,
arts. 603 a 611). Liquidados os danos ou
fixados na própria sentença condenatória,
o que é sempre conveniente, para evitar
as delongas da execução, segue-se a
requisição do pagamento devido pela
Fazenda Pública (arts. 730 e 731 do CPC
combinado com o art. 100 da Constituição
Federal de 1988). O não-atendimento
dessa requisição autoriza o seqüestro da
quantia necessária, depois de ouvido o
chefe do Ministério Público, e, se frustrada
essa providência, o caso será de interven-
ção federal na entidade devedora, por
descumprimento da ordem ou decisão
judicial.

Na hipótese de não existir verba para
o cumprimento da condenação, o ilustre
autor leciona que a autoridade compe-
tente do Executivo, ou o dirigente da
autarquia, deverá providenciar imedia-
tamente a obtenção de crédito especial
para o pagamento devido, sob pena de
incidir pessoalmente no crime de desobe-
diência a ordem legal (CP, art. 330), sem
prejuízo da providência constitucional17.

3.3. Responsabilidade objetiva do Estado

A teoria da responsabilidade objetiva
surge com a Constituição Federal de 1946,
substituindo a subjetiva baseada na culpa
do serviço. O texto constitucional de 1946
estabelece a responsabilidade direta do
Estado, exigindo culpa ou dolo do funcio-
nário apenas para estabelecer o direito
regressivo do Estado contra seu agente.

A Constituição Federal de 1988 deter-
mina que a pessoa jurídica de direito
público responderá toda vez que compro-
var o nexo de causalidade entre o ato da
administração e o prejuízo gerado, inde-
pendentemente de culpa.

O nexo de causalidade e o dano, con-
forme José Carlos de Oliveira, são requi-
sitos para estabelecer a responsabilidade
da pessoa jurídica. Compete ao autor a
prova de que a atividade ou a omissão a
um dever estatal foi a causa que produziu
os prejuízos injustamente suportados, em
que o administrado foi lesado em seu
direito, que não estava legalmente obrigado
a suportar, ocasionando um dano certo.

Para caracterizar a responsabilidade
patrimonial extracontratual do Estado, é
necessário demonstrar quando seu com-
portamento foi causa do dano e quais as
características do dano que lhe podem ser
imputadas 18.

A objetividade da responsabilidade
patrimonial do Estado expressa a ausência/
exclusão do elemento subjetivo baseado na
culpa e, segundo a Constituição Federal de
1988, art. 37, § 6º, exige: pessoa jurídica de
direito público ou de direito privado
prestadora de serviços públicos; a prestação
de serviços públicos; a existência de um
dano causado a terceiros por agentes
estatais e que o agente gere o dano naquela
qualidade.

Pode-se compreender que, dentro
dessa teoria da responsabilidade objetiva
do Estado, existe uma subdivisão:

a) Responsabilidade por ato lícito.
Dano certo e não-eventual, possível
e, ainda, anormal e especial; impu-
tabilidade e nexo de causalidade;

b) Responsabilidade por ato ilícito.
Princípio da legalidade; indeniza
todo dano certo, não-eventual e
possível; imputabilidade e nexo de
causalidade;

c) Responsabilidade por risco inte-
gral. Em algumas situações nas quais
a Administração Pública atua com



Brasília a. 37 n. 145 jan./mar. 2000 221

alta potencialidade de risco (ex:
usina nuclear); imputabilidade e
nexo de causalidade.

Almiro do Couto e Silva, diz que a
noção da responsabilidade objetiva esta-
belecida na Constituição Federal de 1988,
art. 37, § 6º, demonstra dupla vantagem:
dá tratamento unitário à responsabilidade
extracontratual do Estado, eliminando a
distinção tradicional entre responsabili-
dade por atos lícitos e ilícitos, acolhida pelo
Código Civil, e supera as diferentes
espécies de responsabilidade conhecidas
(por culpa individual, por falha ou culpa
do serviço, por risco, pela distribuição
desigual dos encargos públicos), apagando
ou pelo menos empalidecendo a impor-
tância de cada uma delas para fundi-las
em conceito mais abstrato e dilatado, de
modo a proporcionar, assim, o maior
amparo possível à vítima. Esta só não será
reconhecida caso tenha culpa exclusiva na
produção do evento ou o dano resulte
exclusivamente de força maior ou de fato
de terceiro, portanto, se não existir nexo
de causalidade entre a ação ou omissão do
Estado e o dano.

Leciona o referido autor que, verificado
o dano, a vítima terá apenas de demons-
trar que é indenizável (certo e não-
eventual) e a existência de nexo de causa-
lidade entre ele e a ação ou omissão da
pessoa jurídica de direito público ou da
pessoa jurídica da administração pública
indireta prestadora de serviço público,
para que fique caracterizada a responsa-
bilidade. Dispensável, pois, será que
comprove ou até mesmo que alegue, por
exemplo, a culpa do agente do Poder
Público. O Estado é que, para eximir-se da
responsabilidade ou atenuá-la, terá de
provar a culpa exclusiva ou concorrente
da vítima ou de terceiro, ou a ocorrência
exclusiva ou concorrente de força maior,
conforme o caso. Sendo objetiva a respon-
sabilidade, nada lhe adiantará provar que
não teve culpa. A discussão sobre a culpa
do agente só é pertinente na ação de
regresso que o Estado contra ele propuser19.

Eduardo Enterria e Tomas-Ramon afir-
mam que

“La existencia de una relacion de
causa a efecto entre el hecho que se
imputa a la Administración y el daño
producido es, lógicamente, una condi-
ción indispensable para que pueda
atribuirse a aquélla el deber de rasorcir
dicho daño. Es, pues, necesario en este
momento analizar el problema de la
relación de causalidad, es decir, precisar
los criterios en base a los cuales pueda
afirmarse que una determinada acti-
vidad (en nuestro caso la actividad
administrativa a la que se refiere la
fórmula legal ‘funcionamiento normal
o anormal de los servicios públicos’) es
la causa de la lesión patrimonial”20.

ATUAÇÃO  ESTATAL DANO

a) Poder
    Executivo
b) Poder
    Judiciário
c) Poder
    Legislativo

a) certo
b) possível
c) não-eventual
d) anormal
e) especial

NEXO DE
CAUSALIDADE

Outro aspecto polêmico é a partici-
pação de entes públicos no dano. José
Carlos de Oliveira afirma que, existindo
outros entes públicos responsáveis pela
calamidade, todos eles são solidariamente
responsáveis. A indenização pode ser
exigida integralmente de qualquer deles,
porquanto nesses casos a responsabilidade
decorrente da culpa anônima do serviço
se aproxima da culpa, como anotou o
Ministro Themístocles Cavalcanti, em
julgado do STF, pela omissão em tomar as
providências exigidas para a segurança do
serviço (RTJ 1969, v. 47, p. 381).

O ilustre autor afirma ainda que, no
plano da responsabilidade das pessoas de
direito público, vigora a solidariedade pelo
dever de reparação, de modo que o ente
mais diretamente ligado ao evento pode
ser demandado pelo total da indenização
e posteriormente voltar-se contra as outras

{ {
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entidades públicas eventualmente respon-
sáveis pelas conseqüências reparatórias
do fato danoso 21.

É notório que, para ensejar responsa-
bilidade estatal, faz-se necessária a exis-
tência de um comportamento injusto do
Estado em qualquer dos três poderes ou
atividade, podendo o dano advir de uma
conduta lícita (certo, possível e não-
eventual e, ainda, anormal e especial),
ilícita (certo, possível e não-eventual),
comportamento omissivo ou comissivo,
além de apresentar o nexo de causalidade
entre o dano produzido e a participação
do Estado de forma global ou parcial na
lesão de um direito da vítima.

O referido autor assegura que, sendo a
responsabilidade uma conseqüência sócio-
jurídica da falta cometida, pode o grupo
social aplicá-la ou não, ainda que patente
o dano e identificado o autor. Assim, as
coisas não acontecem no plano naturalís-
tico, do ser, e sim no normativo, do dever-
ser, motivo pelo qual a sanção não tem o
caráter de necessidade e sim de contin-
gência, tanto podendo suceder como não23.

Entende-se que a reparação de um
dano baseia-se na delimitação do nexo
causal do dano ressarcível e não do fato
que o produziu. E ele será ressarcível
quando for anormal, especial, certo, não-
eventual, possível e lesar um direito da
vítima.

Celso Antônio Bandeira de Mello
analisa o assunto, dizendo que não basta
para caracterizá-lo a mera deterioração
patrimonial sofrida por alguém. Não é
suficiente a simples subtração de um
interesse ou de uma vantagem que alguém
possa fruir, ainda que legitimamente.
Importa que se trate de um bem jurídico
cuja integridade o sistema normativo
proteja, garantindo-o como um direito do
indivíduo.

O festejado autor menciona como
exemplo o caso da mudança de uma escola
pública, de um museu, de um teatro, de
uma biblioteca, de uma repartição, que
podem representar para comerciantes e
profissionais instalados em suas imedia-
ções evidentes prejuízos, na medida em
que lhes subtrair toda a clientela natural
derivada dos usuários daqueles estabeleci-
mentos transferidos. Não há dúvida de
que os comerciantes e profissionais vizi-
nhos terão sofrido um dano patrimonial,
inclusive porque o “ponto” ter-se-á desva-
lorizado. Mas não haverá dano jurídico24.

O ilustre professor de Direito Adminis-
trativo Almiro do Couto e Silva 25 leciona
que, pela responsabilidade objetiva do
Estado, verificado o dano, a vítima terá
apenas de demonstrar que é indenizável
(que não é, por exemplo, incerto ou

Atos lícitos Ressarcimento Responsabilidade
satisfatória

Atos ilícitos Indenização Responsabilidade
reparatória

Transcrevo o seguinte julgado, verbis:
“Responsabilidade Civil – Indeni-

zação – Ação contra Municipalidade
– Desmoronamento de muro por
invasão de águas – Má conservação
de córrego – Muro lateral de pro-
priedade vizinha construído sem
observação das exigências técnicas
– Concorrência de culpa – Indeni-
zação devida por metade (Sydney
Sanches, presidente e relator, nº
270.087 reexame, S. Paulo, 28/
Maio/1980, 6ª Câmara do 1º Tri-
bunal de Alçada Civil)22.

Juary C. Silva analisa o nexo de causa-
lidade e a conseqüência na responsabili-
dade no plano naturalístico, normativo e
filosófico, afirmando que a responsabili-
dade se reveste desses aspectos em face da
sua dualidade básica: primeiro o nexo
causal, operante no mundo fático, entre o
ato cometido e o dano. Depois o vínculo
jurídico (ou pelo menos social), emergente
da constatação do dano provocado e da
sua imputação à pessoa do agente. Este
segundo não é naturalístico, porém social
ou jurídico, operante no plano cultural.
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eventual) e a existência de nexo de causa-
lidade entre ele e a ação ou omissão da
pessoa jurídica de direito público ou da
pessoa jurídica na Administração Pública
indireta prestadora de serviços públicos,
para que fique caracterizada a responsa-
bilidade. Registrando-se ser dispensável,
que comprove ou até mesmo que alegue,
por exemplo, a culpa do agente do poder
público. O Estado é que, para excluir-se da
responsabilidade ou diminuí-la, terá de
provar a culpa exclusiva ou concorrente
da vítima ou de terceiro, ou a ocorrência
exclusiva ou concorrente de força maior,
conforme o caso. Tratando-se de respon-
sabilidade objetiva, de nada adiantará ao
Estado provar que não teve culpa, visto
que a discussão sobre a culpa do agente
que, nessa qualidade, causar danos a
terceiros só é pertinente em eventual ação
de regresso que o Estado contra ele ajuizar.

Temos, portanto, a responsabilidade
objetiva do Estado e a responsabilidade
subjetiva do seu agente.

4. Conclusão
A Constituição da República Federativa

do Brasil, por meio do seu artigo 37, § 6º,
estabelece que as pessoas jurídicas de
direito público e as de direito privado pres-
tadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa quali-
dade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.

A responsabilidade objetiva fixada pelo
texto constitucional exige como requisito
para que o Estado responda pelo dano que
lhe for imputado a fixação do nexo causal
entre o dano produzido e a atividade
funcional desempenhada pelo agente
estatal. Responde o Estado pela indeni-
zação ou ressarcimento, pois é ele que
possui a personalidade jurídica para tal e
não a Administração Pública, recompondo
o patrimônio lesado, e tem o direito de
reembolso daquilo que despendeu, por
meio da ação regressiva contra o agente

causador do dano nos casos de dolo ou
culpa daquele.

Observa-se que a responsabilidade
objetiva do Estado surge com a Consti-
tuição Federal de 1946, sendo mantida nas
constituições seguintes. Estabelecido o
liame causal e o dano for indenizável/
ressarcível, ou seja, certo, possível, não-
eventual, especial e anormal, estabelecer-
se-á a obrigação estatal de indenizar a
vítima nos casos de atos ilícitos e ressarcir
nas hipóteses dos atos lícitos, sendo que,
para os danos decorrentes de atividades
de risco integral, basta a imputabilidade e
a demonstração do nexo de causalidade.

Cabe ao Estado, para eximir-se de suas
responsabilidades sobre o dano ou atenuá-
las, utilizar-se das causas excludentes
(força maior exclusiva ou concorrente,
culpa exclusiva ou concorrente da vítima
ou de terceiro).

É evidente que pode acontecer dano
suscetível de reparação estatal não apenas
na ação como na omissão, a qual poderá
estar presente em qualquer dos três
poderes do Estado.

Conclui-se que o nexo causal e o dano
indenizável são requisitos essenciais para
ensejar a responsabilidade patrimonial do
Estado, cabendo à vítima apenas demons-
trar que o comportamento estatal foi a
causa única ou concorrente do dano, logo
a relação de causa e feito é indispensável
para imputar ao Estado a obrigação de
ressarcir ou indenizá-la.
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Introdução

Invariavelmente encontra-se em meio
às múltiplas questões de cunho processual
a serem deslindadas pelo Magistrado e
manipuladas pelas partes, segundo seus
interesses na lide, aquelas referentes à con-
fissão extrajudicial de dívidas e a irradia-
ção de seus efeitos lá junto ao direito ma-
terial e, conseqüentemente também, no
âmbito do processo respectivo, além de
outras condições impostas pelo credor, com
o claro fim de resguardar o seu crédito, que
são aceitas pelo devedor quando de uma
novação de dívida ou de uma moratória.

