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A publicação do segundo número da revista Diálogo
Jurídico representa a continuidade de um trabalho que visa firmar
este periódico como veículo de excelência na publicação de material
jurídico-acadêmico.

Tal aspecto pode ser visualizado na diversidade temática que
este número abriga, ou ainda nas recorrentes abordagens de temas
que recebem de seus autores enfoques diferenciados. Isso contribui
decisivamente, para o embate teórico tão desejado na academia,
fato que faz surgir a real função do fazer científico.

A FACULDADE FARIAS BRITO contribui, com a publicação do
segundo número da Diálogo Jurídico, com a divulgação da
produção intelectual local e nacional de colaboradores, de alunos
e de seu corpo de professores. Além de ser um natural instrumento
de veiculação do avanço do pensamento e das práticas jurídicas, a
Diálogo Jurídico também colabora para que se divulguem casos
cujas decisões sejam de notório interesse jurídico, seja para a
comunidade acadêmica ou profissional.

Mantivemos, portanto, com esse novo volume, o mesmo
enfoque humanista e plural que marcou o seu nascimento e
reafirmamos o convite a todos os que desejam participar da sua
renovada construção.

CONSELHO EDITORIAL
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Resumo:  O trabalho analisa questão acerca da competência da Justiça do
Trabalho para o julgamento de danos morais, apresentando como hipótese de
pesquisa problema lógico relativo à inferência desta competência da fixação
constitucional de competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar
controvérsias decorrentes da relação de emprego.
Sumário: 1. O principal argumento em defesa da competência da justiça do
trabalho para apreciar o pedido de indenização de dano moral – 2. Competência
material da justiça do trabalho e o art. 114 da CF/88 – 3. Incompetência da
justiça do trabalho para apreciar pedido de indenização de dano moral, mesmo
quando sofrido pelo trabalhador – 4. As decisões do STF sobre competência
material da Justiça do Trabalho – 5. Conclusões.
Palavras-chave: Direito do trabalho, competência material, Justiça do Trabalho,
indenização, danos morais, incompetência.
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Todas as manifestações, doutrinárias e jurisprudenciais, no sentido
de defender a competência da Justiça do Trabalho para julgar causas
relativas a pedido de indenização de dano moral sofrido pelo empregado
por ato de seu empregador adotam como principal argumento, aquele
que pode ser expresso, após reformulado analiticamente, com o seguinte
conjunto de proposições:

(1) A Justiça do Trabalho é (materialmente) competente para
apreciar controvérsias decorrentes da relação de emprego

1 Mestre e Doutor em Direito pela PUC-SP – Professor Adjunto da Faculdade de Direito da
UFC – Juiz do Trabalho Substituto do TRT da 7a Região
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(2) Pedido de indenização de dano moral sofrido por empregado
por ato de empregador é controvérsia decorrente de relação de
emprego

(3) Logo, a Justiça do Trabalho é competente para apreciar
pedido de indenização de dano moral sofrido por empregado
por ato de seu empregador.

Não resta dúvida que em tal argumento, a conclusão
sub (3) aparece como perfeitamente justificada racionalmente, isto é,
como uma conclusão logicamente necessária da asserção das premissas
(I) e (2). Dito de outra forma, as premissas (1) e (2) permitem inferir
dedutivamente, com rigorosa correção formal, a conclusão (3).

Contudo, ao se examinar as próprias premissas do referido
raciocínio, revela-se, com clareza, que a premissa (2) padece de grave
equívoco. O que se pretende demonstrar a seguir é:

(a) que a premissa (1) é formulada em termos ambíguos e a ela
tem sido dada uma interpretação inaceitavelmente ampla e
confusa;

(b) atribuindo-se sentido mais exato à expressão “controvérsia
decorrente de relação de emprego” e, portanto, à premissa (1),
verifica-se que a premissa (2) é, simplesmente, falsa, ou seja,
que o pedido de indenização por dano moral sofrido por
empregado por ato de seu empregador não é controvérsia
decorrente de relação de emprego.

����������	
���������������������������������������������������� !""

Inicialmente, cumpre recordar que a norma básica do ordenamento
brasileiro sobre a competência da Justiça do Trabalho é o art. 114 da CF,
que dispõe, in verbis:

“Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os
dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e
empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e
da administração pública direta e indireta dos Municípios, do
Distrito Federal, dos Estados e da União, e, na forma da lei, outras
controvérsias decorrentes da relação de trabalho, bem como os
litígios que tenham origem no cumprimento de suas próprias
sentenças, inclusive coletivas.”
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Como tem sido advertido em doutrina2 nesse dispositivo
constitucional estão contidas, na realidade, três regras de competência,
a saber:

(a) a regra da “competência material natural ou específica”,
correspondente àquela indicada pela frase “dissídios individuais
e coletivos entre trabalhadores e empregadores”;

(b) a regra da “competência material decorrente”, correspondente
à frase “na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação
de trabalho”;

(c) a regra da “competência material executória”, correspondente
à frase “litígios que tenham origem no cumprimento de suas
próprias sentenças”.

Descartada, de plano, a pertinência da regra sub (c) à presente
discussão, idêntico destino deve ser o da regra sub (b). É que aí se faz
necessária previsão em lei específica para disciplinar a competência da
Justiça do Trabalho. Ora, na discussão atual, vem sendo defendida a
competência da Justiça do Trabalho para apreciar pedido de indenização
por dano moral, independente de lei específica. Daí, somente a regra
sub (a) poderia servir de amparo normativo a tal entendimento.

Convém, desde logo, descartar que a expressão “dissídio individual
ou coletivo” possa servir como elemento decisivo na determinação do
conteúdo semântico da regra sub (a), acima indicada. Realmente,
“dissídio” é expressão empregada, simplesmente, para nomear qualquer
processo que se constitua e se desenvolva perante a Justiça do Trabalho.
Note-se, ainda, que ao se investigar sobre a competência material
originária da Justiça do Trabalho, o que se mira é, precisamente,
determinar quais “dissídios” devem ser “conciliados e julgados” por
essa Justiça. Por isso mesmo é que a simples referência a “dissídio” não
fornece nenhum elemento seguro na determinação do sentido e do alcance
da norma delimitadora da referida competência.

Resta, portanto, a referência que o art. 114 da CF faz a
“trabalhadores” e “empregadores”. A determinação semântica desses
termos é o que irá, assim, conduzir à fixação do sentido da referida
norma de competência.

2 Cf., por todos, Rodolfo Pamplona Filho, O Dano Moral na Relação de Emprego, 2a ed. São
Paulo: LTr, 1999, pp. 106 e ss.
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Seja observado que “trabalhador” é termo ambíguo, que se presta a
denominar conceitos muito distintos. Tal ambigüidade reflete, diretamente,
a ambigüidade da expressão da qual ela deriva, a saber, “trabalho”. Tal
expressão designa, essencialmente, ações humanas – embora possa ser
empregada em sentido metafórico para se referir a eventos diversos – ações
essas que abrangem diversas ordens de fatos sociais, incluindo fatos
jurídicos, dentre os quais se distinguem fatos de natureza heterogênea.

Já a expressão “empregador” é dotada de um significado bem mais
preciso. É que “empregador” é conceito lógica e juridicamente derivado
do conceito de “relação de emprego, e este recebeu uma expressa definição
legal. “Emprego” ou “relação de emprego”, como não se ignora, são termos
legais que se referem ao trabalho prestado com as características indicadas
no art. 3° da CLT. Assim, só se pode falar em “empregador” e “empregado”
fazendo-se referência, ainda que implicitamente, a uma “relação de
emprego”, visto que aquelas expressões designam, precisamente, os sujeitos
que estejam vinculados entre si na referida relação de emprego.

Advirta-se, nessa ordem de idéias, que relação de emprego designa
um fato eminentemente jurídico, no sentido de pertencer àquela categoria
que a filosofia contemporânea identificou e denominou “fatos
institucionais”. Reconhece-se como sendo “fatos institucionais” aqueles
que só existem, só adquirem sentido, por referência a determinadas regras,
que se caracterizam, quanto a eles, enquanto regras constitutivas.3 Por

3 Coube a John Searle dar os contornos atuais do conceito de fatos institucionais, difundindo-
amplamente na filosofia contemporânea, mesmo que a idéia subjacente ao conceito searliano
não seja rigorosamente nova. Searle, inspirado em Anscombe (On Brute Facts), elabora o
conceito de fato institucional em contraposição àquele de fato bruto. Por fatos institucionais
entende aqueles fatos que só podem acontecer, só são possíveis, graças a um conjunto de
regras e convenções. São fatos que não existem in rerum natura. Exemplo paradigmático são
as jogadas de um jogo: nenhum movimento natural do homem pode constituir um “roque”, um
“xeque-mate” ou um “gol”, a menos que existam regras (de xadrez e de futebol, respectivamente)
que definam tais jogadas, ou o que vale como elas. O mesmo vale para quase todos os atos
jurídicos: “comodatos”, “casamentos”, “demissões” são atos que só podem existir e serem
cometidos em função de regras que os definam. Ao contrário, os fatos brutos são aqueles que
ocorrem com total independência de qualquer regra: são os fatos naturais. Cf. John Searle,
Speech Acts – An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge: Cambridge University
Press, pp. 50-53. O uso dessa distinção como ferramentas conceituais tem se difundido
amplamente, também na filosofia e teoria do direito, e daí para outras áreas da ciência jurídica.
Cf., a respeito, e apenas a título exemplificativo, Neil MacCormick e Ota Weiberger, Na
Institutional Theory of Law, Dordrecht: D. Reidel, 1986, especialmente cap. II, III e IV; Dick
W. P. Ruiter Institutional Legal Facts, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1993; Giuseppe
Lorini Dimensioni Giuridiche dell’Istituzionale, Padova: CEDAM, 2000; Robert Alexy, Teoria
de los Derechos Fundamentales, (trad. Garzón Valdés), Madrid: Centro de Estudios
Constitucionales, 1997, p. 190.
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isso mesmo, não se pode falar em “empregador” sem referir-se a “relação
de emprego”, a qual, por sua vez, remete, necessariamente, à norma do
art. 3° da CLT, que se caracteriza como “constitutiva” da existência de
qualquer fato que venha a ser caracterizado como “relação de emprego”.

A partir daí, começa a se delinear, mais claramente, o sentido da
primeira frase do art. 114 da CF, a qual fixa a regra sub (a): aí se diz que
a Justiça do Trabalho é competente para funcionar em processos em que
a matéria submetida à apreciação esteja, de maneira direta, ligada a uma
relação de emprego, precisamente aquela que estabelece um vínculo
entre dois sujeitos, um chamado empregado e outro empregador. Quanto
a esse ponto, inclusive, se pode considerar unânime a doutrina, na medida
em que é uniformemente afirmado que a Justiça do Trabalho é competente
para apreciar “controvérsias decorrentes da relação de emprego”.

Reconheça-se, todavia, que não obstante de extrema significância,
tal afirmação ainda não é conclusiva na compreensão da competência
material originária da Justiça do Trabalho. Menos ainda, quando se
adverte para o caráter extremamente vago e ambíguo da expressão
“controvérsias decorrentes da relação de emprego”. Com efeito, situações
muito distintas cabem no amplo espectro de significações desta expressão,
não sendo lícito admitir todas elas como compatíveis com a norma do
art. 114, pois algumas delas conduzem a resultados verdadeiramente
absurdos, se não for atribuído sentido mais restrito à expressão
“controvérsias decorrentes da relação de emprego”.

De fato, se João, empregador de Pedro, afirma que este último
não realizou corretamente a tarefa que lhe foi confiada, há entre ambos
um litígio ou controvérsia decorrente de relação de emprego. No entanto,
não é lícito João ajuizar reclamação trabalhista contra Pedro, apenas
para que a Justiça do Trabalho declare não cumprida a tarefa mencionada.
Da mesma forma, se Pedro e João não estão de acordo sobre ser ou não
ser injusto ou inconstitucional a inexistência de estabilidade no emprego,
como regra geral, no direito brasileiro, também entre eles existe uma
controvérsia, de certa forma igualmente ligada à relação de emprego.
Aqui também, todavia, não será possível que qualquer deles instaure
dissídio trabalhista para que a Justiça do Trabalho declare a justiça (ou
não) ou a constitucionalidade (ou não) das respectivas normas aplicáveis
à controvérsia.
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Por aí se vê, inquestionavelmente, que a simples referência a
“controvérsias decorrentes da relação de emprego” é insuficiente como
critério para definir a competência material da Justiça do Trabalho. Isso
porque, repita-se, a ambigüidade daquela expressão permite incluir até
situações que extrapolam mesmo o âmbito de atuação possível de
qualquer órgão jurisdicional. Para se alcançar um grau mais avançado
na determinação semântica da regra sub (a), extraída do art. 114, primeira
frase, da CF, impende, agora, considerar certas características da própria
função jurisdicional e do ordenamento jurídico.

Sabe-se que o Poder Judiciário não é órgão “consultivo”, não
podendo exercer suas funções apenas para informar sobre a aplicação da
lei em tese, nem para se manifestar acerca da mera ocorrência de fatos. A
Jurisdição consiste, .portanto, na atuação concreta do ordenamento jurídico,
na aplicação imperativa a substitutiva das normas jurídicas. Acrescente se
que, na perspectiva dos jurisdicionados, a aplicação das normas se traduz
em punição de crimes e proteção de direitos subjetivos   as duas funções
jurisdicionais necessárias de que nos fala Montesano.4 Daí a clássica
repartição da função jurisdicional em duas grandes categorias: a jurisdição
penal, assim considerada a atividade jurisdicional quando voltada à punição
de crimes, e a jurisdição civil, assim considerada a atividade jurisdicional
quando voltada ao reconhecimento da existência e à satisfação concreta
de direitos subjetivos.

Ora, é lícito descartar que o art. 114 da CF, na sua primeira frase,
consistente na regra sub (a), acima identificada, atribua à Justiça do
Trabalho competência para punir crimes, tendo em vista que o processo
destinado a tanto jamais poderia se enquadrar na idéia de controvérsia
“entre empregado a empregador”. Por isso mesmo, já se sabe, de antemão,
que na Justiça do Trabalho exerce se aquela modalidade de função
jurisdicional voltada, precisamente, à proteção de direitos subjetivos.

Agora já se pode vislumbrar que tipo de matérias, diretamente
relacionadas a relação de emprego, podem ser submetidas à apreciação
do judiciário. Só é licito comparecerem dois ou mais sujeitos, na qualidade

4 Montesano, La Tutela Giurisdizionale dei Diritti, Torino: Utet, 1985, p. 17.
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de empregador a empregado, perante um órgão jurisdicional, para pleitear
a tutela de direitos subjetivos que tenham, na relação de emprego, um de
seus fatos constitutivos. Dessa forma, se a Justiça do Trabalho destina-se
a exercer a função jurisdicional orientada à proteção de direitos subjetivos,
a delimitação de competência que o art. 114 faz, por referência à relação
de emprego (“dissídio entre trabalhador a empregador”), só pode significar
que a esta Justiça especializada foi atribuída a competência material para
apreciar pedidos de tutela de direitos subjetivos que tenham na relação de
emprego um fato constitutivo.

Não é demais esclarecer, o máximo possível, a noção de “fato
constitutivo de direito subjetivo”, na perspectiva da linguagem competente
da teoria da norma jurídica, tendo em vista que da exata compreensão
desta noção depende, por sua vez, a compreensão do conceito acima
formulado para a competência material da Justiça do Trabalho, ponto
fundamental da argumentação desenvolvida na presente decisão.

Seja recordado, desde logo, que norma jurídica não se confunde
com dispositivo legal (artigo de lei, parágrafos, incisos etc.). A norma
jurídica é um juízo deôntico ou juízo de dever ser. Daí porque, na
realidade, para se ter uma norma jurídica completa, faz-se necessário,
na maior parte das vezes, a articulação de vários dispositivos legais, que
podem até estar em diplomas legais distintos. Além disso, a norma
jurídica isolada é mais uma abstração, não obstante a sua importância
fundamental na ciência jurídica, do que algo concretamente verificável.
Na realidade, as normas jurídicas apresentam-se sempre, na perspectiva
da experiência jurídica e da dinâmica da aplicação do direito, como
aglomerados, seqüências e outras combinações de normas.5

De outra parte, está definitivamente estabelecido que qualquer
norma jurídica, nos termos indicados acima (i.e., a norma jurídica
“completa”), captada em sua forma lógica, na qual se abstrai os conteúdos
semânticos (significados) dos seus diversos elementos constitutivos,
corresponde a um enunciado dotado da seguinte estrutura:

5 Cf. a lição lapidar de Elio Fazzallari, Istituzioni di Diritto Processuale, 4a ed. Padova: CEDAM,
1986, pp. 49-63.
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Se A, então deve ser B.

Por aí se vê que a norma comanda (“deve ser”) uma determinada
conseqüência (“B”), a qual corresponde, necessariamente, à realização
de determinada ação ou comportamento (norma jurídica é norma de
conduta), estabelecendo o conjunto de circunstâncias (“A”) às quais se
aplica tal comando. Na fórmula lógica acima expressa, portanto, ‘B’
corresponde, precisamente ao comando normativo, o qual vem
denominado por diversas terminologias, a saber: “conseqüência jurídica”,
“efeito jurídico”, “estatuição jurídica” etc. Já “A” corresponde,
precisamente, aos pressupostos normativos, ou seja, a indicação das
circunstâncias às quais está condicionada a exigibilidade do comando,
ou seja a incidência da norma, pressupostos esses que também recebem
diversas denominações: “hipótese legal”, “suporte normativo”, “tipo
legal”, “fato gerador”, “fattispecie”, “tatbestand” etc.6

Dessa forma, nesta linguagem da teoria da norma os direitos
subjetivos correspondem a conseqüências jurídicas, ou efeitos jurídicos,
enquanto que o fato constitutivo de um direito subjetivo corresponde ao
pressuposto normativo, à hipótese legal. Registre-se, finalmente, que o
fato constitutivo do direito subjetivo nem sempre consiste em apenas um
fato. Ao contrário, a existência de direitos subjetivos, em grande parte dos
casos, está condicionada à concorrência de vários fatos que, conjuntamente,
compõem a hipótese legal ou o fato constitutivo desse mesmo direito.

A mera existência da relação de emprego não é o único elemento
de grande parte dos “direitos trabalhistas” tuteláveis na Justiça do Trabalho.
Assim, ao lado da relação de emprego, também integram o complexo fato
constitutivo de tais direitos certas condutas, omissivas ou comissivas, quer
do empregado, quer do empregador. Pense se, por exemplo, nos direitos
decorrentes da demissão sem justa causa, com relação aos quais o fato
constitutivo é composto pela relação de emprego, a demissão imotivada e
o não pagamento das quantias respectivas pelo empregador. Contudo, em
qualquer direito trabalhista a relação de emprego integra, ainda que não
isoladamente, repita se, o respectivo fato constitutivo.

6 Cf., por todos, Karl Larenz, Metodologia da Ciência do Direito, 3' ed. [trad. José Lamego]
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, pp. 349 a ss.
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À luz do que se disse, já se pode ter a exata noção do equívoco
cometido no raciocínio adotado, uniformemente, por aqueles que defendem
a competência da Justiça do Trabalho para apreciar pedidos relativos a
indenização por dano moral. Como se viu, o esforço hermenêutico aqui
realizado permite atribuir um significado mais preciso à premissa maior
de tal raciocínio, de tal forma que por “controvérsias decorrentes da relação
de emprego”, entenda se “proteção de direitos subjetivos que tenham entre
os seus fatos constitutivos a relação de emprego”.

Com isso, resulta manifesto o equívoco insofismável da premissa
menor do mesmo raciocínio, ao considerar que o pedido de indenização
por dano moral sofrido por empregado, por ato de empregador, é
“controvérsia decorrente da relação de emprego”, para fins de
determinação de competência da Justiça do Trabalho. É que o direito à
indenização pelo dano moral, mesmo quando sofrido por empregado,
em virtude de ato do empregador, jamais terá a relação de emprego
como fato constitutivo.

Inteiramente equivocadas, portanto, afirmações como esta: “Ora
bem, o dano moral sofrido pelo empregado tem como pressuposto o
contrato de trabalho. Daí a ilação de que o assunto se inclui na competência
da Justiça Laboral. (...) A controvérsia prende se a um contrato de trabalho
e, por isso mesmo, cabe à Justiça Laboral decidir sobre o assunto”.7

O dano moral é o ataque à dimensão moral da pessoa humana. Na
lição de Carlos Alberto Bittar: “Qualificam se como morais os danos
em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa
na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo se, portanto,
como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade
humana (o da intimidade a da consideração pessoal), ou da própria
valoração da pessoa no meio em que vive a atua (o da reputação ou da

7 Eduardo Gabriel Saad, apud Valdir Florindo, Dano Moral e o Direito do Trabalho, 3a ed. São
Paulo: 1999, p. 124.



�������	�
��	������

�������� 	
�����

��

consideração social)”.8 O dano moral, portanto, é ofensa à honra, à
intimidade, à dignidade da pessoa. Por isso mesmo, em termos de fatos
constitutivos de direitos subjetivos, é correto afirmar que o direito à
indenização pelo dano moral sofrido tem como fatos constitutivos, tão
somente, a ofensa à honra e a condição de pessoa humana. Assim, o
dano moral sofrido pelo empregado por ato do empregador não é nem
lógica nem juridicamente decorrente da relação de emprego. A relação
de emprego, nessas circunstâncias, constitui, no máximo, como que o
“cenário”, o “entorno concreto” onde ocorre o ato ofensivo à honra.

Aqui uma “experiência de pensamento” (Gedankenexperiment)
pode ser bastante ilustrativa. Pense se em um trabalhador que sofre dano
moral por ato de seu patrão. A relação de emprego, todavia, veio a se
revelar inexistente, porque era caso de contrato nulo. Ora, a inexistência
da relação de emprego não impede a existência do direito ao
ressarcimento do dano. Isso porque, precisamente, o direito à indenização
de dano moral sofrido, em nenhuma circunstância, tem como pressuposto
legal, como fato constitutivo, a existência de relação de emprego.

Por aí se vê, também, que o dano moral é um só, isto é, não há
“modalidades” de dano moral. Pense se na hipótese do empregador que,
diante de uma falha do serviço de seu empregado, dirige se a ele como
“nego safado” ou, sendo mulher, “loura burra”. Como dizer que aí foi o
“empregado enquanto empregado” que foi atingido? Apenas por ter
partido de seu patrão? Acaso um homem de origem africana vai ser
ultrajado de modo diferente se for chamado de “nego safado” por um
patrão, por um empregado, por um policial ou por seu vizinho? Assim,
para aferir a existência do dano, por exemplo, em nenhuma hipótese se
faz necessário sequer acertar a existência de relação de emprego, uma
vez que ela não é pressuposto normativo do dano em si.

Comprova se, assim, o caráter absolutamente artificial da
construção que defende o “dano moral trabalhista”, como aquele sofrido
pelo empregado (ou pelo empregador) “como tal”. Daí não ser lícito

8 Bittar, Reparação Civil por Danos Morais, São Paulo: RT, 1993, p. 41.
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falar em “dano moral trabalhista”, como também não o é, pelas mesmas
razões, falar em “dano moral familiar” ou “dano moral administrativo”
ou “dano moral locatício” etc.

Dessa forma, demonstrado que a competência material originária
da Justiça do Trabalho é fixada tendo em vista a circunstância de o direito
para o qual se pede tutela ter entre seu fato constitutivo uma relação de
emprego, bem como demonstrado que o dano moral é um só a jamais
tem, mesmo quando sofrido pelo empregador, por ato do empregador, a
relação jurídica entre seu fato constitutivo, é logicamente imperioso
que se conclua pela falta de competência desta Justiça especializada.
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É amplamente sabido que, na defesa da competência da Justiça
do Trabalho, tem sido feita constante referência a dois Acórdãos do STF:
um, mais antigo, julgando Conflito de Competência (STF   Pleno   MV
Conflito de Competência n. 6.959 6, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU,
22.2.91, p. 1.259) e outro, mais recente, decidindo Recurso Extraordinário
(RE n. 238.737 4, Rel. Min Sepúlveda Pertence, unân., 17.11.98). Como
se vai demonstrar em seguida, na segunda de tais decisões foi cometido
um grave vício lógico, por terem sido tratadas como idênticas situações
inteiramente distintas.

Com efeito, na mais antiga de tais decisões o STF (a que julgou
Conflito de Competência), para definir a competência material da Justiça
do Trabalho, utilizou a regra sub (a), acima referida, com o exato sentido
que aqui também se atribuiu, a saber, como a regra que fixa a competência
dessa Justiça para apreciar pedidos de tutela de direitos subjetivos que
tenham a relação de emprego entre seus fatos constitutivos. É o que se
depreende do trecho desta decisão, onde se lê: “O fundamental é que a
relação jurídica alegada como suporte do pedido esteja vinculada, como
efeito à causa, à relação empregatícia”.

Tais palavras expressam, inequivocamente, a mesma idéia aqui
defendida. Com efeito, por “relação jurídica alegada como suporte do
pedido” se deve entender a assim chamada “afirmação de direito
(subjetivo)”, ou melhor o “direito subjetivo (meramente) afirmado pelo
autor”, presente na causa petendi de qualquer demanda. Esse direito
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subjetivo afirmado, o qual é o elemento decisivo na determinação da
competência da Justiça do Trabalho, é que deve estar ligado “como efeito
à causa” à relação de emprego. Ora, tal relação de “causa a efeito” não
pode significar, de forma alguma, uma causalidade física e sim aquela
causalidade jurídica, mais apropriadamente chamada de imputabilidade
ou relação de imputação. Trata se, assim, da imputação, feita pela lei, de
efeitos jurídicos a determinados pressupostos, de tal forma que, uma
vez ocorrentes tais pressupostos diz se que a lei respectiva incide,
passando a valer os efeitos nela previstos.9

Ora, tais efeitos jurídicos criados por uma norma, quando atribuem
a algum sujeito de direito uma posição de vantagem na realização de um
próprio interesse, traduzem se, precisamente, em direitos subjetivos. Em
outras palavras, os direitos subjetivos correspondem a efeitos jurídicos
estatuídos em normas jurídicas, na perspectiva da teoria da norma. Por
outro lado, os pressupostos à verificação concreta dos quais está
condicionada a incidência do que for estatuído em uma norma e, portanto,
a validade dos efeitos jurídicos por ela impostos, caracterizam se, na
ótica dos direitos subjetivos, como os assim chamados fatos constitutivos
desses mesmos direitos.

Dessa forma, compreende se, assim, que a fórmula da competência
material fixada no emblemático Acórdão do STF   “relação jurídica alegada
como suporte do pedido vinculada, como o efeito à causa, à relação
empregatícia”   pode ser expressa, em termos mais precisos e coerentes
com as noções correntes em teoria da norma jurídica, na seguinte
proposição: “afirmação de direito subjetivo que tenha, como fato
constitutivo, uma relação empregatícia”.

Já no mais recente dos Acórdãos do Excelso STF, antes mencionado,
essa regra foi inteiramente distorcida, data venia, quando se pretendeu
utilizá la, justamente, para fundamentar o reconhecimento da competência
da Justiça do Trabalho para apreciar pedido relativo à indenização por
dano moral sofrido por empregado, em razão de ato de seu empregador.

9 Sobre a diferença entre causalidade física e causalidade jurídica ou normativa, cf. por todos,
Lourival Vilanova, Causalidade a Relação no Direito, São Paulo: Saraiva, 1989, passim, esp.
Cap. I.
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Seja desde logo advertido que no referido Acórdão, não há mais
do que dois parágrafos de fundamentação efetiva sobre a questão nele
decidida, tendo sido aí transcrita a fundamentação empregada na decisão
mais antiga dessa mesma Corte Suprema. Tal circunstância, por si só, já
é um indício de que tal questão foi analisada de modo inaceitavelmente
superficial, partindo do pressuposto não questionado, nem demonstrado,
de que o “direito a indenização por dano moral sofrido por empregado”
e “direito ao cumprimento de cláusula especial de contrato de trabalho”
são situações subjetivas estruturalmente idênticas. Como quer que seja,
eis o que disse o STF sobre o assunto:

“Mutatis mutandis, aqui também, na espécie, a imputação
caluniosa   causa petendi de ação reparatória de danos morais   ,
surgiu exclusivamente em razão da relação de emprego, formulada
como pretexto de justa causa para a resolução do contrato de
trabalho pelo empregador.

“Cuida se, pois, de dissídio entre o trabalhador a empregador,
decorrente da relação de trabalho, o que basta, conforme o art.
114 da Constituição, a firmar a competência da Justiça do
Trabalho, nada importando que deva ser solvido à luz de normas
de Direito Civil”.

,����	
���(��

Após tudo que se expôs aqui, não é difícil compreender o sério
equívoco, data maxima venia, cometido pelo Min. Sepúlveda Pertence,
caindo em contradição com sua própria decisão anterior, utilizada como
precedente desta última. Ora, não resiste a um exame mais atento, a
afirmação de que o “dissídio” sobre a indenização por dano moral
(eventualmente) devida a empregado por ato de seu empregador é
decorrente da relação de emprego, da mesma maneira que o é, o
“dissídio” relativo ao cumprimento de uma prestação integrante do
próprio contrato de trabalho, mesmo que tal prestação corresponda a
um instituto disciplinado pelo Código Civil.

Com efeito, na mencionada decisão do Conflito de Competência
n. 6.959 6, o pedido de tutela jurisdicional dizia respeito a direito que
decorria em sentido jurídico da relação de emprego, isto é, direito que
tinha a própria relação de emprego como um de seus fatos constitutivos.
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Nessa última decisão, é absolutamente imperioso reconhecer que há uma
relação de decorrência meramente fática entre o dano moral e a relação
de emprego. Há uma mera relação de causalidade empírica entre o faro
de A ser empregado de B e o fato de B causar dano a A, acusando o de
modo a atentar contra sua honra. Aí, a relação de emprego não constitui
uma condição normativa para legitimar o direito à indenização por dano
moral, pois não representa um fato constitutivo de tal direito.

Tal sentido atribuído à noção de “dissídio decorrente à relação de
emprego” é inaceitável, pois conduz a verdadeiros absurdos. Com efeito,
nesse único sentido possível que se pode reconhecer o pedido de
indenização de dano moral como “decorrente” da relação de emprego
decorrência meramente fática   é obrigatório reconhecer também como
“decorrentes da relação de trabalho” as seguintes situações: (a) o crime
cometido pelo empregado contra o empregador, ou vice versa, no
ambiente de trabalho; (b) a dívida que um colega de trabalho, no próprio
ambiente de trabalho, assume perante outro (se não fosse a relação de
emprego que ambos mantêm com o empregador comum, não se
conheceriam e, portanto, dentro de uma cadeia de causalidade empírica,
jamais poderia existir a dívida); (c) o adultério cometido pelo empregado
com sua patroa, ou vice versa (se não fosse a relação de emprego o
cônjuge adúltero não cometido o adultério).

Dessa forma, aceitando se o sentido com o qual o Min. Sepúlveda
considera o dano moral sofrido pelo empregado por ato do empregador
como “dissídio decorrente de relação de trabalho”, extraindo daí a
competência desta Justiça especializada para apreciar o respectivo pedido
de tutela, então se deve reconhecer, a fortiori, como sendo também desta
mesma Justiça a competência para processar a julgar: (a) a ação penal
relativa a crime cometido pelo empregado contra o empregador, ou vice
versa, no ambiente de trabalho; (b) a ação de cobrança da dívida que um
colega de trabalho, no próprio ambiente de trabalho, assume perante
outro; (c) a ação de divórcio em que se alega adultério cometido pelo
cônjuge, no ambiente de trabalho, com seu empregador(a) ou
empregado(a).

Por tudo isso, verifica se que as decisões do Supremo Tribunal
Federal, tantas vezes invocadas em defesa da competência da Justiça do
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Trabalho para apreciar pedido de dano moral, quando submetidas a uma
análise atenta não fornecem fundamentação segura para essa tese. Ao
contrário, a mais antiga das decisões referidas confirma, precisamente,
a interpretação aqui demonstrada de que a competência da Justiça
material é determinada pela presença da relação de emprego como fato
constitutivo do direito para o qual se pede a tutela judicial, pouco
importando, de fato, se para o deslinde final da causa seja necessário
aplicar outras normas de direito civil ou qualquer outro ramo que não o
trabalhista. Justamente por isso, a segunda das decisões mencionadas,
caracteriza se como um lamentável, equívoco, data maxima venia,
justamente por contrariar a própria interpretação adotada anteriormente
pelo STF, a pretexto de adotar essa mesma interpretação, o que é ainda
mais grave.
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Resumo: Diversas expressões são utilizadas para designarem os direitos
fundamentais do homem, tais como: direitos naturais, direitos humanos, direitos
do homem, direitos individuais, direitos públicos subjetivos, liberdades
fundamentais, liberdades públicas e direitos fundamentais do homem, liberdades
fundamentais do indivíduo, direitos do cidadão, direitos constitucionais, direitos
históricos, direitos da pessoa.

A divergência quanto ao surgimento dos direitos humanos tem dividido
os autores: para uns tais direitos remontam às instituições e ao pensamento do
mundo clássico. Para outros, a idéia de direitos humanos nasce com a dignidade
moral do homem enquanto pessoa, defendida pelo cristianismo.

A Constituição Federal de 1988 se refere a direitos e garantias
fundamentais (Título II). No seu capítulo I constam os “direitos individuais e
coletivos. O capítulo II trata dos “direitos sociais”. O art. 17 faz referência a
“direitos fundamentais da pessoa humana”, enquanto o art. 60, parágrafo 4º, IV,
a “direitos e garantias individuais”. O art. 5º, LXXI, trata de “direitos e liberdades
constitucionais”. Portanto, nossa Carta Magna em vigor continua a se caracterizar
por uma diversidade semântica, por utilizar diversos termos ao se reportar aos
direitos fundamentais. Tanto os direitos individuais quanto os direitos sociais
estão incluídos no Título II da Constituição Federal de 1988, que trata dos direitos
e garantias fundamentais. Tais garantias estão presentes na expressão “os direitos
e garantias individuais” do referido art. 60, § 4º, IV, da CF/88.

Os direitos sociais, nos quais se inserem as normas trabalhistas, constituem
a espinha dorsal do Estado Social brasileiro. Sua inserção em nossa Constituição
Federal de 1988, que os protege como “cláusulas pétreas”, assim deve permanecer
posto que é obra do Poder Constituinte Originário. Admitindo-se sua reforma,
ao se adotar a possibilidade de superação dos limites à reforma da Carta de
1988, através da adoção da chamada “dupla revisão”, dar-se-ia ao Poder
Constituinte Derivado poderes que não os possui. Sua efetivação destruiria a
identidade da nossa própria ordem constitucional.
Palavras-chave: Direitos fundamentais, terminologia, cláusula petrea.
Sumário: I. A questão terminológica, II. A proteção da cláusula petrea na
Constituição brasileira.

1 Advogado; Mestre e Doutor em Direito do Trabalho pela PUC/SP – Professor Adjunto da Faculdade
de Direito da Universidade Federal do Ceará – UFC; Professor do Curso de Direito da Faculdade
Christus, e Professor do Curso de Direito da Faculdade Farias Brito – FFB.
e-mail: ferraz@tmcnet.com.br



�������� 	
�����

�	

$��'�&������������	��0�
��1�����������	����	����%�����������	��2������
��
�����2��%��������������	��%�����������������%���
�3

Diversas expressões são utilizadas para designarem os direitos
fundamentais do homem, tais como: direitos naturais, direitos humanos,
direitos do homem, direitos individuais, direitos públicos subjetivos,
liberdades fundamentais, liberdades públicas e direitos fundamentais
do homem, liberdades fundamentais do indivíduo, direitos do cidadão,
direitos constitucionais, direitos históricos, direitos da pessoa.

Esta diversificação terminológica, na expressão de ANDRÉ
RAMOS TAVARES2, “encontra relação com a origem e evolução do
conceito de liberdades públicas”.