O fato, deveras, não é incomum e é
mesmo de regra quando se trata de lides
em que estão envolvidas as Fazendas Pú-
blicas visando cobrança judicial de crédi-
tos tributários ou não tributários. É que
nesses casos, quase sem sombra de varia-
ção, tais entidades vinculam os parcela-
mentos de seus créditos à confissão de dí-
vidas pelo devedor, consubstanciado em
contratos de adesão (formulários de ter-

O parcelamento de dívidas tributárias ou
contratuais e suas cláusulas de confissão,
desistência da ação e renúncia do direito de
contestar o crédito – natureza e efeitos
processuais
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mo de parcelamento), além de outras cláu-
sulas cautelares do crédito, as quais
variam de pessoa jurídica para pessoa ju-
rídica, e que serão abordadas adiante.

Entretanto, a questão é bem mais
ampla vez que não só aí na vara das
execuções fiscais, mas também no âmbito
da execução comum, mui tas  vezes ,
deparamo-nos com cobranças levadas a
cabo por financeiras, bancos, consórcios e
congêneres ou simples estabelecimentos
comerciais que, na maioria das vezes, para
receberem o que lhes é devido, vêem-se na
contingência de ter de recorrer ao expedi-
ente do parcelamento de seus créditos,
impondo, em contrapartida, aos deve-
dores cláusulas assecuratórias várias no
contrato de moratória.

Os temperamentos da matéria tratados
nesta singela peça são plenamente aplicá-
veis, como ver-se-á adiante, tanto na sea-
ra do direito público quanto do direito pri-
vado, respeitando-se a natureza das obri-
gações e as particularidades de cada ramo,
apesar de, como já dito, ocorrerem mais
freqüentemente em feitos versando sobre
créditos fazendários.

1. Parcelamento de dívidas e natureza
da contratação

O parcelamento de dívidas por parte de
um ente público ou mesmo entre particula-
res consubstancia-se um acordo de vonta-
des, formal, oneroso e comutativo.

O acordo e seus efeitos jurídicos regu-
lares não são um problema quando efetua-
dos entre particulares, porém, quando em
um dos pólos figura um ente público na
condição de exequente e que, por isso mes-
mo, é quem redige e orienta as cláusulas
do contrato de adesão do parcelamento
de dívidas, dúvidas pairam sobre as
prerrogativas da administração pública
as quais desbordam do direito privado, as
denominadas cláusulas exorbitantes. E é
importante tratar aqui desse assunto vez
que as conclusões lançadas mais adiantes
dependem da conceituação da natureza

do contrato de parcelamento, principal-
mente para verificação da possibilidade
de a Administração Pública utilizar das
prerrogativas próprias dos contratos ad-
ministrativos típicos, podendo alterar o
contrato de parcelamento unilateralmen-
te ou rescindi-lo aleatoriamente, ou alegar
a exceptio non adimpleti contractus.

Com efeito, o acordo do parcelamento,
apesar de ter natureza contratual e de ter
em um dos pólos um ente estatal, não atri-
bui à Administração Pública a titularidade
daquelas cláusulas exorbitantes próprias de
um contrato administrativo típico.

A ascendente administrativista Maria
Sylvia Zanella Di Pietro (p. 212 e ss), trata
do tema situando os contratos da Admi-
nistração pública em dois campos: os con-
tratos de direito privado (como a compra
e venda, a doação, o comodato a locação,
etc.) e os contratos administrativos, que
se subdividem em tipicamente admi-
nistrativos e os que têm paralelo no
direito privado.

O objeto do contrato privado da Admi-
nistração há de ser aquele que não se refe-
re diretamente à consecução de um inte-
resse geral, senão que interesse mais de
perto aos interesses do particular. À pág.
214, aquela autora assim expressa-se:

“Ao contrário, quando a adminis-
tração celebra contrato cujo objeto
apenas indiretamente ou acessoria-
mente diz respeito ao interesse ge-
ral (na medida em que tem repercus-
são orçamentária, quer do lado da
despesa, quer do lado da receita), ela
se submete ou pode-se submeter ao
direito privado;”

Realmente, o interesse público apenas
reflexamente é tangenciado num contra-
to de parcelamento, notando-se que esse
interesse geral está consubstanciado no
fato de que haverá maior incremento da
receita pública com a adesão de devedo-
res em situação financeira difícil e que,
doutro modo, nunca pagariam suas dívi-
das para com o erário. Porém, há do outro
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lado da equação contratual um patente
interesse particular do devedor nas facili-
dades oferecidas.

Referindo-se à presença de algumas
cláusulas exorbitantes em contratos de di-
reito privado, a autora acima ainda aduz:

“Quando a Administração cele-
bra contratos de direito privado, nor-
malmente ela não necessita dessa
supremacia e a sua posição pode
nivelar-se à do particular, excepcio-
nalmente, porém, algumas cláusulas
exorbitantes podem constar, mas
elas não resultam implicitamente do
contrato; elas têm que ser expres-
samente previstas, com base em lei
que derrogue o direito comum.”
op. cit., p. 213.

Todavia, ainda assim entendemos que
tais estipulações em contratos desse jaez
malfeririam o princípio da isonomia das
partes contratantes além de arrostar o
princípio da razoabilidade, vez que o de-
vedor que se compromete a pagar regu-
larmente as parcelas, confessa a dívida,
renuncia a recursos e é obrigado a desistir
de ações interpostas não pode ainda ser
compelido a submeter-se a um regime pre-
judicial como esse que assegura à Admi-
nistração o poder de utilizar-se daquelas
cláusulas acima referidas. Tal estipulação
desborda da proteção do interesse coletivo
e configura um abuso do Poder Público.

O parcelamento de dívidas é morató-
ria e vem regulado de forma genérica nos
arts. 152 e seguintes do CTN, sendo certo
ainda que cada ente público tem os seus
próprios regulamentos.

Entendem alguns que o parcelamento
não configura uma moratória, vez que esta
seria, tecnicamente, apenas um novo pra-
zo para pagamento do tributo. Entretan-
to, pela leitura atenta do art. 153 do CTN,
vê-se que o código exige que a lei discipli-
ne necessariamente I – o prazo; II – as con-
dições; III – número de prestações e seus
vencimentos, etc. Ora, é claro que o par-
celamento de dívidas é uma moratória e

está subordinado aos ditames dos artigos
acima referidos. O fato de o art. 155 diccio-
nar que a moratória poderá ser revogada
de ofício não elide a possibilidade de se ter
o parcelamento em conta de moratória,
vez que no mesmo artigo há a ressalva que
tal (revogar-se a moratória) é permitido
apenas quando se constatar que o contri-
buinte não satisfazia ou deixou de satisfa-
zer as condições para a moratória. É
evidente! Se o devedor deixou de satisfa-
zer as condições para assegurar a mora-
tória (ou o parcelamento), deve mesmo ser
ela revogada, entendendo-se o “de ofício”
aí como dever da Administração em face
do não-cumprimento de uma das cláusu-
las do contrato.

 Ademais, o entendimento dos tribunais
é de que o parcelamento realmente se co-
aduna com a hipótese prevista no inciso I
do art. 151 do CTN (moratória) para fins
de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário. Confira-se:

AG 1998.01.00.096201-1 /MG;
AGRAVO DE INSTRUMENTO

JUIZ OLINDO MENEZES
TERCEIRA TURMA
DJ 29 /10 /1999 P.220
TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO

SEM GARANTIA. CERTIDÃO NE-
GATIVA DE DÉBITO.

1. Tendo o contribuinte obtido o par-
celamento do débito, assiste-lhe o direi-
to à certidão negativa, expressiva da
sua real situação jurídica, pois, enquan-
to se mantiver adimplente com as pres-
tações, não tem débito vencido.

2. Não representa obstáculo à pre-
tensão o fato de ter sido o parcelamen-
to concedido sem garantia, pois, ainda
assim, é causa suspensiva da exigibili-
dade do crédito (art. 151, I - CTN). O
preceito do CTN, em razão da sua mai-
or hierarquia, deve prevalecer sobre a
vedação de lei ordinária.

3. Improvimento do agravo de ins-
trumento. Agravo regimental prejudi-
cado. Negar provimento ao agravo de
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instrumento e julgar prejudicado o
agravo regimental, à unanimidade.

26/05/1999
Assim pois, existe uma base legal de au-

torização para o Poder Público permitir o
pagamento dos seus créditos de forma
parcelada. Porém, isso não basta para per-
mitir a ilação de que então a Administra-
ção poderia agir na conformidade do que
permite um contrato administrativo tí-
pico, derrogando e exorbitando do Di-
reito Comum.

“A Administração pode realizar
contratos sob normas predominan-
tes do Direito Privado – e freqüente-
mente os realiza – em posição de
igualdade com o particular contra-
tante, como pode fazê-lo com supre-
macia do Poder Público. Em ambas
as hipóteses haverá interesse e fina-
lidade pública como pressupostos do
contrato, mas, no primeiro caso, o
ajuste será de natureza semipública
(contrato administrativo atípico,
como já conceituou o extinto TFR),
e somente no segundo haverá con-
trato administrativo típico”. (Mei-
reles, p. 196).

O acordo de parcelamento configura
ato de gestão de seus créditos em que a Ad-
ministração Pública declina do seu plano
hierárquico superior para igualar-se ao
administrado no tocante ao disciplina-
mento das responsabilidades de ambos os
contratantes. Não pode, por exemplo, efe-
tuar alterações unilaterais como não pode
valer-se da inoponibilidade da exceção do
contrato não cumprido, que no caso seria
quando o devedor parasse de pagar as
parcelas alegando que a Administração
Pública também não cumpriu a sua parte
do acordo. Seguindo o raciocínio desenvol-
vido até aqui por nós, tal alegação por
parte do devedor seria inteiramente pro-
cedente e justa!

Aliás, oportuno que se registre aqui
que os tribunais à unanimidade têm pro-
clamado, a exemplo do que se afirmou

acima, que, se o Poder Público admitiu um
parcelamento de dívidas sem exigências
de garantias, não pode depois, quando da
concessão de Certidão Negativa de Débi-
to (CND), exigir a mesma do devedor sob
pena de indeferimento daquela certidão.
E tudo por quê!? Porque entende-se que a
Administração Pública estaria inovando
o contrato de forma irregular.

O fato de existir expressa autorização
legal (CTN e demais leis ordinárias relati-
vas a cada entidade pública) para fins de
concessão da moratória ou parcelamento
não aniquila a natureza de contrato ad-
ministrativo atípico do parcelamento.
Antes são uma exigência do princípio es-
trutural de que a Administração Pública
só age se, quando e na forma em que a lei
autorizar. Carlos Ari Sundfeld toca neste
preciso ponto de forma magistral, in verbis:

“Inexiste poder para a Adminis-
tração Pública que não seja conce-
dido pela lei: o que ela não concede
expressamente nega-lhe implicita-
mente. Por isso, seus agentes não dis-
põem de liberdade – existente so-
mente para os indivíduos considera-
dos como tais – mas de competênci-
as, hauridas e limitadas na lei. No
dizer de Seabra Fagundes: ‘adminis-
trar é aplicar a lei de ofício’...“
(Sundfeld, p. 29).

Logo, mais do que lógico que necessi-
tasse mesmo a moratória de previsão le-
gal. A existência dessa autorização expres-
sa só realça o interesse e a finalidade pú-
blica do ato administrativo, todavia não é
incompatível com a natureza de contrato
administrativo atípico, aquele em que a
Administração não detém as prerrogati-
vas acima mencionadas. Resumindo: uma
coisa não exclui a outra.

Aliás, aqui exatamente queremos
aproveitar o ensejo para dizer que o mes-
mo administrativista mencionado no tó-
pico retro aduz em sua obra mencionada
que o Poder Público em sua atividade fo-
mentadora não age com a supremacia que
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permeia as suas outras atividades ordena-
doras da sociedade. Por fomento é impor-
tante ressaltar que quer significar aque-
las atividades voltadas para propiciar
oportunidade de progresso aos adminis-
trados ou simplesmente para direcionar as
atividades dos administrados em determi-
nado rumo político/econômico/social.
Quer nos parecer que o parcelamento é
uma destas atividades fomentadoras que
visam permitir o desenvolvimento
econômico, oferecendo uma ponte de ouro
para os devedores desenlaçarem-se de
suas dívidas para com o Fisco. Há mesmo
um incentivo para que os devedores qui-
tem seus débitos para com a Fazenda
Pública, não só porque tal engordaria a
receita mas, por outro lado, porque
também extirpar-se-ia do seio da socieda-
de esse cancro que é a inadimplência
generalizada.

Portanto, discorrendo sobre atividade
de fomento da Administração Pública,
aquele autor aduz:

“O fomento é atividade não au-
toritária, por três razões concorren-
tes. De um lado, porque nada impõe
aos administrados. De outro, porque
implica a outorga de prestações a
serem realizadas pelo próprio Poder
Público, criando assim vínculo tipi-
camente obrigacional; ao desenvol-
vê-la, o Estado atua de modo se-
melhante ao do direito privado...”
(op. cit. p. 42)

Para concluir este tópico, resumimos o
que dissemos acima dizendo que o contra-
to de parcelamento é um contrato admi-
nistrativo, no aspecto subjetivo, porém
destituído daquelas prerrogativas que
exorbitam do direito comum em favor da
Fazenda Pública e, ipso facto, não pode a Ad-
ministração invocá-las em seu proveito.

2. Confissão de dívidas - natureza
processual e efeitos

A confissão, seja ela judicial ou extra-
judicial, é um dos meios de prova admiti-

dos pelo CPC, art. 353 c/c art. 136, I, CC,
sendo importante lembrar que o referido
artigo do CPC preceitua que aquela con-
fissão feita por escrito e apenas entre as
partes, como sói acontecer, tem o mesmo
valor da confissão judicial, sendo acom-
panhada da firma de duas testemunhas.

Portanto, deve ser aceita judicialmen-
te aquela confissão feita entre as partes,
mesmo que fora do processo, não poden-
do o Juiz desconsiderá-la em caso algum,
pena de subtrair vigência à Lei Processu-
al, o que já estaria a inspirar remédio cons-
titucional específico.

De fato, não há empeço algum em re-
cepcionar-se a confissão extrajudicial,
após seu regular processamento nos autos,
com força de prova judicial. Devidamen-
te apresentada no bojo de um processo, a
tempo, mediante o crivo do contraditório,
e ainda formalmente constituída (firma-
da por quem de direito, cláusulas legais e
mediante documento escrito, subscrita por
duas testemunhas. etc.), não há por que
injuriar a confissão de dívida extrajudicial.
Ela tem aptidão para firmar o convenci-
mento do Juiz e atende plenamente aos im-
perativos formais de um processo regular.

Irrelevante que a confissão ou a pro-
va da mesma tenha sido constituída an-
tes ou durante o processo, vez que o Có-
dex adjetivo não faz alusão à distinção
no tocante à sua aceitação; o que ape-
nas interfirará com os seus reflexos pro-
cessuais, será o fato de ser irretratável e
se vier acompanhada do parcelamento do
débito (que é o mais comum), conforme
discorreremos adiante.

Começamos por dizer que a confissão
não pode situar-se entre as formas de re-
conhecimento do pedido previsto no art.
269 do CPC, com reflexos na esfera de dis-
ponibilidade do patrimônio do devedor,
acarretando assim o julgamento do méri-
to da ação. Deveras, a confissão não é meio
próprio para se reconhecer a justeza do pe-
dido do autor.

O pedido do credor na execução con-
substancia-se numa pretensão em que se
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procura justamente a satisfação do seu cré-
dito e a confissão feita no curso de um pro-
cesso abre ensanchas apenas a que o Juiz
se convença da verossimilhança do pedido
e dos fatos alegados pelo credor e nada mais.

É dito isso aqui porque há daqueles que
pretendem ver na confissão de dívidas
uma forma de reconhecimento do pedido;
entretanto obsta a tal conclusão o fato in-
sofismável de que a confissão é apenas um
meio de prova, isto é, apenas um ato ten-
dente a comprovar ou demonstrar a exis-
tência de um fato, do qual, aí sim, decor-
rerá o direito do credor.

Feita a ressalva, prossigamos.
Firmada a confissão da dívida antes da

lide, isto é, antes que houvesse ação de
execução intentada, e aparelhada com o
parcelamento (ou, mais propriamente,
por causa dele!), merece observação o fato
de que o pagamento parcelado, de per si e
exclusivamente, já opera a ausência de in-
teresse processual com espeque no art. 267,
inc. VI, do CPC, figurando a confissão de
dívidas aí como mera garantia decorativa
da dívida já que, de regra, a confissão fei-
ta nesses contratos de adesão não são ir-
retratáveis, isto é, não é ressalvado pelo
credor que aquela confissão seja inexorá-
vel. E quando assim acontece (como já dis-
semos: na maioria dos casos!), é de se ver
que residualmente é conferido ao devedor
o poder de retratar-se de sua confissão. E
como dar-se-ia isso?! Com a rescisão do par-
celamento pelo credor, isto é, do acordo don-
de constavam várias cláusulas, inclusive
aquela relativa à confissão de dívidas, res-
tando expressamente desfeita tal cláusula.

Sendo a confissão feita no acordo de par-
celamento de forma irretratável, então sim
poderíamos concordar que a confissão te-
ria de valer mesmo após a resilição do con-
trato de parcelamento, vez que a cláusula
de irretratabilidade seria inócua se não ti-
vesse o condão de irradiar seus efeitos mes-
mo para depois de desfeito o contrato.

De conseqüência, deve-se admitir que
então, havendo rescisão do parcelamen-

to, no mesmo processo executivo ou ain-
da em outro processo em que se vier a dis-
cutir o débito, poderá o devedor opor-se
ao direito do exequente, sem que este pos-
sa, por seu turno, alegar em seu favor que
a presunção de certeza e liquidez do cré-
dito já é objeto de prova pré-constituída
(a confissão), porque é óbvio que aquela
confissão, constante como cláusula do con-
trato de parcelamento, não mais vige en-
tre as partes.

Aqui cabe um parêntese para ponde-
rar que o leitor mais desavisado pode es-
tar perguntando-se como poderia o deve-
dor “contestar novamente” o crédito se os
embargos à execução, de regra, têm lugar
uma vez, se e quando, garantido o juízo.
Acontece que o crédito pode ser debatido
também em ação anulatória/mandado de
segurança ou, ainda, quando há lugar para
mais de um embargo em a penhora sendo
insuficiente, ação rescisória ou, ainda,
quando a Fazenda Pública substituir a
Certidão de Dívida Ativa na execução fis-
cal ensejando novos embargos (art. 2º, § 8º,
da, Lei de Execuções Fiscais – Lei 6.830/80).

A confissão de dívidas feita, portanto,
antes ou depois de iniciada a execução,
tanto faz, opera apenas os efeitos de um
mero instrumento probatório. O parcela-
mento adimplido da dívida, sim, opera a
ausência de interesse de agir enquanto não
rescindido, é claro, na forma estabelecida
no acordo, que via de regra condiciona a
vigência do contrato ao pagamento regu-
lar das parcelas.

O TRF 1ª região e o Egrégio STJ, por sua
vez, já decidiram que, praticado ato ad-
ministrativo pelo réu pessoa jurídica de
direito público reconhecendo o direito plei-
teado pelo autor na ação judicial, há ver-
dadeiro reconhecimento do pedido e não
apenas ausência de interesse; confira-se
aplicando-se, mutatis mutandis, ao caso em
tela:

“Se o réu, no curso da demanda,
pratica ato administrativo interna
corporis, reconhecendo o direito plei-
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teado pelo autor na ação judicial, há
o reconhecimento jurídico do pedido,
acarretando, como consequência, o
julgamento de procedência da preten-
são (TRF 1ª Região – STJ 43/361)”.

Entretanto, é de se observar que aqui
no presente estudo o ato que se tem por
praticado é um acordo entre as partes e
não propriamente um ato que se exaure
em si mesmo, vez que os acordos/contra-
tos são feitos, é óbvio, para serem cumpri-
dos, mas comportam, pela sua própria
natureza, desfazimento. E sendo assim,
não é correto aduzir que um parcelamen-
to configure um reconhecimento do pedi-
do da forma como estabelecido no CPC –
art. 269, inc. II, principalmente porque
enquanto o parcelamento está em dia, a
ação de execução fica suspensa, aguardan-
do-se o seu termo final.

Ela pois, a confissão de dívida, no âm-
bito de um acordo de parcelamento de dé-
bitos, é cláusula perfeitamente legal e mes-
mo de conveniência para a segurança do
credor, que está também, por seu turno,
abrindo uma concessão ao devedor para
receber o que lhe é devido longissimus tem-
poris, via de regra.

Portanto, não há desequilíbrio na rela-
ção contratual ou ofensa ao princípio da
razoabilidade. Tratando-se de direito pa-
trimonial, como se pode ver a teor do art.
351 do CPC por exemplo, disponível por
excelência, como é o caso, nem se discute
da sua legitimidade. Porém o tempera-
mento que o assunto merece é o seguinte:
na quase totalidade dos acordos de parce-
lamento de dívidas, a cláusula da confis-
são de dívidas não ressalva que a mesma
tenha a natureza de confissão irretratável,
pelo que, nessas circunstâncias, sendo res-
cindido o acordo, a mesma perde sua vi-
gência, pois a presunção relativa é de que
a confissão é sempre retratável, inexistin-
do interpretação prejudicial para o deve-
dor em cláusula em que não se mencione
o caráter da confissão.

Logo, para maior garantia dos exe-
qüentes, devem os mesmos fazer constar

do acordo a expressa menção de que a con-
fissão é irretratável, espargindo assim seus
efeitos para além do acordo de parcela-
mento. Assim consta, por exemplo, no re-
gulamento do ICMS do Estado de Minas
Gerais, via da Lei Estadual nr. 13.243, de
23-6-99, em seu art. 30, a seguinte expres-
são, se bem que tratando do assunto de
dação de pagamento, mas perfeitamente
cabível aqui:

Art. 30 – a dação em pagamento,
judicial ou administrativa, importa
confissão irretratável da dívida e da
responsabilidade tributária.

3. Parcelamento – tratamento processual
em face da execução

Alguns ainda situam a confissão de
dívidas e o parcelamento entre as causas
que impossibilitariam o pedido, natural-
mente quando o devedor manejasse a
ação de embargos ou ainda em outra ação
para desconstituir a dívida como vimos,
em tópicos retro.

 Porém, não parece ser essa a solução
mais indicada se olhamos para o instituto
tecnicamente, como convém. A impossibi-
lidade do pedido concentra-se na impre-
visão do ordenamento jurídico de tutela
para o caso apreciado, o que não é o caso
estudado. O parcelamento de dívidas não
anula a possibilidade expressamente pre-
vista de poder ser efetuada a contestação
do direito pleiteado pelo credor. Aqui
merece lembrar que a ação, enquanto di-
reito subjetivo público, tem nascedouro em
sede constitucional e a inviabilidade da
demanda, no caso que estamos tratando,
reside única e exclusivamente na esfera
volitiva do sujeito e não propriamente em
uma característica do ordenamento jurí-
dico, eis que, como já dissemos, prevê a
Carta de Outubro o direito a acionar o
Poder Judiciário sempre que houver lesão
ou ameaça de lesão de direito.

Antônio C. de Araújo Cintra, Ada Pel-
legrini Grinover e Cândido Dinamarco,
(Cintra, p. 229), aduzem que, “às vezes,
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determinado pedido não tem a menor con-
dição de ser apreciado pelo Poder Judiciá-
rio, porque já excluído a priori pelo orde-
namento jurídico sem qualquer conside-
ração das peculiaridades do caso concreto”.
Não parece ser dessa natureza o caso sub
examine. E, ainda que fosse, é mister ainda
nos ombrearmos com a doutrina mais mo-
derna, que tenta restringir ao máximo as
hipóteses de impossibilidade jurídica do
pedido, objetivando privilegiar aquele
princípio maior vazado na nossa Carta
Capital em que se diz que o acesso ao Judi-
ciário deve ser o mais amplo possível. Nes-
se tom se expressaram também os eminen-
tes processualistas acima mencionados na
mesma obra, pág. 230: Constitui tendência
contemporânea, inerente aos movimentos pelo
acesso à justiça, a redução dos casos de im-
possibilidade jurídica do pedido (tendência à
universalização da jurisdição).

Já o interesse de agir, outra condição
da ação, só tem razão de ser por causa de
uma pretensão resistida, pretensão essa ex-
traída de um dispositivo de direito subs-
tancial que se torna então exercitável por
meio do instrumental próprio que é o pro-
cesso, afastada aquela doutrina vetusta
que misturava a pretensão de direito ma-
terial com a própria ação na qual ela se
veiculava, em um verdadeiro amálgama
carente de logicidade.

Nessa linha de consideração, reconhe-
cendo o devedor a procedência da dívida
– sua legitimidade –, seu valor – liquidez – e
sua exigibilidade – juridicidade/certeza –  e
havendo começo de pagamento, como po-
deria remanescer ainda qualquer interes-
se processual?!

Note-se que o interesse de agir não se
confunde com a própria pretensão, a qual
os alemães denominam anspruch, como
anota Santiago Sentis Melendo no prólo-
go da tradução argentina da monumental
“Der Feststellungsanspruch” de A. Wach,
com o título de “La Pretensión de Decla-
ración”, figura essa que não tem mereci-
do de nossa doutrina a atenção que de-

manda como meio de reforçar a estrutura
do arcabouço científico-processual, tor-
nando-o mais lógico e consistente. Essa
pretensão pode ser veiculada tanto judi-
cialmente quanto extra-judicialmente,
também recebendo a nomenclatura, nes-
ses casos, de “processual” ou “material”
respectivamente, vez que traduz-se em
“exigibilidade” ou “poder de exigir” (Rea-
le, 1981, p. 257). Carnelluti diz que é a “exi-
gência” de subordinação de um interesse
alheio a um interesse próprio (Carnelluti,
1936, p.122).

Entretanto, para ser a pretensão veicu-
lada por meio da ação (direito de acionar
o Poder Judiciário), deve a mesma impres-
cindir do uso desta, deve redundar em uti-
lidade para quem pede e deve ainda ser
adequadamente manejada (trilogia do in-
teresse de agir: necessidade/utilidade/
adequação).

E mais: o interesse de agir é aferido em
Juízo inicial de análise da peça madruga-
dora em consonância com os fatos narra-
dos pelo autor.

Logo, situando-nos agora dentro de um
processo executivo com embargos inter-
postos, se já no curso destes embargos, e
não no momento inicial, em que reside a
perquirição do interesse de agir, o embar-
gante pratica ato incompatível com a con-
testação do débito, vertida no corpo do
processo, tal atitude merece ser conside-
rada como reconhecimento do pedido,
observando ainda que, segundo a melhor
doutrina, esta pode ser tácita ou expressa.

Então temos assim que a moratória
requerida pelo réu durante uma ação de
embargos do devedor deve ser considera-
da como caracterizadora do reconheci-
mento do pedido. Entretanto, se ao entrar
com os embargos o parcelamento estiver
em curso, hipótese de difícil ocorrência,
deve ser decretada a carência da ação,
porque na análise prolegomenal da ação
constatou-se a ausência do interesse de agir,
pois o pagamento já está sendo feito e não
há pretensão resistida a amparar a ação.
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Isso é assim porque no disciplinamento do
processo de execução previsto no nosso
Código de Ritos a defesa do executado é
manobrada por meio de uma outra ação
de cunho declaratório-desconstitutivo, a
qual exige para a sua admissibilidade as
mesmas condições da ação previstas para
as demais do gênero, entre elas o interesse
de agir.

Veja-se que a pretensão veiculada pelo
devedor em embargos à execução ou ação
anulatória perde inteiramente sua subs-
tância se a pretensão do credor é reconhe-
cida pelo devedor adredemente, pois o
corolário lógico disso é que, neste lado da
equação processual, resta subtraído da
pretensão do devedor aquele caráter de
inconformismo e de oposição que dá âni-
mo de vida e legitimidade (art. 3º do CPC
c/c art. 76 do CC) à ação encartada nos
processos mencionados.