A divergência quanto ao surgimento dos direitos humanos tem
dividido os autores: para uns tais direitos remontam às instituições e ao
pensamento do mundo clássico. Para outros, a idéia de direitos humanos
nasce com a dignidade moral do Homem enquanto pessoa, defendida
pelo cristianismo.

Não há consenso, quer na esfera conceitual e terminológica, quer
quanto ao significado e conteúdo de cada termo utilizado.

As expressões desses direitos utilizadas pela doutrina e pelos
documentos internacionais nos dão conta de que:

I) O termo “liberdades públicas”, ou “direitos individuais” (como
se chamou nas constituições do Brasil de 1934, 1946, 1967 e na Emenda
nº 1/69), surgiu na França no final do século XVIII, sendo utilizada no
art. 9º da Constituição de 1973: “la loi droit protéger la liberté publique
el individuelle contre l’oppression de ceux Qui gouvernent”. A primeira
vez em que aparece o termo “libertés publiques” em um texto
constitucional foi no art. 25 da Constituição do II Império de 1852.3

Para JEAN RIVERO 4, as liberdades públicas são poderes de auto-
determinação positivados. Ademais, para ele não poderiam ter o mesmo
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2 TAVARES, André Ramos. Liberdades Públicas  in NASCIMENTO, Carlos Valder do, e ALVES,
Geraldo Magela ( Coordenadores ), Enciclopédia do Direito Brasileiro, vol. I, Editora Forense,
Rio de Janeiro, 2000, p. 01.

3 Cfr. C. A. Colliard, Libertés Publiques, Dalloz, Paris, 5ª edição, 1975, p. 15.
4 RIVERO, Jean. In Les Libertés publiques.I. “Les Droits de L’home”, 2ª ed., PUF, Paris, 1978, p. 16.
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conteúdo porque os direitos sociais não se podem considerar liberdades
públicas, embora sejam direitos humanos.

Ao se reportar às “liberdades públicas”, assim se pronunciou o
Ministro CELSO DE MELO FILHO:

“As liberdades públicas constituem limitações jurídicas ao poder
da comunidade estatal. Pertinem ao homem: a) enquanto pessoa humana
(são as liberdades clássicas ou negativas); b) enquanto pessoa política
(é a liberdade-participação, fundamento da ordem democrática); e c)
enquanto pessoa social (são as liberdades positivas, também denominadas
liberdades reais ou concretas). São três, portanto, as dimensões em que
projetam as liberdades públicas: 1. Dimensão civil (liberdades clássicas);
2. Dimensão política (liberdade-participação); e 3. Liberdade social
(liberdades concretas: direitos econômicos e sociais).”5

ANDRÉ RAMOS TAVARES6 nos lembra que no Brasil os juristas
Ada Pellegrini, Anna Cândida da Cunha Ferraz e Manoel Gonçalves
Ferreira Filho, optaram pela expressão “liberdades públicas”, “por razões
históricas: termo que resulta de longa evolução, e é consagrado em textos
constitucionais (Const. Francesa de 1958, art. 34), na doutrina e nos
cursos jurídicos da França”, embora admitam que “tecnicamente, poderia
ser preferível o termo direitos públicos subjetivos, embora a expressão
possa parecer excludente das liberdades negativas”.

Posteriormente, no entanto, MANOEL GONÇALVES
FERREIRA FILHO, depois de afirmar que tais liberdades (públicas)
seriam prerrogativas reconhecidas e protegidas pela ordem constitucional,
admite que “se a expressão serve para designar os direitos declarados
em 1789 e noutras declarações de espírito exclusivamente liberal; ela é
pouco adequada num mundo que reconhece entre as referidas
“prerrogativas” direitos no plano econômico e social que vão bem mais
longe do que meras liberdades”.7

5 MELO FILHO, José Celso de. Constituição Federal Anotada. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 320.
6 Ob. cit., p. 3
7 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. 4ª edição, São

Paulo: Saraiva, 2000, p. 15.
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Na expressão de CELSO BASTOS, “estas liberdades públicas
dizem respeito, ao menos num primeiro momento, a uma inibição do
poder estatal, (...) a uma prestação meramente negativa.8

É exatamente por se reportar a “liberdade”, não há como não se
estabelecer uma correlação da expressão com os direitos de defesa do
indivíduo perante o Estado, que constitui o que convencionou se chamar
de Direitos Fundamentais de 1ª geração (direitos individuais e políticos).
Conforme acentua LUIZ ALBERTO DAVID ARAUJO e VIDAL S.
NUNES JÚNIOR9, seria difícil vislumbrar que tal expressão – liberdade,
servisse para designar, por exemplo, os chamados direitos sociais.

II) A denominação “direitos do homem” tem sido pouco
empregada, sob a acusação de possuir conteúdo machista, uma vez que
emprega o gênero masculino para designar toda a humanidade, dando a
entender de que as mulheres não são também titulares dos mesmos
direitos de que gozam os homens, ou até mesmo que não devem participar
da vida pública. Portanto, a expressão “direitos do homem” pode ser
considerado que se contrapõe aos “direitos da mulher”.

A expressão “direitos do homem” foi consolidada pela Declaração
dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), cujo conteúdo, moldado
pelo racionalismo liberal, defendia a igualdade entre todas as pessoas.
A redação deste documento, na visão do movimento feminista, esconde
uma motivação ideológica, e que desde cedo a Revolução Francesa negou
voz e poder às mulheres, a quem foi negado acesso à esfera pública.

Para JEAN RIVERO10, a noção de “direitos do homem” supõe
uma civilização na qual a dignidade da pessoa humana tem figura de
evidência. Alguns filósofos do mundo antigo o tinham pressentido. Mas
o cristianismo lhe deu fundamentos que o impuseram. Sua dignidade,
segundo ensinamento cristão, o homem a possui, ao mesmo tempo, por
sua origem e seu fim: criado por Deus, à imagem de Deus e chamado a
um destino eterno que transcende todas as ligações temporais.

8 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 18 ed. São Paulo: Saraiva, 1984
p.320

9 ARAUJO, Luiz Alberto David e NUNES JÚNIOR, Vidal S..Curso de Direito Constitucional.
4ª edição, São Paulo: Saraiva, 2001, p. 78.

10 RIVERO, Jean. In: As Liberdades Públicas. Os Direitos do Homem. Ed. 1973, das “Presses
Universitaires de France, traduzido por João Maurício Leitão Adeodato, p. 20.
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Por outro lado, observa o referido jurista, o cristianismo deu base
à limitação do poder, uma vez que na concepção antiga, o homem, parte
da cidade, encontra nela sua razão de ser e não lhe pode opor senão as
exigências da consciência pessoal: o poder é fundamentalmente
totalitário. A distinção do temporal e do espiritual, subtraído à ação do
poder do domínio da consciência, tornou possível e necessária a limitação
do Estado todo poderoso... Se, então, a Declaração nada tiver tomado
emprestado o ensino cristão, pelo menos lhe deve o essencial: a formação
das mentalidades que a tornou possível.

JOSÉ AFONSO DA SILVA11 considera a expressão “direitos
fundamentais do homem” a mais adequada porque “além de referir-se a
princípios que resumem a concepção do mundo e informam a ideologia
política de cada ordenamento jurídico, é reservado para designar, no nível
do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza
em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas...”
Direitos fundamentais do homem significa direitos fundamentais da pessoa
humana ou direitos fundamentais, e limitação imposta pela soberania
popular aos poderes constituídos do Estado que dela dependem.

III) A expressão “direitos naturais” era assim chamada por se
tratar de direitos inerentes à natureza do homem. “Não se aceita mais
com tanta facilidade a tese de que tais direitos sejam naturais,
provenientes da razão humana ou da natureza das coisas. São direitos
positivos, que encontram seu fundamento e conteúdo nas relações sociais
materiais em cada momento histórico.”12

IV) A expressão “direitos humanos”, embora preferida nos
documentos internacionais, há quem argumente que sua locução é
redundante, uma vez que não se costuma reconhecer direitos cujo titular
não seja o ser humano, individual ou coletivamente. Contudo, conforme
acentua CARLOS WEIS13, “tais direitos são chamados de humanos não

11 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 16ª edição. São Paulo:
Malheiros Editores, 1999, p. 182.

12 Idem, p. 180.
13 WEIS, Carlos. Os Direitos Humanos Contemporâneos – Dissertação de Conclusão do Curso

de Mestrado – Faculdade de Direito – USP, Prof. Orientador Dr. Dalmo de Abreu Dallari, São
Paulo, 1998.
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em razão de sua titularidade, mas de seu caráter fundamental para a vida
digna, por terem em vista a proteção de valores e bens essenciais para
que cada ser humano tenha a possibilidade de desenvolver as suas
capacidades potenciais”.

V) Já a denominação “direitos fundamentais”, do ponto de vista
formal, constitui aqueles direitos que receberam da Constituição um grau
mais elevado de garantia ou de segurança... Já do ponto de vista material,
os direitos fundamentais, segundo SCHMITT, variam conforme a
ideologia, a modalidade de Estado, a espécie de valores e princípios que a
Constituição consagra. Em suma, cada Estado tem seus direitos
fundamentais específicos”.14

A expressão “direitos fundamentais” em muito se aproxima da noção
de direitos naturais, no sentido de que a natureza humana seria portadora
de um certo número de direitos fundamentais. Contudo, sabe-se que não
há uma lista imutável dos direitos fundamentais, que variam no tempo”.15

LUIZ ALBERTO DAVID ARAUJO e VIDAL S. NUNES
JÚNIOR 16 consideram mais precisa a expressão “direitos fundamentais”,
por sua abrangência, incluindo “a defesa do cidadão perante o Estado,
como “os interesses jurídicos de caráter social, político ou difuso
protegidos pela Constituição”.

De um ponto de vista histórico, ou seja, na dimensão empírica,
WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO afirma que “os direitos
fundamentais são, originalmente, direitos humanos” 17.

As expressões “direitos fundamentais” e “direitos humanos”,
embora utilizadas como sinônimas, possuem significados diferentes.
Estes guardam “relação com os documentos de direito internacional,
por referir-se àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano
como tal, independentemente de sua vinculação com determinada ordem

14 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 6ª edição. São Paulo: Malheiros
Editores, 1996, p. 515.

15 TAVARES, André Ramos, ob. cit., p. 3.
16 Ob. cit., p. 78.
17 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Dos Direitos Humanos aos Direitos Fundamentais. Porto

Alegre: Livraria do Advogado Editora, 1997, p. 12
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constitucional”. 18 Já o termo “direitos fundamentais” se aplica para
“aqueles direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera
do direito constitucional positivo de determinado Estado”.19

As Constituições portuguesa de 1976 e a espanhola de 1978 falam
em direitos fundamentais.

No Brasil, a Constituição de 1824 referia-se “aos direitos políticos
e individuais (art. 178); a Constituição de 1891 continha simplesmente
uma “declaração de direitos”: a de 1934, uma “declaração de direitos
(Título III) que compreendia um capítulo intitulado “dos direitos e
garantias individuais”; a Constituição de 1937 também possuía um
capítulo com o título “dos direitos e garantias individuais”: a Constituição
de 1946 repetia 1934 e continha uma “declaração de direitos” que incluía
um capítulo intitulado “dos direitos e garantias individuais”. Nesta,
constava “os direitos fundamentais do homem” (art. 141, parágrafo 13).
A Constituição de 1967 e a Emenda Constitucional nº 1, de 1969
mantiveram no capítulo IV a expressão “direitos e garantias individuais,
embora o art. 149, I da Constituição de 1967 e o art. 152, I, da EC nº 1/69,
falem em garantia dos “direitos fundamentais do homem”.

A Constituição Federal de 1988 se refere a “direitos e garantias
fundamentais (Título II). No seu capítulo I constam os “direitos individuais
e coletivos”. O capítulo II trata dos “direitos sociais”. O art. 17 faz referência
a “direitos fundamentais da pessoa humana”, enquanto o art. 60, parágrafo
4º, IV, d “direitos e garantias individuais”. O art. 5º, LXXI, trata de “direitos
e liberdades constitucionais”. Portanto, nossa Carta Magna em vigor
continua a se caracterizar por uma diversidade semântica, por utilizar
diversos termos ao se reportar aos direitos fundamentais.

VI) A expressão “direitos humanos fundamentais”, na expressão
de INGO WOLFGANG SARLET 20 , “embora não tenha o condão de
afastar a pertinência da distinção traçada entre direitos humanos e direitos
fundamentais, revela, contudo, a nítida vantagem de ressaltar,

18 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 2ª edição. Porto Alegre:
Livraria do Advogado Editora, 2001, p. 33

19 Idem, p. 33
20 ob. cit., p. 35.
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relativamente aos direitos humanos de matriz internacional, que também
estes dizem com o reconhecimento e proteção de certos valores e
reivindicações essenciais de todos os seres humanos”.

$$��'�������������4��/������56����7�	����	����������.���������

O Estado brasileiro tem vivido grandes transformações estruturais
nas últimas décadas, com repercussões em seu direito positivo, em virtude
de necessitar se adequar aos imperativos da globalização econômica, e
do avanço tecnológico. Os direitos e garantias fundamentais, previstos
no título II da nossa Carta Magna de 1988 vêm sofrendo e sendo ameaçado
com a precarização do trabalho, a pretexto de se abreviar a crescente
crise do desemprego, mesmo que para isso se possa adequar, ou mesmo
desregulamentar os direitos sociais nela previstos (arts. 6º ao 11).

Neste sentido, questiona-se sobre os limites da reforma
constitucional em curso, com destaque para as “cláusulas pétreas”. O poder
de reformar a Constituição de 1988 atende aos imperativos dos limites
que lhe foram impostos pelo poder constituinte originário. Deste recebeu
o comando de que não será objeto de deliberação a proposta de emenda
tendente a abolir: I – a forma federativa de Estado; II – o voto direto,
secreto, universal e periódico; III – a separação dos Poderes; e IV – os
direitos e garantias individuais. (art. 60, § 4º).

Conforme bem expressa INGO WOLFGANG SARLET, “enquanto
o Poder Constituinte Originário costuma ser caracterizado como
incondicionado, autônomo e ilimitado (pelo menos no que diz com o Poder
Constituinte Formal), o Poder Constituinte Reformador revela-se um poder
juridicamente limitado, distinguindo-se pelo seu caráter derivado e
condicionado e sujeito às restrições previstas pelo Constituinte.”21

Neste sentido se expressa UADI LAMMÊGO BULOS, para quem
“as reformas constitucionais não têm a competência de alterar a
titularidade do poder originário que as regulamentou. A criatura não se

21 SARLET, Ingo Wolfgang. “Os Direitos Fundamentais Sociais como limites materiais ao Poder
de Reforma da Constituição: Contributo para uma Leitura Constitucionalmente Adequada”.
Revista Latino-Americana de Estudos Constitucionais, Fundador e Diretor: Paulo Bonavides.
Belo Horizonte: Del Rey Editora, 2003, p. 640.
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insurge contra o criador, exceto nos casos de subversão da ordem
universal dos acontecimentos, através do nascimento de situações
esdrúxulas, anormais, execráveis, inaceitáveis”.22

Os limites materiais previstos na Constituição Federal de 1988
(art. 60, § 4º), denominados de “cláusulas pétreas”, ou “cláusulas de
intangibilidade”, são “adjetivadas de materiais, porque cingem-se ao
conteúdo dos assuntos que não podem ser objeto de propostas de emendas
tendentes a aboli-los, quer implícita, quer explicitamente”.23

Afinal, as cláusulas pétreas podem ser reformuladas? Os
seguidores da tese da dupla revisão, também conhecida como técnica
do duplo processo ou duplo grau de revisão, entendem que sim. Eles
defendem que “os limites materiais podem ser modificados ou
‘superados’ pelo legislador reformador, abrindo-se caminho para, num
momento futuro, ocorrer a remoção dos princípios correspondentes aos
limites substanciais explícitos, através da dupla revisão. (...) Acreditam
que os limites absolutos ou expressos do poder reformador podem ser
superados. Dizem, assim, que as cláusulas do art. 60, § 4º, sujeitam-se a
mudanças formais, pois a imodificabilidade delas é relativa. Segundo
propalam, a dupla revisão eliminaria as cláusulas pétreas. Seria uma
reforma das normas que estabelecem vedações à própria atividade
reformadora. Os preceptivos tidos como inatingíveis tornar-se-iam
maleáveis, em virtude da eliminação do cerne imodificável da
constituição, e as vedações expressas do § 4º poderiam ser ultrapassadas.
Bastaria que o legislador reformador suprimisse a forma federativa de
Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos
Poderes, os direitos e garantias fundamentais. Então, não persistiria
qualquer obstáculo para que toda e qualquer matéria fosse objeto de
deliberação de emendas tendentes a aboli-las”.24

22 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada. 5ª edição. São Paulo: Editora Saraiva,
2003, p. 824.

23 Idem, p. 827.
24 Ibidem, p. 829
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Felizmente esta técnica da dupla revisão ou do duplo processo de
revisão tem dividido opiniões. “Aderem a ela: Burgess, Laferrière,
Barthelémy e Duez, Sanchez Agesta, Constantino Mortati, Stefano Maria
Cicconetti, Paolo Biscaretti Di Ruffia, Jorge Miranda, Marie-Françoise
Rigaux, Georges Morange, Modugno, Gregório Peces-Barba, Emilio
Crosa et al. Rechaçam-na: Liet-Vezux, Carl Schmitt, André Gonçalves
Pereira, Marcelo Rebelo de Sousa, Afonso Queiróz etc.”25

A aplicação deste duplo processo de revisão da nossa Carta Magna,
na prática criaria as condições para se instalar no Brasil a instabilidade própria
que se vive em momentos de graves crises institucionais. Nem mesmo a
nova Carta Constitucional, fruto da vontade de uma Assembléia Nacional
Constituinte, expressando o Poder Constituinte Originário, poderia assegurar
que teria condições de se sustentar, uma vez ela deixaria de ser rígida e sem
condições de sequer impor o controle de constitucionalidade das leis, tamanha
seria a facilidade de se modificar o seu conteúdo. Considerando, ainda, a
tradição do parlamento brasileiro em sua produção legiferante permanente,
a nossa Carta Magna se fragilizaria ainda mais. Usando expressão de
FERDINAND LASSALLE, ela se confundiria apenas com uma folha de
papel, que expressa os fatores reais de poder.

Sobre esta questão, comungamos, assim, do mesmo pensamento
de INGO WOLFGANG SARLET, quando afirma que “à míngua
(felizmente) de uma previsão constitucional expressa autorizando uma
superação dos limites à reforma, também nós não poderíamos deixar de
nos filiar à concepção que entende ser inviável a dupla revisão, em face
do grave risco de uma destruição da identidade constitucional pelo
legislador, sobrepondo-se à vontade expressa do Constituinte. Além disso,
entendemos que a necessária adaptabilidade da Constituição pode ser
suficientemente assegurada por meio de uma adequada exegese do
alcance das ‘cláusulas pétreas’, o que, por sua vez, nos reconduz ao
problema de qual efetivamente a proteção outorgada aos ‘elementos
constitucionais essenciais’(Rawls) por elas abrangidos. Antes disso,
contudo, haveremos de focalizar a questão do alcance material dos limites
substanciais (expressos e/ou implícitos) da nossa Carta, especialmente
no que diz respeito à proteção dos direitos fundamentais sociais.”26

25 Ibidem, pp. 929 e 830.
26 SARLET, Ingo Wolfgang.,. In: “Os Direitos Fundamentais Sociais como...”; ob., cit., p. 657.
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A propósito da necessidade da Constituição dispor de mecanismos
que garantam e protejam direitos econômicos, sociais e culturais contra leis
restritivas, J. J. GOMES CANOTILHO assim se expressa: “Relativamente
aos direitos, liberdades e garantias, a Constituição portuguesa garante e
protege um núcleo essencial destes direitos contra leis restritivas (núcleo
essencial como reduto último de defesa). Coloca-se também o problema de
saber se os direitos econômicos, sociais e culturais exigem a garantia de um
núcleo essencial como condição do mínimo de existência (núcleo essencial
como standard mínimo). Das várias normas sociais, econômicas e culturais
é possível deduzir-se um princípio jurídico estruturante de toda a ordem
econômico-social portuguesa: todos (princípio da universalidade) têm um
direito fundamental a um núcleo básico de direitos sociais (minimum core
of economic and social rights), na ausência do qual o estado português se
deve considerar infractor das obrigações jurídico-sociais constitucional e
internacionalmente impostas. Nesta perspectiva, o “rendimento mínimo
garantido”, as “prestações de assistência social básica”, o “subsídio de
desemprego” são verdadeiros direitos sociais originariamente derivados da
constituição sempre que eles constituam o standard mínimo de existência
indispensável à fruição de qualquer direito.” 27

Resta-nos responder a indagação sobre se os direitos fundamentais
sociais constituem limites materiais à reforma da nossa Constituição
Federal de 1988 em vigor.

Ignorando noções elementares que nos fornecem a hermenêutica
constitucional, os adeptos da revisão ampla da nossa Carta limitam-se em
defender o argumento de que ao se reportar à expressão de que não poderá
ser objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos
e garantias individuais (CF/88, art. 60, § 4º), no universo dos direitos e
garantias fundamentais (previsto no título II), tal dispositivo constitucional
se refere apenas ao disposto no capítulo I deste título II da nossa
Constituição, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, estão
previstos no art. 5º. Portanto, estes não incluem os direitos sociais (arts. 6º
ao 11) por estarem no capítulo II do referido título II.

27 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4ª Edição.
Coimbra – Portugal: Livraria Almedina, 2000, pp. 503 e 504.
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Tanto os direitos individuais quanto os direitos sociais estão
incluídos no título II da Constituição Federal de 1988, que trata dos direitos
e garantias fundamentais. Tais garantias estão presentes na expressão “os
direitos e garantias individuais” do referido art. 60, § 4º, IV, da CF/88. Do
contrário, que outras garantias estariam sendo dadas aos direitos sociais?
Afinal, os ‘Direitos e Garantias Fundamentais’(ARTS. 5º a 17) não incluem
os direitos individuais coletivos e sociais?

Como é possível que a tais direitos fundamentais se possa dar
tratamento desigual frente aos direitos individuais e sociais enumerados
nos capítulos I e II do título II da Carta de 1988, na medida em que
somente os direitos individuais podem ser considerados como cláusulas
pétreas (art. 60, § 4º,IV)? Ora, de que vale a afirmação de que “todos
são iguais perante a lei”, inserida no caput dos direitos individuais e
coletivos representados pelo art. 5º da Carta de 1988, com o acréscimo
da expressão “sem distinção de qualquer natureza”?.

Como bem expressa CELSO RIBEIRO BASTOS,

a interpretação constitucional não pode ser simplesmente
considerada como a interpretação da Constituição,
exclusivamente. O que se pode dizer, é certo, é que só haverá
interpretação constitucional quando a Constituição estiver
envolvida.28

Ao analisar a expressão “os direitos e garantias individuais”
prevista no art. 60, § 4º da nossa Carta Magna, UADI LAMMÊGO
BULOS afirma que “aqui há uma imprecisão. Os direitos e garantias
não são apenas os individuais, isto é, as liberdades públicas clássicas.
Englobam, também, os direitos econômicos e sociais”.29

Todos os direitos fundamentais consagrados em nossa
Constituição, usando expressão de INGO WOLFGANG SARLET,
mesmo os que não integram o Título II, “são, na verdade e em última
análise, direitos de titularidade individual, ainda que alguns sejam de

28 BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e Interpretação Constitucional. 2ª edição. São Paulo:
Celso Bastos Editor, 1999, p. 87.

29 BULOS, Uadi Lammêgo., ob. Cit., p. 837.

�������	������



�������� 	
�����

�


expressão coletiva. (...) A função precípua das assim denominadas
‘cláusulas pétreas’é a de impedir a destruição dos elementos essenciais
da Constituição, encontrando-se, neste sentido, a serviço da preservação
da identidade constitucional, formada justamente pelas decisões
fundamentais tomadas pelo Constituinte”.30

 Os direitos sociais constituem ‘a espinha dorsal do Estado Social
brasileiro’. Sua inserção em nossa Constituição Federal de 1988, que os
protege como ‘cláusulas pétreas’, assim deve permanecer, já que é obra
do Poder Constituinte Originário. Admitindo-se sua reforma, ao se adotar
a possibilidade de superação dos limites à reforma da Carta de 1988,
através da adoção da chamada “dupla revisão”, dar-se-ia ao Poder
Constituinte Derivado poderes que não os possui. Sua efetivação
destruiria a identidade da nossa própria ordem constitucional.
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30 SARLET, Ingo Wolfgang. “Os Direitos Fundamentais Sociais como limites materiais ao Poder
de Reforma da Constituição: Contributo para uma Leitura Constitucionalmente Adequada”.
Ob. cit., pp. 663 e 666.
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Resumo: O presente estudo inclina-se sobre as inovações procedimentais insertas
no Código de Processo Civil, mais precisamente sobre o móvel teórico que
fundamenta as reformas havidas nos últimos dez anos. O artigo consubstancia-
se em uma breve apresentação acerca do formalismo no processo e sua finalidade,
do valor efetividade como condição de sobrevivência do processo como forma
de resolução moderna de conflito e das técnicas de cognição utilizadas em nossos
procedimentos.
Palavras-chave: processo-procedimento-formalismo-efetividade da tutela
jurisdicional-segurança jurídica-celeridade-cognição exauriente-cognição
sumária.
Sumário: 1. Introdução – 2. Do formalismo no processo – 3. Efetividade da
tutela jurisdicional – 4. Segurança e celeridade – 5. Cognição exauriente e
cognição sumária – 6. Conclusões
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A doutrina processual proclama uma atual e universal insatisfação
com o modelo jurisdicional tradicional. Entre nós, Cândido Rangel
Dinamarco pontua que a segunda metade do século XX caracterizou-se,
na doutrina internacional do Processo Civil, como um tempo de
mudanças, consubstanciadas no ordenamento pátrio nas reformas
recentes ao Código de Processo Civil de 1973, iniciadas há uma década
pela lei nº 8.455/92, que estabeleceu nova disciplina para a produção de
prova pericial.

O lamento mais comum é contra a ineficiência, assim entendida a
duração e os custos excessivos do processo na sua via ordinária de
contraditório pleno, com vistas a uma cognição exauriente, conjugado à
verificação da necessidade de se estabelecer novas formas de atuação da

1 Advogada – Mestre em Direito da UFC – Coordenadora do Curso de Direito da FFB – Professora
de Teoria Geral do Processo. – e-mail: gretha@terra.com.br
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tutela jurisdicional,  suplantando a visão tradicional da jurisdição como
endereçada à resolução de conflitos individuais – controvérsias privadas
–  e a aplicação da jurisdição ordinária aos conflitos de interesses difusos2.

Identificam-se quatro finalidades específicas na reforma do
Código de Processo Civil: simplificar e agilizar o procedimento,
o que nos remete ao tema da instrumentalidade das formas; evitar
ou pelo menos minimizar os males do decurso de tempo de espera
pela tutela jurisdicional; aprimorar a qualidade dos julgamentos,
através de um constante aperfeiçoamento dos operadores; e dar
efetividade a tutela jurisdicional.

O procedimento probatório, em especial, encontra-se no centro
das maiores discussões, alvo de sumarização ou informalização e até a
supressão. A redução do tempo está pulverizada em vários artigos: 273
e seus sete parágrafos – tutela antecipada de forma genérica e 461 –
tutela antecipada específica das ações objetivando as obrigações de fazer
e não fazer. O procedimento monitório também demonstra uma nova
postura do ordenamento,  recepcionando a postergação do contraditório.

��� ����������	�����
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Para que se entenda melhor a simplificação dos procedimentos de
cognição do juiz, começaremos com um estudo do formalismo no
processo civil.

Estudar o formalismo no processo civil significa realizar uma
pesquisa sobre a organização e o funcionamento interno do processo
civil. Como nos ensina Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, o formalismo
processual contém, portanto, a própria idéia do processo como
organização da desordem, emprestando previsibilidade a todo o
procedimento.3

2 No sentido temos lições de Bedaque: a consciência pelos estudiosos da existência de direitos
meta-individuais, é que fez surgir a necessidade de uma tutela jurisdicional coletiva, isto é,
de providências jurisdicionais capazes de solucionar conflitos envolvendo direitos difusos.
Direito e Processo, p.35. Também Arruda Alvim menciona a crítica que se faz à ausência de
tutelas diferenciadas em relação a situações que devam ser privilegiadas. RePro 97, p.55

3 Oliveira, Carlos Alberto Álvaro de. O Formalismo no Processo Civil, editora Saraiva, p.07
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Um apanhado de informações históricas no direito processual mostra
que a evolução do processo pode ser definida como um constante ir e vir,
permanentes marchas e contra-marchas, de concessões de poderes ao juiz
de praticar atos de ofício, em especial na busca da verdade dos fatos, na
condução do procedimento probatório, rivalizado então por um excessivo
rigor legal4. É fato recorrente na história do formalismo processual: à medida
que cresce e se intensifica o poder e o arbítrio do juiz, enfraquece-se também
o formalismo, correlativo elemento de contenção.5 Em outras palavras, ora
o ordenamento, através do Estado legislador impunha um rigor absoluto na
obediência às formas procedimentais previamente estabelecidas, de
observação cogente na realização de atos processuais, ora permitia ao Estado/
julgador liberdade na condução da relação jurídica processual.

A gênese da formalização está com o desenvolvimento da civilização,
quando complicam-se as relações sociais. O século XIX marca o processo
civil como coisa privada das partes, conforme lições de Carlos Alberto Álvaro
de Oliveira: a consideração do processo civil no século XIX como coisa privada
das partes refletia de maneira adequada a concepção claramente individualista
e exclusivamente privatística dos direitos patrimoniais, então dominante. Em
contrapartida apenas o processo civil dos ordenamentos mais modernos passa
a repercutir o lento trabalho de socialização do direito civil.6

O formalismo moderno do início do século XX é marcado pela
ênfase aos fins sociais buscados pelo processo civil7. Sobressai a natureza
pública da função institucional do processo (aplicar o direito material

4 Como argumenta Arruda Alvim, esse temor de uma maior adjudicação de poderes ao juiz
veio a se esvaecer e essa tendência cedeu passo, na evolução que veio a ocorrer e acentuar-
se nos tempos que se seguiram e especialmente nos tempos contemporâneos, redefinida que
veio a ser esta antiga e radical compreensão da separação de poderes, entre outros fatores.
RePro 97, p..65.

5 Oliveira, Carlos Alberto Álvaro de. Op. cit., p.21
6 Oliveira, Carlos Alberto Álvaro de. O Formalismo no Processo Civil, editora Saraiva, p.42,

nota 137.
7 Assim discorre sobre o tema Roberto Bedaque: o centro das preocupações da moderna ciência

processual é, indiscutivelmente, a realização concreta da justiça, e acrescenta: a principal
missão do processualista é buscar alternativas que favoreçam a resolução dos conflitos. Não
pode prescindir evidentemente da técnica. Embora necessária para a efetividade e eficiência
da justiça, deve ela ocupar o seu devido lugar, como instrumento de trabalho, não como fim
em si mesmo. Não se trata de desprezar os aspectos técnicos do processo, mas apenas de não
se apegar ao tecnicismo. A técnica deve servir de meio para que o processo atinja seu resultado.
Critica-se o dogmatismo puro, o formalismo indiferente aos reais problemas a serem
solucionados no processo. Direito e processo, p.42
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ao caso concreto), vista como a realização do direito objetivo por meio
de tutela às situações subjetivas das partes.

Concebe-se enfim o processo civil como uma instituição criada
para assegurar o bem estar social, onde o Estado é interessado não na
lide, mas na forma como ela se desenvolve: reforça-se, desta maneira, a
concepção de processo como relação de direito público, na qual o juiz
desempenha função estatal de importância capital.8

Assim temos o processo como o procedimento em contraditório,
isto é, uma série de atos arrumados sob técnicas destinadas a organizar e
realizar a atividade cognitiva do julgador, auxiliados pela participação
das partes na formação do provimento final. O formalismo processual
representa uma das maneiras desta organização, sendo ele mesmo uma
técnica que viabiliza, que torna possível, uma atividade coordenada entre
o julgador e as partes e apta a produzir resultados.

O formalismo, assim, pode ser entendido como um limite à própria
soberania do Estado, uma vez que a organização do processo implica
indubitável restrição à atividade do Estado,  representado pelo órgão
judicial. O Direito organiza a coletividade, impondo por um lado limites
ao Estado, e por outro determinando garantias de liberdade do indivíduo
em face deste mesmo Estado. O par conceitual direitos fundamentais e
divisão de poderes constitui o conteúdo essencial do típico Estado de
Direito9. O formalismo é lícito, ou melhor, legítimo, na medida em que
se presta a controlar o arbítrio do Estado/julgador, ao mesmo tempo em
que serve para alcançar as finalidades últimas do processo civil em tempo
hábil e principalmente colaborando para a legitimidade da decisão.

Justifica-se o formalismo quando postos à disposição de valores
a serem atingidos, de forma ideal, por meio do processo. Carlos Alberto
A. de Oliveira elenca a paz social, a justiça, a segurança e a efetividade10.

8 Oliveira, Carlos Alberto Álvaro de. Op. cit., p.49
9 Conforme lições de Ingo Sarlet, praticamente não há mais Estado que não tenha aderido a um

dos principais pactos internacionais (ainda que regionais) sobre direitos humanos ou que
não tenha reconhecido ao menos um núcleo de direitos fundamentais no âmbito de suas
Constituições. Da eficácia dos Direitos Fundamentais, p.23.

10 Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Op. cit., p.65
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O valor justiça é a finalidade jurídica do processo: relaciona-se
com a realização concreta do direito material – situações subjetivas de
vantagem conferida pela ordem jurídica aos sujeitos de direito. O valor
segurança é o escopo político do processo, legitimando o Estado a impor
decisão mediante o uso de força. O valor paz social encontra-se na
tentativa de eliminar-se com presteza o conflito, mas também com uma
administração eficiente da justiça (baixo custo, fácil acessibilidade,
qualidade adequada).

O valor efetividade, por sua vez, tem merecido por parte dos
doutrinadores uma atenção específica11. Nos ensinamentos de Carlos
Alberto A. de Oliveira,

cuida-se de corrente sociocultural mais bem afinada para a
realização efetiva dos direitos, e assim superiormente preocupada
com mais acurada tutela de liberdades e dos direito
constitucionais relevantes, notadamente os sociais, com destaque
à defesa daqueles de natureza difusa ou coletiva.12

É esta preocupação com a efetividade, assim posta, que leva o
ordenamento jurídico a conceber remédios jurisdicionais de índole
provisória, autônomos ou não, com caráter antecipatório e satisfativo
dos direitos pretendidos (antecipação dos efeitos da tutela de mérito,
procedimento monitório, providências liminares cautelares), além do
alargamento de vias alternativas para a solução de conflitos (arbitragem)
e incentivos à conciliação, dentro da já mencionada idéia de justiça como
atividade de coordenação, e não de subordinação, entre as partes
interessadas ( aqui incluído o julgador).

11 Denominamos valor da efetividade em consonância com o pensamento de Arruda Alvim, que
preleciona: os sistemas jurídicos, porque presididos pela idéia de unidade,são marcados por
valores: com esses valores ou idéias pretende-se definir sumária e totalmente o sistema, e
acrescenta: o processo contemporâneo tem, por isso mesmo, as marcar – valores, indicativas
dos vetores e dos caminhos ambicionados, falando-se em instrumentalidade e efetividade, até
mesmo sugerindo a idéia de que esses valores hão de abarcar e subordinar o sistema na
totalidade do seu funcionamento e finalidade. Repro 97, p.63

12 Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Op. cit., p.70. Assim também Cândido Dinamarco: um estudo
da história recente do Processo Civil Brasileiro revela a tomada de consciência que antes foi da
doutrina vanguardeira e agora do legislador, fundamentada na premissa da transmigrassão do
indivíduo para o coletivo. Reforma do Código de Processo Civil Brasileiro, p.20
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Um obstáculo natural contra o qual tem de lutar o processo é o
decurso do tempo. É inerente ao seu conceito, onde processo é todo
procedimento desenvolvido em contraditório, e onde procedimento é
uma sucessão de atos encadeados entre si para a produção de um
provimento final, verificados entre dois termos: a petição inicial e a
sentença. É próprio da idéia de procedimento o durar, o prolongar-se, o
tornar-se existente por etapas. Entre os termos inicial e final do processo,
há necessariamente um lapso de tempo, onde se abrem oportunidades
processuais para que as partes se utilizem dos instrumentos processuais
que estão postos à sua disposição para a realização do contraditório.

A duração excessiva do processo, entretanto,  se contrapõe à sua
efetividade. Esta última tem merecido grande atenção por parte dos
processualistas, pelo que adotaremos um conceito uniforme, que, como
nos ensina . Marcelo Lima Guerra, se impõe de forma constante, a saber:
que a tutela jurisdicional se revela efetiva quanto menor for, dentro dos
limites do praticamente possível, a diferença entre o resultado que ele
proporciona à parte vitoriosa e o resultado que esta última obteria, em
face do ordenamento jurídico, se não tivesse recorrido ao processo para
obter esse mesmo resultado13.

Por outro lado, a inexistência de tutela adequada à determinada
situação de conflito somada aos problemas com o fator tempo,
correspondem à própria negação da tutela a que o Estado obrigou-se
quando chamou a si o monopólio da jurisdição. De fato, esclarece
Marcelo Lima Guerra: é fácil constatar que a ineficácia da tutela
jurisdicional significa, praticamente, denegação de tutela jurisdicional,
na medida em que essa tutela, não sendo efetivamente prestada, não
concede à parte vitoriosa a exata proteção que ela tem direito de obter14.
No mesmo sentido aponta a doutrina de José Rogério Cruz e Tucci,
dando por equivalente a excessiva duração do processo e a denegação
de justiça15.

13 Marcelo Lima Guerra, in Estudos sobre o Processo Cautelar, p.11
14 Marcelo Lima Guerra. Op. cit., p.12
15 José Rogério Cruz e Tucci.  Op. cit., p. 100 e ss
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A intolerância cada vez mais difundida em relação à demora do
processo civil acompanha a consciência de que a rapidez é elemento
indispensável à atuação concreta e efetiva das garantias constitucionais
da ação e da defesa e de que a falta de efetividade dos instrumentos
processuais pode comportar a acentuação das desigualdades substanciais
entre as partes. José Rogério Cruz e Tucci defende a garantia da prestação
jurisdicional sem dilações indevidas como corolário do devido processo
legal, afirmando que

não basta pois que se tenha direito ao processo, delineando-se
inafastável também a absoluta regularidade deste direito ao
processo com a verificação efetiva de todas as garantias
asseguradas ao usuário da justiça num breve espaço de tempo,
para o atingimento do escopo que lhe é destinado16.

O valor celeridade permeou os estudos que fundamentaram a
reforma do CPC, minimizando o valor segurança jurídica.
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O processo jurisdicional é o instrumento que permite a jurisdição
a consecução de seus objetivos. O processo tende a um provimento que
configura ato de poder. Este para ser legítimo deve ser fruto de um
procedimento que realmente permita a participação em contraditório. A
legitimação do exercício da jurisdição depende da efetividade do
contraditório.

As concessões feitas em detrimento desta efetividade do
contraditório visam a acelerar o serviço jurisdicional e torná-lo aderente
à realidade do conflito e do seu modo de ser; com isso concorrendo para
eliminar logo e de modo conveniente o estado anti-social de insatisfação
que deu causa ao processo17.

16 José Rogério Cruz e Tucci. Op. cit., p. 106
17 Cândido Dinamarco aponta a necessidade de operacionalisar o sistema, desburocratizá-lo ou

deformalizá-lo tanto quanto possível, com vistas a facilitar a obtenção dos resultados justos
que dele é lícito esperar. A Reforma do Código de Processo Civil Brasileiro, p.20
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Daí falar-se hoje em uma troca da virtude interna de fidelidade à
vontade da lei, o que se traduz na segurança jurídica, pela virtude
funcional da pacificação social, o que se traduz na celeridade processual,
porque o valor daquela reside justamente na capacidade que tem a ordem
jurídica de promover a pacificação com justiça; e num lapso de tempo
que seja o necessário e somente o necessário para o conhecimento da
verdade – desde sempre relativizada pelo legislador18.

Esse jogo dialético entre a fidelidade à vontade concreta de lei
(segurança) versus a virtude funcional de pacificação social (celeridade),
revela-se, na técnica processual contida na lei e praticada na experiência
empírica dos processos, num outro jogo, envolvendo critério de certeza
e probabilidade, com os riscos calculados e formas pré-dispostas para a
sua correção.

Além das naturais limitações do sistema, que são inevitáveis, sente-
se também que em inúmeros pontos e mediante variadas formas a ordem
jurídica deliberadamente se afasta mais ainda do requisito da certeza.
São soluções inseridas na técnica processual, sempre com vistas à
antecipação do resultado da jurisdição,  tornando-a possível de ser
exercida de forma eficaz.

Através destas soluções, simplifica-se a instrução e afrouxam-se
as exigências de cognição, ainda que sob o risco do erro. Ou então se
elimina mesmo a exigência de uma prévia cognição, antes de promover
a execução forçada. Em todos os casos revela-se a preocupação com o
escopo social de pacificação, mediante a busca de remoção tão pronta
quanto possível dos possíveis óbices à desejada paz social. Pouco importa
que a fidelidade ao direito objetivo substancial saia às vezes arranhada,

18 Em palestra proferida nas IV Jornadas de Direito Processual Civil, por ocasião de exposição
acerca do binômio celeridade e segurança,  Arruda Alvim mencionou a disputa de espaço entre
estes dois valores como o cerne que envolve o tema Reforma do Código de Processo Civil.
Apontou o aumento de solicitações ao Poder Judiciário – oriundo dentre outras causas da
concentração da população nas cidades, gerando complexidade nas relações sociais, e do
aumento do senso de cidadania pós-88 – como gerador de uma demora anormal na prestação
jurisdicional, fazendo referência também a presença do Poder Público em juízo, sendo o Estado
um dos maiores litigantes em nosso país. A segurança, que traduzia uma busca à precisão
(busca da verdade), cede espaço para a solução, num espaço de tempo razoável, enaltecendo o
professor, ao final, a tutela inibitória – prevenção de futuras lesões, em detrimento de tutela
restauradora de lesão e ressarcitória.
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desde que como se disse a justiça se faça com menos delongas. E o fato
é que, consciente ou inconscientemente, o legislador, desde sempre,
transigiu na busca da verdade, uma vez que somente abandonando este
dogma poderíamos pensar em um processo para resolver um conflito.

Assim surgiram no ordenamento as presunções relativas, que não
passam de metáfora de um fato. Desvio relativo ao objeto da prova, que
é sempre a afirmação de um fato e não o fato em si mesmo, as presunções
concorrem deste modo de forma eficaz para simplificação do juízo, por
que afastam o ônus de provar alegações de mais difícil comprovação.

É manifesto o risco de erro que resulta das presunções relativas,
mas a probabilidade de acerto, sendo comprovadamente boa, compensa
esses riscos na maioria dos casos. Na disciplina de presunções relativas
reside manifestação eloquente dessa transigência do sistema quanto à
preocupação de aperfeiçoar o conhecimento e com isso afastar risco de
infidelidade ao ordenamento substancial19.  Neste mesmo viés surgiram
o processo cautelar e diversas ações ditas de rito especial e até mesmo a
força executiva dos títulos de créditos extrajudiciais.

Os dois Códigos de Processo Civil brasileiro (1939 e 1973) são
minuciosos  quanto a formação dos atos processuais que com
segurança se pode afirmar que o princípio consagrado foi o da
legalidade formal20.A intenção atual é de simplificar apesar do
risco de erro que com isso se corre, não olvidando que risco de
erro sempre houve e sempre haverá. Ao legislador é permitido
avaliar tal risco e só se atrever a enfrentá-lo quando sente que é
suportável e que os benefícios a serem alcançados na maioria
considerável dos casos compensa os possíveis males, que terão
pouca incidência. É uma questão de avaliação de intensidade de
riscos e da gravidade dos males, em confronto com as vantagens
esperadas.

19 Cândido Dinamarco nos fala que é muito antiga a preocupação pela presteza da tutela que o
processo possa oferecer a quem tem razão, citando os interdictas do Direito Romano clássico,
medidas provisórias cuja concessão se apoiava no mero pressuposto de serem verdadeiras as
alegações de quem as pedia, protegendo assim provável direito lesado, em breve tempo e sem
as complicações de um procedimento regular. Op. cit., p.138

20 Cândido Dinamarco traça preciosas linhas sobre a história dos Códigos de Processo Civil em
nosso país in A Reforma do Código de Processo Civil Brasileiro, pp.21 e ss.
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Vejamos agora com mais profundidade no que consiste a cognição
sumária. Kazuo Watanabe fala de escala de intensidade da cognição do
juiz, sendo então a cognição sumária  uma técnica processual, superficial,
isto é, menos profunda no sentido vertical21.

O verdadeiro processo sumário é aquele que, em razão da
necessidade da rapidez, simplesmente limita a cognição. A técnica, pois,
de cognição sumária, pode ser utilizada nos processos cautelares em
geral e em processos de cognição exauriente que admitem, por expressa
previsão legal, a concessão de provimentos antecipatórios: possessórias,
nunciação de obra nova, mandado de segurança e nos novos modelos
processuais do art. 273 do CPC22.

A expressão tutela sumária, entretanto, suscita inevitavelmente a
idéia de uma cognição de qualidade inferior ante a cognição plena. Para
compreender a essência da técnica da tutela sumária, esta deve ser
necessariamente posta em contraposição com a técnica do processo de
cognição plena.

A cognição plena se caracteriza: a) pela predeterminação legal das
formas e dos termos no que se refere a poderes e deveres, faculdades
processuais das partes e do juiz, no que se refere a: alegação dos fatos, o
pedido, instrução probatória e defesa.b) realização plena do contraditório
de forma antecipada (pois o provimento judicial só se dá depois que se
garante o ingresso do demandado no processo, defendendo-se.c) a sentença
faz coisa julgada formal e material. A essência da cognição plena vai na
predeterminação legislativa da modalidade de realização do contraditório.

A primeira característica da cognição sumária é a derrogação da
regra, vigente no processo ordinário, segundo a qual o contraditório deve
realizar-se em via antecipada relativo ao momento da pronúncia do juiz:
qui il contraddittorio, assente nella prima fase sommaria, può

21 Kazuo Watanabe. Op. cit., p. 95.
22 Arruda Alvim ensina que a sumariedade da cognição existe em outros instrumentos processuais,

v.g., em relação a liminares em mandado de segurança e de certa forma nas ações possessórias.
RePro 97, p.84
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eventualmente essere attivato in uma fase successiva che avrà luogo
dopo la pronuncia del giudice su iniziativa normalmente del destinatario
passivo del provvedimento giudiziale.23

O contraditório é postergado: o provimento, emanado antes de
sua realização efetiva, será um provimento necessariamente limitado ao
conhecimento do fato constitutivo alegado pelo autor com fundamento
no direito trazido ao juízo. Importante salientar que ao juiz e não a lei
cabe postergar ou não o contraditório, diante do caso concreto.

O processo ordinário é regulado segundo o esquema procedimental
minucioso e pré-determinado pela lei; o processo sumário caracteriza-
se por regras simples de modo a alcançar-se uma simplificação do
formalismo processual e, então, uma aceleração na intervenção
jurisdicional.  Ressalte-se que o procedimento de cognição plena e
exauriente tem um custo altíssimo tanto para a parte como para a
administração da justiça.

O processo cautelar foi uma das primeiras técnicas de sumarização
de cognição para garantia de efetividade de tutela jurisdicional posterior.
Tornou-se um remédio usado contra a ineficiência do procedimento
ordinário, uma consequência da superação da ordinariedade e uma
tendência à busca das tutelas sumárias aptas à obtenção de uma sentença
rápida e capaz de tornar efetivo o direito material. Era evidente, bastava
um rápido exame no cotidiano forense, a necessidade a sistematização
das formas de tutelas sumárias de urgência24. A tutela cautelar não deveria
assumir uma configuração (a de satisfatoriedade) que desnature a sua
função. A tutela cautelar visa tão somente assegurar a viabilidade da
realização de uma pretensão outra. Daí porque  Marcelo Lima Guerra
chama atenção para seu caráter de instrumentalidade, ou referibilidade,
como nos ensina Luis Guilherme Marinoni.

A necessidade de medidas antecipatórias “sumárias (técnica de
cognição utilizada) satisfativas (à pretensão do direito do autor)” dentro
de um procedimento abreviado deu origem aos novos modelos
processuais, que se encontram hoje disciplinados pelos arts. 461 e 273

23 Proto Pisani, in RePro, p.24
24 Ensina Arruda Alvim que a cautelaridade foi o principal termômetro da necessidade das

modificações ocorridas. RePro 97, p.63
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do CPC: ação cominatória com tutela antecipada (artigo 461) e a tutela
antecipatória do artigo 273. Antes disso, o próprio ordenamento já
admitia, dentro do procedimento ordinário o julgamento antecipado da
lide, nos casos previstos em lei. E o que é o julgamento antecipado da
lide25 que não a supressão do procedimento probatório?26

Por fim assinalamos o direito à tutela de urgência como direito
constitucional à tutela jurisdicional adequada, uma vez que o Estado
detém o monopólio da jurisdição, tutela esta que efetivamente satisfaça
o interesse da paz social. O processo civil deve ser visto por este ângulo
como uma espécie de contrapartida que o Estado oferece ao cidadão
diante da proibição da auto tutela, contrapartida essa que para ser efetiva
deve traduzir-se na disposição prévia dos meios de tutela jurisdicional
adequados às necessidades de tutela de cada uma das situações de direito
substancial. O procedimento deve ser adequado às peculiaridades da
pretensão de direito material. Muitas vezes apenas essa forma de tutela
– de urgência – apresenta-se como a única adequada a uma situação
conflitiva concreta.

,����	
���(��

1.O processo é um acontecimento jurídico dinâmico e como tal
acha no fator tempo um de seus elementos característicos e naturais. Do
momento de sua instauração, através da propositura da demanda em
juízo, ele deve passar por um certo número de fases intermediárias,
estrutural e funcionalmente coligadas, e precisa de um certo lapso de
tempo antes de poder atingir o seu epílogo natural com a sentença final.

2. O valor efetividade dinamiza o direito processual, pois
impulsiona a busca de novos instrumentos procedimentais, mais
eficientes. Por sua vez a noção de celeridade está ligada àquela de
sumarização material e formal do procedimento cognitivo. Existem

25 Athos Gusmão Carneiro corrige o termo “julgamento antecipado da lide” para “julgamento
imediato da lide”, op. cit., p.6

26 O fenômeno da satisfatividade esteve e está intimamente ligado às cautelares. Arruda Alvim
discorre com muita propriedade sobre o tema, concluindo que a questão em torno das medidas
cautelares satisfativas (alcance do efeito prático perseguido) resulta superada com o mandamento
dos arts. 273 e 461 do C.P.C. RePro, p.68 e ss
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situações concretas que demandam tutela/proteção que não se
compatibilizam com o tempo necessário à cognição exauriente.
Determinados bens da vida, como a liberdade, merecem proteção do
ordenamento jurídico e são valorados pelo legislador constituinte de
forma a merecer uma tutela especial, neste caso representada por uma
cognição exauriente ( no caso de pronunciamento judicial sobre sua
restrição), tradicionalmente conhecida como a busca da verdade real ou
material do direito penal. No processo civil, confirma-se a relação de
instrumentalidade que deve ser guardada entre o processo e o direito
material, objeto da demanda.

3. A cognição sumária presta-se como técnica de concepção de
processos diferenciados e ajustados à sociedade moderna, que busca
por sua vez uma tutela rápida e adequada. O processo comum, de
cognição plena e exauriente, possibilita, é certo, a solução de conflitos
de interesses de maneira mais segura, com amplos meios de discussão,
de provas e de impugnação, mas , no embate dos valores rapidez e
segurança,  a celeridade vem tendo sua incidência maximizada, em
detrimento do valor segurança, observado sempre em seu núcleo
essencial.

4. A medida urgente de natureza antecipatória são decisões
proferida com grau de cognição altamente sumarizado. O juízo sumário
tem de se limitar a afirmar o provável, considerando que a certeza jurídica
sempre se resolve em mera verossimilhança, mesmo naquelas sentença
proferida com base em cognição exauriente –  nunca passaremos de
uma afirmação provável.
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Resumo: O presente artigo é a decisão comentada da ação cívil pública  com
pedido de liminar que foi impetrado pelo Ministério Público Federal requerendo
que o município de Fortaleza, o estado do Ceará e a União providenciassem o
internamento das pessoas que estavam na fila da UTI em hospitais particulares,
mesmo não conveniados ao SUS.
Sumário: 1. Introdução; 2. A falta de UTIs em Fortaleza no início de 2003;
3. A Ação Civil Pública; 4. Comentários à decisão; 5. A Decisão.
Palavras-chave: Direito Fundamental – Direitos Sociais – Direito à Saúde –
Ação Civil Pública – Efetividade – Limites e Possibilidades de Atuação Judicial.
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Comecei a estudar a fundo os direitos fundamentais em 1998.
Naquele ano – recorde-se – comemoravam-se os dez anos da Constituição
Brasileira de 1988 e o cinqüentenário da Declaração Universal dos
Direitos do Homem de 1948.

Em homenagem à data, o Tribunal de Justiça do Ceará lançou um
concurso de monografias cujo tema seria o Poder Judiciário e os Direitos
Humanos. Minha intenção inicial era participar do referido concurso na
categoria estudante, já que eu ainda estava no sexto semestre da Faculdade
de Direito da Universidade Federal do Ceará.

Não cheguei a apresentar a monografia, mas, em 2001, já formado
e participando de concursos públicos, resolvi publicar meus escritos sobre
o tema sob a forma de livro, cuja tiragem foi de pouco mais de cem
exemplares. O livro foi intitulado “Os Direitos Fundamentais e o Poder
Judiciário: elementos para a concretização dos direitos fundamentais
pelo Poder Judiciário” e encontra-se disponível na minha página pessoal
na Internet (www.georgemlima.hpg.com.br).

1 Títulos: Curso de Especialização em Direito Sanitário pela UnB, Curso de Pós-Graduação em
Direito pela Universidade Lusíadas – Porto/Portugal, Mestrando em Direito pela Faculdade de
Direito da UFC e Juiz Federal Substituto. – e-mail: georgemlima@jfce.gov.br,
georgemlima@yahoo.com.br
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Pouco tempo depois, também resolvi publicar outros escritos, mais
profundos que o primeiro, que foi intitulado “O Direito Fundamental à
Ação: o direito de ação, o acesso à justiça e a inafastabilidade do controle
jurisdicional à luz de uma adequada e atualizada teoria constitucional
dos direitos fundamentais”, cuja temática, como o próprio nome sugere,
era bastante influenciada pela chamada teoria jurídica dos direitos
fundamentais. Referido livro também encontra-se disponível on-line na
mesma página.

O interesse pelos direitos fundamentais não se limitou à vida
acadêmica. Ainda como estagiário da 2ª Vara da Fazenda Pública (1998),
tive a oportunidade de auxiliar o juiz titular daquela Vara (Dr. Francisco
Chagas Barreto Alves) a elaborar uma decisão favorável a uma mulher,
portadora do HIV, que pedia que o Estado do Ceará custeasse seu
tratamento.

Como Procurador do Estado de Alagoas (2000), acompanhei um
mandado de segurança em que um rico advogado requeria que o SUS
(Sistema Único de Saúde) pagasse seu transplante de pâncreas, no melhor
hospital do país (Albert Einstein – SP), devendo, inclusive, o poder
público pagar a sua hospedagem e transporte, bem como de um
acompanhante. Esse caso, apesar de eu não ter atuado diretamente, foi
fundamental para a construção do meu pensamento sobre o direito à
saúde. A partir daí, percebi que deveria haver limites à concretização
judicial de direitos fundamentais.

Pois bem. Já em 2002, como juiz federal, uma oportunidade ímpar
bateu-me às portas: a de participar de um curso de especialização em direito
sanitário pela Universidade de Brasília (UnB) em parceria com a FIOCRUZ.
O curso proporcionou-me conhecer mais profundamente o Sistema Único
de Saúde e fez-me escrever uma monografia cujo tema foi precisamente “A
Efetivação do Direito Fundamental à Saúde pelo Poder Judiciário”. Na defesa
da monografia, em Brasília, todos gostaram das minhas teses e sugeriram
que eu aprofundasse ainda mais o estudo da matéria, pois praticamente nada
existia sobre o assunto na literatura nacional.

Coincidentemente, iniciei o mestrado em 2003 e minha pretensão
é desenvolver a dissertação sobre o mesmo tema (direito fundamental à
saúde), dando um enfoque mais abrangente e mais aprofundado em
relação ao que escrevi na especialização.
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Em abril de 2003, atuando como juiz federal, ao apreciar um pedido
do Ministério Público Federal em uma ação civil pública, tive a
oportunidade de colocar em prática várias idéias que desenvolvi no curso
de especialização.

Antes de comentar a decisão, é preciso situar historicamente o
problema.
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A chuva, em Fortaleza, geralmente é mais intensa no início do
ano. Com a chuva, aumenta-se a demanda por leitos hospitalares em
decorrência do incremento do número de casos de doenças como a
dengue.

No início de 2003, a demanda por leitos hospitalares aumentou
enormemente. A fila nos hospitais públicos não parava de crescer. A
cada dia, aumentava-se o número de mortes pela falta de leitos de UTI
(Unidade de Tratamento Intensivo) em hospitais públicos.

Os leitos dos hospitais particulares conveniados ao SUS também
esgotavam-se rapidamente. Houve boatos de que estava ocorrendo
boicote desses hospitais no intuito de corrigir o valor da tabela do SUS
que estava bastante defasado, mas isso não foi comprovado. Também
havia sérios indícios de que o problema não era apenas falta de leitos,
mas uma série de outros problemas que não convém mencionar, já que
não interessa para o entendimento da decisão.

#��'�'������2���5=���
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O certo é que todo dia morriam mais pessoas à espera de leitos de
UTI e, em razão disso, o Ministério Público Federal ingressou com uma
ação civil pública, com pedido de liminar, requerendo que o Município
de Fortaleza, o Estado do Ceará e a União providenciassem o
internamento das pessoas que estavam na fila da UTI em hospitais
particulares, mesmo não conveniados ao SUS.

O pedido de liminar foi apreciado, em caráter de urgência, pelo
Juiz Federal Plantonista, Dr. João Luís Nogueira Matias, que deferiu a
medida, determinando que o Poder Público, em suas três esferas
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(municipal, estadual e federal), providenciasse a transferência de todos
os pacientes que se encontrem ou venham a se encontrar necessitando
de atendimento em Unidades de Tratamento Intensivo – UTI, para
Hospitais públicos ou particulares detentores de tais unidades de
tratamento que deverão ser contratados para esse fim. Foi aplicada a
multa de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento da decisão.

Dois dias depois, o Ministério Público Federal ingressou com um
pedido para que o valor da multa fosse aumentado, pois nada estava
sendo feito para que a decisão fosse cumprida. Foram anexadas notícias
de jornais em que o Governador do Estado alegava que era impossível
cumprir a liminar, pois não havia verba disponível.

Naquela ocasião, eu apenas acompanhava o processo pelos jornais.
Meu interesse no caso era meramente acadêmico e como cidadão. O
processo tramitava na 3ª Vara e, portanto, dificilmente eu nele atuaria.
Ocorre que a Dra. Germana de Oliveira Mores, juíza titular da 3ª Vara,
afastou-se do serviço por motivo de saúde. O processo, conseqüentemente,
passou à 4ª Vara, da qual eu era e ainda sou o Juiz Substituto.
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Comecei a apreciar o pedido do Ministério Público Federal assim
que o processo chegou às minhas mãos, no final da tarde do dia 23 de
abril (aprox. às 17 horas). Como eu já tinha feito uma monografia sobre
o assunto, já estava tudo em minha cabeça, e a decisão ficaria pronta
naquele mesmo dia (aprox. às 19 horas). Porém, havia um problema: o
MPF não havia requerido expressamente nada do que eu tinha em mente.

Lembrei do art. 461, §5º, do CPC: “na ação que tenha por objeto
o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a
tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará
providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do
adimplemento. Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do
resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento,
determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por
tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas,
desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário
com requisição de força policial”.
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Pronto. Com amparo legal, pude colocar em prática duas idéias
fundamentais que havia desenvolvido na especialização: a transferência
de verbas de uma rubrica orçamentária menos importante para a saúde,
e a autorização para que os hospitais particulares procedessem a
compensação fiscal dos gastos efetuados com as internações.

As medidas têm funções distintas, embora o interesse principal
seja sempre proteger a vida e a saúde das pessoas necessitadas.

A transferência de recursos (no caso, da propaganda institucional
do governo para a saúde) resolveria dois problemas: (a) primeiro, o
problema de dinheiro, na medida em que informa de onde sairão os
recursos para o cumprimento da liminar; (b) segundo, aumentaria a força
retórica da decisão, já que ninguém questiona que a saúde e a vida são
mais importantes do que as propagandas institucionais do Governo,
especialmente aqui no Ceará, onde era nítido que a propaganda estava
sendo utilizada para auto-promoção dos governantes.

A autorização para que os hospitais particulares procedessem a
compensação fiscal dos gastos efetuados também tinha dupla função: (a)
proporcionar mais uma fonte de recursos para o cumprimento da decisão e
(b) dar uma garantia aos hospitais particulares de que eles não teriam prejuízo
e, portanto, não precisariam colocar empecilho para o cumprimento da
decisão (veja-se que eles sequer eram partes no processo). Esse ponto era
fundamental, pois era justo o receio dos hospitais particulares de que a conta
jamais seria paga, como efetivamente não vinha sendo.

Foi omitido, propositadamente, na decisão, qual seria o valor que
os hospitais particulares poderiam cobrar pelos serviços. A minha
intenção, naquele momento, era internar as pessoas que estavam
precisando urgentemente de internamento em UTI. Os valores seriam
discutidos posteriormente, com mais calma.

Outra omissão, desta vez involuntária, foi não ter permitido a
participação de entidades não-governamentais na busca da melhor
solução para o problema. Eis o que defendi na monografia de
especialização e esqueci de colocar em prática: “é importante, também,
permitir que entidades ligadas à saúde participem do processo de tomada
de decisão. Os Conselhos Regionais de Medicina, os Conselhos de Saúde
(Nacionais, Estaduais e Municipais), as Organizações Não-Governamentais,
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os médicos de um modo geral etc podem fornecer subsídios valiosos para o
juiz, permitindo uma maior democratização na atividade jurisdicional.
Quanto maior a participação de setores da sociedade no processo, maior
será a possibilidade de acerto da decisão”.

Uma outra falha da decisão, que somente pôde ser constatada
posteriormente, foi não ter sido determinada, oficialmente, uma prévia
audiência com todos os envolvidos no processo para que fosse fiscalizado o
cumprimento da liminar, bem como para que fossem discutidas as
dificuldades para se colocar em prática as determinações judiciais. De
qualquer modo, essa falha serve de lição para que, no futuro, em outra situação
semelhante em que forem impostas ordens de difícil cumprimento, haja um
maior diálogo entre os envolvidos e o Poder Judiciário.

Por fim, é preciso informar que a liminar vigorou por cerca de dez dias.
Nesse período, mais de vinte pessoas foram beneficiadas pela decisão judicial.

A liminar foi suspensa pela Presidência do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, em sede de suspensão de liminar, sob o argumento
de que a competência seria da Justiça Estadual. Esse ponto (da
competência) é, realmente, controvertido e, em princípio, a competência
é mesmo da Justiça Estadual, já que o papel da União, no âmbito do
SUS, é de mera financiadora, fiscalizadora e expedidora de normas gerais.
No presente caso, contudo, entendi que a competência seria da Justiça
Federal, pelas seguintes razões: (a) a parte autora seria o Ministério
Público Federal, (b) havia pedidos expressos contra a União, (c) a União
teria manifestado interesse na causa, tanto em audiência quanto extra-
autos, valendo ressaltar que havia uma comissão do Ministério da Saúde
em Fortaleza para discutir o problema, (d) o Ministro da Saúde veio a
Fortaleza manifestar seu interesse em resolver o problema da falta de
leitos, (e) a decisão afetava diretamente a União, na medida em que
permitia a compensação fiscal com tributos federais.

De qualquer modo, apesar do pouco tempo de vigência da liminar,
posso dizer que fiquei muito feliz, como acadêmico, como magistrado e
como cidadão, de ter tido a oportunidade de prolatar a referida decisão.
Tendo sido proferida a apenas dois dias de meu vitaliciamento, não poderia
ter havido melhor forma de coroar a minha fase como juiz “não-vitalício”.

Eram esses os comentários. Passa-se à decisão:
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Ementa: CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL.
DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF/88. POSSIBILIDADE E DEVER
DE O PODER JUDICIÁRIO CONFERIR MÁXIMA EFETIVIDADE
À NORMA CONSTITUCIONAL. 1. A Constituição Federal de 1988
reservou um lugar de destaque para a saúde, tratando-a, de modo inédito
no constitucionalismo pátrio, como um verdadeiro direito fundamental
social. 2. O cumprimento dos direitos fundamentais sociais pelo Poder
Público pode ser exigido judicialmente, cabendo ao Judiciário, diante
da inércia governamental na realização de um dever imposto
constitucionalmente, proporcionar as medidas necessárias ao
cumprimento do direito fundamental em jogo, com vistas à máxima
efetividade da Constituição. 3. Feliz será o dia em que não for mais
necessária a intervenção judicial na concretização do direito à saúde.
Enquanto esse dia não chegar, esta decisão terá algum sentido.

���-����0���

Cuida-se de ação civil pública em que o Ministério Público Federal,
diante da crise por que passa o Sistema Único de Saúde no Município de
Fortaleza, pede medida liminar para que o Município de Fortaleza
providencie, imediatamente, a transferência de todos os pacientes que
se encontrem ou venham a se encontrar necessitando de atendimento
em Unidades de Tratamento Intensivo – UTI, para Hospitais públicos
ou particulares detentores de tais unidades de tratamento que deverão
ser contratados para esse fim. Pede ainda que a União e o Estado do
Ceará adotem, conjunta ou separadamente, os meios necessários para
auxiliar o Município de Fortaleza no cumprimento das medidas acima
especificadas e que a situação de extremo risco e urgência está exigindo.
Por fim, requer que a União, Estado do Ceará e Município de Fortaleza,
no âmbito de respectiva competência, iniciem, no prazo de 90 dias, ações
que possibilitem a superação do atual estado de emergência, com a
implementação de novos leitos de UTIs.

Em regime de urgência, o Juiz Federal Plantonista João Luís
Nogueira Matias concedeu a liminar nos termos em que requerida,
fixando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de multa diária
em caso de descumprimento da medida.
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Através do requerimento de fls. 58/76, o Ministério Público Federal
alega que a liminar concedida não está sendo cumprida, pois até o presente
momento nenhuma providência foi efetivamente implementada para sanar
a tragédia que vem se desenrolando nesta Capital, sendo que, em menos
de duas semanas, já houve 16 mortes pela falta dos referidos leitos.
Pede, assim, a elevação do valor da multa diária, bem como que seja
determinada, com o fito de garantir a efetividade da liminar concedida,
que os hospitais conveniados ao SUS, consoante relação que apresenta,
recebam os pacientes que se encontram à espera de leitos de UTIs na rede
de hospitais públicos, devendo correr as despesas respectivas à conta dos
recursos orçamentários do SUS, mediante a apresentação dos respectivos
comprovantes. Requer ainda, diante da situação extremamente dramática,
que sejam os hospitais particulares de Fortaleza, mesmo não conveniados
ao SUS, obrigados a receberem os pacientes oriundos dos hospitais públicos
e para os quais não existam mais leitos nos hospitais conveniados aos
SUS, prestando-lhes todo o atendimento necessário, correndo as despesas
à conta dos entes públicos demandados, de acordo com o disposto nos
arts. 632 e 633, do CPC. Pede ainda que seja determinada à Secretaria de
Saúde do Estado do Ceará a criação de uma central de leitos, a exemplo da
que funcionou no caso da UTI Neo-Natal da MEAC, como forma de
viabilizar que os pacientes sejam encaminhados aos hospitais que
disponham de vagas.

É, em síntese, o relatório. Passo a decidir o pedido de fls. 58/76,
em substituição à Dra. Germana de Oliveira Moraes, Juíza Titular da 3a

Vara, que se encontra afastada do serviço por motivo de saúde.

��� �	����	�����

A Constituição Federal de 1988 reservou um lugar de destaque
para a saúde, tratando-a, de modo inédito no constitucionalismo pátrio,
como um verdadeiro direito fundamental:

“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
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”.
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Qualificar um dado direito como fundamental não significa apenas
atribuir-lhe uma importância meramente retórica, destituída de qualquer
conseqüência jurídica. Pelo contrário, a constitucionalização do direito
à saúde acarretou um aumento formal e material de sua força normativa,
com inúmeras conseqüências práticas daí advindas, sobretudo no que se
refere à sua efetividade, aqui considerada como a materialização da norma
no mundo dos fatos, a realização do direito, o desempenho concreto de
sua função social, a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o
dever-ser normativo e o ser da realidade social.2

Atualmente, é reconhecida uma eficácia jurídica máxima a todas
as normas definidoras de direito fundamental, inclusive aos direitos
sociais, como a saúde. Desse modo, dentro da chamada “reserva do
possível”, o cumprimento dos direitos sociais pelo Poder Público pode
ser exigido judicialmente, cabendo ao Judiciário, diante da inércia
governamental na realização de um dever imposto constitucionalmente,
proporcionar as medidas necessárias ao cumprimento do direito
fundamental em jogo, com vistas à máxima efetividade da Constituição.

Tem-se entendido, de forma quase pacífica na jurisprudência, que
o direito à saúde, consagrado no art. 196, da CF/88, confere ao seu titular
(ou seja, a todos) a pretensão de exigir diretamente do Estado que
providencie os meios materiais para o gozo desse direito, como, por
exemplo, forneça os medicamentos necessários ao tratamento ou arque
como os custos de uma operação cirúrgica específica.

No que se refere ao fornecimento de remédios, mais
especificamente remédios a portadores do HIV, a matéria chegou ao
Supremo Tribunal Federal que tem decido da seguinte forma:

“Paciente com HIV/AIDS – Pessoa destituída de recursos
financeiros – Direito à vida e à saúde – fornecimento gratuíto de
medicamentos – dever constitucional do poder público (cf. arts.5º, caput,
E 196) – Precedentes (STF) – Recurso de Agravo Improvido. O direito
à saúde representa conseqüência constitucional indissociável do direito

�	����
�����	��
�
��	�	
��
��	�	�����	��
���	��������

2 BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de Suas Normas: limites
e possibilidades da Constituição Brasileira. 3ª ed. São Paulo: Renovar, 1996, p. 83).
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à vida. – O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa
jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria
Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira
responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar
– políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos
cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal
e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. – O direito
à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a
todas as pessoas – representa conseqüência constitucional indissociável
do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional
de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode
mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de
incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento
inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode
transformá-la em promessa constitucional inconseqüente. – O caráter
programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem
por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano
institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode
converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o
Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu
impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.
Distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes. – O
reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição
gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras
do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da
Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na
concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à
vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada
possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua
essencial dignidade. Precedentes do STF”3.

3 RE 271.286/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 24/11/2000, p. 101.
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Esse julgado, embora não tenha sido o pioneiro4, merece destaque
pela extensão e eficácia que atribuiu ao direito fundamental à saúde e
serve de fundamento à presente decisão.