Tão imperiosa, em verdade, é a verifi-
cação do interesse de agir no início do pro-
cesso que, para a interposição de recursos,
também prevê o CPC a inexistência de
causa que importe na aceitação da preten-
são da parte contrária que ficou vazada
na sentença judicial (o que os doutrinado-
res, em sua maioria, têm classificado como
pressuposto objetivo – ausência de fato
extintivo ou impeditivo do direito de
recorrer). É o que se dessume da leitura
atenta do art. 573 do CPC e seu parágrafo
único. A existência de ato incompatível
com a pretensão de recorrer fere de morte
o recurso interposto. Este interesse de agir
exposto neste quadrante do Código (par-
te geral dos recursos) não é outro, e nem
de outra natureza, senão aquele também
vertido lá no seu início, legitimador de
qualquer tipo de ação.

Ressalve-se porém que, evidentemen-
te, não queremos excluir da esfera de ação
do devedor as ações relativas àqueles fa-
tos que ofendem o direito não disponibili-
zado no acordo de dívidas com o credor,
como por exemplo a correção monetária
equivocada ou o acréscimo indevido de

componente do crédito como multas não-
previstas anteriormente etc. Contudo,
muitas vezes os exequentes querem dar
àquele reconhecimento do pedido ou re-
núncia do direito de contestar o crédito
uma valência que o mesmo não detém,
pois pode, naturalmente, o devedor levan-
tar-se contra ofensa de direitos que não
foram transacionados, como por exemplo
forma de correção monetária, periodicida-
de do pagamento, inclusão de multa e ou-
tros itens mais.

Vê-se pois, sem dúvida, que a ilação
imediata da ausência de uma das condi-
ções da ação – interesse de agir – conse-
quencializa a não-admissão do pleito.

O anterior reconhecimento da dívida
pelo devedor, de forma expressa, objeto lí-
cito para um contrato, diga-se de passa-
gem, assinado pelo próprio ou por seu re-
presentante legal, sendo portador de ca-
pacidade para tanto, vai chocar-se de fren-
te com o pedido de improcedência do cré-
dito tributário, seja em embargos ou ação
anulatória.

E mais: o parcelamento destitui tam-
bém de todos os seus fundamentos a figu-
ra da exceção de pré-executividade (art.
586/618 do CPC), construção jurispru-
dencial e doutrinária que pretende atri-
buir ao devedor a faculdade de debater-se
contra o crédito em situações excepcionais,
sem necessidade de garantir o juízo e fora
da senda dos embargos à execução, como
por exemplo no caso da ineficácia do títu-
lo executivo.

A função do Juiz é fazer valer a Lei, e a
mesma diz, é lógico, que os contratos fo-
ram feitos para serem cumpridos (pacta
sunta servanda), caso contrário o credor
poderia também, mesmo com o parcela-
mento/moratória deferida, ajuizar e/ou
dar continuidade a execução contra a ou-
tra parte.

Mas não é assim que se sucede, pois,
em curso uma moratória, não se reportam
mais as partes à antiga dívida e seus ter-
mos, suspendendo-se mesmo qualquer
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medida executiva com respeito a ela. E
tudo por quê? Porque naturalmente falta
ao credor, nessas circunstâncias, também
o interesse de agir, já que, em curso uma
moratória, o mesmo está vendo ser satisfeito
paulatinamente o seu crédito, o qual con-
cordou em receber parceladamente.

Não considerar o acordo do parcela-
mento/moratória tanto fere o princípio de
que os pactos devem ser observados tal
qual acordados, como também aquele que
propina ser o contrato LEX INTER PARTES
(art. 81/135/1.080 CC c/c arts.568,inc.I/
585,inc.VII/591 CPC).

Mister mencionar mais uma vez a mi-
nistração do saudoso Prof. Hely Lopes
Meirelles quando nos fala da vigência des-
sas cláusulas dentro de um contrato ad-
ministrativo.

“Todo contrato – privado ou pú-
blico – é denominado por dois prin-
cípios: o da lei entre as partes - lex
inter partes – e o da observância do
pactuado – pacta sunt servanda –. O
primeiro impede a alteração do que
as partes convencionaram; o segun-
do obriga-as a cumprir fielmente o
que avençaram e prometeram reci-
procamente” ( op. cit., p.194).

Entretanto, ressalve-se que, uma vez
rescindido o acordo de parcelamento, re-
tornam as partes ao seu status quo ante, ine-
xistindo óbice a que o devedor apresente
em Juízo agora o seu interesse em debater
o débito, resguardados os casos em que há
confissão irretratável de dívidas, em que,
apesar de ser mero meio de prova, subtrai
do devedor qualquer interesse de agir,
como já dissemos linhas atrás.

 O pagamento parcial feito, ou o início
de pagamento efetuado, não obsta a que o
devedor discorde a qualquer tempo da
natureza, do valor, dos acessórios e da le-
gitimidade da dívida, pois não existe vin-
culação entre o pagamento anteriormen-
te feito e o interesse de agir para contestar
novamente o débito, bastando ver que, em
se tratando igualitariamente as partes –

credor e devedor –, que ao credor não fa-
lece interesse de agir se, concordando com
o pagamento parcelado, ao depois, inten-
ta ver paga a dívida de uma vez na execu-
ção - prova maior de que os termos do
acordo não geram efeitos para além da
vigência do mesmo.

Uma outra forma de analisar a ques-
tão é lembrar que a aferição do interesse
de agir é matéria de matiz processual e
não deve ser olhada pelo caleidoscópio do
direito privado, mais especificamente pelo
ramo das obrigações contratuais. Logo, é
de ver-se que o interesse de agir verifica-
se no momento mesmo em que o autor está
pleiteando a tutela jurisdicional e não em
momento pretérito no qual, em virtude do
pagamento parcelado, não detinha mais
o interesse de agir.

4. Da cláusula de desistência da ação –
eficácia e efeitos processuais

De fato, outra cláusula muito cediça
nesses contratos de parcelamento é aque-
la na qual o devedor concorda em desistir
das ações interpostas contra o crédito ou
qualquer tipo de recurso objetivando con-
testá-lo.

Inclui-se, é óbvio, na esfera de disponi-
bilidade do devedor o fato da desistência
da contestação ou recurso interposto con-
tra o crédito. Em verdade, essa cláusula é
muito mais recomendável do que a mera
confissão de dívidas ou a renúncia a qual-
quer constestação contra o débito, vez que
esta exaure-se em um só ato do devedor,
quando este peticiona ao Juízo desistindo
da ação de embargos ou recurso interposto.

Ao Juízo então cabe apenas, estando
regularmente processado o pedido por
quem de direito (necessidade de procura-
ção específica – art. 38 do CPC), acatar o
pedido, homologando-o (art. 158, par.
único, do CPC), impingindo, conforme
o caso, os honorários advocatícios. É uma
das medidas mais eficazes exigida pelo
credor como forma de resguardar os seus
créditos em Juízo.
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Todavia, vale ressaltar o seguinte: a de-
sistência da ação não subtrai do devedor
o direito material que o mesmo detém
quando contesta o débito, vez que a isso
somente poderia induzir a renúncia ao
direito pleiteado que é causa para extin-
ção do processo com julgamento do méri-
to. Observamos ainda que, em havendo
rescisão do parcelamento e em se tratan-
do de embargos à execução, inviável se
torna a renovação dos mesmos, vez que é
imprescindível a garantia do juízo, a qual
já foi feita por ocasião dos primeiros em-
bargos interpostos dos quais se desistiu.

O Prof. Moacir Amaral Santos, com a
percuciência  e  didat ismo que lhe é
peculiar, explica:

“Na desistência da ação há ape-
nas ato extintivo do processo, não da
pretensão, do direito material do
autor. Este libera o réu de sua sujei-
ção ao juízo e dispensa o juiz de pres-
tar a tutela jurisdicional que lhe fora
pedida. A desistência da ação não
impede que o autor, por outra ação,
suscite decisão sobre sua pretensão.”
(Santos, p.260).

Talvez, porém, a contestação possa ser
manobrada numa outra ação, ou anulató-
ria ou mandado de segurança, mas já com
chances reduzidas de êxito devido ao fato
de que, na execução, já se estaria partindo
para a fase licitatória.

5. Da cláusula de renúncia a qualquer
contestação – efeitos processuais,

constitucionalidade

Outra cláusula de figuração quase
obrigatória nesses contratos de parcela-
mento é aquela que busca restringir o di-
reito de contestar o débito em juízo, con-
substanciando-se geralmente nos dizeres:
“o devedor renuncia a qualquer contesta-
ção quanto ao débito nr. tal.....”. É diferente
da cláusula de desistência da ação, pois
aqui o devedor apenas se compromete,
dentro do acordo feito, a não contestar o
débito, quando na desistência o credor ge-

ralmente exige que o devedor apresente a
petição de desistência já protocolizada.

Vale aqui dizer, antes de começar a di-
gressão, que as ponderações quanto à clá-
usula de confissão de dívida, sobre ser re-
tratável ou não, aplicam-se na mesma me-
dida para com a cláusula da renúncia à
constestação do débito, vez que esta tam-
bém só teria validade enquanto em curso
o acordo estabelecido.

Não é, entretanto, de se concluir afoi-
tamente aqui que o devedor esteja impe-
dido de adentrar os pórticos do Judiciário
para pleitear qualquer coisa, eis que, aí
sim, importaria em supressão do direito
constitucional de acesso ao Judiciário. Tan-
to é assim que, na consideração desta clá-
usula em processo de embargos do deve-
dor ou outra ação contra o crédito execu-
tado, não se deve equivocar na decreta-
ção da impossibilidade jurídica do pedi-
do, mas tão-somente se reconhecer a falta
de interesse processual de agir.

 O devedor, nesses casos, por livre e es-
pontânea vontade, deliberou renunciar a
um direito certo que detinha (contestar o
crédito), em prol de uma renegociação de
sua dívida, vale dizer que lucrou alguma coi-
sa com a renúncia ao direito de interpelar o
débito... Se lucrou, deve arcar, por sua vez,
com o ônus que lhe é imposto, para que
não incorra em locupletamento ilícito ou
desequilíbrio na relação contratual, ferin-
do, até mesmo, o princípio da igualdade
dos contratantes.

Aqui cabe até mesmo traçar um breve
paralelo com o direito de recorrer estipu-
lado no CPC, vez que, como já dito alhu-
res, o direito de recorrer nada mais é do
que o próprio direito de ação já em outra
fase de processsamento, e, assim sendo,
pode-se cotejar os temperamentos que
ambos os institutos sofrem quanto à ad-
missibilidade da renúncia.

Nelson Nery Jr., citado por Nelson Luiz
Pinto, (1999, p. 38) defende a tese da pos-
sibilidade da renúncia prévia ao recurso,
visto que o poder de recorrer é faculdade
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das partes, não se colocando a questão da
duplicidade de graus de jurisdição. O di-
reito de recorrer nasce com a propositura
da ação, e não com a prolação da decisão,
como defendem os doutrinadores da tese
contrária. Entretanto, a renúncia anteci-
pada deve ser interpretada restritivamen-
te (Nery Jr. p. 328-352). Descreve, ainda,
como fatos extintivos do poder de recorrer
a renúncia ao recurso e a aquiescência, en-
quanto os impeditivos do mesmo poder são
a desistência, o reconhecimento jurídico do
pedido e a renúncia ao direito em que se
fundamenta a ação (op. cit. p. 329).

Barbosa Moreira Lima entende que a
renúncia prévia ao recurso é mesmo que
renunciar a um direito que não se tem e, a
rigor, nem sequer se sabe se nascerá (Lima,
p. 340). Ainda faz distinção entre desistên-
cia e renúncia: “Não se confunde a desis-
tência com a renúncia ao recurso: aquela
pressupõe recurso já interposto, nesta, ao
contrário, o renunciante abre previa-
mente do seu direito de impugnar a de-
cisão” (op. cit., p. v/V328).

Ora, é curial que os recursos são nada
mais, nada menos do que verdadeira ex-
tensão do direito de ação e, por isso mes-
mo , emprenha-se de lógica a assertiva de
que o próprio direito de atuar poderia ser
renunciado pelo indivíduo, exclusiva-
mente, é claro, em se tratando de direi-
tos disponíveis como são os de ordem
patrimonial .

Tal é muito comum em novações de dí-
vida, como é o caso, ex vi, do artigo 999 do
Código Civil, importando em confissão da
dívida e a renúncia a qualquer objeção
quanto à sua cobrança posterior.

Aliás, já aqui merecer ver, quando se
está diante de uma execução fiscal, que o
caimento da incidência relativa ao termo
de parcelamento não tem lugar no regu-
lamento do Código do Consumidor, sub-
sunção errônea atribuída por alguns, já
que aqui estamos tratando de relações de
direito público e não de relação de consu-
mo, sendo que alguns arriscam-se a dizer

que o Poder Público estabelece cláusulas
leoninas nestes casos e, portanto, nulas.

O contrato-tipo de adesão pode muito
bem ser utilizado pela Administração Pú-
blica, importando, porém, lembrar que a
natureza do acordo, qualificado pela pre-
sença de ente público num dos pólos, é in-
formada pelos plexos de fatos regulados
pelo direito público, pelo interesse coleti-
vo em si, pela normas cogentes de indis-
ponibilidade do bem público, etc.

Tanto é assim que quem regula os con-
tratos de adesão na relação entre consu-
midor e fabricante/revendedor/fornece-
dor é, com certeza, este último. Porém, já
em se tratando de acordos firmados com
entes estatais e suas autarquias, a norma
de disciplinamento do acordo é feita, em
última análise e necessariamente, pela Lei
e de forma impessoal, já que a Adminis-
tração Pública está inexoravelmente jun-
gida ao princípio da legalidade estrita.

 Sendo assim, descabe dizer que nesses
casos o interesse primordial é só do Poder
Público (INTERESSE PRIMÁRIO DA AD-
MINISTRAÇÃO!), em prejuízo daquele
contribuinte que concordar com o parce-
lamento e suas cláusulas, já que, conside-
rando-se subsunta a matéria à Lei, depre-
ende-se que presente também no estabe-
lecimento das regras está o inescondível
interesse público, interesse esse que, in-
diretamente, também está afeto ao pró-
prio devedor.

Tanto faz admitir-se ou não que o de-
vedor, nesses casos, tivesse apenas o par-
celamento, com a respectiva obrigatorie-
dade de assinar a confissão de dívida,
como opção para participar de licitação
pública ou outro ato previsto em Lei ( li-
vrar o nome do SPC, CADIM, etc.), vez que
tal instituto – o parcelamento aparelhado
com o termo de confissão de dívida e re-
núncia ao seu direito de contestar o débi-
to – apenas existe a título de liberalidade ex-
cepcional do Legislador, vale dizer: trata-se
de norma de caráter excepcional que visa
permitir apenas e tão-somente a prática
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de alguns poucos atos jurídicos, estes, diga-
se de passagem, sempre expressos em Lei.

É excepcional porque a regra é o nor-
mal cumprimento das obrigações (de na-
tureza tributária ou não), conforme já ti-
vemos oportunidade de indicar mais aci-
ma, os dispositivos legais obrigam as par-
tes a cumprir, em primeiro plano, as suas
obrigações da maneira como foram inicial-
mente estabelecidas, seja por meio de um
contrato ou por meio da Lei que instituiu
a exação, em se tratando de tributo.

 O caráter excepcional dessa norma
retira a possibilidade de estender os seus
efeitos para além do previsto estritamen-
te em lei, por exemplo como quando o
Magistrado admite que possa ignorar o
pactuado entre as partes, olvidando-se que
o credor somente admitiu o parcelamento
dos débitos sob a condição de o devedor
renunciar a qualquer constestação con-
tra o mesmo.

A adução do argumento de que a ne-
cessidade imperiosa de participar de lici-
tações ou financiar créditos provenientes
dos cofres públicos, ou praticar outro ato
qualquer que dependa de Certidão Nega-
tiva de Débitos, é que leva o devedor a fir-
mar o contrato nada tem que ver com a
possibilidade ou impossibilidade futura de
contestar o débito. Sentença judicial que
vinculasse a necessidade circunstancial de
parcelar seu débito, acompanhado de to-
das aquelas cláusulas já mencionadas, a
uma ofensa ao direito de acesso ao Poder
Judiciário estaria fazendo tábula rasa do
pacto oficial firmado, bem como do prin-
cípio estrutural que diz que o pactuado
entre as partes deve ser observado (pacta
sunt servanda!).

Normalmente o devedor afirma cate-
goricamente que anuiu ao termo de par-
celamento premido por injunções circuns-
tanciais de mercado. Todavia, como tem
reconhecido o próprio Tribunal Regional
Federal da primeira Região, da confissão
de dívida deflui-se regularmente o deside-
rato do assinante de não mais tergiversar

sobre a mesma, a não ser em comprova-
dos casos de vício da vontade.

Emissor: Tribunal Regional Fede-
ral da 1ª Região

Referência: EMBARGOS IN-
FRINGENTES EM APELAÇÃO CÍ-
VEL N.º 95.01.13009-8/DF  (TRIB)

Relator: EXMO. SR. JUIZ EUSTÁ-
QUIO SILVEIRA

Embargante: INSTITUTO NACI-
ONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Embargados: CORDIAL - CO-
MÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA E OUTRO

Publicado em: 11/09/95Pág.:
590.956

TRIBUTÁRIO. CONFISSÃO DE
DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE TER SIDO
FEITA “SOB PRESSÃO”. PROVA
QUE INCUMBE A QUEM ALEGA.

1. Confessada a dívida, presume-
se a sua existência, se a interessada
não comprovou que o ato foi prati-
cado com vício resultante de erro,
dolo, coação, simulação ou fraude.

2. Embargos acolhidos.
2ª Seção.
Julgamento em 08/08/95
Embargos divergentes acolhidos,

por maioria.
Logo, ao argumento solitário de que a

dívida foi confessada por obra de coação
ou expediente desse jaez deve-se sempre
acompanhar a respectiva demonstração
probatória.

A confissão de dívida e a renúncia a
qualquer tipo de contestação, pois, entram
no rol daqueles direitos do devedor sobre
o qual pode livremente dispor, vez que a
Constituição os assegura no âmbito do
exercício da ampla defesa a ser delimita-
do pelo próprio devedor, em face do prin-
cípio dispositivo, e, além disso, é de lem-
brar-se que outro princípio constitucional
a ser respeitado é o de que ninguém será
obrigado a fazer ou não fazer nada a não
ser que a própria Lei o obrigue.

Assim, cabe ver se na própria Consti-
tuição há dispositivo que obrigue o deve-
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dor a não abrir mão do direito ali mesmo
assegurado. Os direitos realmente indispo-
níveis, como tem consagrado a doutrina,
são aqueles referentes aos direitos trans-
cendentais à norma positivada, ou seja, a
própria vida, a honra, a dignidade hu-
mana e, assim mesmo, não sem algum
temperamento.

Entretanto, a utilização dos meios de
defesa dos seus interesses, principalmen-
te os de ordem patrimonial, em que há
ampla e irrestrita permissão para disposi-
ção, situa-se naquela esfera de análise pri-
vada de conveniência do sujeito.

A pensar-se num possível antagonismo
de princípios constitucionais, entre o aces-
so universal ao Judiciário, o princípio da
legalidade e os direitos relativos à ampla
defesa, seria de lembrar-se a lição magis-
tral de J. J. Gomes Canotilho, para quem
tal fato não é incomum no estudo do di-
reito constitucional e plenamente con-
tornável:

“O facto de a constituição cons-
tituir um sistema aberto de princí-
pios insinua já que podem existir fe-
nômenos de tensão entre os vários
princípios estruturantes ou entre os
restantes princípios constitucionais
gerais e especiais...

Daí o reconhecimento de momen-
tos de tensão ou antagonismo entre
os vários princípios e a necessidade
atrás exposta, de aceitar que os vá-
rios princípios não obedecem, em
caso de conflito, a uma ‘lógica do
tudo ou nada’, antes podem ser ob-
jeto de ponderação e concordância
prática, consoante o seu ‘peso’ e as
circunstâncias do caso.”(Canotilho,
1993, p. 190).

A ponderação sobre a prevalência de
um princípio sobre o outro dá-se caso a
caso, não se aplicando a lógica simplista
do tudo ou nada (ou de que este princípio
exclui aquele...), antes merece o sopesa-
mento de várias circunstâncias especiais
de que se reveste cada caso.

O próprio Autor, em linhas mais a
frente, em sua obra, discorre sobre as
técnicas de interpretação da constitui-
ção e, assim também, de conciliação de
supostas antinomias principiológicas
(op. cit., p. 226 e ss.).

 Para não delongar muito, basta re-
ferirmo-nos que a amplitude do princí-
pio da legalidade (norma de envergadu-
ra muito maior dentro do nosso sistema
jurídico do que qualquer outra), que diz
que ninguém é obrigado a não fazer nada
a não ser que a Lei lhe obrigue, e aquelou-
tro da ampla disposição dos seus bens
patrimoniais do sujeito, no presente caso,
sobrepujariam, à evidência, aquele prin-
cípio do acesso universal ao Judiciário,
segundo se considere:

 1) o princípio da unidade da constitui-
ção que coaduna os diversos dispositivos
constitucionais num verdadeiro exercício
de entendimento sistemático. Aqui é de ver
que, se o acesso universal ao Poder
Judiciário tivesse a latitude que querem
alguns, não poderia, em caso algum, o su-
jeito abrir mão do seu direito de acioná-lo,
consubstanciando um direito intangível
até mesmo por vontade do próprio titular
do direito, o que é um entendimento de-
sarrazoado, pois sabe-se que, em se tratan-
do de direito patrimonial, a disponibili-
dade é ampla, também por força da mes-
ma Constituição.

 2) o princípio da concordância práti-
ca ou harmonização – em que a pondera-
ção do constituinte nem sempre está livre
de carga política (Canotilho, p. 228), vale
dizer: o Legislador optou politicamente em
permitir que o parcelamento fosse admi-
tido apenas por meio da anuência do de-
vedor e por isso mesmo deve essa vonta-
de (direito subjetivo) ser respeitada.

Admite-se então que, havendo rescisão
do parcelamento, no curso de um proces-
so executivo ou em outro processo em que
se debata o crédito, poderá o devedor
opor-se ao direito do credor, sem que este
possa alegar a sua falta de interesse de
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agir, porque aí então a renúncia à contes-
tação do débito, constante como cláusula
do contrato de parcelamento, não mais
vige entre as partes. De fato, assim como
o devedor livremente decidiu outrora dis-
por do seu direito de contestar o crédito,
antes da ação de execução, agora, porém
resolve retomar o seu direito para contes-
tá-lo novamente, sem qualquer impedi-
mento, já que os direitos disponíveis po-
dem ser ignorados ou retomados a qual-
quer tempo.

Finalmente note-se que, no termo de
parcelamento, geralmente consta que a
exigibilidade do crédito fica suspensa du-
rante o cumprimento do acordo de parce-
lamento, não podendo o credor cobrar o
crédito durante a sua vigência. Tem, então,
o credor a obrigação de, na esfera judicial,
requerer a suspensão do feito executivo.

Pois bem, se se admitir que o devedor
poderia violar o termo de parcelamento
(durante sua vigência), porque poderia
contestar o débito, para o qual renunciou
a qualquer oposição, também dever-se-ia
então, pelo princípio da isonomia das par-
tes, e pelo princípio do equilíbrio contra-
tual, admitir que pudesse o credor, ao in-
vés de suspender as execuções, dar conti-
nuidade a elas, mesmo diante do parcela-
mento, o que seria, entretanto, além de
iníquo, absurdo.

 E o pior de tudo é que o argumen-
to do credor seria o mesmo do deve-
dor:  é que não lhe está vedado o re-
curso ao Poder Judiciário!

A propósito, Luciano Amaro explica
sobre a moratória que:

“Se, por exemplo, em razão de ca-
lamidade pública, ou outro motivo
legalmente definido (situação finan-
ceira do sujeito ativo etc.), o prazo
para pagamento é dilatado, o sujei-

to ativo é obrigado a respeitar o pra-
zo adicional e, nesse período, fica
impedido de exercer qualquer ato de
cobrança que pudesse ser lastreado
no inadimplemento do devedor.”
(Amaro, p. 357).

 Por isso tudo, o correto a se dizer é que,
na vigência do acordo, ambas as partes
estão vinculadas pela “lei do contrato”; ao
depois, porém, havendo rescisão contra-
tual, como já dissemos, retornam a seu sta-
tus quo podendo “reinvestirem-se” das
pretensões antagônicas que antes apre-
sentavam: o credor em receber integral-
mente e de imediato o seu crédito e o de-
vedor em discutir o débito em toda a sua
extensão.
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1. Considerações preliminares

O presente trabalho teve origem na
constatação de que existem vários casos
de concessão de isenção tributária no
Brasil que, aparentemente, não encontram
fundamento relevante.

Esse é o caso, por exemplo, da isenção
concedida a serviços de radiodifusão de
sons e imagens por assinatura (TV a cabo).
É, ainda, prática observada na legislação do
ICMS de São Paulo, que contempla al-
gumas isenções para empresas específicas.

Isenções tributárias em face do princípio da
isonomia
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“... a burguesia, cônscia de seu privilégio de
classe, jamais postulou um regime de igualdade
tanto quanto reinvidicara o de liberdade. É que
um regime de igualdade contraria seus interesses
e dá à liberdade sentido material que não se har-
moniza com o domínio de classe em que assenta
a democracia liberal burguesa.” (Silva, 193).

“A igualdade é o mais importante dos
princípios jurídicos e o que oferece a maior difi-
culdade de compreensão ao jurista e ao filósofo
do direito.”(Torres, p. 260).
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Essas isenções, à primeira vista, con-
flitam com o princípio da isonomia, que
impõe tratamento igual a todos os contri-
buintes. É o tema a ser enfrentado, ressal-
vando-se, desde já, que não se cuidou, na
espécie, de uma análise de casos especí-
ficos, mas apenas dos requisitos genéricos
de admissão das isenções tributárias.

2. O conteúdo do princípio da isonomia

2.1. Alcance do princípio

Nas constituições modernas, a igual-
dade, ou isonomia, é princípio fundamen-
tal. No entanto, ocorre de só ser positivada
no seu sentido formal, de igualdade peran-
te a lei, conforme, aliás, começou por fazê-
lo o constituinte brasileiro: Todos são iguais
perante a lei (Constituição de 1988, art. 5º,
caput).

Não obstante, a igualdade formal não
satisfaz. Pelo contrário, o tratamento
igualitário perante a lei é a perfeita justifi-
cativa para o efetivo tratamento não-
isonômico. De fato, a administração,
vinculada à legalidade, concretizará o
comando abstrato da norma. E, se residir
nesse critério posto na lei o cerne da
discriminação, o agente cuidará tão-
somente de, perante a lei, aplicá-lo igualita-
riamente, ou seja, desigualar conforme a lei.

Canotilho (p. 563) lembra que hoje o
princípio da igualdade condensa uma
grande riqueza de conteúdo, mas

“a afirmação – ‘todos os cidadãos
são iguais perante a lei’ – significava,
tradicionalmente, a exigência de
igualdade na aplicação do direito.
Numa fórmula sintética, sistemati-
camente repetida, escrevia Anschütz:
‘as leis devem ser executadas sem
olhar às pessoas’”.

A verdadeira igualdade, porém, não é
aquela obtida pela aplicação da lei igual-
mente entre os homens. Só há efetiva
igualdade quando a própria lei observa,
na escolha dos critérios de discrímen,
elementos que encontrem fundamento em

valores pertinentes ao objetivo da norma
e compatíveis com aqueles acolhidos pela
Constituição. Trata-se, assim, de haver
uma igualdade na lei.

“Ser igual perante a lei não sig-
nifica apenas aplicação igual da lei.
A lei, ela própria, deve tratar por
igual todos os cidadãos. O princípio
da igualdade dirige-se ao próprio le-
gislador, vinculando-o à criação de
um direito igual para todos os cida-
dãos.” (Canotilho, p. 563).