O mesmo fundamento utilizado para obrigar o Poder Público a
fornecer o medicamento a pessoas carentes pode ser utilizado para obrigá-
lo a custear tratamentos e exames específicos, como por exemplo, exame
de ressonância magnética5, eletroencefalograma6, fornecimento de
aparelhos auditivos7, implante de prótese8, internação em UTI neo-natal
em hospital particular9, tratamento psiquiátrico ou psicológico a menor
carente10, internação médica em hospital particular, diante da ausência
de vaga em hospital conveniado com o SUS11, custeio de transporte para
tratamento médico em outra localidade12, transplante de medula óssea13,
implantação de aparelho cardioversos-desfibrilador ventricular14 etc.

4 O Supremo Tribunal Federal, antes desse julgado, já havia reconhecido a obrigação de o Estado
fornecer medicamentos a pessoas hipossuficientes com base no direito à saúde, por exemplo,
nos RREE 195192/RS, 236200/RS, 247900/RS, 264269/RS, 242859/RS e 255627/RS. Além
disso, o Superior Tribunal de Justiça, em inúmeros julgamentos, tem garantido o fornecimento
de remédios a pacientes, às expensas do Estado. Por exemplo, no ROMS 11183/PR, Rel. Min.
José Delgado, DJU 4/9/2000, p. 121, obrigou-se o Estado do Paraná a fornecer o medicamento
Riuzol (Rilutek) a uma paciente portadora de esclerose lateral amiotrófica. No ROMS 13452/
MG, Rel. Min. Garcia Vieira, DJU 7/10/2002, p. 172, reconheceu-se o direito de obtenção de
medicamentos indispensáveis ao tratamento de retardo mental, heiatropia, epilepsia, tricolomania
e transtorno orgânico da personalidade. No RESP 430526/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJU 28/10/
2002, p. 245, foi garantido o custeio pelo Estado dos medicamentos necessários ao tratamento
de hepatite “C”, que teria sido contraído por delegado de polícia ao socorrer um preso que
tentara suicídio. No ROMS 11129/PR, Rel. Min. Peçanha Martins, obrigou-se o Estado a fornecer
medicação (Interferon Beta) a portadores de esclerose múltipla. Em todos esses casos, o direito
à saúde, decorrente do art. 196, da CF/88, foi considerado um verdadeiro direito subjetivo,
passível de ser exigido judicialmente, independentemente de legislação integradora.

5 TJRS, AI 70005170121, j. 23/10/2002.
6 TJRS, AI 70004239695, j. 12/6/2002.
7 TJRS, AC 70002532877, j. 2/8/2002.
8 TJRS, AC 70002508679, j. 30/5/2001.
9 TJMA, AC 24192002, DJ 28/11/02; TJES, MS nº 100990006817, j.. 21/09/00.
10 STJ, MC 2540/RS, DJ 8/10/2001, p. 162.
11 Entre outros: TJMG, AC 000.273.982-9/00, DJ 6/9/2002; AC 000.294.055-9/00, DJ 13/11/

2002.
12 TJMG, AC 000.262.332-0/00, DJ 14/11/2002.
13 TRF 4ª Região, AG 45090/PR, DJ 23/08/2000, p 272.
14 TRF 4ª Região, AMS 199804010717940/RS, DJ 3/11/1999, p. 52.
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Há de se observar, contudo, que a efetivação judicial do direito à
saúde esbarra muitas vezes na chamada “reserva do possível”, que é o
postulado segundo o qual o cumprimento de decisões que impliquem em
gastos públicos fica a depender da existência de meios materiais disponíveis
para a sua implementação.

As alegações de negativa de efetivação de um direito social com
base no argumento da reserva do possível deve ser sempre analisada
com desconfiança. Não basta simplesmente alegar que não há
possibilidades financeiras de se cumprir a ordem judicial; é preciso
demonstrá-la. O que não se pode é deixar que a evocação da reserva do
possível converta-se “em verdadeira razão de Estado econômica, num
AI-5 econômico que opera, na verdade, como uma anti-Constituição,
contra tudo o que a Carta consagra em matéria de direitos sociais”.15

No presente caso, o que se observa através das notícias de jornais
apresentadas pelo Ministério Público Federal, é que as autoridades
responsáveis estão se esquivando de cumprir a ordem judicial alegando
que não possuem recursos para implementá-la. Chega-se a alegar, inclusive,
que não há recursos orçamentários previstos para custear o tratamento
dos pacientes em hospitais particulares. Essa alegativa é insustentável.

Como já decidiu o Min. Celso de Mello, do Supremo Tribunal
Federal, ao apreciar a Pet. 1.246-SC:

“entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que
se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos
pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196),
ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um
interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez
configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica
impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que
privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana”.

A postura das autoridades públicas no presente caso é, no mínimo,
desumana. Em menos de duas semanas, já morreram 16 pessoas por
falta de um tratamento médico adequado.
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15 FARENA, Duciran Van Marsen. A Saúde na Constituição Federal, p. 14. In: Boletim do Instituto
Brasileiro de Advocacia Pública, n. 4, 1997, p. 12/14.
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É preciso, portanto, encontrar soluções criativas. Confiram-se
algumas.

Inicialmente, o Poder Judiciário, a fim de proteger o direito à saúde,
pode determinar o remanejamento ou a transferência de recursos de uma
categoria orçamentária de programação menos importante – por exemplo,
os recursos destinados à propaganda institucional do governo – para
custear o tratamento dos pacientes. Defendendo o mesmo entendimento,
GOUVÊA explica:

“Afigura-se assim ilegítima a conduta administrativa que,
deixando de ter em conta a prioridade dos direitos fundamentais
(dentre os quais ora se destaca o direito aos medicamentos),
prefira prover projetos sujeitos a exame de conveniência e
oportunidade.  A alocação de recursos nestes projetos, inclusive,
serve de evidência para que o magistrado possa refutar exceção,
fundada no argumento da reserva do possível, que viesse a ser
suscitada pelo Estado em ação envolvendo direito a
medicamentos essenciais.  Não seria absurdo, outrossim, que o
magistrado, com prudência, declarasse a nulidade dos atos
administrativos que não houvessem observado a necessária
prevalência dos direitos fundamentais, de modo a que os recursos
recuperados pelo Erário, em virtude da nulificação do ato
administrativo ilegítimo, pudessem ser canalizados para a
produção da prestação amparada em imperativo jusfundamental,
inicialmente negligenciada”.16

É óbvio que esse remanejamento, por decorrer de ordem judicial,
não pode resultar em responsabilização do Administrador.

Outra solução é autorizar, judicialmente, o custeio do medicamento
por entidades particulares mediante a compensação fiscal dos gastos
efetuados. Como explica o mesmo autor já citado:

“Não seria inviável – tendo em vista a essencialidade da prestação
em tela [o direito à saúde], repita-se à exaustão – que o juiz autorizasse
uma farmácia a fornecer determinado medicamento, deferindo-se a
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16 GOUVÊA, Marcos Masseli. O Direito ao Fornecimento Estatal de Medicamentos. Rio de Janeiro:
Slaib Filho. [on-line] Disponível na Internet via WWW. URL: http://www.nagib.net/texto/
varied_16.doc – Consultado em 10.9.2002
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compensação desta despesa com o ICMS ou outro tributo. Compensações
tributárias normalmente exigem lei autorizativa, mas a excepcionalidade
da prestação justificaria tal aval do Judiciário. Possivelmente os tribunais
superiores não reformariam uma decisão nesta trilha, diante do tanto
que já permitiram em sede do direito à medicação”17

Assim, por exemplo, o magistrado pode determinar que um hospital
particular execute um determinado tratamento cirúrgico em um paciente
coberto pelo SUS, autorizando que o hospital faça a compensação dos
gastos efetuados na operação com tributos de responsabilidade do ente
demandado. Relembre-se que a Emenda Constitucional 29/2000 permitiu
a destinação de receitas de impostos para as ações e serviços públicos de
saúde (art. 167, inc. IV, da CF/88). A autorização judicial para que
particulares substituam a função do Estado na concretização de direitos
fundamentais, mediante a compensação fiscal dos custos efetuados pelo
particular, é uma solução criativa, que pode ser bastante útil para contornar
os limites impostos pela reserva do possível. Nesse ponto, contudo, será
preciso uma atuação eficaz do Ministério Público Federal, dos Tribunais
de Contas e do Fisco a fim de evitar eventuais abusos que os hospitais
particulares possam vir a cometer.

Creio que essas soluções, ao lado da aplicação da multa prevista
no art. 14, do CPC, será suficiente para solucionar, pelo menos em parte
e provisoriamente, o problema caótico da saúde pública no Município
de Fortaleza.

Vale ressaltar que melhor seria que os Poderes Públicos levassem
a sério a concretização dos direitos fundamentais e, com mais “vontade
de Constituição”, conseguissem oferecer um serviço de saúde de
qualidade a toda a população, independentemente de qualquer
manifestação do Poder Judiciário. Como atualmente essa situação ideal
está longe de ser realidade, é imprescindível a atuação jurisdicional para
que pelo menos a camada mais pobre da população possa usufruir, na
mínima dimensão desejável, o direito conferido pela Constituição.
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17 GOUVÊA, Marcos Masseli. O Direito ao Fornecimento Estatal de Medicamentos. Rio de Janeiro:
Slaib Filho. [on-line] Disponível na Internet via WWW. URL: http://www.nagib.net/texto/
varied_16.doc – Consultado em 10.9.2002.
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Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE FLS. 58/76 e, com base
no poder geral de cautela, bem como no art. 461, §5º, do CPC, determino
o que se segue:

a) os hospitais conveniados aos SUS – Sistema Único de Saúde,
indicados às fls. 65/66, ficam obrigados a receber os pacientes que se
encontram à espera de leitos de UTIs na rede de hospitais públicos, devendo
correr as despesas respectivas à conta dos recursos orçamentários do SUS,
mediante a apresentação dos respectivos comprovantes;

b) na hipótese de inexistência de verba orçamentária do SUS ou
de embaraços por parte das autoridades públicas para providenciar o
pagamento na forma do item “a”, fica autorizado aos referidos hospitais
efetuar a compensação fiscal dos gastos efetuados no custeio dos
tratamentos com tributos federais, estaduais ou municipais. Determino
ainda que os Órgãos de controle interno e externo (Tribunal de Contas,
Ministério Público, Fazendas Públicas, Ministérios Federais, Secretarias
Estaduais e Municipais etc) façam o devido controle dos gastos efetuados,
a fim de evitar enriquecimento ilícito por parte dos hospitais particulares;

c) caso se esgotem todos os leitos dos hospitais particulares
conveniados ao SUS, os hospitais particulares de Fortaleza, mesmo não
conveniados ao SUS, ficam obrigados a receberem pacientes oriundos
dos hospitais públicos e para os quais não existam mais leitos nos
hospitais conveniados ao SUS, prestando-lhes todo o atendimento
necessário, correndo as despesas à conta dos entes públicos demandados,
aplicando-se-lhes a mesma regra prevista no item “b”;

d) a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará deverá criar uma
central de leitos, a exemplo da que funcionou no caso da UTI Neo-Natal
da MEAC, como forma de viabilizar que os pacientes sejam
encaminhados aos hospitais que disponham de vagas;

e) o Estado do Ceará e o Município de Fortaleza ficam obrigados
a remanejar ou transferir os recursos orçamentários destinados à
propaganda institucional do governo para solucionar o problema de saúde
do Município de Fortaleza;
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f) no caso de descumprimento de qualquer das ordens acima, fica
automaticamente aplicada a multa de R$ 10.000,00 aos responsáveis pelo
descumprimento da decisão judicial, ou seja, ao Ministro da Saúde, ao
Secretário Estadual de Saúde e ao Secretário Municipal de Saúde, conforme
respectivas atribuições, com base no parágrafo único do art. 14, do Código
de Processo Civil, com a redação dada pela Lei 10.358/2001.

Intimem-se o Ministério Público Federal, a União, o Estado do
Ceará, o Município de Fortaleza, os hospitais listados às fls. 65/66, o
Ministro da Saúde, o Secretário Estadual de Saúde e o Secretário
Municipal de Saúde do inteiro teor da presente decisão.

Expedientes necessários com a MÁXIMA URGÊNCIA.

Fortaleza, 23 de abril 2003
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Resumo: A tese central desse Primeiro Ensaio afirma que a eticidade é
possibilidade, visto que ela depende necessariamente de uma opção, a qual é
exclusivamente uma decisão do eu-indivíduo. O problema é que a
individualidade, compreendida como um modo-de-ser existencial, ganhou e
perdeu sua cidadania ainda na modernidade, convertendo-se em egoísmo. Faz-
se necessário então o resgate da individualidade como pressuposto a eticidade
e à cidadania. Eticidade e cidadania, ou cidadania e eticidade representam uma
unidade indissociável que deve ser efetivada como “direito de fato”, visto que a
massificação econômico-homogeneizadora imposta pelo capitalismo ao
indivíduo e às diferenças culturais, ao que tudo indica, tende a fazê-los
desaparecer completamente na forma de uma cultura globalizada e globalizante.
Palavras-chave: 1. Crise e banalização da ética, 2. Eticidade, 3. Cidadania
como direito de fato, 4. Eu-indivíduo e eu-coletivo, 5. Eticidade como opção e
possibilidade.
Sumário: I. Introdução: A eticidade como mediação entre o “eu-indivíduo” e o
“eu-coletivo”. II. A crise da ética e a homogeneização do eu-indivíduo.  III.
Individualidade, cidadania e eticidade como opção. IV. A “inter-relação
interacional” entre “consciência inquietante”, “eu”, “o outro” e “mundo”. V.
Conclusão: Ser, uma abertura de infinitas possibilidades e opções.
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As reflexões que seguem partem da apreensão das categorias
fundamentais do eu-indivíduo e do eu-coletivo. A primeira diz respeito
ao ontológico e existencial modo-de-ser do eu, isso é, a sua singularidade,
sua individualidade enquanto ser único, enquanto existência no mundo.
O eu-coletivo diz respeito à impossibilidade existencial de isolamento
do eu frente ao outro e ao mundo: refiro-me a sua condição ontológico-
existencial de ser-no e ser-com. Transitar, mediante sua consciência-
inquietante, da determinação inicial para a segunda é uma necessidade

1 Mestre em Filosofia da História pela Universidade Federal da Paraíba –UFPB, profº Assistente
da Universidade Estadual do Vale do Acaraú – UVA, profº da Faculdade Farias Brito – FFB e
profº da Faculdade 7 de Setembro – FA7.
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existencial do eu, cuja possibilidade pressupõe uma decisão, uma escolha,
uma opção. Há, contudo, um instrumento de mediação, o qual representa
o objeto de escolha e de decisão para a transição. Este instrumento é a
ética. Essa é a única forma de mediação entre o eu-indivíduo e o eu-
coletivo: mediação traduzida como exercício de eticidade.

A eticidade é uma opção inicialmente solitária que pressupõe uma
decisão do eu. É uma postura do eu assumida inicialmente frente a si-
mesmo e, em decorrência, face ao outro e ao mundo. O ato de optar pelo
exercício da eticidade inaugura, antes de tudo, uma postura de eticidade
do eu em relação a si mesmo. No primeiro momento, o simples ato de
optar parte sempre de uma opção/escolha do eu-indivíduo. Revela-se o
optar/escolher como um ato solitário, como decisão que inaugura o
exercício da eticidade. Instaurar o exercício da eticidade significa que a
consciência do eu-indivíduo se identifica e se reconhece também como
eu-coletivo. Nesse ato inicial reside, portanto, a origem, a necessidade e
a legitimação da eticidade. Isso significa que a eticidade não é
simplesmente um instrumento de mediação para o convívio relacional
entre o eu-indivíduo, o-outro e o-mundo. Ela é de fato a única forma de
transição/mediação entre o eu-indivíduo e o eu-coletivo. Noutros termos,
a instauração da eticidade é a única maneira de prosseguir no processo
de humanização do eu.

A eticidade nesse sentido representa a possibilidade de efetivação
daquilo que a era iluminista vislumbrou, prometeu e não cumpriu, a
saber, a emancipação social e política da humanidade sedimentada na
eticidade. O curioso é que sempre se compreendeu a eticidade como
obrigação, como dever. Não, ela não é um dever, é um direito. Ela é um
“direito de fato”, é o pressuposto a uma verdadeira cidadania política
que erradique todo e qualquer tipo de segregação social. O exercício da
eticidade pressupõe o direito à cidadania, pois que a cidadania não é
outra coisa senão o exercício da eticidade e vice-versa. Assumir a postura
de uma eticidade-cidadã exige a difícil decisão de optar por uma profunda
mudança processual de comportamento do eu em relação a si e a tudo
que se apresenta como não-eu. Seria possível então a instauração da
eticidade hoje? Qual é a situação do eu na sociedade contemporânea?
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Há pouco mais de três séculos, a economia ocidental associada à
ciência e à tecnologia vem homogeneizando a cultura mundial ao
disseminar a cultura de mercado comum, no qual, diferentemente da
caótica Torre de Babel, se faz uso de um único idioma: o capital. O fato
é que o desenvolvimento técnico-científico e econômico não refletiu
substancialmente a humanização social, política e ética do gênero
humano. Nesse sentido, filósofos, sociólogos, políticos, empresários e a
sociedade em geral se mostram preocupados com as questões éticas de
ordens: política, social, empresarial, profissional, bioética, ecológica etc.
O interessante é que o niilismo da sociedade pós-moderna, uma
“sociedade industrial”, “globalizada” e “tecnificada”, é fruto da crise
ética e moral. Nesse sentido, salvo raras exceções, nota-se o discurso
ético evidenciar-se como o assunto da moda e, por isso, banal, visto que
desde a década de sessenta se verifica uma crescente circulação de artigos,
bem como a realização de seminários e cursos que assinalam a
preocupação por uma ética de cunho profissional e empresarial voltadas
para o social2. Mas, com certeza, o fato mais relevante para o fenômeno
da banalização do discurso ético é a constatada falta histórica de um
verdadeiro compromisso por parte das instâncias políticas com o que
diz respeito à dignidade e ao desenvolvimento humano. O que culminou
no loteamento-econômico do planeta e, conseqüentemente, na
segregação-econômica-social do gênero humano pela conhecida visão-
econômico-simplificadora que divide o planeta em primeiro mundo,
países emergentes ou em desenvolvimento e o chamado terceiro mundo.

Essa visão simplificadora que fragmenta economicamente o
mundo, contraditoriamente promove uma síntese ao referir-se ao mesmo
como sociedade globalizada. Tal contradição não se verifica apenas ao
nível da visão-econômica-simplificadora. Ela é observável no fato de
que a multiplicidade das diferenças culturais vem sendo violentamente

2 Pode-se conf. a história d’O desenvolvimento da ética empresarial in: “Ética Empresarial” de
Ferrell, Fraedrich e Ferrell, Rio de Janeiro, Reichmann e Affonso Editores, 2001, p-p. 6-13.
Essa preocupação ética de cunho social me faz identificar, com reservas, ou uma histórica
mudança de consciência capitalista ou a indicação de mais uma das muitas estratégias de
enfrentamento da profunda crise do atual capital mundial.
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homogeneizada por força da unificação da economia mundial, a qual,
servida por uma variedade de aparatos tecnológicos, se impõe por todo
o planeta. De fato, costuma-se se referir ao mundo hoje como sociedade
industrial, sociedade global ou mesmo sociedade tecnológica, como se
todas as sociedades fossem realmente descritas por tais conceitos. Isso
expressa a suplantação de sociedades estigmatizadas como retrogradas ou
primitivas: as sociedades indígenas, por exemplo. Por outro lado, as nações
tidas como atrasadas economicamente são incluídas na categoria de terceiro
mundo. Na verdade, as sociedades que não se enquadram em tais categorias
são as que se encontram sob o domínio econômico das demais. Aquelas
são violentadas não apenas pelas determinações econômicas, mas também
pela imposição cultural de bens de consumo, de valores morais e de
comportamento. Isso revela que o mundo atual se encontra marcado pela
conjuntura de uma política econômica desumana que se esforça por reduzir
o planeta a uma aldeia global: conjuntura essa que vem anulando
violentamente as diferenças culturais. As riquezas da diversidade, da
diferença e da multiplicidade vêem cedendo lugar à implacável imposição
simplificadora e homogeneizadora do imperialismo econômico. A eficácia
desse fenômeno reside na tecnologia: o mundo dos business hoje é rápido,
quase que instantâneo. A comercialização de bens, de valores e de costumes
se operacionalizou de forma virtual: revistas, jornais, rádio, televisão,
cinema e internet vendem e veiculam sem controle e sem reservas qualquer
coisa que encontre seus respectivos consumidores.

  A rede de comunicação tecnificada, por outro lado, interliga as
múltiplas e variadas culturas em um mesmo espaço de tempo de tal forma
que os acontecimentos parecem não superar a velocidade de veiculação
e noticiação dos mesmos. Em todos os lugares parece haver sempre
uma lente a espera de fatos novos, o que torna a vida nessa aldeia global
num banal realit show3. Nesse, quase que o conjunto da humanidade
atua como figurante, enquanto que os protagonistas (os gerentes dos
BIDs, FMIs, ALCAs, OEAs, os aliados e os oprimidos pela hegemonia
bélica, tecnológica e econômica do imperialismo americano) buscam,
sob as luzes obscuras de uma pseudoliberdade de mercado e em nome

3 Recorde-se os atentados terroristas efetuados, em 11 de Setembro de 2001, contra as Torres
Gêmeas (Word Trade Center) nos Estados Unidos.
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da Liberdade Mundial, salvaguardar seus interesses. Dessa forma, os
senhores do mundo vão definindo cruelmente o jogo de forças que
controlam o planeta na distribuição da riqueza para alguns poucos e da
miséria para a grande parcela da humanidade. Nesse palco nada passa
despercebido: as lentes se antecipam aos fatos, e na mesma velocidade
que ocorrem, os presenciamos. Os acontecimentos mundiais são
veiculados ao vivo e em cores, não importa o lugar, a distancia, não
importa a hora. Tudo é observado, todos são fiscalizados, todos são
vigiados por todos4. Assim, fatores como a homogeneização dos valores
e dos costumes e os efeitos das lentes observadoras no cotidiano, nos
conduziram à perda da grande herança da era moderna, a saber, a
individualidade do eu5.

O fato é que na modernidade a ética encontrou o seu sentido no
indivíduo (eu), e isso foi um marco na história do gênero humano, pois
compreendo que falo de um ser paradoxalmente individual, mas
sartreanamente condenado à coletividade: única esfera para o exercício
da liberdade humana. Noutros termos, um ser tornado necessariamente
social, visto que se trata de um ente que deve reconhecer na eticidade o
exercício da cidadania, e que deve compreender o direito à cidadania
como pressuposto a eticidade. E caso indagássemos pela possibilidade
da efetivação da eticidade na cultura globalizada, na qual a
individualidade se encontra suprimida, evidentemente a resposta seria
negativa, a não ser que se estabeleça verdadeiramente como fato de direito
o ser como indivíduo, e indivíduo como individualidade6.

De fato, a Revolução Francesa, a Proclamação Universal dos
Direitos do Homem, a promessa capitalista de suprir as necessidades
materiais da humanidade e os esforços realizados no campo da ética

4 Como Foucault indica na Microfísica do Poder, o trabalhador quando não é vigiado pelas
lentes de câmeras controladoras, o é pelo próprio companheiro. Conferir a respeito a idéia do
“olhar invisível” como instrumento disciplinador e controlador utilizado pelo poder econômico
e político, os quais visam tornar o homem “útil” e “dócil” (“O olho do Poder” in Microfísica
do Poder, Ed. Graal, 1999).

5 A massificação cultural impõe normas de comportamento e pensamento que afastam a
consciência do indivíduo de si, não lhe permitindo atingir/ou/afastando-o da consciência de
sua individualidade e singularidade.

6 Individualidade é condição existencial de ser, não se refere a individualismo. Esse se constituiu
como efetivação inversa na medida em que a individualidade moderna cedeu lugar ao ego-
ísmo, o qual conduziu o eu ao distanciamento de si, do outro e do mundo.
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iluminista não foram capazes de efetivar a cidadania, a dignidade e a
eticidade. Essa se tornou, então, nossa herança. Esse é o grande desafio
que se põe para o tempo presente e que deve se tornar um desafio para
cada um de nós, ou seja, realizar o que o século das luzes prometeu e não
cumpriu. É nosso desafio, portanto, conquistar, construir e efetivar o direito
à cidadania e à dignidade, embora não seja essa uma tarefa simples
conforme demonstra a história. Porém, o ponto de partida e chegada é a
retomada do processo de individuação. O único capaz de reconduzir o ser
à consciência da necessidade e da possibilidade da eticidade, bem como
à sua relação co-determinante com o processo de construção da cidadania.
Mas o que significa afirmar que a eticidade é possibilidade?
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Se analisarmos alguns dos principais filósofos que pensaram a
problemática da ética, constataremos que a opção (liberdade, escolha ou
vontade) ocupou o lugar central no que se refere à absoluta decisão do eu
frente a eticidade da ação humana. O que não puderam perceber, no entanto,
foi a co-determinação entre eticidade e cidadania, ou seja, que a possibilidade
da escolha do indivíduo pela eticidade pressupõe o direito à cidadania, e
que ambas se centram no indivíduo na mediada em que é ele quem as escolhe,
não o contrário. Eticidade e cidadania não são bens concedidos. Na verdade
são escolhas que se concretizam num processo de construção e conquista de
indivíduos singulares, os quais devem se reconhecer necessariamente na
coletividade, cuja estrutura social de suporte das relações deve ser a eticidade.
Vejamos o significado do termo ética.

A palavra ética deriva diretamente do vocábulo grego Ethos, o
qual significa casa, a morada do ser, e também hábitos, costumes. Há
ainda Étnos com o sentido de povo, raça. Etimologicamente o sentido
de ethos transita entre a morada do ser [indivíduo(s)] e o modo-de-ser
de determinado (s) indivíduo (s). Note-se que o vocábulo pode designar
a “morada” no sentido de âmago do ser, aquilo que ninguém tem acesso:
o seu eu mais íntimo, como também casa no sentido físico e social: a
morada particular e ou a coletiva (social/polis) e ainda seus hábitos,
costumes. No primeiro caso situamos o eu-indivíduo, e no segundo o
eu-coletivo. Ethos, nesse sentido, aplica-se tanto ao ser-indivíduo quanto
ao ser-coletivo, pois, casa e morada tanto se referem ao ser-singular
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(indivíduo) como ao ser-coletivo. Étnos, por sua vez, se aplica a costume
(s) ou hábito (s) em relação ao indivíduo ou a um grupo de indivíduos
específicos no sentido de conjunto de características de uma raça, um
povo ou uma nação. Assim, ethos e étnos também podem designar o
indivíduo por aquilo que se denomina índole, caráter ou personalidade.
Na verdade, os gregos não aplicavam a este termo o sentido que o fazemos
hoje, ou seja, como análise de ações, como conjunto de normas, como
cânon ou regras de relações e condutas sociais. Com esse fim, Aristóteles,
por exemplo, emprega o vocábulo grego areté, que significa virtude. E a
vida virtuosa, que só tinha razão de ser no seio da coletividade política
(polis), representava a felicidade.

Em Ética a Nicômaco, Aristóteles reforça a máxima pré-socrática
de que o homem é a série dos seus atos, afirmando que a verdadeira
virtude apenas se alcança pelo exercício e pela prática. A virtude
aristotélica conforma-se no exercício da mediania, pela qual o indivíduo,
para ser feliz e virtuoso, deve evitar os excessos e as carências. É
necessário saber escolher, calcular, deliberar, numa palavra, optar
conforme o que ele concebia como reta-razão. Inserido num horizonte
histórico-cultural cosmológico, o estagirista desenvolveu a percepção
de que a natureza não faz nada em vão e que todos as coisas tendem a
um bem, sendo o bem do homem, a virtude. Sendo o homem um zoom
politikon (animal político7), seu fim seria a vida social, na qual o bem-
comum está acima de qualquer interesse particular. A eticidade
aristotélica, na verdade, é uma potencialidade racional natural que deve
regular e normatizar o convívio entre os indivíduos no seio de uma
instância mais importante e superior que o eu-indivíduo: o eu-coletivo
(polis). Nesse contexto a eticidade não é compreendida como opção do
eu-indivíduo (mesmo por que este ainda não surgiu nesse momento
histórico), mas algo concedido pela natureza e exigido pelo Estado. A
virtude aristotélica representa uma potencialidade a priori e natural que
determina a eticidade no ser. Não é o eu-indivíduo que escolhe a cidadania
através da eticidade, mesmo por que ele, ao contrário da mulher, do
escravo etc, nasce cidadão.

7 Aristóteles, A Política, Ediouro, p. 14.
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Parece-me que o reconhecimento da universalidade da razão e a
tomada de consciência da autonomia do homem na era moderna revelam
o momento em que uma específica experiência histórico-social preparou
o emergir do eu-indivíduo. Nesse contexto as reflexões se centraram na
“Bildung” (formação/educação), a qual convergia com questões da ética
e da liberdade política. A justaposição entre educação, ética e liberdade
política evidenciam a descoberta do eu como individualidade, pois é
nesse momento que o indivíduo emerge como sujeito que reclama não
apenas a liberdade política, mas também percebe a determinação
fundamental da vontade e da racionalidade como pressupostos à
autonomia ética. Quanto à autonomia, lembremos, por exemplo, que
Kant identificou como heteronômica toda ação determinada por outro
móbile que não seja a livre-vontade. O que significa que a ação ética é
determinada pelo imperativo categórico8, o qual é algo inato que se dá
ao nível da racionalidade pura, no âmbito da faculdade prático-moral. É
a autonomia da vontade em conformidade com o imperativo categórico
que determina a eticidade da ação humana. Numa palavra, deve-se seguir
as determinações do próprio entendimento9. Por isso o Aufklärung
(esclarecimento) kantiano afirmou a era moderna como momento da
emancipação, isso é, como a passagem da humanidade à maioridade.
Ser emancipado significa seguir o próprio entendimento, deve-se viver
conforme a livre-vontade enquanto autonomia racional. Ora, essa livre-
vontade não é outra coisa se não a afirmação de que a eticidade pressupõe
uma escolha, logo, a eticidade é uma opção, e, por isso, possibilidade.

Apesar do otimismo do Aufklärung, o fausto domínio exercido
pela tecnologia e pela ciência a serviço do capital findou por demonstrar
o engano kantiano que pensava convergir o fim da liberdade humana
com o fim teleológico da natureza10. Não realizados os projetos políticos

8 Conf. a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Lisboa, Ed. 70, 1991, p. 86.
9 Em Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? (in “Imanuel Kant Textos Seletos”, Vozes,

1979, p. 100), Kant anuncia a emancipação humana ao conclamar a humanidade a fazer uso
do próprio entendimento. Paradoxalmente, em À Paz Perpétua (L&PM, 1989, p-p. 52-53), ele
fundamenta a vida política e as leis positivas na moral, afirmando que ainda que não se possa
ter “cidadãos bons”, pode-se pelo menos ter “bons cidadãos”, os que seguem não as leis do
imperativo transcendental, mas as leis coercitivas do Estado.

10 Conferir o juízo teleológico: Da conexão das legislações do entendimento e da razão mediante a
faculdade do juízo in: “Crítica da Faculdade do Juízo”, Forense Universitária, 1995, p-p. 38-41.
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e os ideais humanistas da Ilustração instaurou-se no transcorrer dos
séculos XIX, XX e XXI, o niilismo: o esvaziamento de “valores” e de
“sentido” na vida cotidiana.
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Vivemos sob uma teia ontológico-existêncial que nos faz integrados
e dependentes uns dos outros e da natureza como um todo. É inegável que a
co-existência entre nós e a natureza depende hoje dos novos rumos éticos
que devemos vir a assumir perante ela, pois seu fim significa também o fim
da humanidade. Pois bem, se a eticidade como opção significa uma tomada
de postura do eu-indivíduo diante de si-mesmo, do-outro e do-mundo, deve-
se questionar o que é o eu-indivíduo. Pois, enquanto consciência do meu ser
como eu-indivíduo que, afirmando heideggerianamente, é no-mundo, posso
inquirir: o que sou eu? O que é mundo?

O mundo é considerado aqui como inter-relação interacional e
existencial nas dimensões cultural, social, política e histórica do eu. Não
se trata somente da natureza, mas, sobretudo, do mundo como relações
sócio-culturais e históricas. São nesses âmbitos que a experiência da
individuação do ser, veremos adiante, ocorre mediante a experiência de
inter-relação interacional do eu como consciência inquietante. É
justamente essa determinação existencial do eu como consciência
inquietante que permite o surgimento do modo de ser eu-indivíduo e,
conseqüentemente, a necessidade de transição para o modo de ser eu-
coletivo. O eu-indivíduo e o eu-coletivo são determinações que apenas
encontram o sentido de ser o que são por serem no e com-o-mundo.
Note-se que o eu se impõe questões como também a possibilidade de
respondê-las. Tal evidência torna explicito a existência de um ser que é
provocado por algo nele que o inquieta. Esse algo me permite apreender
o meu próprio eu como consciência inquietante que questiona sua
condição de ser-no e ser-com em relação a coisas (o mundo, o outro)
que lhe aparecem como exteriores e circundantes (como não-eu). Dessa
constatação, surge num primeiro momento à consciência inquietante a
experiência de si (eu) como algo individual e particular. Um ser que
não é apenas diferente dos outros entes, mas que é originariamente um
ser que se reconhece, que se determina como “eu”. Ocorrido isso se tem
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o início do processo de individuação do eu no e pelo processo de “interação”
de si em relação a tudo que o cerca, e que com ele se relaciona direta ou
indiretamente. Iniciado o processo de desenvolvimento da consciência de
si e do mundo (através do processo de individuação que ocorre mediante
a experiência da consciência do eu-no e com-o-mundo) o eu reconhecerá
necessariamente que é um ser que apenas é o que é, por que o seu ser
somente é com, na e através da relação com outros entes.

Por outro lado, a relação do eu com outros entes conduz ao
reconhecimento de que essa relação se dá com-o-mundo e no-mundo-,
não podendo ser de outra forma. Por isso, se chega também à consciência
de uma inter-relação interacional entre o eu, o outro e o mundo. Essa
inter-relação interacional me faz compreender que a história é um processo
no qual e pelo qual se dá a experiência de individuação da consciência
inquietante. Assim o é devido ao fato de que se trata de uma relação co-
determinante instaurada entre o eu, o outro e o mundo. Falo de uma teia
relacional de convívio ontológico-social. Refiro-me a co-autodeterminação
e a co-autoconstrução de ambos, um em relação ao outro. Assim, o processo
de individuação determina o reconhecimento do ser como eu-indivíduo,
decorrendo à consciência inquietante a percepção da necessidade de se
criar ou descobrir algo que sirva como mediação para efetivação da
transição de sua condição de eu-indivíduo a eu-coletivo. Ora, esse algo é
a eticidade: e não apenas como possibilidade, mas, sobretudo, como
necessidade indispensável, já que a inter-relação interacional do ser-no e
com-o-mundo foi encaminhada numa direção que coloca o futuro do ser e
do seu ethos (natureza) em risco11. É fato que a história se encaminhou na
direção da possibilidade de seu próprio fim, visto que nos dias atuais a
continuação da existência do ser no processo de construção de sua
individuação está em perigo.