Com efeito, de que adianta a aplicação
isonômica da lei, se é a própria lei que
distingue onde não poderia?

No Brasil, apesar de o art. 5º, caput, da
Constituição iniciar por determinar uma
igualdade perante a lei, o Constituinte
inseriu esse valor isonômico  em diversos
outros dispositivos, em contextos que não
deixam dúvidas quanto à obrigação de ser
observado na formulação da lei. É assim
que o preâmbulo registra ser o Estado
brasileiro constituído sob o valor supremo
da igualdade, ao lado da liberdade, segu-
rança, bem-estar, desenvolvimento e justiça.

É, ademais, objetivo da nossa República
a redução das desigualdades sociais e
regionais, bem como a promoção de todos
sem preconceitos ou discriminações (art.
3º, III e IV).

O próprio caput do art. 5º, após deter-
minar que “todos são iguais perante a lei”,
garante aos brasileiros e estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do
direito à igualdade. Não se trata aqui de
apenas ser tratado igualmente perante a
norma, mas sim de um direito à igualdade
que precede à norma.

José Afonso da Silva adverte que, no
Brasil, ao contrário do estrangeiro, a
doutrina e a jurisprudência já antes da
Constituição de 1988 não distinguiam a
igualdade perante a lei da igualdade na lei:

“Entre nós, essa distinção é des-
necessária, porque a doutrina como
a jurisprudência já firmaram, há
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muito, a orientação de que a igual-
dade perante a lei tem sentido que,
no estrangeiro, se dá à expressão
igualdade na lei, ou seja: o princípio
tem como destinatários tanto o legis-
lador como os aplicadores da lei.”
(Silva, p. 197).

O mestre paulista registra, ainda, com
espeque em Francisco Campos, que:

“o legislador é o destinatário prin-
cipal do princípio, pois se ele pudesse
criar normas distintivas de pessoas,
coisas ou fatos, que devessem ser
tratados com igualdade, o manda-
mento constitucional se tornaria
inteiramente inútil, concluindo que,
nos sistemas constitucionais do tipo
do nosso não cabe dúvida quanto ao
principal destinatário do princípio
constitucional de igualdade perante
a lei. O mandamento da Consti-
tuição se dirige particularmente ao
legislador e, efetivamente, somente
ele poderá ser destinatário útil de tal
mandamento”. (Silva, p. 197).

Não há, pois, dúvidas sobre o alcance
do princípio da isonomia no Brasil: ele
abrange tanto o processo de criação e insti-
tuição das normas como o de aplicação.
Ou, como prefere Celso Antônio Bandeira
de Mello:

“... o alcance do princípio não se
restringe a nivelar os cidadãos
diante da norma legal posta, mas que
a própria lei não pode ser editada em
desconformidade com a isonomia”.
(Mello, p. 9).

O próprio Supremo Tribunal Federal
registra a existência de conteúdo material
no princípio, que, inclusive, implica a
inconstitucionalidade da norma infra-
constitucional dele inobservadora:

“O princípio da isonomia, que se
reveste de auto-aplicabilidade, não
é – enquanto postulado fundamental
de nossa ordem político-jurídica –
suscetível de regulamentação ou de
complementação normativa.

Esse princípio – cuja observância
vincula, incondicionalmente, todas
as manifestações do Poder Público –
deve ser considerado, em sua pre-
cípua função de obstar discrimina-
ções e de extinguir privilégios (RDA
55/114), sob duplo aspecto: (a) o da
igualdade na lei e (b) o da igualdade
perante a lei. A igualdade na lei – que
opera numa fase de generalidade
puramente abstrata – constitui
exigência destinada ao legislador
que, no processo de sua formação,
nela não poderá incluir fatores de
discriminação, responsáveis pela
ruptura da ordem isonômica. A
igualdade perante a lei, contudo,
pressupondo lei já elaborada, traduz
imposição destinada aos demais
poderes estatais, que, na aplicação
da norma legal, não poderão subor-
diná-la a critérios que ensejem tra-
tamento seletivo ou discriminatório.

A eventual inobservância desse
postulado pelo legislador imporá ao
ato estatal por ele elaborado e pro-
duzido a eiva de inconstitucio-
nalidade” 1.

Nesse sentido, aliás, já era a advertên-
cia de Rui Barbosa:

“A regra da igualdade não con-
siste senão em quinhoar desigual-
mente aos desiguais, na medida em
que se desigualam. Nesta desigual-
dade social, proporcionada à desi-
gualdade natural, é que se acha a
verdadeira lei da igualdade. O mais
são desvarios da inveja, do orgulho,
ou da loucura. Tratar com desigual-
dade a iguais, ou a desiguais com igual-
dade, seria desigualdade flagrante, e
não igualdade real”. (Barbosa, p. 55)

2.2. A identificação dos equivalentes para
fins de desigualação

Firmado o entendimento de que a
isonomia opera principalmente na cons-
trução da norma jurídica abstrata, depara-
se o intérprete com a maior dificuldade na
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aplicação do princípio, que consiste em
separar os critérios legítimos de diferen-
ciação dos elementos de discriminação
odiosa.

Ricardo Lobo Torres é de opinião de
que a primeira dificuldade resulta da
impossibilidade de polarizar os valores
igualdade e desigualdade, pois...

“Enquanto nos outros valores
(justiça, segurança, liberdade) a
polaridade significa o momento da
sua negação (injustiça, insegurança,
falta de liberdade), na igualdade o
seu oposto não a nega, senão que
muitas vezes a afirma. Aí está o
paradoxo da igualdade.” (Torres,
p. 261).

De fato, o princípio da igualdade impõe
que, muitas vezes, se desiguale para que
se o observe. Ao contrário, aplicar um
tratamento igualitário quando se deveria
desigualar é, também, antiisonômico.

Mas não é só, quando se está diante de
situações não-equivalentes impositivas de
desigualação, a isonomia só será alcançada
se o tratamento desigual for proporcional
ao desnível das situações.

Buscando-se, pois, a essência do prin-
cípio, pode-se formular a seguinte regra:

(a) situações realmente iguais obrigam
a um tratamento isonômico direto;

(b) situações realmente distintas obri-
gam a um tratamento desigual, como
instrumento  de isonomia;

(c) o tratamento desigual, no entanto,
deverá ser proporcional às diferenças cuja
anulação se pretende e, ainda, compatível
com a natureza da situação que se deseja
igualar.

O cerne da questão, portanto, reside,
em primeiro lugar, em identificar situações
equivalentes. Constatando-se a igualdade
da situação, a questão está resolvida, pois
bastará o tratamento equivalente.

No entanto, caso sejam identificadas
situações distintas, surgirão um segundo
e terceiro problemas: qual deve ser o
critério para a distinção das situações e em

que proporção devem ser desigualados os
tratamentos?

 Canotilho registra que, para resposta
dessa questão, o princípio da proibição do
arbítrio funciona como um limite, mas não
a soluciona por inteiro:

“A fórmula ‘o igual deve ser
tratado igualmente e o desigual
desigualmente’ não contém o critério
material de um juízo de valor sobre
a relação de igualdade (ou desigual-
dade). A questão pode colocar-se
nestes termos: o que é que nos leva a
afirmar que uma lei trata dois indi-
víduos de forma igualmente justa?
Qual o critério de valoração para a
relação de igualdade?

Uma possível resposta, sufragada
em algumas sentenças do Tribunal
Constitucional, reconduz-se à proi-
bição geral do arbítrio: existe obser-
vância da igualdade quando indi-
víduos ou situações iguais não são
arbitrariamente (proibição do arbí-
trio) tratados como desiguais. Por
outras palavras: o princípio da igual-
dade é violado quando a desigual-
dade de tratamento surge como
arbitrária. O arbítrio da desigual-
dade seria condição necessária e
suficiente da violação do princípio
da igualdade. Embora ainda hoje
seja corrente a associação do princí-
pio da igualdade com o princípio da
proibição do arbítrio, este princípio,
como simples princípio de limite, será
também insuficiente se não trans-
portar já, no seu enunciado norma-
tivo-material, critérios possibili-
tadores da valoração das relações de
igualdade ou desigualdade. Esta a
justificação de o princípio da proi-
bição do arbítrio andar sempre
ligado a um critério material objec-
tivo. Este costuma ser sintetizado da
forma seguinte: existe uma violação
arbitrária da igualdade jurídica
quando a disciplina jurídica não se
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basear num: (i) fundamento sério;
(ii)  não tiver um sentido legítimo;
(iii) estabelecer diferenciação jurí-
dica sem fundamento razoável “.
(Canotilho, p. 565).

Fixa, portanto, o mestre lusitano cri-
térios para detectar a arbitrariedade e, em
conseqüência, a desigualdade, consistente
na falta de fundamento sério, legítimo e
razoável. Mais adiante, todavia, salienta
que a razoabilidade não funciona apenas
como um critério negativo, devendo atuar
também na análise da natureza, do peso,
dos fundamentos ou motivos justificadores
de soluções diferenciadas.

Ricardo Lobo Torres trabalha o prin-
cípio da igualdade por um prisma apenas
de vedação à desigualdade. Para tanto,
utiliza o critério da razoabilidade, en-
quanto não-arbitrariedade, para iden-
tificar situações iguais:

“Só a razoabilidade na escolha do
legislador é que pode afastar a arbitra-
riedade em que radica a desigualdade.
O Tribunal Constitucional alemão
estabeleceu alguns princípios para
detectar a desigualdade: antes, na
década de 50, aderira ao critério
material, influenciado por Leibholz,
afirmando que ‘a regra da igualdade
é ferida quando não se encontra um
fundamento racional, material ou
derivado da natureza das coisas
(Natur der Sache) para a diferen-
ciação ou igualação da lei’, ou,
recentemente, na década de 80,
desenvolveu a argumentação apeli-
dada de novo formalismo (neue
Formal), baseada em comparação
intersubjetiva, dizendo que a norma
constitucional que prevê a igualdade
de todos perante a lei é desrespeitada
‘quando um grupo de destinatários
da norma (eine Gruppe von Norma-
dressaten ) em comparação com
outro grupo de destinatários seja
tratado de modo diferente, apesar de
inexistir diferença de qualquer

qualidade ou peso (von solcher Art
und solchem Gewicicht), que justifi-
que o tratamento desigual’. O cons-
titucionalismo americano vem afir-
mando que a igualdade que penetra
nas cláusulas dos privileges and
immunitties equal protection, due
process, domrante commerce e eminent
domain repele as ‘nuas preferências’
(naked preferences), isto é, as prefe-
rências destituídas de razão ou de
fundamento nos direitos individuais.

O princípio constitucional da igual-
dade, por conseguinte, significa sobre-
tudo proibição de arbitrariedade, de
excesso ou de desproporcionalidade
(= não-razoabilidade). (Torres, p. 263-
264).

De fato, a identificação de uma arbi-
trariedade por si só alerta para a existên-
cia de algo antijurídico. No entanto, a
definição da igualdade apenas por um
conceito negativo não atende ao reclamo
de uma conceituação precisa, assim como
ocorre com a remessa dos limites de
detecção da desigualdade a um critério de
razoabilidade somente.

Buscando critérios claros para a fun-
damentação da desigualação isonômica,
entendemos, antes de tudo, que ela deverá
decorrer de fundamentos constitucionais.
Em outras palavras, a desigualdade há de
ser compatível com os valores constitucio-
nais. Sem respaldo constitucional, não se
tratará de desigualação como instrumen-
to de isonomia, mas sim de discriminação.

Celso Antônio Bandeira de Melo já
assim dissera:

“36. O último elemento encarece
a circunstância de que não é qual-
quer diferença, conquanto real e
logicamente explicável, que possui
suficiência para discriminações
legais. Não basta, pois, poder-se
estabelecer racionalmente um nexo
entre a diferença e um conseqüente
diferençado. Requer-se, demais disso,
que o vínculo demonstrável seja cons-
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titucionalmente pertinente. É dizer: as
vantagens calçadas em alguma peculia-
ridade distintiva hão de ser conferidas
prestigiando situações conotadas
positivamente ou, quando menos,
compatíveis com os interesses acolhidos
no sistema constitucional.

37. Reversamente, não podem ser
colocadas em desvantagens pela lei
situações a que o sistema constitu-
cional empresta conotação positiva.

Deveras, a lei não pode atribuir
efeitos valorativos, ou depreciativos,
a critério especificador, em descon-
formidade ou contradição com os
valores transfundidos no sistema
constitucional ou nos padrões ético-
sociais acolhidos neste ordenamento.
Neste sentido se há de entender a
precitada lição de Pimenta Bueno
segundo a qual ‘qualquer especiali-
dade ou prerrogativa que não for
fundada só e unicamente em uma razão
muito valiosa do bem público será uma
injustiça e poderá ser uma tirania’.”
(Mello, p. 42).

Destarte, o ponto central para a desi-
gualação fundada na isonomia é a adequa-
da fundamentação do elemento de discrí-
men, de modo a que seja compatível com
o sistema constitucional.

Não basta, no entanto, seja o funda-
mento adequado, importa também seja a
desigualação manipulada de maneira
proporcional, sob pena de, ao pretexto de
distinção na lei para igualar materialmente,
terminar criando-se uma nova situação
antiisonômica, só que invertida.

Impõe-se aí o manejo das desigualdades
com atenção ao princípio da proporciona-
lidade, assim definido pelo Tribunal
Constitucional alemão:

“O meio empregado pelo legislador
deve ser adequado e necessário para
alcançar o objetivo procurado. O meio é
adequado quando com seu auxílio se pode
alcançar o resultado desejado; é neces-
sário, quando o legislador não poderia ter

escolhido um outro meio, igualmente
eficaz, mas que não limitasse ou limitasse
da maneira menos sensível o direito
fundamental”. (Bonavides, p. 372).

Finalmente, deve haver na desigua-
lação uma pertinência lógica entre o
elemento de discrímen e o bem jurídico que
se pretende aplicado igualmente aos
destinatários da norma.

“Então, no que atina ao ponto
central da matéria abordada procede
afirmar é agredida a igualdade
quando o fator diferencial adotado
para qualificar os atingidos pela
regra não guarda relação de perti-
nência lógica com a inclusão ou
exclusão no benefício deferido ou
com a inserção ou arredamento do
gravame imposto.