11 A autonomia do eu-indivíduo revela à consciência a necessidade de se instaurar a eticidade,
bem como a criação de instrumentos que a representem: o direito, por exemplo. O direito
ambiental (ou ecológico), observado mais diretamente no campo de atuação das Organizações
não Governamentais – ONGs, assumi hoje a preocupação para com o futuro. Pode-se conferir
sobre o assunto: Zaneir Gonçalves Teixeira, Ecologia Jurídica: Para a articulação entre os
mecanismos jurídicos ambientais e a efetivação do direito fundamental ao meio ambiente in
“Diálogo Jurídico”, (Revista do Curso de Direito da Faculdade Farias Brito), nº 1, 2002, p-p
117 – 129.
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Respondendo ao questionamento que a consciência inquietante faz
de si, resulta o seguinte raciocínio. O homem não é simplesmente o zoom
politikon aristotélico ou o animal metafísico kantiano. Não é também,
como pretendia Nietzsche, fundamentalmente instintos dionisíacos. Os
dois primeiros se enganam porque primam pelo espírito (razão) em
detrimento da matéria (sensibilidade, coração). Já o segundo incorre no
engano oposto ao primar pela matéria (instintos dionisíacos: sensibilidade).
No entanto, Friedrich Schiller percebeu algo interessante. Afirma ele que
o “homem não é somente espírito nem exclusivamente matéria”. Diz
ainda que o “homem nunca foi exclusivamente animal, mas que também
nunca deixará de sê-lo”12. Há nessa reflexão algo de verdadeiro. Penso
que não é possível dissociar do ser nem uma dessas duas determinações:
razão e sensibilidade. Todavia, essa simplificação antitética e analítica,
herdada dos gregos, não responde plenamente a questão. Embora Schiller
indique a solução de se instaurar um equilíbrio harmonioso entre estas
duas instâncias, segundo ele, tão antagônicas por natureza, penso que se
deve abandonar a percepção analítica, e, ao contrário, desenvolver a
noção sintética de que o homem é uma e mesma coisa. Se considerarmos
que a consciência inquietante, no seu processo de individuação,
experimentou consciências distintas, tais como consciência mitológica,
consciência filosófica e consciência científica, percebemos que a
consciência filosófica instaurou a consciência analítica, a qual também
está presente na consciência científica. De fato, a consciência filosófica
e a consciência científica da consciência inquietante atuam decompondo
tudo que se põe diante delas como objeto de conhecimento. Por exemplo,
ao se colocar diante de uma obra de arte, a consciência inquietante
experimenta pela fruição estética (pelo simples prazer de captar a
totalidade daquilo que se considera belo ou não-belo) a existência de
um ente que não é ela, mas que é outro ser. Quando é levada pela
inquietação que a constitui à tentativa de compreender o objeto, ela
passa a analisá-lo detalhadamente parte por parte, desviando-se assim
da totalidade ou da unidade do ser do objeto de arte em questão. Resulta
que a consciência inquietante não se afasta apenas da totalidade do objeto

12 Schiller, Cartas sobre a educação estética da humanidade, EPU, 1991, Carta XV, p. 90 e
Carta XXIV, p. 126.
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em questão, mas também de sua própria unidade (e individualidade) ao
assumir a postura analítica.

De certa forma, a filosofia analítica e dialética convenceu-nos de
que o ser hora é isso, hora é aquilo, ou que oscila entre oposições, ou
ainda que é a síntese de contradições etc. Na verdade, o ser é uma dimensão
obscura que a consciência inquietante intenta compreender, e, por isso,
desde de Aristóteles, equivocadamente foi simplificada, rasgada e
decomposta em duas esferas antagônicas: razão e sensibilidade ou espírito
e matéria. Penso em certa medida que a antropologia filosófica causou
mais danos à natureza humana do que conhecê-la, compreendê-la e, de
certa forma, aceitá-la. A natureza humana, na verdade, é inesgotável no
sentido de que talvez não possa nunca ser conceituada pelo simples fato
de ser um autoprojeto de liberdade, o que a revela como um ser
inapreensível, visto que é abertura para o devir. Por mais que se tente
conceituá-la sempre restarão imensas lacunas, infindáveis questionamentos
e dúvidas. Não é minha pretensão afirmar nenhuma reflexão mística. A
questão que nos impede é a impossibilidade, a qual conduziu a consciência
inquietante, por exemplo, a criar inúmeras religiões, seitas e misticismos.
Creio que Heidegger tenha se aproximado bastante dessa questão quando
compreendeu em Ser e Tempo que quanto mais nos aproximamos do ser,
no sentido de que a consciência inquietante olha analiticamente na direção
de si mesma, mais o ser se afasta. O filósofo alemão sugere que é no
silêncio que o ser se mostra, se desvela (aletheia). O desvelar heideggeriano,
parece-me a experiência de fruição estética, pela qual compreendo que
quando somos unidade total e silenciosa diante de qualquer objeto, o
captamos, mas quando buscamos sua essência o perdemos. Isso ocorre
quando perdemos a percepção de nossa própria totalidade enquanto que o
objeto permanece imóvel diante de nós, como o outro e o mundo também.
Em suma, interessa perceber que o ser além do que já foi afirmado pela
mitologia, pela filosofia, pelas ciências e pelas religiões é também a soma
de muitas outras coisas que foram, que são e que ainda virão a ser. É certo
que somos razão, sensibilidade, emoção, sentimento, instinto, ira, amor,
calma, controle, descontrole, liberdade, medo, transcendência e uma
infinidade de coisas que não percebemos, como também uma infinidade
de coisas que ainda não são e que podem ou não vir-a-ser. Numa palavra,
somos infinitas possibilidades.
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O ser é possibilidade. É abertura para o devir justamente porque é
liberdade. É vontade, é escolha. O eu é abertura para uma inumerável
condição de possibilidades que pressupõe igualmente uma infinidade de
opções. O eu é, enquanto abertura, um poder-ser. Esse poder-ser pressupõe
decisão e escolha do ser, o que implica diretamente na relação com outros,
com o mundo e com a cultura, o que faz com que as possibilidades-de-ser e
as possibilidades-de-opções se multipliquem ao infinito. O eu não é
unilateralmente determinado pelos outros e pelo mundo, ele também os
determina. Ele também se autodetermina a cada escolha, a cada opção que
faz. Da escolha mais simples à decisão mais difícil, o ser se autoconstrói.
Suas opções, por isso, sempre refletem no outro e no mundo no ciclo de co-
determinações posto pela inter-relação interacional. A eticidade não é uma
utopia. Sua origem não é outra coisa se não a própria consciência inquietante
enquanto único ser de opções, escolhas, vontades e necessidades. Por isso
penso na eticidade como uma possibilidade necessária, já que, enquanto ser
de vontade e de opções, o homem pode escolher pela construção de uma
sociedade justa. Acredito que é um processo que pode ou não se dar, depende
de muitos fatores, de múltiplos e infinitos fatores, mas o principal fator é a
individual e particular opção do ser. Nada é mais forte do que a vontade,
nada tem mais poder. Tornar o mundo-social melhor e justo é uma opção, é
uma possibilidade. É uma opção coletiva que pressupõe e começa pela
tomada de postura de cada indivíduo frente a si-mesmo, ao-outro e ao-mundo.
Como Sartre afirma: somos seres condenados à liberdade. De fato, tudo que
fazemos ou deixamos de fazer, e tudo que permitamos que nos façam é fruto
da nossa liberdade de permitir. Logo, não permitir também é escolha, é
opção. A “Eticidade como Opção” não é normatização para a conduta moral.
Não indica o que é justo ou injusto. Não legitima o certo ou o errado. Ela
afirma que tudo que o ser produz, enquanto cultura histórica, é produto de
opções. Tudo é produto da consciência inquietante. O evidente é que grande
parte das opções que escolhemos, na maioria das vezes, reflete em terceiros.
E quando nossas decisões refletem em terceiros, a questão ganha outra
dimensão. Optar é, em si mesmo, um ato ético que pressupõe consciência e
responsabilidade sobre as conseqüências das escolhas que a abertura do
existir põe diante de nós. A eticidade se instaura no simples ato de optar,
escolher e decidir.
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Resumo: No presente trabalho, analisa-se o surgimento da garantia constitucional
do mandado de injunção, estabelecendo-se seus contornos, de modo a
individualizá-lo enquanto ação constitucional, delimitando-lhe o alcance. Nesta
seqüência, faz-se uma análise da atual jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal quanto à matéria, explicitando-se as diferentes correntes de pensamento
sobre o alcance da decisão em Mandado de Injunção, em seus dois grandes
grupos (concretistas e não concretistas), fazendo-se considerações pautadas nas
premissas do moderno constitucionalismo.
Palavras-chave: Mandado de Injunção. Conceito. Entendimento do STF.
Utilidade prática.
Sumário: 1. Introdução; 2. Conceito e Requisitos de Cabimento; 3. Histórico;
4. Mandado de Injunção x Adin por Omissão; 5. Da decisão em Mandado de
Injunção: o entendimento do STF e suas conseqüências; 6. Conclusões.
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Com o passar dos anos e com o amadurecimento do
constitucionalismo, não mais se pode entender as normas constitucionais
como meras exortações de intenções e recomendações, um repositório de
boas intenções, que pode ser feito de tábula rasa sem maiores conseqüências.

Tal assertiva é ainda mais verdadeira no que concerne aos direitos
e garantias fundamentais. É que os direitos fundamentais são
elementos constitutivos do Estado de Direito e elementos básicos de
realização do princípio democrático2 devendo, portanto, ser
considerados verdadeiros princípios do Estado Democrático de
Direito.

1 Pós-graduado em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Ceará – UFC, Professor
da Faculdade Farias Brito – FFB e da Pós-graduação em Direito Processual Civil da Universidade
Estadual Vale do Acaraú – UVA, Procurador da Agência Reguladora de Serviços Públicos
Delegados do Estado do Ceará – ARCE, Advogado.
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E, como princípios que são, os direitos fundamentais se
diferenciam das regras, gozando, por conseguintes, de status
jurídico privilegiado. As regras trazem a descrição de estados
de coisas formados por um fato ou certo número deles. Já os
princípios referem-se diretamente a valores.

“Os direitos fundamentais, portanto, estariam consagrados
objetivamente em ‘princípios constitucionais especiais’, que
seriam a ‘densificação’ (CANOTILHO) ou ‘concretização’ (embora
ainda em nível extremamente abstrato) daquele ‘princípio
fundamental geral’, de respeito à dignidade humana.”3

Temos, portanto, que não há como se falar em normas
constitucionais de direito fundamental meramente programáticas.

Assim, foi com a intenção de dar eficácia as normas fundamentais
que diversos instrumentos foram postos em funcionamento para coibir
os excessos de inaplicabilidade afrontosa ao texto constitucional.
Importou-se, então, a inconstitucionalidade por omissão e a iniciativa
popular das leis, criando-se, ainda, o mandado de injunção.

�����	
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O artigo 5.º da Constituição Federal de 1988, de forma inovadora,
prevê em seu inciso LXXI a concessão do chamado mandado de injunção
sempre que alguma ausência de norma regulamentadora acarrete a
inviabilidade do exercício de direito ou liberdade constitucional ou, ainda,
das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

Temos, assim, que o “mandado de injunção consiste em uma ação
constitucional de caráter civil e de procedimento especial, que visa
suprimir uma omissão do Poder Público, no intuito de viabilizar o
exercício de um direito, uma liberdade ou uma prerrogativa prevista na
Constituição Federal.”4

2 CANOTILHO, J.J. Gomes. “Direito Constitucional e teoria das constituições”. Livraria
Almedina, Coimbra, Portugal, pg. 280

3 GUERRA FILHO, Willis Santiago. “Processo Constitucional e Direitos Fundamentais”. São
Paulo: Celso Bastos Editor: Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 1999. 49p.

4 MORAES, Alexandre de. “Direito Constitucional”. 7.ª edição, São Paulo: Atlas, 2000. 169p.
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Desta forma, o objetivo fundamental do mandado de injunção
consiste em “tornar as normas da Constituição plenamente exeqüíveis,
com aplicação direta e integral” de modo a realizar o comando insculpido
no parágrafo 1.º do artigo 5.º, “com vistas a garantir o gozo de qualquer
direito constitucional, seja ele individual, metaindividual (difuso ou
coletivo), individual homogêneo, político ou social, de liberdades púbicas,
das prerrogativas ínsitas à nacionalidade, à soberania e à cidadania.”5

Assim, depreende-se que para a utilização do mandado de
injunção, necessária é a presença de dois requisitos que autorizam o seu
cabimento: a) falta de norma regulamentadora para tornar efetivo o
direito, a liberdade ou a prerrogativa e b) ser o impetrante o beneficiário
imediato do direito, liberdade ou prerrogativa reclamada em juízo.

Alexandre de Morais destaca, ainda, a necessidade de nexo causal
entre a omissão normativa do Poder Público e a inviabilidade do exercício
do direito, liberdade ou prerrogativa6, da onde, acrescentamos, poderemos
extrair a existência da condição da ação identificada como interesse de agir.

#��C���0��
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Na doutrina não há um consenso quanto aos antecedentes
históricos do mandado de injunção. Alguns o entendem como um figura
“sem precedente, quer no direito nacional quer no alienígena”7. Outros
identificam o seu embrião na Equity do direito costumeiro do século
XIV, que dera origem ao writ of injunction do direito anglo-americano.8

Há quem aponte, ainda, as origens do instituto em exame “nos
instrumentos existentes no velho direito português, com a única finalidade
de advertência do Poder competente omisso”9.

Acontece que, de fato, nem o writ of injunction e nem os institutos
do direito lusitano correspondem à criação do mandado de injunção pelo
legislador constituinte de 1988, tendo sido relegado à doutrina e à
jurisprudência a definição de seus contornos.

5 BULOS, Uadi Lammêgo. “Constituição Federal anotada”. 2.ª edição. São Paulo: Saraiva, 2001.
315p.

6 ob. cit. 171p.
7 BASTOS, Celso Ribeiro. “Comentários à Constituição do Brasil”. São Paulo: Saraiva, 1988-

1989. 357p.
8 BULOS, Uadi Lammêgo. Idem, ibidem.
9 MORAES, Alexandre de. Idem, ibidem. 168p.
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O mandado de injunção não se confunde com a ação declaratória de
inconstitucionalidade por omissão, à medida que tem características distintas
das desta.

Na Adin por omissão a matéria é tratada em abstrato e não in concreto
como no mandado de injunção. Naquela a competência para processar e
julgar é sempre do STF, enquanto neste a competência varia em decorrência
do órgão moroso. A legitimidade ativa da Adin está restrita às pessoas
enumeradas no artigo 103 da Carta de 1988. Já a legitimidade ativa no
mandado de injunção é ampla, abarcando qualquer pessoa que se veja
prejudicada pela omissão. O mandado de injunção visa a defender o exercício
de direito, liberdade ou prerrogativa de matriz constitucional e a Adin, por
sua vez, tem por objetivo efetivar toda e qualquer norma de eficácia limitada.

Portanto, diferentes são os institutos.
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Conforme já foi ressaltado quando analisávamos a questão dos
antecedentes históricos do mandado de injunção, restou atribuída à
doutrina e à jurisprudência a difícil tarefa de estabelecer os contornos e
limites da ação constitucional ora tratada.

Referida tarefa haveria de ser cumprida através de uma análise
não somente jurídica mas também política da questão. Afinal, o novo
instituto surgido com a Carta de 1988 poderia ter sido “um passo
significativo no contexto da jurisdição constitucional das liberdades” se
tivesse podido, “mesmo modestamente, limitar a arrogante
discricionariedade dos órgãos normativos, que ficam calados quando a
sua obrigação jurídico-constitucional era vazar em moldes normativos
regras atuativas de direitos e liberdades constitucionais”10.

Assim, após intensa discussão doutrinária, surgiram quatro
correntes de pensamento diferentes, subdivididas em dois grupos maiores:
os concretistas e os não concretistas.

10 CANOTILHO, J. J. Gomes (coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira). “As garantias do cidadão na
justiça”. São Paulo: Saraiva, 1993. 367p.
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Os concretistas defendem a idéia que uma vez presentes os
requisitos constitucionalmente exigidos para o mandado de injunção,
deveria o Poder Judiciário prolatar uma decisão constitutiva, declarando
a existência da omissão administrativa ou legislativa e implementando
o exercício do direito, liberdade ou prerrogativa constitucional, até o
advento da regulamentação do Poder Competente.

Referida corrente subdivide-se em concretista geral e concretista
individual. Para os que sustentam a primeira posição, a decisão do Poder
Judiciário deveria ter eficácia erga omnes, atingindo mesmo os que não
fizeram parte da relação processual.

Já os defensores da posição concretista individual admitem que
o Poder Judiciário se substitua, extraordinariamente, ao Poder
Legislativo, atuando como legislador positivo, tão somente no caso
concreto e entre as partes.

Por sua vez, a posição dos concretistas individuais se subdivide
em direta e intermediária. Segundo aquela, o Poder Judiciário deveria,
ao julgar a mandado de injunção, promover, de logo, a regulamentação
do direito, liberdade ou prerrogativa constitucional.

Já para a corrente concretista individual intermediária cabe ao Poder
Judiciário, quando do julgamento procedente do mandado de injunção,
intimar o órgão competente para que sane a omissão editando as normas
necessárias no prazo que lhe for fixado. Na hipótese tal omissão não ser
sanada no prazo estabelecido, poderia então o Poder Judiciário determinar
as condições necessárias ao exercício do direito por parte do impetrante.

Por fim, a idéia defendida pela posição não concretista outorga ao
mandado de injunção a função única de ensejar o reconhecimento formal
da inércia do Poder Público, de modo a que se dê ciência ao Poder
competente para que este edite a norma faltante.

Vistas no que consistem as correntes existentes, façamos as críticas
pertinentes a cada uma delas de modo a ressaltar nosso entendimento,
bem como analisando aquele adotado pelo STF.

A adoção da corrente concretista geral implicaria na usurpação
de competência por parte do Poder Judiciário em face do Poder
Legislativo em manifesta afronta a clássica teoria da tripartição das
funções do Estado.
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É que o Poder Judiciário tem por função prescípua a dicção do
direito em última instância no caso concreto, através da edição de normas
específicas para as partes. Já ao Poder Legislativo incumbe a tarefa de
editar normas gerais e abstratas, que se apliquem a toda a coletividade
(lei em sentido material).

Assim, na hipótese de admitirmos a validade da teoria concretista
geral, estaríamos transferindo ao Poder Judiciário a oportunidade de
editar normas gerais e abstratas sempre que, segundo seu próprio
julgamento, estivesse o Poder Legislativo em mora. Tal fato implicaria
em uma inaceitável superposição do Poder Judiciário em face do Poder
Legislativo, em manifesta ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

A posição concretista individual, adotada pelos Ministros Carlos
Velloso e Marco Aurélio (direta) e pelo Ministro Néri da Silveira
(intermediária) apresenta melhor adequação ao sistema de separação
dos poderes, a medida que se encontra em consonância com o sistema
de freios e contrapesos adotado pelo nosso sistema jurídico.

Com efeito, importou-se do direito constitucional norte-americano
o sistema de check and balances, pelo que os três Poderes não são
independentes uns dos outros, mas sim harmônicos e interdependentes,
cabendo a cada um deles o controle dos outros dois. São expressões
deste sistema: a possibilidade de o Legislativo sustar a executoriedade
de leis delegadas que exorbitem os limites da delegação, a competência
do Senado Federal para processar e julgar o Presidente da República e
os Ministros do STF nos crimes de responsabilidade e, ainda, a
necessidade de ser chancelada pelo Senado a indicação feita pelo
Presidente para o cargo de Ministro do STF.

Desta forma, poderá o Poder Judiciário, em reconhecendo a
morosidade do Poder Legislativo, editar norma específica para o caso
concreto, que terá eficácia somente entre as partes, evitando-se, assim,
que o Judiciário venha a agir como legislador positivo erga omnes11.
Continuará, desta maneira, cumprindo a sua função constitucional de

11 Lembre-se que, excepcionalmente, o STF atual como legislador negativo, ao julgar as ações
declaratórias de inconstitucionalidade, retirando a normas do ordenamento jurídico, em caráter
geral e abstrato, com eficácia erga omnes.
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preservação dos direitos e garantias fundamentais, sem ofender o
princípio da separação dos Poderes.

Dentre as teorias concretistas individuais, parece-nos mais
apropriado adotar-se a intermediária à direta. É que aquela coaduna-se
melhor com a idéia de separação dos poderes. Afinal, nada mais coerente
e razoável do que dar oportunidade ao Poder competente de purgar a sua
mora antes de tomar providências extremas de invasão, ainda que pontual
e restrita, na sua esfera de competência.

Diga-se, ainda, que tal providência de intimação do Poder
competente para sanar a omissão deveria ser suprimida, em casos
extremos em que qualquer demora adicional na edição do ato normativo
pudesse acarretar danos irreparáveis ao impetrante. Tudo por aplicação
do princípio da proporcionalidade e do direito fundamental à efetividade
da jurisdição. Tratar-se-ia de típica providência de natureza cautelar,
destinada a debelar o perigo da demora do provimento jurisdicional.

Acontece que, não obstante entendermos ser a posição concertista
individual intermediária a mais adequada para a forma de organização
do nosso Estado Democrático de Direito, o STF, por maioria, firmou
entendimento no sentido da corrente não concretista.

Nesta linha, temos que o STF admite como única conseqüência
do julgamento procedente do mandado de injunção a constituição em
mora do poder competente para editar a norma faltante, não lhe sendo
dado editar qualquer regulamentação temporária quer de efeitos gerais
quer de efeitos individuais.

Tal orientação, lamentavelmente adotada pelo Pretório Excelso
implica em atribuir ao inovador instituto do mandado de injunção
conseqüência igual à de uma notificação judicial.

Com efeito, não se pode admitir que um remédio constitucional
de tamanho potencial realizador da constituição seja equiparado a uma
mera notificação, sujeitando o cidadão impetrante aos arbítrios do Poder
moroso que pode, simplesmente, insistir na não edição da norma. Então,
restará ao impetrante tão somente buscar a reparação dos danos sofridos
através da longa e tortuosa via do processo de conhecimento e dos
precatórios.
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Ademais, o entendimento adotado para o mandado de injunção é
exatamente idêntico àquele abraçado na ação direita de
inconstitucionalidade por omissão de modo que apesar de serem institutos
diversos, os mesmos têm a mesma conseqüência.

Assim, impossível deixar de reconhecer que o Supremo Tribunal
Federal terminou por tornar desprovido de qualquer sentido o novel
mandado de injunção, fazendo letra morta do texto constitucional.
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 Das considerações aqui tecidas podemos extrair as seguintes
conclusões:

1. As normas constitucionais, inclusive os princípios, têm relevante
carga normativa, pelo que lhes deve ser conferida a eficácia devida.

2. O mandado de injunção foi instrumento inovador da Carta
Constitucional de 1988, que teve por finalidade aparelhar os indivíduos
com instrumentos eficientes de controle político, de modo a tornar efetivo
os direitos constitucionalmente assegurados.

3. Coube à doutrina e a jurisprudência definir os contornos do
mandado de injunção, pelo que surgiram várias correntes sobre o
entendimento que deveria ser aplicado à ação constitucional em referência.

4. Das correntes que firmaram, duas merecem especial consideração:
a concretista individual intermediária, por ser a que melhor se ajusta ao
nosso Estado Democrático de Direito, pautado na tripartição dos poderes
e na eficácia da Constituição; e a não concretista, por ter sido a adotada
pelo STF, em função do entendimento majoritário daquela Corte.

5. A adoção da posição não concretista pelo STF deve ser recebida
com bastante pesar, uma vez que ocasiona o esvaziamento de eficácia
prática do mandado de injunção, tornando sem utilidade importante
mecanismo de fortalecimento da sociedade e da democracia.

6. Resta-nos não esquecer da existência do mandado de injunção,
e aguardar que com a renovação da maioria dos membros do STF, que
ora se avizinha, possa a posição daquela Corte ser revista, de modo a
garantir-se maior efetividade aos direitos constitucionalmente
assegurados.
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Resumo: o presente trabalho trata da causa de pedir, especialmente sobre em
que consiste o seu conteúdo, sob o ponto de vista da necessidade de serem
indicados os fundamentos legais do pedido.
Palavras-chave: Causa de Pedir. Pedido. Fundamentos Jurídicos. Constituição
Federal. Processo Cautelar. Processo Penal. Recursos.
Sumário: 1. Introdução; 2. Justificativa; 3. Os “fundamentos jurídicos do
pedido”; 4. Fundamentos constitucionais; 5. Aspectos da matéria vista sob a
ótica do processo cautelar;  6. Aspectos da matéria no sistema recursal;
7. Repercussões no processo penal; 8. Conclusão; 9. Referências Bibliográficas.
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O Código de Processo Civil, em seu art. 282, ao dispor sobre a
petição inicial, determina que esta indicará “o fato e os fundamentos
jurídicos do pedido” (inciso III), expressão que se identifica com a
chamada “causa de pedir” ou “causa petendi”. Aparentemente de fácil
percepção para o jurista, a compreensão exata da expressão, entretanto,
tem provocado sérios debates na doutrina e jurisprudência, o que nos
leva a pretender investigar, de modo objetivo, alguns dos pontos mais
polêmicos da matéria.

Essa investigação se inicia com uma breve notícia do
posicionamento da doutrina brasileira sobre o assunto, inclusive daquela
desenvolvida na vigência do CPC de 1939. Em seguida, a análise ganhará
contornos práticos, com o exame de situações que geralmente levam a
perplexidades no operador do Direito, além de estudos sobre a
repercussão da questão no âmbito dos recursos, da ação cautelar e do
processo penal. O auxílio da jurisprudência, nesses últimos casos, será
imprescindível.

Justifica-se o presente trabalho pela importância que possui o tema
no dia-a-dia do foro, em que, não raro, defeitos de técnica de redação,
ou mesmo de desconhecimento do universo jurídico, levam a debates
muitas vezes estéreis, que dificultam a rápida e efetiva tutela jurisdicional.
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O erro na identificação do fato constitutivo do direito da parte, além da
falta ou na indicação errônea das conseqüências jurídicas que se quer
dar os fatos trazidos a juízo, levam a uma defesa inadequada, a uma
instrução desnecessária ou com objetivos equivocados, findando numa
sentença merecedora de reforma – o que não milita para a celeridade na
resolução definitiva do conflito nem, sobretudo, para a segurança do
Direito.

Por outro lado, a falta de indicação dos fundamentos jurídicos do
pedido faz-se considerar inepta a petição inicial, por força do inciso I,
do parágrafo único do art. 295 do Código de Processo Civil vigente –
erigindo a matéria a ponto primordial para o próprio nascimento da
relação processual.

Advirta-se que esse estudo não visa apontar soluções para a melhor
exposição da causa de pedir em âmbito geral, na medida de se investigar
qual a maneira “mais correta” ou “menos equívoca” de expor os fatos e
fundamentos; na verdade, pretende-se perquirir apenas sobre a extensão
do que se deve entender por “fundamentos jurídicos”, e quais as
conseqüências desse entendimento.

Portanto, há que se aprimorar e definir, cada vez mais, o que é
realmente necessário às partes estabelecerem em suas demandas, a partir
da compreensão do que sejam os “fundamentos jurídicos do pedido”, na
qualidade de requisito essencial da petição vestibular. Lembre-se, no
entanto, que considerações de ordem meramente formal, insuscetíveis
de modificar o conteúdo do objeto em litígio, não devem retardar a
pacificação social pretendida pelo processo.

O ponto de equilíbrio entre a boa técnica, a objetividade e ao
formalismo saudável há de ser, pois, perseguido.
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1.1 Aspectos legais:

Conjugado ao art. 282 do Código de Processo Civil vigente, acima
citado, encontra-se o seu art. 295, que traz exatamente a conseqüência
processual para a ausência de indicação dos fatos e dos fundamentos
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jurídicos do pedido: a inépcia da petição inicial. Com efeito, considera-
se inepta a vestibular quando lhe falta o pedido ou a causa de pedir,
sendo esta identificada exatamente como os tais fatos e fundamentos
jurídicos do pedido – não pairando sobre esse específico ponto qualquer
dúvida científica.

Texto semelhante tinha, a propósito, o antigo CPC de 1939: desta
feita, era o art. 158 que rezava que “a ação terá início por petição escrita,
na qual, delimitados os termos do seu objeto, serão indicados: ... III– o
fato e os fundamentos jurídicos do pedido, expostos com clareza e
precisão, de maneira que o réu possa preparar a defesa”. Interessante
observar a preocupação de legislador em exigir clareza e precisão, tendo
em vista exatamente a defesa do réu, para que ação não se desbordasse
do seu objetivo inicial. O legislador de 1973 não repetiu a fórmula,
certamente por lembrar que clareza e precisão devem ser atributos de
qualquer manifestação das partes, de tal forma que, em todos os atos das
partes, tais qualidades devem lhes ser intrínsecas, sob pena de ser
questionada a própria validade do ato – embora a lembrança sobre a
facilitação da defesa do réu fosse, no CPC 39, bastante oportuna, no
sentido da objetividade que devem as partes se utilizar no processo.

1.2 Aspectos doutrinários: o “jurídico” é necessariamente o
“legal”?

Como já adiantado, falar sobre fatos e fundamentos jurídicos do
pedido é perscrutar a causa de pedir ou causa petendi de uma determinada
demanda judicial. Barbosa Moreira bem o diz, ao introduzir o assunto,
que identificar a causa petendi é responder à pergunta: por que o autor
pede tal providência? (8)

Partindo dessa proposta, cabe-nos perguntar: qual deve ser o
conteúdo que responderá a esse porque, em que exatamente consiste? o
que é realmente necessário indicar ou apontar, do ponto de vista de quem
pede, para que o pedido seja considerado juridicamente fundamentado?
É a lei em que a pretensão se apóia, e seus pertinentes artigos? Ou basta
simplesmente nominar as conseqüências que o autor (ou seu advogado)
estimam que existem, face os fatos alegados?

Marcelo Guerra, nesse sentido, afirma que “deve o autor não
apenas indicar a natureza jurídica do direito que se afirma titular (causa
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de pedir próxima), como também expor os fatos de onde nasce sua
pretensão (causa de pedir remota), quer o fato constitutivo de seu direito
(causa ativa), quer o fato lesivo a esse direito, de onde surge a necessidade
de tutela (causa passiva)”. (4.1)

Observe-se que o ilustre Professor cearense impõe como condição
de verificação da existência da causa de pedir a natureza jurídica do
direito. De pronto, o que primeiro vem à mente do operador do Direito é
que tal natureza seja exatamente a(s) lei(s) em que o autor apóia seu
pedido. Sobre o assunto, Humberto Theodoro Júnior (12) assevera que
não é “obrigatória ou imprescindível a menção ao texto legal”, muito
embora diga, logo acima, que o direito subjetivo, nascido do fato, deva
coincidir com aquele que foi abstratamente previsto pela lei. Mais incisivo
é Ovídio Baptista, ao ensinar que “todo pedido deve estar
necessariamente substanciado em fatos capazes de o individualizar,
indicando o fundamento legal em que o mesmo se apóia.” (11)

A doutrina construída sob o Código de 1939, para esse trabalho
consultada, na voz do insigne José Frederico Marques, assevera que
“não é relevante (...) atribuir um nomen juris ao pedido, nem tampouco
o enquadramento ou subsunção do fato em determinada norma legal”
(5). Basta que o autor indique “o que procura obter como conseqüência
jurídica dos fatos alegados”.

Já Jônatas Milhomens, vacilante, alude que não é necessário que
o autor indique rigorosamente o exato dispositivo legal apoiador de sua
pretensão – deixando no ar o que, segundo sua concepção, pode ou deve
ser feito pelo autor (6).

É, pois, realmente imprescindível a indicação do texto legal que
arrima a pretensão do autor? E o que exatamente seria essa natureza
jurídica, citada por Marcelo Guerra?

Sobre a primeira indagação, a posição de Barbosa Moreira é clara:
a norma jurídica aplicável à espécie não integra a causa de pedir, nem
tampouco importa em mudá-la o fato do autor indicar uma outra norma,
no curso do processo, diferente da primitivamente invocada para
fundamentar seu pedido. Também Arruda Alvim (1), fazendo referência
a decisões jurisprudenciais, comunga dessa opinião, da mesma forma
que José Rogério Cruz e Tutti, em obra específica sobre o tema (3).
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Realmente, não há razão para que o autor tenha que indicar a lei
que apóia sua pretensão: ora, a lei quem conhece é o juiz, não
necessariamente a parte. Surge, aqui, oportunidade para lembrar os dois
princípios sobre a matéria, quais sejam, o da mihi factum, dabo tibi jus
e o jura novit curia, aqui traduzidos livremente como dá-me os fatos,
que te dou o direito e o juiz conhece o direito.

Assim é que, ainda que invocada fundamentação legal errônea –
seja porque não aplicável, seja porque revogada -, não se pode, por esta
razão, considerar inepta a inicial, por ausência de causa de pedir. Não
cumpre a parte dizer que lei que ela quer que proteja seu direito, mas
sim como e porque ela quer seu direito protegido – a lei buscará o juiz,
que dela conhece. Aliás, mesmo que não haja lei, ainda assim cumpre ao
juiz julgar a causa: é o que reza o art. 126 do Código de Processo Civil
vigente (art. 126. O juiz não se exime de sentenciar ou despachar
alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide caber-
lhe-á aplicar as normas legais; não as havendo, recorrerá à analogia,
aos costumes e aos princípios gerais de direito) – grifamos. Essa
disposição processual, jamais citada por nenhum dos doutrinadores
consultados, encerra, a nosso ver, qualquer imprescindibilidade de
indicação de dispositivo legal na causa de pedir.

Se não é necessária a indicação do fundamento legal, o que consiste
então nos tais fundamentos jurídicos, ou na natureza jurídica referida
pelo Prof. Guerra?

Por partes: o que é ser “jurídico”? Socorrendo-se às bases do direito
civil, vamos encontrar, no próprio Código, que “todo o ato lícito, que
tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar ou
extinguir direitos, se denomina ato jurídico” (art. 81). Muito embora
autorizada doutrina entenda que esse ato há de ter, sempre, previsão em
lei, pena de perder sua qualidade de jurídico (7), não nos parece que seja
essa a intenção do legislador, mesmo porque, logo em seguida, no art.
115, ele revela que “são lícitas, em geral, todas as condições, que a lei
não vedar expressamente” – ou seja, ainda que persista a referibilidade
transversa à lei, cai por terra a necessidade de sua previsão expressa em
texto legal, para qualificar determinado ato como jurídico.
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Abre-se, aqui, um parêntese: de há muito (desde Kelsen) a noção
de jurídico abrange não somente o lícito, mas também o ilícito. A
concepção de Clóvis, embora ultrapassada, é aqui invocada para assentar
premissa do que seja jurídico em face do legal – sem considerações
sobre o ilícito, já que, para investigá-lo, há de se superar a doutrina
civilista tradicional.

Volvendo à discussão, a verdadeira compreensão do que seja
“jurídico”, em contraponto à lei, é colhida pela doutrina da teoria geral
do Direito, e nesse ponto invocamos a lição de Arnaldo Vasconcelos,
para quem “um dos equívocos de piores conseqüências consiste em
reduzir o Direito à lei” já que existe “direito para tudo. Se não está, de
modo ostensivo, na norma explícita, será encontrado, ocultamente, na
norma implícita”. (14) Essas objetivas e densas considerações são feitas
a propósito do estudo do princípio da licitude – diferente dos campos da
legalidade e da ilicitude -, e que, segundo ensina, desempenha “duas
funções de fundamental importância para a afirmação e o progresso do
Direito. Do ponto de vista teórico, fecha o ordenamento jurídico,
respondendo pela predicação de sua plenitude lógica: a lei é lacunosa,
o ordenamento jurídico, não. É motivo de segurança jurídica, que
alimenta a possibilidade do Direito. Sob o aspecto prático, propicia a
fertilização do organismo jurídico pela interferência do povo no processo
de renovação e criação do Direito...”

Numa palavra: se existe jurídico além do meramente legal, como
nos ensina a TGD, não se pode exigir que, para corretamente expor os
fundamentos jurídicos do pedido, como estabelece o CPC, deva o autor
indicar precisamente a lei em que sua pretensão está baseada.

Nesse sentido, portanto, é que se consegue entender que os
fundamentos jurídicos de que fala o CPC não são, necessariamente, os
legais, embora seja praticamente impossível não existir lei sobre
determinado assunto da vida cotidiana – mas a possibilidade, ainda
pequena, existe, tanto o CPC a prevê. E que – mais importante – não se
faz absolutamente necessária a indicação, pelo autor, do dispositivo de
lei em que apóia sua pretensão, bastando invocar os fatos que entenda
ter as conseqüências jurídicas que ele lhes dar.
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Destarte, plenamente aplicáveis, em regra (as exceções veremos
adiante), os princípios da mihi factum, dabo tibi jus e  jura novit curia,
de tal forma que à parte cabe, em sua inicial, e para pretender a proteção
jurisdicional, invocar simplesmente os fatos e seus respectivos
fundamentos jurídicos.

1.3 Aspectos doutrinários: pode haver mudança, pela parte ou
pelo juiz, do fundamento jurídico eleito pela parte para justificar sua
pretensão?

Se ao juiz, e não necessariamente à parte, cabe dar o direito,
indicando o fundamento legal de sua conclusão sobre os fatos trazidos à
sua análise, tanto mais, cabe, se assim for necessário, enquadrar a situação
jurídica em moldura diversa daquela alegada pelo autor. Assim também
é permitido à parte, desde que não modifique o pedido ou os próprios
fatos que traz a juízo.

Essa posição é colhida da lição de Barbosa Moreira (8), para quem
não há alteração da causa de pedir quando o autor “passa a atribuir ao
fato ou ao conjunto de qualificação jurídica diferente da originalmente
atribuída” – vg. chamando de dolo, o que antes chamara de coação.

1.4 A posição jurisprudencial:

Expostas essas idéias iniciais, e sendo estabelecidas tais premissas,
cabe agora se referir, como já anunciamos em nossa proposta inicial,
qual seja a posição jurisprudencial sobre o assunto.

O Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente
encarregado da uniformização da interpretação da lei federal, assim tem
se pronunciado (grifamos):

AGRESP 247493/RS; AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL (2000/0010373-0) – DJ: 11/06/2001, pg. 203 –  Relator:
Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO – Data da Decisão: 15/05/
2001 – Órgão Julgador:  Terceira Turma

Agravo regimental. Cédula de crédito comercial. Taxa de juros.
Limitação. Iterativa jurisprudência. Aplicação do Decreto nº 413/
69. Ofensa do princípio do contraditório e do devido processo legal
não configurada. Jura novit curia.

I – O julgador não fica adstrito aos fundamentos legais invocados
pelas partes, as quais sequer precisam de mencionar os artigos de

����������	���"
���	�	��
�	#	$%&$'&(	)$	(*+,(--.#	/)$	0121	3$&450	)$6#	4161	75-8



�������� 	
�����

���

lei que entendam aplicáveis ao caso (CPC, art. 282). Ao juiz cabe
conferir o adequado enquadramento jurídico dos fatos submetidos
à sua apreciação.

II – (...).

III – (...).

IV – Agravo regimental desprovido.

RESP 233446/RJ; RECURSO ESPECIAL(1999/0089098-1) DJ: 07/05/
2001, pg.  145, Relator: Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA –
Data da Decisão: 27/03/2001 –  Órgão Julgador: Quarta Turma

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO-
CARACTERIZAÇÃO. CAUSA PETENDI. INTERPRETAÇÃO
LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO, A PARTIR DE UMA ANÁLISE
GLOBAL DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO GENÉRICO DE
INDENIZAÇÃO. recurso provido.

I – Nos termos da doutrina, a causa petendi é o fato ou conjunto de
fatos a que o autor atribui a produção do efeito por ele pretendido.

II – O pedido é o que se pretende com a instauração da demanda e se
extrai da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, sendo de
levar-se em conta os requerimentos feitos em seu corpo e não só aqueles
constantes em capítulo especial ou sob a rubrica “dos pedidos”.

III – Não há julgamento extra petita quando a parte procura imputar
ao réu uma modalidade de culpa e o julgador, diante da prova dos
autos, entende caracterizada outra. Na linha de precedente do
Tribunal, “em nosso Direito vigora o princípio de que as leis são do
conhecimento do juiz, bastando que as partes apresentem-lhe os fatos,
não estando o julgador adstrito aos fundamentos legais apontados
pelo autor”.

Como se observa, atento à doutrina, o STJ tem dado interpretação
que não somente é a mais liberal possível, sob o ponto de vista do
formalismo, assim como consentânea à moderna noção de processo, em
que os fins a que ele se propõe devem, sempre, sobrepor-se às formas
que o regem (desde que isso não fira, por óbvio, direito das partes ao
devido processo legal).
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Sob o ponto de vista do direito constitucional, e bem assim dos
direitos fundamentais, a questão pode ter repercussão, à medida que
impor ao autor a indicação precisa da fundamentação jurídica, ou mesmo
legal, de sua pretensão, afastando a possibilidade e o dever do próprio
juiz de fazê-lo, quando a parte erroneamente indicar tais fundamentos.

O exame da questão passa pelo princípio do direito de ação,
insculpido no art. 5o., XXXV, enunciado da seguinte maneira: “a lei
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito”. Essa máxima, aliás, decorre do monopólio da justiça nas mãos
do Estado, pois se ao indivíduo não é permitido fazer com que se cumpra
a lei por sua próprias mãos, não pode o mesmo Estado, sem que um bom
motivo o justifique, negar ou dificultar a esse indivíduo a análise de sua
pretensão (= prestar a tutela jurisdicional) – seria como anular a sua
existência social.

Nelson Nery Júnior (9), com a percuciência que lhe é de praxe,
afirma que “... todo e qualquer expediente destinado a dificultar ou
mesmo impedir que a parte exerça sua defesa no processo civil atenta
contra o princípio da ação e, por isso, deve ser rechaçado.” Obviamente,
como o próprio Nery afirma, impor condições para a ação, ou eleger
determinados pressupostos para o desenvolvimento do processo não
implique em negar a jurisdição – desde que, como já advertido, essas
restrições não anulem, em tese, o direito do indivíduo de vir a juízo.
Nesse sentido, não custa lembrar o já citado art. 126 do CPC que,
possuidor de carga axiológica tão forte, representa verdadeiro direito
fundamental, fazendo defeso ao Estado escusar-se de se pronunciar, ainda
que não haja lei no para o caso concreto.

No nosso contexto, portanto, é natural que a desnecessidade de
indicar fundamentos legais, ou fundamentos jurídicos precisos, a par da
obrigação do juiz em enquadrar os fatos à lei e às demais disposições
jurídicas (da mihi factum, dabo tibi jus / jura novit curia), possa ser
identificado como reflexo do princípio do direito de ação.
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O art. 801 do Código de Processo Civil vigente, na esteira do art.
282, estabelece que a petição inicial da ação cautelar indicará “III– a
lide e seu fundamento;”. Com relação à não obrigatoriedade da parte
indicar os fundamentos legais para sua pretensão de urgência, a matéria
já se encontra devidamente esmiuçada na primeira parte dessa exposição.

Entretanto, sabido que os fatos e fundamentos jurídicos a que se
refere o art. 282 têm ligação direta com o pedido, insta investigar, nesse
ponto, se o Juiz pode conceder de ofício as medidas cautelares, ou
concedê-las diferentemente (em extensão ou mesmo espécie) àquelas
requeridas pelo autor e, se positivo, se essa mudança pode se dar através
da modificação dos fundamentos jurídicos expostos pela parte.

Quanto ao primeiro aspecto, muito embora o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça não seja uníssono (cf. RESP 199.165, Rel.
Min. Garcia Vieira, DJU de 30/08/199 e RESP 15853/RS, Rel. Min.
Nilson Naves, DJU de 08/06/1992), não nos parece haver qualquer dúvida
que no processo cautelar o juiz não está adstrito aos arts. 128 e 460 do
CPC – que dispõem sobre a impossibilidade do magistrado conceder
medidas infra, ultra ou extra petita – já que o art. 798, específico para as
cautelares, dispõe que “...poderá o juiz determinar as medidas
provisórias que julgar adequadas...”. O dispositivo não só permite ao
juiz conceder quaisquer medidas adequadas desde que a parte tenha
requerido – ele é claro ao atribuir ao próprio julgador conceder o que o
magistrado achar conveniente.

Essa interpretação pode comportar, entretanto, os temperamentos
sugeridos pelo Prof. Marcelo Guerra (4.2), para quem a “suspensão” da
vinculação do juiz ao pedido, na cautelar, “... só ocorre, estritamente,
quanto à escolha dos meios, mas para atingir a finalidade previamente
determinada pelo pedido (mediato) da parte.” E arremata: “Por isso, o
juiz ainda está vinculado ao pedido, embora apenas quanto ao seu
aspecto mediato (finalidade), tanto no sentido de estar limitado ou a
conceder ou a negar tutela cautelar, quando solicitada (...), como no
sentido de que para a configuração do periculum in mora a ser eliminado
o juiz deve se ater à situação exposta pelo requerente.” – grifamos.
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A referência à lição do Prof. Guerra, e o grifo da parte final de sua
conclusão, foram proposital para a presente análise, haja vista que, como
explicitado acima, a possibilidade de o juiz conceder medidas outras,
que não solicitadas pela parte, está legalmente autorizada, o que responde
à nossa primeira indagação.

No entanto, para exame do segundo questionamento, melhor
atenção merece à vinculação à “situação exposta pelo requerente”,
mencionado por Guerra, o que implica em dizer que, seguindo a esteira
do ilustre Professor, não poderia o juiz conceder outra medida, para
proteger outro periculum in mora não trazido pelo autor – ou seja,
modificar os próprios fundamentos jurídicos do pedido.

Voltemos um pouco ao início dessa exposição, em que dissemos
que falar sobre fatos e fundamentos jurídicos do pedido é perscrutar a
causa de pedir ou causa petendi de uma determinada demanda judicial
e que o mestre Barbosa Moreira, ao introduzir o assunto, e pretender
identificar a causa petendi, formula a seguinte pergunta: por que o autor
pede tal providência? Assim, por que, em tese, pediria o autor proteção
cautelar?

O próprio Guerra ensina que “as providências cautelares não se
destinam, direta e imediatamente, a tutelar direitos subjetivos, mas sim
à possibilidade de tutelá-los de forma efetiva através da respectiva
providência jurisdicional, afastando o periculum in mora que estiver
pondo em risco aquela possibilidade” – grifamos (4.2). É o processo
cautelar, portanto, meramente a serviço do processo principal, para que
este tenha um resultado útil.

Ora, se a cautelar visa proteger o processo (é dizer, a efetividade
da tutela jurisdicional, que se torna necessária visto o monopólio da
Justiça nas mãos do Estado) e, dessa forma, a causa de pedir do autor só
pode conter um fato lesivo a essa efetividade e um fundamento (por que
se pede?) que vise atingir o objetivo de proteção ao processo, não nos
parece de todo desarrazoado que o juiz, além de poder modificar a
providência em si, possa igualmente, ao verificar que o fundamento
jurídico adotado é insuficiente para a proteção colimada, adotar outro
fundamento e determinar as medidas que reputar convenientes para
proteger a efetividade da tutela jurisdicional.

����������	���"
���	�	��
�	#	$%&$'&(	)$	(*+,(--.#	/)$	0121	3$&450	)$6#	4161	75-8



�������� 	
�����

��	

A propósito, o poder de mudar o fundamento jurídico da pretensão
é mesmo ínsito à atividade judicante, já que, se o juiz não está adstrito à
lei indicada pela parte como reguladora de sua demanda, tampouco a
classificação, o enquadramento jurídico que o autor realizou ao pretender
justificar sua demanda (v. acima, item 3.3). E isso é verdadeiro tanto
mais se nota o caráter publicístico do processo cautelar que, longe de
proteger diretamente direitos subjetivos, na verdade protege a própria
atividade jurisdicional.

Nessa visão, o juiz passa a mero espectador da iminente derrocada
do processo principal, porque eventualmente a parte não tenha
corretamente exposto os fundamentos jurídicos da pretensão, para agente
ativo (pleonasmo?) da justiça, nos termos em que, aliás, vem propondo
a mais atualizada doutrina (2), e, desde muito, determina o Código de
Processo Civil: “o juiz dirigirá o processo... competindo-lhe... prevenir
ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça.” (art. 125,
III). Não se olvide, ademais, que algumas das recentes alterações do
CPC (especialmente arts. 18 e 601) visam justificar dar mais poderes ao
juiz para proteger a justiça e o seu resultado (passado, presente ou futuro).
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No sistema recursal, de um modo geral, pode-se dizer que da
mesma maneira que ao autor é exigido apenas que traga os fatos e os
fundamentos jurídicos que estimar existirem, e ao juiz cabe aplicar o
direito, ao recorrente não é necessário invocar fundamentação legal para
impugnar a decisão que lhe tenha sido desfavorável. É bastante, nessa
seara, que ele rechace a matéria, ou seja, explicite porque os fundamentos
do decisum são inaplicáveis ao caso concreto (“os fundamentos de fato
e de direito” – art. 514, III ou “a exposição do fato e do direito”  – art.
524, I, ambos do CPC). Pode o tribunal ad quem, inclusive, adotar um
outro fundamento para acolher ou desacolher o recurso, desde que não
fuja dos fatos da causa e do pedido do autor na inicial, ou dos limites do
recurso, no sentido de nada alterar do que não tenha sido requerido.

Exceção importante, entretanto, existe nos denominados
genericamente nos “recursos extraordinários”, aqueles que não decorrem
da aplicação de duplo grau de jurisdição (em que os fatos podem ser
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rediscutidos), mas que têm por objetivo a unificação da interpretação
infraconstitucional ou constitucional – são exemplos clássicos o recurso
especial (ao STJ), o recurso extraordinário (ao STF) e o recurso de revista
(ao TST).

É que uma das modalidades desses recursos se restringe a atacar a
negativa de vigência de dispositivo constitucional (art. 103, III, ‘a’, da
Constituição Federal de 1988, art. 896, ‘c’, Consolidação das Leis do
Trabalho), ou tratado ou lei federal (art. 105, III, ‘a’, CF/88, art. 896,
‘a’, CLT).

Nesses casos, não vigoram os princípios jura novit curia e da
mihi factum, dabo tibi jus. O recorrente, necessariamente, é obrigado a
indicar que artigo constitucional ou legal que está sendo ferido pela
decisão recorrida. Essa conclusão decorre logicamente do regime em
que são postos esses remédios processuais, pois corresponde ao próprio
fundamento jurídico, nesses casos, a indicação do dispositivo que se
entenda violado – e, sem tal fundamento, inepto (inadmissível) é o
recurso.

Essa é, a propósito, a posição inequívoca do Supremo Tribunal
Federal:

AGRAG-283690/MG – AG. REG. EM AG. DE INST. OU DE
PETICAO – Relator: Min. MOREIRA ALVES – Publicação: DJ 10/
11/00, pg. 98 – Julgamento: 26/09/2000 – Primeira Turma

– Agravo regimental.

– Não tem razão a agravante.  Em se tratando de recurso
extraordinário, é indispensável que a questão constitucional, ainda
que com relação a uma parcela do índice sob exame, tenha sido
ventilada no acórdão recorrido e seja atacada no recurso
extraordinário, porquanto em recurso dessa natureza se julga nos
limites do examinado pelo aresto recorrido e não se lhe aplica o
princípio “iura nouit Curia”. Agravo a que se nega provimento.

AGRAG-239894/SP –  AG. REG. EM AG. DE INST. OU DE
PETICAO; Relator: Min. CELSO DE MELLO – Publicação: DJ
18/02/00, pg. 60 – Julgamento: 09/11/1999 – Segunda Turma

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EFEITO DEVOLUTIVO
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LIMITADO – APELO EXTREMO, QUE, AO QUESTIONAR
ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL A QUO, DEIXA DE
IMPUGNAR, NAS RAZÕES RECURSAIS, MATÉRIA VENTILADA
NA DECISÃO RECORRIDA – INAPLICABILIDAE DO PRINCÍPIO
JURA NOVIT CURIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

– O recurso extraordinário – que tem efeito devolutivo limitado –
será apreciado pelo Supremo Tribunal Federal com estrita
observância dos limites temáticos delineados no ato de sua
interposição. Em conseqüência, a interposição do apelo extremo –
por não gerar irrestrita devolução da matéria constitucional
efetivamente examinada pelo Tribunal de jurisdição inferior – torna
inaplicável, ao julgamento do recurso extraordinário, o princípio
“jura novit curia”. Precedentes. Doutrina.
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Vigente o princípio da legalidade estrita no direito penal, cumpre
investigar se, no seu processo, iniciado pela denúncia ou queixa, é
necessária para o autor (ainda que seja o Ministério Público) a indicação
do dispositivo legal em que se enquadra a conduta do agente ou em que
consistem os fundamentos jurídicos da pretensão penal – ou seja, em
que consiste a causa de pedir da denúncia.

Em exame ao art. 41 do Código de Processo Penal, enuncia-se
que “a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com
todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou
esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo...” . Vê-se, daqui,
que a lei adjetiva penal não exige exatamente a referência à lei em, mas
tão somente ao fato criminoso, ou seja, ao fato com seu respectivo
fundamento jurídico; entretanto, parece-nos que dado o princípio da
tipicidade, esse fundamento jurídico há de ser, necessariamente, a lei.

Todavia, também aqui, o juiz, e sequer o acusador, estão preso à
qualificação jurídica inicial: tanto que no art. 384 prever-se a
possibilidade de, no curso do feito, advir nova definição jurídica do
fato, facultando-se inclusive ao Ministério Público aditar a denúncia ou
queixa -Aliás, é do teor do art. 569 que “as omissões da denúncia ou
queixa (...), poderão ser supridas a todo tempo, antes da sentença final”.
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Na verdade, somente se o fato evidentemente não se constituir
crime é que a denúncia será liminarmente rejeitada – art. 43 do CPP.

Traçando, pois, um paralelo ao Processo Civil, vemos que, ainda
que vigentes os princípios da legalidade e da tipicidade do direito penal,
não parece ser absolutamente necessária a indicação do artigo da lei em
que se apóia a pretensão punitiva e a mudança até mesmo da qualificação
jurídica dos fatos podem mudar até a sentença – o que, nesse último
caso, é vedado senão antes do saneamento do processo, ou seja, até o
início de sua fase instrutória.

G����	
�����

Diante do que se trouxe a lume, e atento à nossa proposta inicial
(perquirir apenas sobre a extensão do que se deve entender por
“fundamentos jurídicos”, e quais as conseqüências desse entendimento),
chegamos à conclusão de que ampla é a liberdade da parte, no processo
civil, de trazer os fatos e os fundamentos jurídicos do que pretende pedir
ao juízo, cabendo a este definir o enquadramento legal, e mesmo jurídico
(diferente mesmo do que alegado), para decidir a causa.

Salvo as exceções do sistema recursal civil, é plena a aplicação
dos princípios da mihi factum, dabo tibi jus e jura novit curia.
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Resumo: O texto procura, sinteticamente, avaliar o impacto da Lei Nº 10.259/01
– que concebe os Juizados Especiais Cíveis e Criminais na esfera da Justiça
Federal –  no ordenamento jurídico nacional, notadamente no tocante à revogação
parcial do artigo 61 da Lei Nº 9099/95. Do confronto de ambas normas resta a
inferição de uma nova concepção para crime de pequeno potencial ofensivo.
Amealha-se entendimento de destacados doutrinadores e de alguns pretórios
acerca do tema para, ao final, se elencar a listagem dos delitos que, doravante,
não aceitarão a lavratura de auto de prisão em flagrante, mas sim, de Termo
Circunstanciado de Ocorrência.
Palavras-chave: Impacto da Lei Nº 10.259/2001 no ordenamento jurídico.
Revogação parcial e tácita do artigo 61 da Lei Nº 9099/95.
Sumário: I. Introdução, II. Coletânea acerca da temática.
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Como resta cediço, a Lei No.10.259 (que concebe os Juizados
Especiais Cíveis e Criminais na esfera da Justiça Federal) publicada no
Diário Oficial da União na datação de 12 de julho de 2001 previa em seu
artigo 27 que entraria em vigor “seis meses após a data de sua
publicação”.Pois muito bem.

Estatuem os dois primeiros artigos da Lei No. 10.259/2001, in
verbis (grifos nossos):

LEI Nº 10.259, DE 12 DE JULHO DE 2001 (DOU 13.07.2001)

Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais no âmbito da Justiça Federal.

O Presidente da República

1 Advogado, Conselheiro da OAB-CE, Professor de Direito Penal da Faculdade Farias Brito,
Mestre em Direito – UFPE.
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1º São instituídos os Juizados Especiais Cíveis e Criminais da
Justiça Federal, aos quais se aplica, no que não conflitar com esta
Lei, o disposto na Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Art. 2º Compete ao Juizado Especial Federal Criminal processar
e julgar os feitos de competência da Justiça Federal relativos às
infrações de menor potencial ofensivo.

Parágrafo único. Consideram-se infrações de menor potencial
ofensivo, para os efeitos desta Lei, os crimes a que a lei comine
pena máxima não superior a dois anos, ou multa.

Vejamos, assim, o que dispunha o artigo 60 da Lei No.9.099/1995,
destacamos:

CAPÍTULO III

DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DISPOSIÇÕES
GERAIS

Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por Juízes
togados ou togados e leigos, tem competência para a
conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais
de menor potencial ofensivo.

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial
ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os
crimes a que a lei comine pena máxima não superior a um ano,
EXCETUADOS OS CASOS EM QUE A LEI PREVEJA
PROCEDIMENTO ESPECIAL.

Num breve confronto cronológico de ambas normas ressai de
solar clareza a inferição de que a lei mais recente (Lei No.10.259/
01) revogou, ao menos em parte, a lei primitiva, isto é, doravante
as infrações de menor potencial ofensivo passam a ser aquelas
cuja tarifa penal prevista estanca no teto de 2 anos, e não mais
em 1 ano, como preteritamente dispunha a Lei 9099/95.

Outra inafastável ilação é a de que a Lei No.10.259/01 ao
silenciar quanto à exceção de sua aplicação para os casos em
que a norma previsse procedimento especial, revogou tacitamente
aludida restrição que se hospedava na lei anterior (9099/95),
permitindo, assim, sua aplicação para todos os casos, ou seja, a
Lei nº 10.259/01 há de ser aplicada sem qualquer impedimento.
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A par disso, incontáveis já são os ensaios doutrinários defensores
do entendimento, já pacificado de que, efetivamente, a Lei
No.10.259/2001 (artigos 1º e 2º) derrogou a Lei No.9099/95
(artigo 61):

“A Lei nº 9.099/95, art. 61, atendendo o comando constitucional
do art. 98, caput, considerou infrações penais de menor potencial
ofensivo as contravenções penais e os crimes a que a lei comine
pena máxima não superior a um ano, excetuados os casos em que
a lei preveja procedimento especial.

Por outro lado, com a observância do art. 98, parágrafo único,
da C.F., a Lei nº 10.259, de 12/07/2001, instituiu os Juizados
Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal, e,
nesse diploma, conceituou as infrações penais de menor
potencial ofensivo, com diferentes critérios, isto é: os crimes a
que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, ou
multa (art. 2º, parágrafo único).

Em face desse aparente paradoxo, não tardou para que surgissem
os primeiros comentários acerca de eventual modificação do conceito
de infração penal de menor potencial ofensivo, previsto no art. 61 da Lei
nº 9.099/95 pelo disposto no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 10.259/
01. Sobre essa já é possível identificar pelo menos duas posições
antagônicas e contraditórias, quais sejam:

a) A Lei nº 10.259/01 ampliou o conceito da infração penal de
menor potencial ofensivo e essa nova definição deve se estender a
justiça estadual, em respeito ao princípio da isonomia (Alberto Silva
Franco, Cláudio Dell’Orto, Damásio E. de Jesus, Fernando Capez,
FERNANDO LUIZ XIMENEZ ROCHA, Luiz Flávio Gomes,
Márcio Thomaz Bastos, Vitor Eduardo Rios Gonçalves, dentre outros
comentadores da nova lei cf. www.direitocriminal.com.br, 27/7/01);

b). uma segunda orientação entende que a definição de infração
penal de menor potencial ofensivo, prevista no art. 61 da Lei nº
9.099/95, continua em vigor no âmbito da Justiça Estadual. (...)”2
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2 MALULY, Jorge Assaf / DEMERCIAN, Pedro Henrique. A lei dos juizados especiais criminais
no âmbito da Justiça Federal e o conceito de infração penal de menor potencial ofensivo,
www.direitocriminal.com.br
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Fundamentando o raciocínio, traz-se à colação o uníssono
posicionamento doutrinário, que, nos mesmos termos acima, defendeu
a ampliação do conceito de infração de menor potencial ofensivo, de
acordo com a Lei 10.259/01:

 Leciona a pena lúcida de CLÁUDIO DELL’ORTO:

 “Com relação aos crimes, a Lei 10.259/2001 estendeu o conceito de
infração penal de menor potencial ofensivo, para os casos submetidos
aos Juizados Criminais Federais, aos tipos a que a lei comine pena
máxima até dois anos, inclusive, ou multa. Sabemos que é
preocupação de todos os que acreditam na Justiça Penal consensual
procurar ampliar o conceito das infrações penais de menor potencial
ofensivo, mas acreditamos que a nova lei, antes mesmo de sua
vigência, introduziu no sistema normativo um novo conceito, que
deve ser aplicado imediatamente, porque amplia o espaço de consenso,
numa sociedade conflitual. A alteração do art. 61 da Lei 9.099/95
torna-se inevitável e até mesmo obrigatória, em homenagem ao
princípio da igualdade. Se não fosse alterado o conceito de infração
penal de menor potencial ofensivo e prevalecesse a expressão ‘para
os efeitos desta Lei’ contida no art. 2o, parágrafo único, da Lei 10.259/
2001, teríamos situações como a do art. 351 do CP, onde a promoção
de fuga de preso de um estabelecimento federal seria infração penal
de menor potencial ofensivo, tendo o réu direito a medidas
despenalizadoras e ao processo e julgamento pelo Juizado Especial
Criminal Federal, enquanto que, no âmbito estadual, o crime seria da
competência da Vara Criminal comum, com a aplicação de suspensão
condicional do processo, se cabível”3.

Assevera ALBERTO SILVA FRANCO, destacado penalista e
desembargador aposentado:

“Sim, a Lei dos Juizados Federais estende-se aos Juizados Especiais
Estaduais. Não é possível que um determinado crime seja tratado de
modo distinto nas Justiças Estadual e Federal. Por força do princípio
da isonomia ou igualdade, todos merecem tratamento igualitário.
Quem define o que é infração de menor potencial ofensivo é o
legislador infraconstitucional”4.

3 DELL´ORT, Cláudio. in Efeitos da Lei 10.259, de 2001, que instituiu os Juizados Especiais
Criminais no âmbito da Justiça Federal, colhido junto ao site www.direitocriminal.com.br,
acesso em 23/7/2001.

4 FRANCO, Alberto Silva. In www.direitocriminal.com.br, acesso em 10/8/01
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Também se pronunciou o festejado Doutor pela Universidade de
Sevilha – Espanha CÉZAR ROBERTO BITENCOURT:

“Acreditamos que pena não superior a dois anos pode, normalmente,
inserir-se no conceito de ‘infração de menor potencial ofensivo’,
sem maiores dificuldades. Assim, embora a nova lei,
obrigatoriamente, estenda-se aos juízos estaduais, deve-se tomar
muito cuidado e, principalmente, combater uma postura odiosa de
alguns promotores de justiça que, na prática, têm ignorado que
transação penal não é sinônimo de ‘imposição’ e que o dito ‘autor
do fato’ tem o direito legítimo de contrapor, de sugerir ou fazer
contraproposta ou, simplesmente, não aceitar, legitimamente, a
‘oferta’ do Ministério Público”5.

FERNANDO CAPEZ, processualista de escola igualmente
verberou:

“A recentíssima Lei 10.259, de 12/7/01, que instituiu os Juizados
Especiais Criminais no âmbito da Justiça Federal, em seu art. 2º,
parágrafo único, redefiniu o conceito de infrações de menor
potencial ofensivo, passando a considerar como tais os crimes a
que a lei comine pena máxima não superior a dois anos ou multa.
Desta forma, ampliou o rol dos crimes considerados de menor
potencial ofensivo, até então conceituados pelo art. 61 da Lei 9.099/
95 como somente aqueles cuja pena máxima não exceda um ano.
Entendemos que tal modificação, a despeito de expressamente ser
circunscrita ao âmbito federal, deve ser aplicada, por analogia,
também aos crimes de competência dos Juizados Especiais
Criminais da Justiça Comum, ficando derrogada a mencionada
norma do art. 61 nesse aspecto. Não pode ser admitida a existência
simultânea de duas definições legais sobre um mesmo conceito.
Quando a Constituição Federal, em seu art. 98, I, fala em infrações
penais de menor potencial ofensivo, pressupõe, por óbvio, que a
legislação inferior estabeleça um só significado. Ademais, afronta
o princípio constitucional da proporcionalidade conferir tratamento
diverso a hipóteses, no mínimo semelhantes, quais sejam infrações
federais e comuns”6.
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5 BITTENCOURT,César Roberto. In Lei 10.259/01 – Juizados Criminais Federais, in
www.direitocriminal.com.br, acesso em 27/7/2001

6 CAPEZ, Fernando. In www.direitocriminal.com.br, acesso em 10/8/01
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JOSÉ RENATO NALINI, vice-presidente do TACrimSP, se
manifestou sobre a temática em mesa:

“A ampliação do conceito de crime de menor potencial ofensivo
reflete uma tendência já constatada na jurisprudência. Os Juizados
Especiais Criminais vão aos poucos impregnando todo o processo
penal, pois a sua teleologia é muito mais consistente do que os
parâmetros de incidência inicialmente traçados. Pretende-se a
singeleza, a informalidade, a composição dos danos, a conciliação
e, principalmente, evitar-se a prisão. Já continha a Lei 9.099/95
preceito ampliativo, o seu art. 89, propiciando a suspensão do
processo para crimes abrangidos ou não por esta Lei. Não haverá
dificuldade para uma interpretação extensiva, mediante invocação
de preceitos constitucionais extraíveis do princípio da isonomia”7.

Assim tendo se posicionado o renomado criminalista de rumorosos
casos Prof. MÁRCIO THOMAZ BASTOS, hoje Ministro da Justiça do
Governo Luis Inácio Lula da Silva:

“Não há dúvida de que o conceito de crime de menor potencial
ofensivo foi ampliado por força do disposto no art. 2º, parágrafo
único, da Lei 10.259/01. Inovação de caráter material, mais benéfica
ao acusado, certamente deve retroagir para alcançar –
indistintamente – causas de competência da Justiça Estadual e da
Justiça Federal. Com essa ampliação do leque dos tipos penais que
comportam procedimentos despenalizadores, também será
interessante acompanhar a gradativa sistematização do rito especial
definido na Lei 9.099/95 (art. 77 e seguintes) para os casos em que
não há aceitação das propostas de transação ou suspensão. Alguns
mecanismos são bastante inovadores, tais como a possibilidade de
defesa oral antes do recebimento da denúncia, ou mesmo a previsão
de interrogatório ao final da colheita da prova testemunhal, e merecem
observância mais rigorosa”8.

Tendo, também, lecionado MÁRCIA AGUIAR AREND e
RUDSON MARCOS:

“A ampliação do conceito de menor potencialidade lesiva, operada
pela Lei 10.259/01, alcançando crimes cuja pena máxima de privação

7 NALINI, José Renato.In www. direitocriminal.com.br, acesso em 10/8/01
8 BASTOS, Márcio Thomaz. In www.direitocriminal.com.br, acesso em 10/8/01
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de liberdade cominada não ultrapasse dois anos, é absolutamente
benéfica ao réu, culminando, destarte, com a derrogação da Lei
9.099/95, neste particular, haja vista que esta lei define a menor
potencialidade lesiva como característica dos crimes cuja pena
máxima privativa de liberdade não exceda 1 ano. Assim, em
homenagem ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica,
e considerando que a lei em epígrafe é superveniente à lei 9.099/95
e trata da mesma matéria, forçoso concluir que a lei 10.259/01
derrogou aquela, sendo absolutamente irrelevante esta considerar
que os requisitos aptos a conceituar as infrações penais de menor
potencial ofensivo são aplicáveis somente para os efeitos da lei
10.259/01. Desta forma, os processos em curso ou ainda não
ajuizados perante a Justiça Estadual que noticiem a ocorrência de
crimes, cuja pena máxima cominada no tipo legal não seja superior
a dois anos, embora supere o limite de um ano, devem receber a
incidência dos institutos despenalizadores contidos na Lei dos
Juizados Especiais, em respeito ao princípio da retroatividade da
lei penal mitior. Contudo, como os princípios jurídicos caracterizam-
se pela função harmonizadora do sistema, ao nosso sentir, a
retroatividade da lei benéfica só alcançará os processos em curso
ou ainda não ajuizados, não tendo o condão de alcançar aqueles em
que já houver sentença transitada em julgado, conseqüência do
princípio da coisa julgada, expressamente positivado no art. 5º,
XXXVI, da Constituição Federal”9.

Como visto, os mais expressivos nomes da doutrina nacional10 não
só acenam, mas, categoricamente afirmam da nítida derrogação da
lei mais nova em face à lei anterior.

DA REVOGAÇÃO TÁCITA (PARCIAL) DA LEI 9099/95 PELA
LEI 10.259/01

Quanto à revogação tácita da exceção de procedimento –
preteritamente contida no artigo 61 da Lei 9099/95, a doutrina também
é consensual em asseverar que:

9 AGUIAR, Márcia et ali. in Lei Dos Juizados Especiais Federais: Reflexos da Ampliação do
Conceito de Infrações de Menor Potencial Ofensivo no Ordenamento Penal e Processual
Penal, in www.direitocriminal.com.br, em 16/8/01
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“Conclusão: não se pode admitir o disparate de um desacato contra
policial federal ser infração de menor potencial ofensivo (com todas
as medidas despenalizadoras respectivas) e a mesma conduta
praticada contra um policial militar não o ser. Não existe diferença
valorativa dos bens jurídicos envolvidos. O valor do bem e a
intensidade do ataque é a mesma. Fatos iguais, tratamento isonômico.

Conseqüências da ampliação do conceito de menor potencial
ofensivo: todos os delitos cuja pena máxima não seja superior a
dois anos entra na competência dos Juizados Especiais Criminais;
levam se em conta as causas de aumento e de diminuição da pena;
Acabou a restrição que javia no art. 61 da Lei 9.099/95 a respeito
dos procedimentos especiais”11.

“Os juizados federais não estão sujeitos à inexplicável limitação
da Lei 9.099/95 que retira da competência dos juizados especiais
estaduais os crimes em que a lei preveja procedimento especial.”12

Tendo DAMÁSIO JESUS lecionado que:

“Em suma, entendemos que o parágrafo único do art. 2.º da Lei
n. 10.259/01 derrogou o derrogou também a parte final do art.
61 da Lei dos Juizados Especiais Criminais (Lei n. 9.099/95),
ampliando a sua extensão. Em conseqüência, sejam da
competência da Justiça Comum ou Federal, devem ser
considerados delitos de menor potencial ofensivo para efeito do
art. 61 da Lei nº 9.099/95, aqueles aos quais a lei comine, no

10 O professor DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS, em ensaio dedicado ao estudo do crime
de assédio sexual comentando o impacto da nova Lei No.10.259/01, registrou que: “Adotamos
a tese de que o parágrafo único do art. 2º da Lei dos Juizados Especiais Criminais Federais
(Lei nº 10.259, de 12.07.2001), admitindo, para essa qualificação, delitos a que a lei comine
pena máxima não superior a dois anos, derrogou o art. 61 da Lei dos Juizados Especiais
Criminais (Lei nº 9.099/95). Diante disso, é de entender-se que o delito de assédio sexual é da
competência dos Juizados Especiais Criminais da Justiça Comum.”