Cabe, por isso mesmo, quanto a
este aspecto, concluir: o critério
especificador escolhido pela lei, a fim
de circunscrever os atingidos por
uma situação jurídica – a dizer: o
fato de discriminação – pode ser
qualquer elemento radicado neles;
todavia, necessita, inarredavelmente,
guardar relação de pertinência
lógica com a diferenciação que dele
resulta. Em outras palavras: a discri-
minação não pode ser gratuita ou
fortuita. Impende que exista uma
adequação racional entre o trata-
mentos diferenciado construído e a
razão diferencial que lhe serviu de
supedâneo. Segue-se que, se o fator
diferencial não guardar conexão
lógica com a disparidade de trata-
mentos jurídicos dispensados, a dis-
tinção estabelecida afronta o princí-
pio da isonomia”. (Mello, p. 38-39).

Pode-se concluir, portanto, que a
isonomia material é assegurada por meio
de critérios de desigualação fixados na
norma e que:

(a) encontrem fundamento com-
patível com os valores postos no
sistema constitucional;
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(b) guardem pertinência lógica
entre as situações identificadas
como desiguais e o bem jurídico que
se pretende aplicado isonomica-
mente aos destinatários da norma;

(c) sejam manejados razoável e
proporcionalmente em face das
situações que se pretende desigualar
e do fim da desigualação. Ou seja, o
tratamento atribuído às situações
não pode, a pretexto de igualar,
acabar por criar uma nova situação
antiisonômica.

É interessante notar que não se situa a
razoabilidade no fundamento da desigua-
lação. Pelo contrário, o fundamento deve
estar solidamente justificado em valores
constitucionais. A razoabilidade, na
verdade, opera no último momento,
concernente à definição da intensidade na
conferência do tratamento desigual. A
razoabilidade diz respeito, portanto, à
intensidade da diferenciação, e não ao seu
motivo.

De qualquer forma, é importante frisar
que a isonomia revela duas faces: a
primeira, negativa, implica a vedação da
arbitrariedade; a segunda, positiva, não se
contenta com a isonomia formal e exige que
se desiguale situações distintas, mediante
critérios razoáveis e proporcionais, como
meio de alcançar a igualdade real.

3. Isonomia no sistema tributário nacional
O princípio da isonomia é geral e

constitui direito fundamental. Dessa
forma, encontra expressão em todos os
ramos do direito, inclusive no Direito
Tributário.

Diversos são os preceitos constitucio-
nais impregnados por esse princípio no
campo tributário, podendo-se citar o
disposto no artigo 151, pelo qual veda-se
à União instituir tributo não-uniforme em
todo o território nacional ou que implique
distinção ou preferência em relação a
Estado, ao Distrito Federal ou a Município,
em detrimento de outro, salvo no caso de

incentivos fiscais destinados a promover
o equilíbrio do desenvolvimento sócio-eco-
nômico entre as diferentes regiões do País.

Também o artigo 152, ao proibir os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios
de estabelecerem diferença tributária
entre bens e serviços em razão de sua
procedência ou destino.

E, ainda, o artigo 153, § 2º, inciso I,
estipulando seja o Imposto sobre a Renda
geral, universal e progressivo, e os artigos
153, § 3º, e 155, § 2º, inciso III, ao exigir
e autorizar, respectivamente, para o
Imposto sobre Produtos Industrializados
– IPI e para o Imposto sobre a Circulação
de Mercadorias e Serviços – ICMS, a
observância da seletividade, enquanto
critério de desigualação do encargo tribu-
tário a partir de uma presunção de renda
em face da natureza do consumo.

Todas essas normas são corolários do
princípio da igualdade em sede tributária.
No entanto, o princípio da isonomia é
postulado geral, expressamente consa-
grado mediante uma regra de limitação ao
poder de tributar e uma de imposição de
gradação dos encargos segundo a capaci-
dade econômica.

 O artigo 150, inciso II, é tido pela
doutrina como o princípio da isonomia
tributária propriamente dito e está vazado
nos seguintes termos:

“Art. 150.  Sem prejuízo de outras
garantias asseguradas ao contri-
buinte, é vedado à União, aos Es-
tados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:

II – instituir tratamento desigual
entre os contribuintes que se encon-
trem em situação equivalente, proi-
bida qualquer distinção em razão de
ocupação profissional ou função por
eles exercida, independentemente
da denominação jurídica dos rendi-
mentos, títulos ou direitos;”

Esse dispositivo representa, todavia,
apenas uma face da isonomia, consistente
na vedação do arbítrio.
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Isso porque somente com a conjugação
desse preceito com o do artigo 145, § 2º –
que consagra o princípio da capacidade
contributiva, segundo o qual “os impos-
tos serão graduados segundo a capacidade
econômica do contribuinte” –, é que se tem
a norma da isonomia real.

De fato, o preceito do artigo 150, inciso
II, por si só, é representação expressa da
igualdade material, vedando a instituição
na lei de tratamentos desiguais entre
contribuintes na mesma situação. Apenas
esse dispositivo deixaria em aberto, no
entanto, a possibilidade de tratamento
igual a contribuintes que se encontrem em
situações desiguais.

Incide, nesse ponto, o princípio da
capacidade contributiva, para tornar claro
que a norma da isonomia tributária exige
o tratamento desigual dos contribuintes
que, com base em um critério de capaci-
dade econômica, estejam em situações
distintas.

A norma da isonomia em matéria
tributária, destarte, é composta de dois
preceitos: o do artigo 150, inciso II, de
conteúdo negativo, fixando a isonomia-
vedação do arbítrio; e o do artigo 145, § 2º,
de conteúdo positivo, exigindo a isonomia-
-capacidade contributiva.

 A Constituição, portanto, fixou como
elemento principal de discrímen para a
isonomia tributária a capacidade eco-
nômica dos cidadãos. Assim, a sociedade
deve repartir os encargos do Estado
proporcionalmente às possibilidades
econômicas de cada um.

É verdade, porém, que a igualdade
tributária com base em elementos de
capacidade contributiva não é facilmente
aplicável a todos os tributos. Por esse
motivo, a Constituição admite que taxas,
contribuições de melhoria, empréstimos
compulsórios, contribuições sociais, con-
tribuições de intervenção no domínio
econômico e contribuições de interesse de
categorias profissionais e econômicas
relevem essa norma, pois são tributos que

consideram mais diretamente outros
valores, especialmente o da contrapres-
tação e o do interesse econômico das cate-
gorias e do Estado.

A isonomia, para esses casos, atuará
mais fortemente na vertente ‘vedação do
arbítrio’, relativizando-se a isonomia-
capacidade contributiva. Note-se, todavia,
que não se trata de simplesmente afastar
a capacidade contributiva, mas de com-
patibilizá-la com outros valores.

Assim, a instituição de taxas e contri-
buições de melhoria poderá ser influen-
ciada por critérios relacionados com a
natureza que possuem de tributo contra-
prestacional. As contribuições de inter-
venção no domínio econômico sofrerão
influxo da finalidade de instrumento
governamental de atuação naquele seg-
mento econômico específico. E assim por
diante.

Mas, de qualquer forma, havendo
possibilidade de conciliação das peculiari-
dades desses tributos com a isonomia na
distribuição dos encargos, não temos
dúvida em afirmar que a lei deve graduar o
tributo em face das possibilidades eco-
nômicas do contribuinte.

Em matéria de impostos, todavia, a
isonomia na vertente capacidade eco-
nômica é imperativo inafastável, exceto
naqueles casos em que a natureza do
tributo não permita.

Nesse particular, e adotando-se a
classificação dos impostos em pessoais e
reais, os impostos pessoais sempre per-
mitem e, por conseguinte, atraem insupe-
ravelmente a graduação segundo a capa-
cidade econômica.

Em se tratando de impostos reais,
todavia, algumas observações são neces-
sárias. De fato, até concordamos que
algumas vezes eles não permitem a gra-
duação segundo a capacidade econômica.
No entanto, não se trata de regra geral,
como aparentemente fez crer o Supremo
Tribunal Federal2, pois o bem tributado
pode ser um forte indicador de riqueza.
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Corolário dessa constatação é a própria
seletividade do IPI e do ICMS, que, aliás,
vem-se aplicando, apesar da falta de
previsão constitucional, ao ISS e, de forma
compatibilizada com as suas peculiari-
dades extrafiscais, também ao Imposto de
Importação e ao Imposto de Exportação.

Nesse sentido, inclusive, não identifi-
camos óbices à progressividade, devida-
mente fundamentada em critérios de
capacidade econômica, no imposto sobre
a propriedade de veículos automotores ou
de transmissão inter vivos de bens imóveis.

Podemos, portanto, afirmar que o
artigo 150, inciso II traz a isonomia como
um limite negativo, de vedação de dis-
criminação, de distinções arbitrárias: si-
tuações iguais não podem ser tratadas
diferentemente.

Já o princípio da capacidade contri-
butiva traz um conteúdo positivo, de
imposição de um tratamento diferente a
quem se encontre em situação econômica
desigual.

É a articulação, o cotejo dessas duas
normas, com as ressalvas antes expostas,
que faz o Sistema Tributário Nacional ter
como um dos seus principais pilares a
isonomia material.

Nesse particular, também a opinião de
José Afonso da Silva:

“O princípio da igualdade tribu-
tária relaciona-se com a justiça
distributiva em matéria fiscal. Diz
respeito à repartição do ônus fiscal
do modo mais justo possível. Fora
disso a igualdade será puramente
formal. Diversas teorias foram cons-
truídas para explicar o princípio,
divididas em subjetivas e objetivas.

As teorias subjetivas compre-
endem duas vertentes: a do princípio
do benefício e a do princípio do sacri-
fício igual. O primeiro significa que
a cargo dos impostos deve ser dis-
tribuída entre os indivíduos de
acordo com os benefícios que desfru-
tam da atividade governamental:

conduz à exigência da tributação
proporcional à propriedade ou à
renda; propicia, em verdade, situa-
ções de real injustiça, na medida em
que agrava ou apenas mantém as
desigualdades existentes. O prin-
cípio do sacrifício ou do custo implica
que, sempre que o governo incorre
em custos em favor de indivíduos
particulares, esses custos devem ser
suportados por eles. (...) Esse critério
de sacrifício igual redunda, na
verdade, numa injustiça, porque,
numa sociedade dividida em clas-
ses, não é certo que todos se bene-
ficiem igualmente das atividades
governamentais.

As teorias objetivas convergem
para o princípio da capacidade contri-
butiva, expressamente adotada pela
Constituição (art. 145, § 1º), segundo
o qual a carga tributária deve ser
distribuída na medida da capacidade
econômica dos contribuintes...

Não basta, pois, a regra de isono-
mia estabelecida no caput do art. 5º,
para concluir que a igualdade pe-
rante a tributação está garantida. O
constituinte teve consciência de sua
insuficiência, tanto que estabeleceu
que é vedado instituir tratamento
desigual entre contribuintes que se
encontrem em situação equivalente,
proibida qualquer distinção em razão
de ocupação profissional ou função por
eles exercida, independentemente da
denominação jurídica dos rendimentos,
títulos ou direitos (art. 150, II). Mas
também consagrou a regra pela
qual, sempre que possível, os impostos
terão caráter pessoal e serão graduados
segundo a capacidade econômica dos
contribuintes (art. 145, § 1º). É o
princípio que busca a justiça fiscal
na distribuição do ônus fiscal na
capacidade contributiva dos contri-
buintes, já discutido antes. Aparen-
temente as duas regras se chocam. Uma
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veda tratamento desigual; outra o
autoriza. Mas em verdade ambas se
conjugam na tentativa de concretizar
a justiça tributária. A graduação,
segundo a capacidade econômica e
personalização do imposto, permite
agrupar os contribuintes em classes,
possibilitando tratamento tributário
diversificado por classes sociais, e,
dentro de cada uma, que constituem
situações equivalentes, atua o princípio
da igualdade”. (Silva, p. 201-203).

4. A isonomia tributária em face das
isenções fiscais

A isonomia tributária é corolário do
princípio da igualdade perante os encargos
do Estado. Isso significa que todos devem
igualmente contribuir com o Estado, seja
financiando a sua atuação, seja suportando
os ônus decorrentes das suas atividades.

Nesse sentido, registra Canotilho:
“Uma outra manifestação do

princípio da igualdade é a que os
autores designam por igualdade
perante os encargos públicos (égalité
devant les charges publiques, Lasten-
gleichheit). O seu sentido tendencial
é o seguinte: (1) os encargos públicos
(impostos, restrições ao direito de
propriedade) devem ser repartidos
de forma igual pelos cidadãos; (2) no
caso de existir um sacrifício especial
de um indivíduo ou grupo de indi-
víduos justificado por razões de
interesse público, deverá reconhecer-
se uma indemnização ou compensa-
ção aos indivíduos particularmente
sacrificados”. (Canotilho, p. 568)

Os tributos – enquanto fonte de receita
derivada do Estado – devem, portanto, ser
distribuídos isonomicamente entre os
cidadãos, especialmente por meio da uni-
versalidade e da graduação conforme a
capacidade econômica.

Essa tarefa foi inicialmente cumprida
pelo próprio constituinte, na medida em
que distribuiu os impostos entre as várias

bases imponíveis que expressam capaci-
dade econômica, notadamente as rendas,
o patrimônio e o consumo.

Mas, como fica ao legislador comple-
mentar e ordinário a definição das hipó-
teses de incidência de cada um dos tribu-
tos, opera o princípio da isonomia (via
vedação de tratamento arbitrário do
art. 150, II, e via capacidade contributiva
do art. 145, § 2º) como limitador e ao
mesmo tempo orientador dessa atividade.
Vale dizer, o legislador fica adstrito à
igualdade-vedação de arbítrio e à igual-
dade-capacidade contributiva na definição
das hipóteses de incidência e na instituição
dos tributos.

Logo, o legislador não é livre para
desigualar contribuintes com capacidades
econômicas equivalentes ou igualar con-
tribuintes com capacidades distintas,
exceto quando a própria natureza do
tributo não o permita (hipótese em que
opera plenamente apenas a isonomia-
vedação do arbítrio, mas não a isonomia-
capacidade contributiva).

Ora, é justamente nesse contexto que
são recebidas as isenções tributárias. A
isenção, como se sabe – e indiferentemente
da natureza jurídica que se lhe atribua –,
implica renúncia pelo Estado à receita de
determinado tributo. Trata-se, pois, de
uma exceção à regra da universalidade na
tributação, corolário da igualdade.

Ao conceder uma isenção, total ou
parcial, o Estado abre mão de recursos
públicos em favor de um particular ou
um grupo de indivíduos. É o mesmo que
uma subvenção, só que, ao invés de
influir nas  despesas, acarreta uma re-
dução das receitas.

Não é a toa, aliás, que o constituinte
determinou o mesmo tratamento orça-
mentário à subvenção e à isenção, ao
dispor no parágrafo 6º do art. 165 que o
projeto de lei orçamentária deve ser acom-
panhado de demonstrativo do efeito,
sobre as receitas e despesas, decorrentes
de isenções, anistias, remissões, subsídios
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e outros benefícios tributários, financeiros
e creditícios.

Sempre que se concede a uma pessoa ou a
um grupo de pessoas benefício fiscal, o ônus
do tributo não pago é assumido pelo restante
da sociedade. Todos os demais contribuintes
deverão, pois, pagar tributos mais elevados
para compensar o que deixou de ser arreca-
dado em função de isenção concedida.

E, se o benefício não encontrar sólido
fundamento, que justifique adequadamente
essa desigualação, o Estado estará discri-
minando todos os demais cidadãos.

A regra, portanto, é que a concessão de
isenção atenta contra a igualdade e, com isso,
afronta a Constituição. No entanto, se ela for
fruto da ponderação de outros valores cons-
titucionais, será admitida, sobrepondo-se à
isonomia tributária fundamentada na divisão
dos encargos do Estado conforme a capacidade
econômica. É o caso, por exemplo, da
isenção concedida com o intuito de incen-
tivar o desenvolvimento regional, ou seja,
no contexto de redução das desigualdades
regionais (art. 3º, III, da Constituição).

Logo, somente quando admitida pela
própria Constituição, como instrumento
de preservação ou promoção de valores
por ela positivados, será tolerável a
isenção.

Lapidar, nesse particular, a assertiva de
Ricardo Lobo Torres:

“O Estado ofende a liberdade
relativa do cidadão e o princípio da
isonomia quando cria, na via legis-
lativa, administrativa ou judicial,
desigualdades fiscais infundadas,
através dos privilégios odiosos ou das
discriminações” (Torres, p. 276).

 5. Isenções fundamentadas e isenções
odiosas: critérios para identificação

A princípio não se admitem isenções,
pois, como visto, elas atentam à igualdade
tributária, em especial nas vertentes da
universalidade e da graduação dos tributos
segundo a capacidade econômica. No
entanto, caso sejam fundamentadas em

valores consagrados constitucionalmente,
podem ser admitidas, enquanto fruto da
ponderação de vários valores situados no
mesmo plano (o constitucional).

Logo, fora das hipóteses de consagra-
ção no plano fiscal de direitos ou interesses
abraçados constitucionalmente, toda
isenção será um privilégio odioso, repelido
pelo nosso sistema jurídico.

Ricardo Lobo Torres pondera que:
“A odiosidade do privilégio,

como qualquer desigualdade in-
constitucional, decorre da falta de
razoabilidade para a sua concessão.
Se o privilégio não atender ao ideal
da justiça, se se afastar do funda-
mento ético, se discriminar entre
pessoas iguais ou se igualar pessoas
desiguais, se for excessivo, se desres-
peitar os princípios constitucionais
da tributação será considerado
odioso.” (Torres, p. 288).

 Com efeito, na concessão de isenção se
opera uma desigualação na distribuição
dos encargos do Estado, fundada não
necessariamente no princípio da capaci-
dade econômica. O elemento de discrímen
para a concessão do benefício fiscal reside,
normalmente, em outros valores.

Ou seja, enquanto a aplicação do
preceito genérico da isonomia tributária
impõe a adoção da capacidade econômica
como elemento de discrímen, na concessão
de isenção o cerne da desigualação dá
relevo a outros valores constitucionais.

Pode-se, dessa forma, fixar os seguintes
critérios para a identificação da juridici-
dade da isenção: (a) ter fundamento na
proteção de um valor econômico ou social
consagrado constitucionalmente; (b)
haver pertinência lógica entre o seu
fundamento e os elementos que atinge na
obrigação tributária; (c) ser concedida por
meio de mecanismos razoáveis e em
valores proporcionais ao fim buscado.

(a) Fundamento em um valor econômico
ou social consagrado constitucionalmente

Com efeito, sendo a igualdade um prin-
cípio fundamental, somente mediante a
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influência de outros princípios constitu-
cionais poderá ser mitigada a sua aplica-
ção. Em outras palavras, é o cotejamento
dos valores constitucionais que sinaliza
quem, quando e em quais situações podem
receber tratamento de desoneração tribu-
tária – por meio da isenção.

Isso porque, como demonstrado, o
valor capacidade contributiva é a base da
igualdade material tributária. A priori,
portanto, é ela que define as situações
equivalentes e norteia as desigualações,
enquanto instrumento de isonomia tribu-
tária. No entanto, a igualdade-capacidade
contributiva poderá sofrer interação com
outros valores, não só econômicos como
sociais, postos também no plano consti-
tucional, passíveis de serem alcançados
por meio de um tratamento tributário
diferenciado.

Exemplificativamente, seguem alguns
preceitos constitucionais indicativos de
valores justificadores do afastamento ou
da mitigação da capacidade contributiva
como elemento de discrímen na fixação da
carga tributária e que, desse modo, pode-
riam fundamentar a concessão de isenções:

• a proteção ao mínimo existencial, que,
apesar de também ser alcançada por meio
do princípio da capacidade contributiva,
antecede qualquer consideração sobre a
existência dessa capacidade. É corolário de
um dos fundamentos do Estado brasileiro:
a dignidade da pessoa humana (artigos 1º,
III, e 3º, III). Os impostos diretos colocam
em risco essa proteção, quando incidem
indiscriminadamente sobre produtos
integrantes do rol necessário à subsistência
(ex.: arroz, feijão). No mesmo vício incor-
rem tributos, como a CPMF, que alcança
todos os cidadãos indistintamente, inclu-
sive nos seus rendimentos mínimos. Para
esses casos, aliás, o legislador deve ou
instituir uma isenção ou criar instru-
mentos de compensação (v.g., compensar
o encargo da CPMF com aumento do
salário mínimo);

• a redução das desigualdades sociais
(art. 3º, III), inclusive como instrumen-

to acessório nas ‘ações afirmativas’,
propiciando facilidade de acesso a
bens e serviços públicos (imagina-se,
aqui, v.g., a isenção de custas judiciais
para facilidade no acesso à Justiça a
determinados grupos sociais usual-
mente discriminados, como os quilom-
bolas);

• a redução das desigualdades regio-
nais, mediante incentivo ao desenvol-
vimento regional (art. 3º , III, art. 43,
§ 2º, III, e art. 151, I), tais como os
concedidos a empresas instaladas na
área da SUDENE;

• os direitos sociais, notadamente a
educação, a saúde, o trabalho, o lazer,
a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância e
a assistência aos desamparados (art. 6º).
É o caso das isenções de imposto sobre
a renda concedidas a portadores de
algumas doenças crônicas (AIDS,
cardiopatias, ...) ou a quem realiza
doações a instituições de amparo às
crianças e adolescentes;

• o incentivo ao pleno emprego e às
pequenas e microempresas (art. 170, VIII,
IX, e art. 179). Fundamenta, atual-
mente, o tratamento favorecido dado
às microempresas e às pequenas
empresas, por meio do ‘SIMPLES’;

• estímulo ao cooperativismo  (art.
174, § 2º);

• desenvolvimento agrícola (art.
187). Autoriza que o imposto sobre a
produção rural seja inferior ao da
produção industrial;

• o incentivo à produção de bens e
valores culturais (art. 216, § 3º). Há,
nesse sentido, o incentivo fiscal à
cultura, mediante deduções no im-
posto de renda;

• o fomento do desporto (art. 217, II);
• o investimento em ciência e tecno-

logia (art. 218, § 4º); e
• o estímulo à guarda de criança ou

adolescente órfão ou abandonado (art. 223,
§ 3º, VI). Nesse particular, seria o caso
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de instituir isenções de imposto sobre
a renda para aqueles que promoves-
sem a guarda das crianças ou adoles-
centes referidos.

É oportuno ressaltar que os valores
fundamentantes do sacrifício da igual-
dade tributária variam historicamente,
assim como em função da cultura dos
povos. Dessa forma, o valor que no Brasil
de hoje autoriza a isenção não será neces-
sariamente o mesmo do Brasil de ontem
ou de amanhã, da mesma maneira que não
precisa coincidir com o vigente em outros
países.

Imagine-se, por exemplo, uma isenção
na venda de perfumes no Brasil e na
França. No Brasil, não teríamos dúvida em
afirmar a odiosidade dessa isenção, em
face da notória superfluidade do produto
no hábito e nas necessidades do nosso País.
O mesmo, todavia, não poderíamos firmar
com relação à França, onde se diz não ser
comum o banho diário. Lá o perfume pode
assumir até mesmo ares de bem relacio-
nado com o mínimo existencial e, com isso,
justificar tratamento tributário favorecido.

(b) Pertinência lógica entre a isenção con-
cedida e o fundamento da concessão

Evidentemente que a isenção deve
estar intimamente relacionada com o
fundamento que lhe deu causa. Isso diz
respeito tanto ao contribuinte beneficiado
(critério subjetivo ) como à renda, bem ou
atividade desonerada (critério objetivo ) .
Não se concebe, por exemplo, uma isenção
fundada na busca do pleno emprego sendo
concedida a uma empresa que não tenha
planos de contratação de mão-de-obra ou
sem projeto de abertura de novos postos
de trabalho (vício no critério subjetivo). Ou
que um incentivo fundamentado no
mínimo existencial implique a isenção do
imposto incidente sobre a venda de auto-
móveis (vício no critério objetivo).

(c) Proporcionalidade entre a isenção e o
bem jurídico que visa garantir

A pretexto de se proteger algum daque-
les valores colhidos pelo constituinte, não

pode a isenção gerar ao contribuinte
benefício desproporcional ao seu esforço.
Assim, por exemplo, uma empresa não
pode ser isentada do pagamento de todo o
seu imposto sobre a renda em virtude de
aplicar parte dos seus lucros no fomento ao
desporto.

A proporcionalidade, portanto, assim
como ocorre quando se trata da graduação
da desigualação enquanto instrumento de
isonomia (vide o item 1 supra), deve ser
observada na definição do quanto a
isenção vai afetar a obrigação tributária
originária, para que não se transforme em
benefício exagerado.

Gilmar Ferreira Mendes já registrou
q u e

“A doutrina constitucional mais
moderna enfatiza que, em se tra-
tando de imposição de restrições a
determinados direitos, deve-se
indagar não apenas sobre a admis-
sibilidade constitucional da restrição
eventualmente fixada (reserva le-
gal), mas também sobre a compati-
bilidade das restrições estabelecidas
com o princípio da proporcionalidade.

Essa nova orientação, que permi-
tiu converter o princípio da reserva
legal (Gesetzesvorbehalt) no prin-
cípio da reserva legal proporcional
(Vorbehalt des verhältnismässigen
Gesetzes), pressupõe não só a legiti-
midade dos meios utilizados e dos
fins perseguidos pelo legislador, mas
também a adequação desses meios
para consecução dos objetivos preten-
didos (Geeignetheit) e a necessidade de
sua utilização (Notwendigkeit oder
Erforderlichkeit). Um juízo definitivo
sobre a proporcionalidade ou razoabili-
dade da medida há de resultar da
rigorosa ponderação entre o significado
da intervenção para o atingido e os
objetivos perseguidos pelo legislador
(proporcionalidade ou razoabilidade
em sentido estrito)”. (Mendes, p. 475).
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Em sendo a isenção uma relativização
da isonomia tributária, está, pois, circuns-
crita às medidas adequadas e necessárias
a se alcançar o fim proposto. De fato, a
isenção não pode afetar o direito à isono-
mia tributária além do necessário ao
alcance do seu objetivo.

6. Conclusão
Do acima exposto, podemos extrair as

seguintes conclusões:
1. No Brasil, o princípio da igualdade

não é simplesmente formal, ou apenas
perante a lei. Pelo contrário, ele é essen-
cialmente material e está voltado para a
atividade de produção legislativa.

2. O princípio da igualdade tem um
conteúdo negativo e um positivo. O
conteúdo negativo implica a vedação à
arbitrariedade. O conteúdo positivo
determina seja dado tratamento desigual
a situações desiguais.

3. A desigualação, no entanto, deve (a)
ser fundamentada em critérios constitu-
cionais, (b) estar manejada de forma
razoável e proporcional, e (c) guardar
pertinência lógica com o bem jurídico que
se deseja aplicado igualmente.

4. A isonomia é um dos pilares do
sistema tributário nacional. Ela implica (i)
a vedação da discriminação e (ii) a gra-
duação dos tributos, sempre que possível,
com base na capacidade econômica dos
contribuintes. A capacidade contributiva
é, portanto, o elemento de discrímen em
matéria de igualdade tributária material.

5. Considerado apenas o valor consti-
tucional da isonomia tributária, não
haveria isenções, pois implicaria discri-
minação dos cidadãos que pagam regu-
larmente os seus tributos. No entanto, a
isenção é admitida enquanto fruto da

ponderação de outros valores constitu-
cionais, afetados pela incidência tributária
ou que dela se utilizam como instrumento.

6. A isenção, para ser constitucional,
além de ter fundamento na proteção de
um valor econômico ou social consagrado
na própria Constituição, deve (a) ser
razoável e proporcional ao fim que busca
garantir e (b) guardar pertinência lógica
entre o seu fundamento e os elementos
que atinge na obrigação tributária.

Notas
1 Mandado de Injunção nº 58 – DF, Rel. p/ acórdão

Ministro Celso de Mello, RTJ 134:1025.
2 RE nº 204.827-SP, no qual se decidiu pela incons-

titucionalidade do IPTU progressivo.
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