11 GOMES, Luiz Flávio. Doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade
Complutense de Madri, Mestre em Direito Penal pela USP, Professor Honorário da Faculdade
de Direito da Universidade Católica de Santa Maria (Arequipa/Peru) e co-editor do
www.ibccrim.com.br e www.direitocriminal.com.br, in Opiniões sobre temas polêmicos: Lei
dos juizados federais aplica se para os juizados estaduais

12 Petrônio Calmon Filho, Procurador de Justiça em Exercício do Ministério Público do Distrito
Federal; Secretário da Comissão de Reforma do Código de Processo Penal; Menbro da Comissão
de Acompanhamento da Reforma do CPP no Congresso Nacional; Presidente da Comissão de
Anistia do Ministério da Justiça, in “A gênese da Lei 10.259/2001".
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máximo, pena detentiva não superior a dois anos, ou multa. De
maneira que os Juizados Especiais Criminais da Justiça Comum
passam a ter competência sobre todos os crimes a que a norma
de sanção imponha, no máximo, pena detentiva não superior a
dois anos (até dois anos), AINDA QUE TENHAM
PROCEDIMENTO ESPECIAL”13.

Convém, ainda sobre a telante matéria, considerar-se que a
revogação expressa dá se quando a lei posterior expressamente declarar
a revogação da anterior. À toda evidência não é o caso, o que dispensa
maiores considerações.

A revogação tácita, a seu turno, sucede, em primeiro lugar, quando
lei posterior regular inteiramente (AINDA QUE DE FORMA
SILENCIOSA) a matéria de que tratava a lei anterior14. Isto ocorre
na análise vertente, porquanto a Lei 10.259/01, ao contrário da Lei 9.099/
95, NÃO ESTABELECE RESTRIÇÕES À SUA ATUAÇÃO QUANTO
AOS DEMAIS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS QUE ESTÃO
DISSEMINADOS NO NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO.

Por fim, revogação tácita há, outrossim, quando a lei posterior for
incompatível com a anterior, DADO VERIFICADO NO CASO EM
MESA15.

DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENIGNA

Ademais, superada a controvérsia sobre a ampliação do conceito
de infração de menor potencial ofensivo, é necessário ressaltar que a
hipótese em questão é de retroatividade benigna, porquanto a nova
definição trazida pela lei possibilita inúmeros efeitos benignos ao réu,

13 JESUS, Damásio de. Ampliado o Rol dos Crimes de Menor Potencial Ofensivo. São Paulo:
Complexo Jurídico Damásio de Jesus, jul.2001. Disponível em: www.damasio.com.br/novo/
html/artigos/art_82.htm

14 Cabe ainda considerar que “a lei posterior revoga a anterior quando (...) seja com ela incompatível
ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior” (LICC, art. 2º, § 1º).

15 Nesta perspectiva, “segundo o princípio da interpretação conforme a constituição uma lei, cuja
inconstitucionalidade não chega a ser evidente, não pode ser declarada nula enquanto puder
ser interpretada em consonância com a Lei Fundamental”. MULLER, Friedrich. In Métodos
de Trabalho do Direito Constitucional, trad. Peter Naumann, Ed. Síntese, p. 26. Em outros
termos, o esforço que se há de fazer é o concernente à manutenção da norma e não o inverso.
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seja de caráter processual, seja de caráter penal, AFETANDO,
INCLUSIVE, OS RITOS ESPECIAIS, UMA VEZ QUE O ARTIGO 2º

DA LEI 10.259/01 SILENCIOU QUANTO A ESSA RESTRIÇÃO.

Com efeito, e como prefalado, a recente Lei 10.259/01, publicada
em 12/07/01, visando implementar o comando normativo do
parágrafo único do art. 98 da Carta Magna (derivado da EC 22/
99), além de criar os Juizados Especiais Criminais Federais, trouxe
também nova conceituação do que seja infração penal de menor
potencial ofensivo, fazendo-o contudo para os fins daquela lei apenas.

Cumpre salientar que o novo conceito é significativamente diverso
daquele encontrado na Lei 9.099/95. Na Lei 9.099/95 são
consideradas infrações penais de menor potencial ofensivo aquelas
com pena máxima de até um ano, excluídas aquelas que seguem
rito especial, enquanto que na novel Lei 10.259/01 são consideradas
infrações penais de menor potencial ofensivo aquelas com pena
máxima de até dois anos, SEM EXCLUSÃO DAS QUE SEGUEM
RITO ESPECIAL.

DA RECENTE JURISPRUDÊNCIA ACERCA DA TELANTE
MATÉRIA

Forçoso reconhecer-se que o novo conceito de infração penal de
menor potencial ofensivo é constitucional e revoga aquele anterior
do art. 61 da Lei 9.099/95, passando a valer então como conceito
único tanto no âmbito federal como no âmbito estadual.

O certo é que diante da coleta doutrinária desenvolvida pode-se afirmar
que a uníssona gama de professores que formam a constelação dos maiores
expoentes do direito penal da atualidade, chegou as seguintes conclusões:

É que a partir da vigência da Lei 10.259 (somente no dia 13 de
janeiro de 2002) são consideradas infrações penais de menor potencial
ofensivo para todos os efeitos, não importando o juízo competente:

1. as contravenções penais;

2. os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos
(sem qualquer exceção de procedimento especial).

Tais conclusões defluem, até mesmo, em homenagem ao princípio
da retroatividade da lei penal mais benéfica, e considerando que a
lei em epígrafe é superveniente à lei 9.099/95 e trata da mesma
matéria, forçoso concluir que a lei 10.259/01 derrogou  aquela, sendo
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absolutamente irrelevante esta considerar que os requisitos aptos a
conceituar as infrações penais de menor potencial ofensivo são
aplicáveis somente para os efeitos da lei 10.259/01.Até mesmo
enunciados de colegiados judicantes já têm enfrentado a questão16.

Não obstante a verificação de enunciados acerca da temática ora
ventilada impõe-se conferir o TJRS, CC 70004092680, AMILTON
BUENO DE CARVALHO, J. 24.04.2002, v.u., onde ficou assentado:

“Processual penal. Conflito de competência. Crime contra a honra.
Lei nº 10.259/01 e crimes com rito especial. Com o advento da Lei
nº 10.259/01, restou ampliado o conceito de infração penal de menor
potencial ofensivo no âmbito da justiça estadual, por exigência da
isonomia constitucional. O comando normativo contido no art. 2°,
parágrafo único, da Lei nº 10.259/01 deu novo conceito à menor
potência, ficando excluída a restrição aos crimes com rito especial
contida no art. 61, in fine, da Lei nº 9.099/95. À unanimidade,
negaram provimento ao conflito, mantendo a competência do juizado
especial criminal”.

Na datação de 24.04.2002, o TJRS além de confirmar seu
entendimento anterior a respeito da ampliação da competência dos
juizados especiais (para dois anos), chegou a firmar posição no sentido
de que alcança também os procedimentos especiais.17

O art. 61 da Lei nº 9.099/95 dizia que eram infrações de menor
potencial ofensivo as contravenções assim como os delitos
punidos até um ano, ressalvados os casos de procedimentos
especiais. O art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 10.259/01, não
só ampliou o conceito para dois anos, como não fez qualquer
ressalva procedimental.

16 Enunciados jurídicos criminais consolidados, competência e definição de infração de menor
potencial ofensivo: 1. Aplica se ao Juizado Especial Criminal Estadual o conceito de infração
de menor potencial ofensivo definido no art. 2°, parágrafo único, da Lei 10.259/01 (delitos a
que a lei comine pena não superior a dois anos) (EJJVC) 2. Não estão mais excluídos da
definição de infração de menor potencial ofensivo os crimes para os quais a lei preveja
procedimento especial, facultado que é ao juiz agir de acordo com os arts.77, § 2° e 66, Parágrafo
único, da lei nº 9099/95 (EJJVC) .

17 GOMES, Luiz Flávio. In Juízados criminais: ampliação, inclusive para crimes com
procedimentos especiais, publicada no Jornal Síntese nº 63 – MAIO/2002, pág. 18.)
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Logo, também os casos de procedimentos especiais (como por
exemplo: crimes contra a honra, crimes previstos da lei de imprensa,
crimes eleitorais, etc...) incluem-se no âmbito dos juizados criminais
(estaduais e federais).

E mais:

2017391 – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DELITO DE
TRÂNSITO COM PENA MÁXIMA DE 2 ANOS – COMPETÊNCIA
DO JUIZADO ESPECIAL – LEI Nº 10.259/01 QUE AMPLIOU O
ROL DE INFRAÇÕES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO –
DERROGAÇÃO DO ART. 61 DA LEI Nº 9.099/95 – RECURSO
MINISTERIAL IMPROVIDO – A Lei nº 10.259/01 ampliou o rol das
infrações penais de menor potencial ofensivo, estendendo-o aos
delitos com pena máxima prevista não superior a 2 anos,
independentemente da justiça ser federal ou estadual. Ajuizada a
ação penal após 13 de janeiro de 2002, a competência é dos Juizados
Especiais. (TJMS – RSE 2002.001517-3 – 1ª T.Crim. – Rel. Des.
Gilberto da Silva Castro – J. 23.04.2002)

28007920 – “PENAL E PROCESSUAL PENAL – RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO – PORTE ILEGAL DE ARMA – Competência
do juizado especial criminal estadual ante a derrogação do art. 61
da lei 9099/95, prevalecendo a retroatividade da lei 10.259/01 que
restou ampliado o conceito de infração penal de menor potencial
ofensivo, por exigência da isonomia constitucional. Recurso
improvido. Decisão uníssona. (TJPE – RSE 83042-4 – Rel. Des.
Rivadávia Brayner – DJPE 22.08.2002)

��	
�����

Inolvidavelmente que o tema, pela manifestação pretoriana e dos
prefalados escoliastas, já se encontra superado e não comporta maiores
digressões, sendo certo, no entanto, que muitos, mas muitos operadores
do direito ainda não despertaram para essa nova realidade jurídica, qual
seja, a ampliação da utilização dos TCO´s e uma ampliação de manejo
de Queixas-Crime à sedes dos Juizados Especiais Estaduais.

Destarte, diante da vigência – desde 13 de janeiro do já extinto
ano de 2002 – da Lei No.10.259/2001, os crimes elencados a seguir
devem ser apurados por Termos Circunstanciados de Ocorrência,
podendo as partes interessadas requererem a sua lavratura pela autoridade
policial competente.
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Por óbvio, aqueles ilícitos que merecem apuração a título de ação
penal privada18, após a remessa do Termo Circunstanciado de Ocorrência,
advindo de uma unidade policial, impõem-se o protocolo da Queixa-
Crime dirigida ao juiz titular da unidade dos Juízados Especiais Criminais
que prosseguirá a ultimar os demais atos processuais.

ANEXO ÚNICO:

Na listagem que segue MARCELO LEONARDO19, citado por
LUIZ FLÁVIO GOMES20, com louvável pesquisa desenvolvida, elenca
os tipos penais que passam a adotar a “qualidade” de “infrações penais
de menor potencial ofensivo” face à lei nº 10.259/2001, AOS QUAIS,
portanto, é igualmente extendida a aplicação da LEI Nº 9.099/95
CÓDIGO PENAL – Decreto-lei nº 2.848, de 07.12.1940

1) Exposição ou abandono de recém-nascido (Pública
Incondicionada)

Art. 134. Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

2) Rixa (art. 137) (Pública Incondicionada)

Parágrafo único. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza
grave, aplica-se, pelo fato da participação na rixa, a pena de detenção,
de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

3) Calúnia (Privada ou Pública Condicionada)

Art. 138. Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e
multa.

4) Difamação (Privada ou Pública Condicionada)

Art. 139. Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.

18 Considere-se que a Lei 9099/95 já previa o eventual exercício da ação penal privada em sede
de Juizado Especial Criminal. Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e,
homologada pelo Juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no
juízo civil competente. Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de
ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao
direito de queixa ou representação.

19 Cf. LEONARDO, Marcelo.site do ibccrim.com.br.
20 GOMES, Luiz Flávio. In “ LEI DOS JUIZADOS CRIMINAIS FEDERAIS E SEUS REFLEXOS

NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESTADUAIS”, publicada no Jornal
Síntese nº 60 – fevereiro/2002, pág. 18.
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5) Injúria (Privada ou Pública Condicionada)

Art. 140. Pena: detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.

§ 2º Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por
sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes;

Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa, além da
pena correspondente à violência.

6) Violação de domicílio (art. 150) (Pública Incondicionada)

§ 1º Se o crime é cometido durante a noite ou em lugar ermo, ou
com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas:

Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, além da pena
correspondente à violência.

7) Correspondência comercial (Pública Condicionada)

Art. 152. Pena: detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

8) Furto de coisa comum (Pública Condicionada)

Art. 156. Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou
multa.

9) Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico
(Pública Incondicionada)

Art. 165. Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e
multa.

10) Fraude no comércio (Pública Incondicionada)

Art. 175. Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou
multa.

11) Fraudes e abusos na fundação ou administração de sociedade
por ações

Art. 177. (Pública Incondicionada)

§ 2º Incorre na pena de detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos, e multa, o acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para
outrem, negocia o voto nas deliberações de assembléia geral.

12) Fraude à execução (Privada)

Art. 179. Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou
multa.
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13) Usurpação de nome ou pseudônimo alheio (Privada ou Pública
Incondicionada)

Art. 185. Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e
multa.

14) Paralisação de trabalho de interesse coletivo (Pública
Incondicionada)

Art. 201. Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e
multa.

15) Frustração de direito assegurado por lei trabalhista (Pública
Incondicionada)

Art. 203. Pena: detenção de um ano a dois anos, e multa, além da
pena correspondente à violência. (NR) (Pena estabelecida pela Lei nº
9.777, de 29.12.1998, DOU 30.12.1998)

16) Exercício de atividade com infração de decisão administrativa
(Pública Incondicionada)

Art. 205. Pena: detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, ou
multa.

17) Atentado ao pudor mediante fraude (Privada; Pública
Incondicionada ou Condicionada)

Art. 216. Pena: reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos.

18) Assédio sexual (Privada; Pública Incondicionada ou
Condicionada)

Art. 216-A. Pena: detenção, de 1(um) a 2 (dois) anos. (AC) (artigo
acrescentado pela Lei nº 10.224, de 15.05.2001)

19) Escrito ou objeto obsceno (Pública Incondicionada)

Art. 234. Pena: detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou
multa.

20) Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento
(Privada)

Art. 236. Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

21) Parto suposto. Supressão ou alteração de direito inerente ao
estado civil de recém-nascido

Art. 242. (Pública Incondicionada)
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Parágrafo único. Se o crime é praticado por motivo de reconhecida
nobreza:

Pena: detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, podendo o juiz deixar
de aplicar a pena. (Redação dada ao artigo pela Lei nº 6.898, de
30.03.1981)

22) Entrega de filho menor à pessoa inidônea (Pública
Incondicionada)

Art. 245. Pena: detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos. (Redação
dada ao caput pela Lei nº 7.251, de 19.11.1984)

23) Subtração de incapazes (Pública Incondicionada)

Art. 249. Pena: detenção, de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos, se o
fato não constitui elemento de outro crime.

24) Incêndio (art. 250) Incêndio culposo (Pública Incondicionada)

§ 2º Se culposo o incêndio, a pena é de detenção, de 6 (seis) meses
a 2 (dois) anos.

25) Explosão (art. 251) (Pública Incondicionada)

Modalidade culposa

§ 3º No caso de culpa, se a explosão é de dinamite ou substância
de efeitos análogos, a pena é de detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos; nos demais casos, é de detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

26) Fabrico, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de
explosivos ou gás tóxico, ou asfixiante

(Pública Incondicionada)

Art. 253. Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e
multa.

27) Inundação (Pública Incondicionada)

Art. 254. Pena: reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa, no
caso de dolo, ou detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, no caso de
culpa.

28) Perigo de desastre ferroviário (art. 260) Desastre ferroviário
(Pública Incondicionada)

§ 2º No caso de culpa, ocorrendo desastre:

Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.
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29) Atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial
ou aéreo

(art. 261), Modalidade culposa (Pública Incondicionada)

§ 3º No caso de culpa, se ocorre o sinistro:

Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

30) Atentado contra a segurança de outro meio de transporte
(Pública Incondicionada)

Art. 262. Pena: detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.

31) Arremesso de projétil (art. 264) (Pública Incondicionada)

Parágrafo único. Se do fato resulta lesão corporal, a pena é de
detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos; se resulta morte, a pena é a
do art. 121, § 3º, aumentada de um terço.

32) Epidemia (art. 267) (Pública Incondicionada)

§ 2º No caso de culpa, a pena é de detenção, de 1 (um) a 2 (dois)
anos, ou, se resulta morte, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.

33) Omissão de notificação de doença (Pública Incondicionada)

Art. 269. Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e
multa.

34) Envenenamento de água potável ou de substância alimentícia
ou medicinal

(art. 270) Modalidade culposa (Pública Incondicionada)

§ 2º Se o crime é culposo, a pena é de detenção de 6 (seis) meses
a 2 (dois) anos.

35) Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância
ou produtos alimentícios (NR)

(art. 272) Modalidade culposa (Pública Incondicionada)

§ 2º Se o crime é culposo a pena é de detenção, de 1 (um) a 2
(dois) anos, e multa. (NR) (Redação dada ao artigo pela Lei nº 9.677, de
02.07.1998)

36) Exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica
(Pública Incondicionada)
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Art. 282. Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

37) Curandeirismo (Pública Incondicionada)

Art. 284. Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

38) Moeda falsa (art. 289) (Pública Incondicionada – Justiça
Federal)

§ 2º Quem, tendo recebido de boa-fé, como verdadeira, moeda
falsa ou alterada, a restitui à circulação, depois de conhecer a falsidade,
é punido com detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

39) Falsificação de papéis públicos (art. 293) (Pública
Incondicionada – Justiça Federal ou Estadual)

§ 4º Quem usa ou restitui à circulação, embora recebido de boa-
fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem este
artigo e o seu § 2º, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre
na pena de detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa.

40) Certidão ou atestado ideologicamente falso (art. 301)

Falsidade material de atestado ou certidão (Pública Incondicionada
– Justiça Federal ou Estadual)

§ 1º Pena: detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

41) Uso de falsa identidade (Pública Incondicionada – Justiça
Federal ou Estadual)

Art. 308. Pena: detenção, de 4 (quatro) meses a 2 (dois) anos, e
multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

42) Modificação ou alteração não autorizada de sistema de
informações (AC) (Pública Incondicionada – Justiça Federal ou Estadual)

Art. 313-B. Pena: detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e
multa. (AC)

43) Violação de sigilo funcional (Pública Incondicionada – Justiça
Federal ou Estadual)

Art. 325. Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou
multa, se o fato não constitui crime mais grave.

44) Usurpação de função pública (Pública Incondicionada – Justiça
Federal ou Estadual)
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Art. 328. Pena: detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa.

45) Resistência (Pública Incondicionada – Justiça Federal ou
Estadual)

Art. 329. Pena: detenção, de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos.

46) Desacato (Pública Incondicionada – Justiça Federal ou
Estadual)

Art. 331. Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou
multa.

47) Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência

(Pública Incondicionada – Justiça Federal ou Estadual)

Art. 335. Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou
multa, além da pena correspondente à violência.

Observação: este artigo, segundo nosso entendimento, está
revogado pelos arts. 93 e 95 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993 – Lei de
Licitações)

48) Auto-acusação falsa (Pública Incondicionada – Justiça Federal
ou Estadual)

Art. 341. Pena: detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, ou multa.

49) Art. 346. Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria,
que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção:

Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. (Pública
Incond. – Justiça Federal ou Estadual)

50) Fraude processual (Pública Incondicionada – Justiça Federal
ou Estadual)

Art. 347. Pena: detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa.

51) Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança

(Pública Incondicionada – Justiça Federal ou Estadual)

Art. 351. Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

52) Motim de presos (Pública Incondicionada – Justiça Federal
ou Estadual)

Art. 354. Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, além
da pena correspondente à violência.
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53) Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão
de direito

(Pública Incondicionada – Justiça Federal ou Estadual)

Art. 359. Pena: detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, ou
multa.

54) Contratação de operação de crédito (AC) (Pública
Incondicionada – Justiça Federal ou Estadual)

Art. 359-A. Pena: reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos. (AC)

55) Inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar (AC)

(Pública Incondicionada – Justiça Federal ou Estadual)

Art. 359-B. Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.
(AC)

56) Não-cancelamento de restos a pagar (AC) (Pública
Incondicionada – Justiça Federal ou Estadual)

Art. 359-F. Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. (AC)

CRIMES, PREVISTOS EM LEI ESPECIAL, QUE PASSARAM
A SER “INFRAÇÕES PENAIS DE MENOR POTENCIAL
OFENSIVO” FACE À LEI Nº 10.259/01 (QUE NÃO FAZ EXCEÇÃO
A PROCEDIMENTO ESPECIAL), AOS QUAIS SE APLICA A LEI
Nº 9.099/95, DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
CRIMINAIS ESTADUAIS OU FEDERAIS:

1) Crimes contra a economia popular (Lei nº 1.521/51) (Pública
Incondicionada)

Art. 2º São crimes desta natureza:

Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, de dois
mil a cinqüenta mil cruzeiros.

Art. 4º Constitui crime da mesma natureza a usura pecuniária ou
real, assim se considerando:

Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, de
cinco mil a vinte mil cruzeiros.

Observação: A restrição relativa a “crimes sujeitos a procedimento
especial” (art. 61, parte final, Lei nº 9.099/95) não prevalece mais (art.
2º, parágrafo único, da Lei nº 10.259/01).
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2) Crimes Eleitorais (Cód. Eleitoral – Lei nº 4.737/65)

(Pública Incondicionada – Justiça Eleitoral)

Arts. 290, 292, 293, 295, 296, 297, 300, 303, 304, 305, 306, 310,
311, 312, 313, 314, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 326, 331, 332, 334,
335, 337, 338, 341, 342, 343, 344, 345, 346 e 347.

Observação: as penas previstas para estes crimes eleitorais são
prisão de até 2 (dois) anos ou menos ou pena exclusiva de multa. A
restrição relativa a “crimes sujeitos a procedimento especial” (art. 61,
parte final, Lei nº 9.099/95) não prevalece mais (art. 2º, parágrafo único,
da Lei nº 10.259/01). A competência não é dos juizados especiais
criminais federais ou estaduais, é da própria Justiça Eleitoral. Todavia,
nestes casos, passam a ser aplicáveis as normas penais e processuais
mais benéficas da Lei nº 9.099/95 (ausência de prisão em flagrante;
dispensa de inquérito policial; limitação a termo circunstanciado de
ocorrência; audiência preliminar de conciliação; composição civil dos
danos, transação penal; suspensão condicional do processo e
procedimento sumaríssimo).

3) Crime de abuso de autoridade (Lei nº 4.898/65)

(Pública Condicionada – Justiça Federal ou Estadual)

Arts. 3º e 4º sanção penal de multa e detenção de 10 (dez) dias a 6
(seis) meses.

Observação: A restrição relativa a “crimes sujeitos a procedimento
especial” (art. 61, parte final, Lei nº 9.099/95) não prevalece mais (art.
2º, parágrafo único, da Lei nº 10.259/01).

4) Crimes de Imprensa (Lei nº 5.250/67) (Pública Incondicionada,
Condicionada ou Privada)

Publicação ou divulgação de notícias falsas

Art. 16. Pena: de 1 (um) a 6 (seis) meses de detenção quando se
tratar do autor do escrito ou transmissão incriminada, e multa de 5 (cinco)
a 10 (dez) salários mínimos da região.

Ofensa à moral e aos bons costumes

Art. 17. Pena: detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa de
1 (um) a 20 (vinte) salários mínimos da região.
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Incitação à prática de infração penal ou apologia de crime ou
criminoso

Art. 19. Pena: um terço da prevista na lei para a infração provocada,
até o máximo de 1 (um) ano de detenção, ou multa de 1 (um) a 20 (vinte)
salários mínimos da região.

Difamação

Art. 21. Pena: detenção, de 3 (três) a 18 (dezoito) meses, e multa
de 2 (dois) a 10 (dez) salários mínimos da região.

Injúria

Art. 22. Pena: detenção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano, ou multa de
1 (um) a 10 (dez) salários mínimos da região.

Observação: A restrição relativa a “crimes sujeitos a procedimento
especial” (art. 61, parte final, Lei nº 9.099/95) não prevalece mais (art.
2.º, parágrafo único, da Lei nº 10.259/01).

5) Uso de entorpecentes (Lei nº 6.368/76) (Pública
Incondicionada)

Art. 16. Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e
pagamento de 20 (vinte) a 50 (cinqüenta) dias-multa.

Observação: A restrição relativa a “crimes sujeitos a procedimento
especial” art. 61, parte final, Lei nº 9.099/95) não prevalece mais (art.
2º, parágrafo único, da Lei nº 10.259/01). Mesmo com a existência de
Vara Criminal Especializada de Tóxicos na Justiça Comum Estadual, a
competência passou a ser dos Juizados Especiais Criminais, com recurso
para a respectiva Turma Recursal.

6) Crimes contra criança e adolescente (ECA – Lei nº 8.069/90)

(Pública Incondicionada)

Arts. 228, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 242, 243 e 244 –
nestes crimes a pena cominada é de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos (isolada, alternativa ou cumulativa com multa).

7) Crimes contra as relações de consumo (CDC – Lei nº 8.078/
90)

(Pública Incondicionada ou Privada Subsidiária – art. 80)
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Arts. 63 a 74 – nenhum destes crimes tem pena cominada máxima
superior a 2 (dois) anos de detenção, alternativa ou cumulativa com multa.
Assim, todos passaram a competência do Juizado Especial Criminal
Estadual, com aplicação da Lei nº 9.099/95.

8) Crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90)

(Pública Incondicionada – Justiça Federal ou Estadual)

Art. 2º – pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e
multa.

9) Crimes nas licitações (Lei nº 8.666/93)

(Pública Incondicionada – Justiça Federal ou Estadual)

Arts. 93, 97 e 98 – pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos, e multa.

Observação: A restrição relativa a “crimes sujeitos a procedimento
especial” (art. 61, parte final, Lei nº 9.099/95) não prevalece mais (art.
2º, parágrafo único, da Lei nº 10.259/01).

10) Crimes contra a propriedade industrial (Lei nº 9.279/96)
(Privada, exceto art. 191, Pública Incondicionada)

Arts. 183 a 195 – Todos têm pena de detenção máxima cominada
nunca superior a 1 (um) ano.

Observação: A restrição relativa a “crimes sujeitos a procedimento
especial” (art. 61, parte final, Lei nº 9.099/95) não prevalece mais (art.
2º, parágrafo único, da Lei nº 10.259/01).

11) Crimes relativos a remoção de órgãos, tecidos e partes do
corpo humano para fins de transplante (Lei nº 9.434/97) (Pública
Incondicionada)

Art. 17 – pena de reclusão de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e
multa.

Art. 18 – pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

Art. 19 – pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

Art. 20 – pena de multa.

12) Crime de porte ilegal de arma (Lei nº 9.437/97)

Art. 10 – pena de detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos e multa.
(Pública Incondicionada)
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13) Crimes de trânsito (CTB – Lei nº 9.503/97) (Pública
Incondicionada ou Pública Condicionada) Dos crimes de trânsito, 7 (sete)
já eram infrações penais de menor potencial ofensivo, nos termos do art.
61 da Lei nº 9.099/95, face a pena cominada ser de detenção de 6 (seis)
meses a 1 (um) ano (arts. 304, 305, 307, 309, 310, 311 e 312) e, por isso,
da competência do Juizado Especial Criminal Estadual.

Dos crimes de trânsito, 3 (três) contavam com os benefícios (arts.
74, 76 e 88) da Lei nº 9.099/95, por força do parágrafo único do art. 291
do CTB: lesão corporal culposa (art. 303 – pena de 6 meses a 2 anos);
embriaguez ao volante (art. 306 – pena de 6 meses a 3 anos); participação
em competição automobilística não autorizada (art. 308 – pena de 6
meses a 2 anos). Todavia, entendia-se que estes eram de competência da
Justiça Estadual Comum, assim como o homicídio culposo (art. 302 –
pena de 2 a 4 anos de detenção).

Agora, com a modificação introduzida pela Lei nº 10.259/01, os
crimes de lesão corporal culposa (art. 303) e participação em competição
automobilística não autorizada (art. 308) passaram a competência dos
Juizados Especiais Criminais Estaduais. A Justiça Estadual Comum
permanece competente, apenas, para os casos de homicídio culposo (art.
302) e embriaguez ao volante (art. 306), cujas penas máximas cominadas
são superiores a 2 (dois) anos.

14) Crimes ambientais (Lei nº 9.605/98) (Pública Incondicionada)

Art. 45 – pena, reclusão de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.

Observação: a maioria dos crimes ambientais já era considerada
infração penal de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima
cominada era igual ou inferior a 1 (um) ano (vide art. 27).

15) Crimes contra a propriedade intelectual de programas de
computador (software) (Lei nº 9.609/98). (Privada ou Pública
Incondicionada)

Art. 12, caput – pena, detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos
ou multa.

Observação: A restrição relativa a “crimes sujeitos a procedimento
especial” (art. 61, parte final, Lei nº 9.099/95) não prevalece mais (art.
2º, parágrafo único, da Lei nº 10.259/01).
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Resumo: Analiso o conceito de Estado-nação com uma criação moderna dos
três últimos séculos na sociedade ocidental, priorizando a reflexão sobre o
nacionalismo.  Interpreto as grandes contradições do mundo moderno– tradição
e modernidade, racionalidade e sentimentos, igualdade e desigualdade, identidade
e diferença e global e local– a partir da construção dos Estados nacionais e das
manifestações nacionalistas.
Palavras-chave: Estado, nação, nacionalismo, modernidade.
Sumário: 1– Estado-nação e nacionalismo. 2– As contradições da modernidade
e a construção da nacionalidade.
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O Estado e a Nação não surgiram juntos, somente a partir do século
XVIII o Estado nacional se configura na Europa como entidade política e
simbólica hegemônica. Neste sentido, antes de pensar no conceito de Estado-
nação, é interessante formular uma definição provisória para o Estado e
para a Nação, estabelecendo posteriormente a relação entre os dois conceitos.

O Estado nacional é um conceito moderno. Outras formas de
organização política o precederam como as tribos, as cidades-Estados, os
reinos, os condados e os impérios . A instituição estatal pode ser definida
a partir dos princípios de soberania, legalidade, legitimidade e vigilância.
Sua especificidade  diz respeito à reivindicação do  monopólio do uso da
violência legítima e da cobrança de tributos sobre um determinado
território. O Estado se constituiu através de um processo de centralização
e concentração do poder político na sociedade capitalista. A dominação
estatal se efetiva através de um quadro administrativo e da organização
dos exércitos permanentes e das polícias. Estas forças militares se
responsabilizam pela expansão e proteção das fronteiras nacionais,
principalmente  através da guerra, e pelo processo de pacificação interna
(Weber,1993; Elias,1994a).

1 Professor de Sociologia Jurídica da Faculdade Farias Brito e doutorando em Sociologia  na
Universidade Federal do Ceará (UFC).
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O Estado moderno se desenvolve numa relação direta com a
economia capitalista. Ele se consolida através dos impostos advindos
da economia e, por sua vez, esta necessita da legalidade  e do monopólio
da violência, garantidos pelo Estado.  O aparato estatal não é uma
instituição plenamente autônoma. Na verdade, ele depende e projeta
principalmente os interesses políticos e ideológicos dos setores
dominantes da sociedade (Habermas,1995; Giddens, 2001).

Já o conceito de nação tem sua origem ainda no Império Romano
com um sentido diferente do conceito moderno. O termo “natio”, que
significa no latim qualquer coisa nascida, era utilizado pejorativamente
para se referir aos estrangeiros. O conceito que estava diretamente
associado ao território era o de pátria. Na Idade Média, a palavra nação
era usada para designar as comunidades de estudantes das universidades
medievais, passando a adquirir o sentido de comunidade de opinião. No
final da Idade Média, em torno do século XIII, a palavra serviu para nomear
os aristocratas e os eclesiásticos; a nação passa a ser sinônimo de nobreza.
No século XVI, na Inglaterra, o significado da palavra mais uma vez se
alterou, adquirindo o sentido de povo soberano. Por fim, no século XVIII,
a palavra passa a expressar um povo soberano único, aproximando-se da
concepção do Estado e da cultura nacional singular. Comunidade de
origem, de opinião, uma elite e um povo são os sentidos que a palavra foi
acumulando durante sua história (Habermas, 1995; Greenfeld,1998).

Mas se a história do conceito nos ajuda a nos aproximarmos do
sentido moderno da nação, não nos permite compreender a complexidade
de sentidos que este conceito adquiriu nos três últimos séculos, visto
que a nação já foi traduzida como sinônimo de raça, etnia, língua etc.
Na verdade, quase todas as nações modernas se constituíram a partir  da
diversidade étnica, lingüística e religiosa.

A memória comum e o esquecimento da heterogeneidade e da
violência unificadora do passado, a participação política no presente e a
elaboração de um projeto político para o futuro são o que permite construir
a identidade a partir da heterogeneidade. A nação é, portanto, uma
comunidade situada em um determinado território, constituída a partir de
valores culturais e morais. Esta comunidade simbólica se concretiza através
de um conjunto de símbolos nacionais, rituais e mitos patrióticos, memórias
e tradições inventadas e recriadas (Renan,1992; Hobsbawm,1990).
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O desenvolvimento do Estado moderno e a construção da nação
convergem no contexto da Revolução Americana (1776) e da Revolução
Francesa (1789). Antes deste período já existiam alguns Estados
dinásticos constituídos, tais como Portugal, Espanha, França, Inglaterra
etc. Todavia, estes países ainda não tinham todo o conjunto de fatores
ideológicos, simbólicos e jurídicos que vai existir nos modernos Estados
nacionais. No caso francês, as pessoas não se identificavam com a
comunidade nacional, mas dependiam da figura pessoal do príncipe ou
do rei. Os reis, por sua vez, assumiam o poder como se fosse propriedade
sua, expresso na famosa frase de Luís XIV, “O Estado sou eu”. Só após
a Revolução Francesa, os cidadãos passaram aos poucos a se identificar
com a idéia de nação, de acordo com as lutas e conquistas sociais
adquiridas nos séculos XIX e XX (Elias, 1997). No caso dos países
mencionados anteriormente, o Estado antecede a nação, já no caso da
Itália e da Alemanha, a concepção de nação antecede a criação do Estado,
que só se efetiva em  1870 e 1871 respectivamente.

Ainda hoje existem nações sem Estado, como são os casos da
Escócia, do País de Gales, do País Basco, da Catalunha, do Quebec e da
Palestina. Estas comunidades nacionais detêm uma cultura própria e
lutam para se separarem dos Estados da Inglaterra, Espanha, Canadá e
Israel. Por outro lado, há também Estados sem nação, principalmente
muitos países africanos e asiáticos que se tornaram independentes após
a Segunda Guerra Mundial (1939-45) e que estabeleceram as fronteiras
nacionais de acordo com a divisão feita pelos impérios europeus. Estes
Estados ainda não conseguiram produzir o mínimo de homogeneidade
cultural necessária para idéia de nação. A heterogeneidade continua
alimentando os conflitos e as guerras tribais (Guibernau, 1997).

 Para que os Estados nacionais se efetivassem, a escola primária, o
serviço militar obrigatório e os meios de comunicação de massas foram
fundamentais. Os Estados nacionais fundamentam-se na força legítima, no
convencimento ideológico e moral, alicerçados por sentimentos patrióticos.
Não há nação  que não desenvolva sentimentos e símbolos nacionais e, por
sua vez, estes sentimentos criam e recriam a crença na nação.

 O nacionalismo ou o patriotismo representa o coração de uma
nação. O nacionalismo é um sentimento de pertença a uma pátria. É a
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crença intersubjetiva numa comunidade afetiva. Este sentimento comum
está acima das classes sociais. As nações e os nacionalismos são
principalmente construções de elites econômicas, políticas,  culturais,
intelectuais, militares e religiosas (Hobsbawm,1990). Estas elites geralmente
constroem os símbolos nacionais (hino, bandeira, herói etc) e favorecem na
consolidação de sentimentos profundos compartilhados pelos indivíduos
socializados em uma determinada cultura nacional. Estes sentimentos de
pertença a uma entidade coletiva fragilizam-se nos momentos de relativa
harmonia, mas quando os conflitos se acentuam, principalmente nas guerras
e nas competições esportivas com outras nações, a identidade e o orgulho
nacionais se intensificam. Os grupos dominantes podem canalizar o orgulho
patriótico das massas para as mais diferentes ideologias e interesses, como
ocorreu no período do nazismo, do populismo na América Latina  e na
recente guerra contra o “terrorismo” nos Estados Unidos.

O nacionalismo é uma palavra instável, assume variadas conotações,
mas podemos definir dois tipos predominantes. Há um nacionalismo político
e cívico, formulado a partir do contexto francês e associado à idéia de
democracia e cidadania. Há também o nacionalismo cultural, associado ao
romantismo e historicismo alemão. O nacionalismo político se intensifica em
momentos de crises internas e pode ser apropriado tanto pela direita como
pela esquerda. Já o nacionalismo cultural pode produzir sentimentos de
superioridade cultural  e efetivar ações discriminatórias diante dos estrangeiros.
O nacionalismo, tanto político como cultural, pode tornar-se autoritário,
aproximando do racismo, como no caso do nazi-facismo (Guibernau,1997).

O Estado-nação tem, portanto, uma dimensão objetiva e outra
subjetiva. O Estado se concretiza por meio de um território geográfico, de
várias instituições administrativas e de prestação de serviços sociais, das
forças armadas, da Constituição,  dos símbolos nacionais materializados,
da moeda nacional e de, muitas vezes, uma língua escrita padronizada. Mas
a nação é fundamentalmente uma crença subjetiva com forte carga emotiva
e que possibilita a construção da identidade individual e coletiva das pessoas.
A afirmação “sou brasileiro” remete a identificação do “eu” e ao mesmo
tempo do “nós” enquanto nação. Ser brasileiro é ser diferente do argentino,
do mexicano e do chileno. A cultura nacional cria e transforma a nossa
individualidade, possibilitando a cada indivíduo ser, sentir e perceber o
mundo a partir de determinados valores nacionais interiorizados.
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As principais contradições e polaridades modernas que nos permite
pensar os dilemas do Estado-nação são as seguintes: a racionalidade e os
sentimentos, o tradicional e o moderno, o público e o privado, a igualdade
e a desigualdade, a identidade e a diferença e o local e o global.

No plano do conhecimento, a distinção entre  razão e sentimentos é
fundamental para a compreensão do pensamento ocidental moderno. A
filosofia, o direito e as ciências modernas superdimensionaram a esfera da
razão. O renascimento, o iluminismo, o marxismo, o positivismo
contribuíram para reforçar a racionalidade em detrimento dos sentimentos.
Autores como Hegel, Marx, Weber, Kelsen, Habermas destacaram
principalmente a  racionalidade política, econômica, jurídica e religiosa da
sociedade capitalista, dando pouca atenção a dimensão emotiva do ser
humano.

As ideologias nacionalistas podem ser racionalmente planejadas por
determinados setores da elite, mas o nacionalismo não é somente ideologia,
é fundamentalmente sentimento, orgulho, amor pela pátria, algo para além
da racionalidade e da consciência. Todo o campo das emoções e  desejos
aflora nos momentos de exacerbação do nacionalismo. A modernidade não
atrofiou radicalmente a dimensão da comunidade e nem a dimensão
burocrática do Estado e do mercado colonizou completamente  o mundo da
vida diária, como afirma Habermas (1995). O nacionalismo produz todo
um sentimento de comunidade nacional, um sentimento de pertença e de
experiências vivenciadas na vida cotidiana, embora em períodos efêmeros.
O Estado-nação tem ao mesmo tempo uma dimensão da racionalidade
instrumental (dominação legal de tipo burocrática), e uma dimensão afetiva
de produção de sentidos na vida cotidiana através dos rituais cívicos e culto
dos símbolos e heróis nacionais.

Já a relação entre o tradicional e o moderno significa a própria razão
de existência da modernidade. O discurso moderno sempre se apresenta
como inovador e promotor de rupturas. Claro que existiram  mudanças
significativas a partir do século XVI no campo da economia, da política, da
religião, da arte, do direito, do conhecimento filosófico e científico. Todavia,
todas estas modificações preservaram tradições das sociedades pré-
modernas, tais como a religião, as relações pessoais e de parentesco etc.
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A idéia de uma ruptura radical pode ser facilmente desconstruída na
análise sobre a construção das nações modernas. Cada Estado-nação
construiu um conjunto de mitos de origem, heróis nacionais, memórias
coletivas, rituais, etc. Além disso, a própria idéia republicana de separação
radical entre Estado laico e religiosidade não se efetivou nos países
republicanos. Na verdade, o que ocorreu foi uma reinterpretação dos valores
sagrados no contexto profano dos espaços públicos modernos. Houve uma
reinvenção das tradições pela nacionalidade moderna, ou seja, uma
sacralização dos símbolos e rituais nacionais. As estátuas dos heróis
nacionais, o hasteamento da bandeira nacional, a forma como se canta o hino
nacional, em tudo há uma certa aura sagrada. A modernidade é um misto de
secularização e religiosidade reinventada (Gellner,2000).

O próprio Durkheim (1996) nos indica pistas para pensar a relação
entre a religiosidade e o nacionalismo. A religião é um fenômeno simbólico,
fundamentado em sentimentos coletivos. Toda religião cria um conjunto de
mitos e ritos que passam a ser rotineiramente relembrados. Para o autor, a
Revolução Francesa produziu uma espécie de religião cívica capaz de
emocionar e criar um conjunto de símbolos que passam a ser reverenciados
através de rituais  (Guibernau,1997).

Em terceiro lugar, o desenvolvimento do Estado de Direito e do mercado
capitalista foi construindo, por um lado, um espaço público referente aos
interesses gerais, ao bem comum, à opinião pública, aos direitos e deveres
dos cidadãos. Por outro lado, foi se delineando um espaço privado, referente
aos interesses particulares dos indivíduos no mercado, à transformação da
intimidade, à pessoalidade, ao individualismo e ao narcisismo modernos
(Habermas,1984; Sennett,1988).

A mudança dos espaços de discussão do interior das cortes para os
bares, cafés e salões das cidades favoreceu o surgimento de uma esfera pública
burguesa a partir do século XVIII na Europa. Através da discussão destes
setores burgueses foi possível construir a idéia de nação em países como a
França, Inglaterra, Alemanha etc. A chamada inteligência da classe burguesa
(filósofos, escritores, jornalistas, juristas etc) formava a opinião pública e foi
construindo ideologias e línguas nacionais. Com a Revolução Francesa, a
democracia representativa e a cidadania moderna começaram a se consolidar
no Ocidente, ampliando os espaços de discussão pública e da necessidade da
legitimação política (Habermas, 1984; Elias, 1994a).

��� 	�
�����	�;	����9���9��



�������� 	
�����

���

Por outro lado, o processo de individualização e  de constituição da
esfera privada vem se acentuando no Ocidente desde o Renascimento. O
protestantismo, a intensificação da divisão do trabalho e a urbanização foram
contribuindo  para o desenvolvimento do individualismo  e para formação do
espaço privado. Os grupos  tradicionais de identificação  das pessoas, tais
como  a religião católica, os estamentos medievais, as grandes famílias
patriarcais foram se diluindo  e os indivíduos passando a construir sua
identidade pessoal a partir da idéia de comunidade nacional. A nação,
construída a partir da esfera pública,  atinge a vida privada e a formação da
personalidade dos indivíduos a partir de determinados padrões de uma  cultura
nacional inventada, tais como língua, símbolos, artefatos, comportamentos
aprendidos (Elias,1994b).

Um outro paradoxo da modernidade se refere à relação entre igualdade
e desigualdade social. Diferente da sociedade feudal, onde as desigualdades
sociais eram explicitamente estabelecidas, a modernidade  desenvolveu a
igualdade jurídica numa sociedade capitalista que mantém as desigualdades
sociais. A democracia, a cidadania e as utopias socialistas e anarquistas dos
séculos XIX e XX visaram  diminuir ou acabar com as desigualdades
econômicas, lutando por formas igualitárias de distribuição da riqueza, do
prestígio e do poder político. Todavia, vivemos hoje uma crise das utopias
igualitárias, principalmente com o fim da União Soviética em 1991, e a
ampliação da sociedade capitalista que tem reforçado mecanismos de
exploração e de concentração de riqueza e poder no mundo.

A idéia de nação e o sentimento nacional foram elementos importantes
de conciliação entre a desigualdade econômica e a igualdade simbólica.  O
nacionalismo se constituiu como uma poderosa força ideológica de produção
de um discurso igualitário para todos os cidadãos de uma pátria. O
nacionalismo produz um sentimento de interesses comuns acima das classes
sociais, reforçando a idéia de igualdade e pertencimento a uma mesma nação.
A ficção da igualdade jurídica e simbólica provavelmente seja um dos grandes
sustentáculos da sociedade capitalista.

Associado ao dilema da igualdade e da desigualdade, a relação entre
identidade e diferença nos ajuda a entender a complexidade da modernidade
ocidental. A construção da identidade individual e coletiva a partir da diferença
com outros indivíduos e grupos é um processo universal. As identidades dos
povos ocidentais se constroem a partir das noções de expansão e domínio
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sobre os outros.  O que caracteriza a cultura ocidental desde os gregos é a
construção da auto-imagem de superioridade associada à cidadania, a
cristandade e a civilização e uma imagem negativa e inferior para os outros,
tais como bárbaros, pagãos, hereges, selvagens e primitivos (Monteiro,1997).

A idéia iluminista de humanidade no século XVIII altera a concepção
naturalizada da superioridade européia e inferioridade dos outros povos. Neste
contexto moderno, começa a preocupação com a história e a cultura dos
povos inferiores para justificar o grau de evolução da Europa. No século
XIX, a antropologia principiou o conhecimento positivo e empírico das
diferenças culturais, mas os antropólogos evolucionistas, ao pesquisarem os
“primitivos”, estavam  tentando entender o próprio passado da humanidade
européia, construindo uma visão linear e única da histórica. O etnocentrismo
continuava presente na visão da antropologia. No século XX, o estruturalismo
e o relativismo cultural desconstróem a noção etnocêntrica em relação à
alteridade, procurando entender a lógica da diversidade cultural (Monteiro,
1997).

Além desta ampla relação entre a identidade européia ocidental e as
outras culturas durante o mundo moderno, ocorreu também a formação das
várias identidades nacionais no interior da Europa e nas regiões colonizadas
pelos países europeus. As identidades nacionais européias construíram-se
através de  variadas guerras com outros países europeus e através da visão
etnocêntrica em relação aos povos coloniais. Já as identidades nacionais
das colônias se firmaram nos séculos XIX e XX através de processos de
libertação nacional, construindo identidades culturais específicas e
diferenciando-se das culturas metropolitanas.

Um último paradoxo do mundo moderno que gostaria de destacar é
aquele entre o local e o global, entre o nacional e o sistema mundial. A
modernidade capitalista se caracterizou pela expansão econômica e cultural
além das fronteiras locais. A superação de fronteiras e o estabelecimento
de novas fronteiras estão na base do desenvolvimento capitalista. A  expansão
econômica mundial deu-se a partir de determinados territórios estatais, as
metrópoles européias, que estenderam seus negócios especialmente para as
colônias do além-mar a partir do século XVI. A partir de espaços estatais
locais se estabeleceu a primeira onda de globalização econômica no contexto
das grandes navegações e da política mercantilista.
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O iluminismo do século  XVIII desenvolveu a noção de humanidade
e universalidade. A reflexão sobre a natureza humana, a declaração universal
dos direitos do homem e do cidadão em 1792, a idéia de civilização
apontavam em direção ao universalismo (Elias,1994). Mas um outro
fenômeno contrário torna-se forte no mesmo contexto: a crença numa
comunidade imaginada específica (Anderson, 1993) definida a partir de
uma cultura própria, capaz de promover a identificação dos indivíduos a
uma determinada cultura nacional.

A contradição entre universalismo e nacionalismo a partir do final
do século XVIII pode ser explicada tomando como referência a posição
cultural e política das elites dos países europeus. As elites culturais que
defendiam idéias universais, passaram a fazer parte da esfera do Estado,
defendendo os interesses e prestígios nacionais (Elias,1997). No  século
XIX,  novas concepções universalistas, herdeiras do iluminismo, vêm à
tona através das ideologias socialistas e anarquistas. Mas com a Primeira
Guerra mundial (1914-18) o que houve foi um reforçamento dos sentimentos
nacionalistas em detrimentos de concepções universalistas. Os trabalhadores
alemães, ingleses, franceses incorporaram o orgulho nacional  e foram para
o campo de batalha como inimigos mortais, abandonando a famosa crença
na universalidade dos interesses.

Esta relação entre o  nacional e global continua sendo o principal
dilema da modernidade e da reflexão das ciências sociais, principalmente
diante dos atuais processos de globalização, de mudanças no Estado-nação
e de ênfase em políticas locais.

O Estado-nação neste contexto de globalização se altera internamente
e nas relações externas. Os Estados nacionais se desenvolveram no mundo
moderno enfatizando internamente a criação e consolidação de uma cultura
nacional homogeneizada  e estabelecendo fronteiras políticas e culturais
em relação às outras nações. A lógica da identidade interna e da diferença
conflituosa com outros países prevaleceu na modernidade  (Habermas,
1995). Esta identidade se firmou principalmente através da ideologia
divulgada pela escola, meios de comunicação, língua padronizada, símbolos
“naturalizados” etc, já a diferença foi garantida fundamentalmente através
da força, da organização dos exércitos modernos e do controle e policiamento
das fronteiras nacionais.
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 Este duplo aspecto do Estado-nação está se alterando no cenário
da globalização. No sentido interno, o multiculturalismo e a diversidade
de identidades nacionais, no plano externo, a formação de mercados e
comunidades supranacionais, diminuindo o poder político do Estado
nacional.

Todos estes dilemas e paradoxos da modernidade que analisei
separadamente estão interligados na realidade social. Razão e
sentimento, tradição e modernidade, público e privado, desigualdade e
igualdade,identidade e diferença, local e global são pontes que cruzam
a todo instante as fronteiras do mundo moderno.
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“Nas favelas, no Senado – Sujeira pra todo lado –
Ninguém respeita a Constituição – Mas todos acreditam
no futuro da nação” (Que país é este, Renato Russo)
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Resumo: O presente trabalho busca um conceito de direito adquirido diante do
constitucionalismo moderno. Enfrenta a problemática do poder reformador. O
direito adquirido é posto em confronto com o Poder Constituinte e com o Poder
Constituído. São traçadas as limitações expressas materiais ao poder de reforma.
Parte-se de uma premissa que emenda constitucional não pode afetar direito
adquirido. Em conseqüência, faz-se uma abordagem do controle de
constitucionalidade de emenda constitucional, no processo legislativo, e após
esgotado o processo legislativo.
Palavras-chave: Controle de Constitucionalidade; Emenda; Direito Adquirido.
Sumário: 1. Introdução, 2. Conceito de direito adquirido, 3. Direito adquirido
frente à  Constituição, 4. Direito adquirido frente à Emenda Constitucional,
5. Emenda constitucional não pode prejudicar direito adquirido, 6. Controle de
constitucionalidade de Emenda Constitucional prejudicial aos direitos adquiridos,
7. Conclusões.
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O presente trabalho visa demonstrar que a reforma da previdência
do governo Lula não pode afetar os direitos adquiridos. Daí a necessidade
de criação de um conceito de direito adquirido em face do
constitucionalismo moderno, na fase pós-positiva do direito. Investigar-
se-á, em seguida, o confronto entre direito adquirido e o poder de reforma,
traçando seus limites jurídicos. Ao final, o controle de constitucionalidade
de emenda constitucional prejudicial aos direitos adquiridos será
enfrentado no afã de legitimar a função do Supremo Tribunal Federal,
guardião da Constituição, contra os excessos do Estado.

1 Advogado. Professor da Faculdade de Direito da UFC e da Faculdade Farias Brito. Mestrando
em Direito pela UFC.
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Adquirido, vem do latim acquisitus, do verbo acquirere: adquirir,
alcançar. Ou seja, é Direito que já foi incorporado ao patrimônio do sujeito
de direitos. Assim, uma vez incorporado ao patrimônio jurídico, não pode
ser suprimido. É adquirido mesmo que não que seu titular não o exercite,
posto que é exercitável. É o direito que é exercitável  por seu titular, ou por
outrem em seu nome. Considera-se uma vantagem jurídica, líquida, lícita e
concreta que alguém adquire de acordo com a lei vigente da época,
incorporando definitivamente ao seu patrimônio, petrificando-o.

A definição de direito adquirido esta esculpida  no art. 6o da LICC
(Decreto-Lei 4.657, de 04.09.42) a qual determina que “a Lei em vigor terá
efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido
e a coisa julgada”. O parágrafo segundo assim define: “Consideram-se
adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa
exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou
condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem”. Fazendo-se
uma análise da frase, poderíamos dizer que direito adquirido é:

a) O direito exercitável pelo titular ou representante;

b) O direito cujo começo de exercício tenha termo prefixo; ou,

c) O direito cujo começo de exercício tenha condição preestabelecida
inalterável a arbítrio de outrem;

O direito adquirido é aquele que seu titular ou representante já podem
exercê-lo, sendo, portanto, exercitável. O momento da incorporação ao
patrimônio jurídico do titular marca aquela possibilidade, não podendo ser
alterada ao arbítrio de outrem.

Arriscaríamos, assim, submetendo às críticas, uma definição, qual
seja: “direito adquirido é o direito exercitável após a incorporação ao
patrimônio do seu titular, bem como aquele subordinado a condições
inalteráveis ao arbítrio de outrem, sendo vedado a quaisquer dos poderes
constituídos aboli-lo.

Parece-nos que, à luz do constitucionalismo moderno, a definição
de direito adquirido possibilita um enfrentamento mais seguro do tema
proposto. A definição proposta demonstra, por um lado, a superação da
insuficiência da definição legal, e por outro, insere o direito adquirido
dentro da teoria constitucional. O conceito necessita ser decomposto,
para que se compreenda  suas dimensões, senão vejamos:
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1. O direito adquirido é o direito exercitável – ou seja, é aquele que
seu titular pode exercer, daí o adjetivo exercitável, o qual representa uma
faculdade do titular do direito em exercê-lo há qualquer momento. Esta
adjetivação permite a mobilidade quanto ao exercício do direito no tempo,
vez que a qualquer momento o seu titular (ou representante), pode
reivindicar os direitos incorporados, independente da lei nova vigente;

2. após a incorporação ao patrimônio do seu titular – a exigência
única de exercício, é ter sido o direito incorporado ao patrimônio do seu
titular. Ninguém pode reivindicá-lo antes da incorporação, só após esta
é que se verifica a faculdade de exercício, tornando-se, pois, exercitável.
Enquanto não houver incorporação, ter-se-á mera expectativa de direito.

3. bem como os subordinados a condições inalteráveis ao arbítrio
de outrem – não deixa de ser adquirido o direito cujo exercício dependa
um termo prefixado ou de condição preestabelecida. Trata-se de direito
condicional, ou melhor, de direito subordinado a condições. Assim, além
dos direitos incondicionais, os quais são exercitáveis após incorporarem
ao patrimônio do titular, existem outros cujo exercício é subordinado a
condições não verificadas, desde que não se indiquem alteráveis ao arbítrio
de outrem. O direito condicional é adquirido, embora dependa de
acontecimento futuro e incerto, pois é considerado um bem jurídico, tem
valor econômico e social, integrando o patrimônio do seu titular. Neste
caso é a condição que incorpora ao patrimônio do titular. O fato de ter um
valor econômico diferencia-o da expectativa de direito, a qual não tem
significação patrimonial, e por isto, pode ser alterada a qualquer tempo.

4. sendo vedado a quaisquer dos poderes constituídos aboli-lo – o
direito adquirido, uma vez incorporado ao patrimônio, incluindo-se os
subordinados a condições inalteráveis ao arbítrio de outrem, não podem
ser abolidos por ato judicial, administrativo ou legislativo, os quais não
podem retroagir para atingir o direito incorporado. Vige o princípio da
irretroatividade, norteadora do Poder Judiciário, ao dizer do direito; do
Poder Executivo, ao executar a lei; do Poder Legislativo, no processo
legislativo. Somente um novo Poder Constituinte, por sua própria natureza,
poderá abolir direito adquirido, aos poderes constituídos é vedado.
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A Poder Constituinte é aquele que faz a Constituição, e, portanto,
é essencialmente político, não se prendendo a limites formais. É um
poder ilimitado, incondicional e inicial.

O Poder Constituinte, sob o aspecto político, pode ser considerado
como uma categoria fática, que independe de valores, ou como categoria
valorizada, que exprime alguma forma de legitimidade. O Poder Constituinte
(originário) não se sujeita ao Direito, pois é um poder político revolucionário
que traz rupturas profundas, emergindo-se daí a Constituição.

Não há, pois, direito adquirido frente à Constituição, obra do Poder
Constituinte (originário), vez que não se sujeita a nenhum preceito
jurídico-positivo anterior, embora os valores sociais funcionem como
limitadores do exercício do poder. Por isto, pode a nova Constituição
abolir direitos adquiridos, com ocorrera com a Constituição de 1998.

A Constituição Federal de 1988, no art. 17 da ADCT, traz referência
expressa a supressão de direitos adquiridos que atentem contra a nova
ordem constitucional, ao asseverar que “os vencimentos, a remuneração,
as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria
que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição, serão
imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo,
neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a
qualquer título”. Demonstra-se, pois, que o próprio Poder Constituinte
(originário) aboliu qualquer alegação de direito adquirido frente à
Constituição Federal. O direito anterior deve guardar compatibilidade com
a nova ordem constitucional. Não existindo inconstitucionalidade do direito
anterior diante da nova  Constituição2.

2 A Lei 9.882, de 3 de dezembro de 1999, dispõe sobre o processamento e julgamento da argüição
de descumprimento de preceito fundamental, abre, de forma clara, a possibilidade do Supremo
Tribunal Federal estender o controle abstrato de normas ao direito pré-constitucional. Até então,
o E. Pretório entendia ser impossível tal controle, alegando ser questão de recepção ou não
recepção pela nova ordem constitucional.

���
��	���9�
�	������	����



�������� 	
�����

���

���?���������&����������	���>�8��	�����	�����
��	��

O Poder Constituído (derivado) pode alterar o texto constitucional.
Seja pela revisão constitucional, seja por emenda constitucional. A
emenda é considerada a via permanente de reforma na Constituição de
1988, possibilitando a introdução de novas regras no texto constitucional.

No âmbito formal, os incisos do art. 59 traçam a seqüência
normativa, estabelecendo-se rigidez no § 2o do art. 60, vez que somente
emenda pode introduzir mudanças ou variações na Constituição.

Embora se admita alteração no texto Constitucional, existem
limitações ao poder de reforma, expressas ou tácitas, as quais devem ser
analisadas detidamente para que se delimite o campo de controle de
constitucionalidade de emenda constitucional frente ao direito adquirido.

4.1. Limitações expressas ao poder de reforma

Existem limitações expressas temporais, circunstanciais e
materiais quanto ao poder de reforma, e limitações tácitas. As limitações
expressas materiais ganham maior importância para o tema proposto, e,
por isto, serão detalhadas.

4.1.1. Materiais

As limitações expressas materiais recaem sobre o núcleo do art. 60, §
4o da Constituição, o qual consagra as vedações materiais perpétuas da nossa
ordem constitucional quanto ao exercício do poder de reforma. O parágrafo
4o do art. 60, assegura que não será objeto de deliberação a proposta de
emenda tendente a abolir:  I – a forma federativa de Estado; II – o voto
direto, secreto, universal e periódico; III – a separação de Poderes; IV – os
direitos e garantias individuais. Assim, os direitos e garantias individuais
são cláusulas pétreas, insusceptíveis de serem abolidas.

Ressalte-se que o art. 5o, § 2o da C.F.  assegura que “os direitos
e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil
seja parte”. Portanto, existem outros direitos e garantias
individuais espraiadas pela Constituição, sendo, também,
consideradas cláusulas pétreas. No voto Ministro Carlos Veloso
na ADI – 939, atestou-se que “direitos e garantias individuais
não são apenas aqueles que estão inscritos nos incisos do art. 5o.
Não. Estes direitos e garantias se espalham pela Constituição. O
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próprio art. 5o , no seu  § 2o , estabelece que os direitos e garantias
expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja
parte. É sabido, hoje, que a teoria dos direitos fundamentais não
compreende, apenas, os direitos e garantias individuais, mas,
também, direitos e garantias sociais, direitos atinentes à
nacionalidade e direitos políticos. Este quadro todo compreende
a teoria dos direitos fundamentais. Hoje, não falamos, apenas,
em direitos de individuais, assim direitos de primeira geração.
Já falamos em direitos de primeira, de segunda, de terceira e até
de quarta geração. O mundo evoluiu, e assim, também, o direito.
É certo que é respeitável o argumento, mais metajurídico do que
jurídico, propriamente, no sentido de que o raciocínio abrangente
da matéria – a matéria de direitos e garantias individuais – sem
distinguir direitos e garantias de primeira classe e direitos e
garantias de 2a classe, poderia impedir uma maior reforma
constitucional. O argumento, entretanto, não deve impressionar.
O que acontece é que o constituinte originário que proteger e
preservar sua obra, a sua criatura, que é a Constituição. As
reformas constitucionais precipitadas, ao sabor de conveniências
políticas, não levam a nada, geram a insegurança jurídica e a
insegurança jurídica traz a infelicidade para o povo”.

No Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Capítulo I –
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, insere-se o art. 5o, XXXVI,
o qual assevera que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada”. Trata-se, pois, de uma garantia individual, e,
portanto, o direito adquirido não pode ser objeto de emenda constitucional.

Parece-nos que não ser mais cabível, dada a fase pós-positivista
do constitucionalismo, bem como a evolução da teoria constitucional
pátria, interpretar  vocábulo lei do art. 5o, XXXVI, para se concluir que
só a lei stricto sensu não pode abolir direito adquirido, excluindo-se a
emenda constitucional, por não ser considerada lei, e sim, emenda.
Advoga-se que aquela disposição constitucional é dirigida ao legislador
ordinário, o que  permitiria ao Poder Constituído (derivado), por emenda,
prejudicar ou abolir  ou tender a abolir direito adquirido.

Estas argumentações, erguidas muitas vezes sob o calor emotivo
das paixões casuísticas, são insustentáveis no século XXI, quando o
constitucionalismo possui sólida teoria fundamentadora. Parece-nos que
o tema foi superado, por três razões:
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1a – O vocábulo lei contido no art. 5o, XXXVI, inclui todas as
espécies normativas do processo legislativo contidas do art. 59 da
Constituição, quais sejam: I– emendas à Constituição; II – leis
complementares; III – leis ordinárias; IV – leis delegadas; V – medidas
provisórias; VI – decretos legislativos; VII – resoluções. Pois, do contrário,
admitindo-se que só lei, no sentido formal e estrito, não pudesse prejudicar
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e coisa julgada, chegaríamos a
absurda conclusão de que os decretos legislativos e resoluções, ex. g.,
pudessem prejudicá-los, embora estejam em grau hierárquico inferior a
lei. Somente o estado de completa insanidade levaria a concordância com
este raciocínio, que só é defensável nos Tribunais da ignorância!

2a – A Emenda Constitucional é fruto do Poder Constituído
(derivado), o qual não é autônomo, nem incondicional, e muito menos
ilimitado, características, sim, do Poder Constituinte (originário). Poder
Constituído (derivado) – Poder de Reforma –, por ser um poder jurídico,
deve obediência às limitações expressas circunstanciais, temporais e
materiais, bem como as tácitas. As limitações expressas materiais
transmitem ao Poder Reformador, de forma categórica, que não será objeto
de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, dentre outros, os
direitos e garantias individuais. Qualquer proposta de emenda  que tenda
a abolir (ameaçar) os direito e garantias individuais, incluindo-se o direito
adquirido (art. 60, § 4o , inc. IV c/c  art. 5o, XXXVI), não será objeto,
sequer, de deliberação (prevenção) pelo Congresso Nacional. Interfere-
se, pois, no processo legislativo, preventivamente, para que a proposta
não seja deliberada, obstando-se, assim, sua materialização no mundo
jurídico. A própria Constituição criou mecanismos de prevenção contra
as ameaças;

3a – O art. 102, inc. I, alínea “a”, da Constituição Federal  assegura
a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar,
originariamente, ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade
de lei ou ato normativo federal. Estaria afastada, pois, a competência do
Supremo Tribunal Federal para processar e julgar emendas à Constituição
que tendam a abolir cláusulas pétreas, ex. g. direito adquirido, uma vez
que o vocábulo utilizado é lei ou ato normativo? Os que defendem que no
art. 5o, XXXVI, o vocábulo lei se dirige ao legislador ordinário
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(infraconstitucional), excluindo-se a emenda constitucional, devem defender
que no art. 102, I, “a” da Constituição Federal o vocábulo lei, por se destinar,
também, ao legislador ordinário (infraconstitucional), exclui a possibilidade
de controle de constitucionalidade de emenda constitucional pelo Supremo
Tribunal Federal! Assim, embora o art. 60, § 4o da Constituição Federal
impusesse limitação material expressa ao poder reformador, não haveria
possibilidade de controle de constitucionalidade, pois ao Supremo Tribunal
Federal só seria dado julgar e processar lei ou ato normativo, e Emenda
Constitucional seria coisa diversa. O art. 60, § 4o da Constituição Federal
não passaria de letra morta. Não há como se sustentar tamanho malabarismo
jurídico, incapaz de convencer “uma criança no berçário”.
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É induvidoso que o art. 5o, XXXVI da Constituição Federal  deve ser
assim interpretado: “a lei (lato sensu, ou seja, as espécies normativas do art.
59 da CF) não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada”. Com esta interpretação constitucional se evita qualquer tipo
de incursões casuísticas contra o direito adquirido.

O direito adquirido é uma garantia do cidadão contra a possibilidade
de retroatividade das leis. Assim, a lei (lato sensu) nova não pode retroagir
para desconstituir direitos incorporados ao patrimônio do titular. O direito
adquirido, como garantia do cidadão, dirige-se ao três poderes ou funções
republicanos, daí se dizer que é “vedado a quaisquer dos poderes constituídos
prejudicá-lo”. O Poder Executivo não pode prejudicá-lo quando da execução
das leis; o Poder Judiciário não pode prejudicá-lo quando disser sobre o direito;
o Poder Legislativo, reformador ou ordinário, não pode prejudicá-lo quando
for legislar, e qualquer proposta legislativa tendente a aboli-lo, será tida como
inconstitucional.
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Pelo que foi exposto, afirma-se que tanto a  proposta de emenda à
Constituição, como a própria emenda aprovada, são susceptíveis de controle
de constitucionalidade, quando tendentes a abolir o núcleo imutável do art.
60, § 4o, que inclui os direitos e garantias individuais, assegurados no art. 5o,
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dentre eles, o direito adquirido averbado no inciso XXXVI da Constituição.
Assim, qualquer Emenda Constitucional que prejudique direito adquirido,
será inconstitucional, possibilitando o controle de constitucionalidade.

O controle do processo legislativo – atos e deliberações3 -,
preventivamente, deve ser formulado através de Mandado de Segurança, como
se verifica dos seguintes julgados:

Mandado de Segurança 21.642 – Rel. Min. Celso de Mello4

“– O controle de constitucionalidade tem por objeto lei ou emenda
constitucional promulgada.

- Todavia, cabe ser exercida em caso de projeto de lei ou emenda
constitucional quando a Constituição taxativamente veda a
apresentação ou a deliberação.

- Legitimidade ativa privativa dos membros  do Congresso
Nacional”.

É de se ressaltar que, quanto ao processo legislativo da Emenda
Constitucional, só caberá mandado de segurança, vez que o controle abstrato
de constitucionalidade pressupõe a existência formal da emenda, ou seja, a
ação direta de inconstitucionalidade somente pode ter “como objeto
juridicamente idôneo leis e atos normativos, federais e estaduais, já
promulgados, editados e publicados”5. Vejamos ainda:

Mandado de Segurança 21.747 – Rel. Min. Celso de Mello6

“– Cabe Mandado de Segurança, no curso do processo legislativo,
contra emenda constitucional que viole o art. 60, § 4o , da Constituição.

- A legitimidade ativa é de congressista, cujo direito subjetivo é
ofendido, e não de partido político.

- A promulgação da Emenda Constitucional encerra o processo
legislativo, não podendo prosseguir o mandado de segurança a
importar no exame de constitucionalidade de lei em tese”

3 Os atos e deliberações de proposta de Emenda Constitucional são regrados pela Constituição,
e por isto, não se caracteriza como sendo ato interna corporis, vendando-se, pois, qualquer ato
do Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e Senado Federal) tendente a abolir direito
adquirido, ou qualquer outra cláusula pétrea.

4 Revista de Direito Administrativo, vol. 191, Jan-Mar., 1993, pp. 200-202
5 ADIn 466, rel. Min. Celso de Mello, DJ, 10 maio 1991, p. 5929.
6 Revista de Direito Administrativo, vol. 193, Jul-Set., 1993, pp. 266-269
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Encerrado o processo legislativo da Emenda Constitucional, nasce a
possibilidade de controle abstrato7. O Excelso Pretório admite a declaração
ou reconhecimento de inconstitucionalidade de Emenda Constitucional8,
tendente a abolir direito adquirido, desde o julgamento da ADI n.º 939-DF.
Senão vejamos:

“EMENTA:  DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE EMENDA
CONSTITUCIONAL E DE LEI COMPLEMENTAR

I.P.M.F

Imposto Provisório sobre a Movimentação ou Transmissão de Valores
e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira.

Art. 5o, § 2o, 60  § 4o , incisos I e IV, 150, incisos III, “b” , e VI, “a”,
“b”, “c” e “d”, da Constituição Federal.

1. Uma Emenda Constitucional, emanada, portanto, de Constituinte
derivada,, incidindo em violação a Constituição originária, pode ser
declarada inconstitucional, pelo Supremo Tribunal Federal, cuja função
precípua é de guarda da Constituição (Art. 102, I, “a” da C.F.)

2. A Emenda Constitucional n.º 03, de 17.03.93, que, no art. 2o, autorizou
a União a instituir a I.P.M.F, incidiu em vício de inconstitucionalidade,
ao dispor, no parágrafo 2o desse dispositivo, que, quanto a tal tributo,
não se aplica o art. 150, III, “b” e VI, da Constituição, porque , desse
modo, violou os seguintes princípios e norma imutáveis (somente eles,
não outros):

1o – O princípio a anterioridade, que é garantia individual do
contribuinte (art. 5o, § 2o , 60, § 4o , inciso IV e 150, III, “b” da
Constituição)

(...)

Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI 1946 MC / DF (Reforma da Previdência), Relator Min. SYDNEY
SANCHES, Publicação: DJ DATA-14-09-01 PP-00048 EMENTA VOL-
02043-01 PP-00050, Julgamento: 29/04/1999 – Tribunal Pleno, assentou o
seguinte posicionamento:

7 A lei em tese não pode ser atacada por Mandado de Segurança, pois não lesa, por si só, qualquer
direito individual (STF, Súmula 266).

8 Não foi sempre assim, pois “não há direito adquirido contra texto constitucional, resulte ele do
poder constituinte originário, ou do poder constituinte derivado” (STF, RTJ 114/237)
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“(...)5. O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de
que é admissível a Ação Direta de Inconstitucionalidade de Emenda
Constitucional, quando se alega, na inicial, que esta contraria princípios
imutáveis ou as chamadas cláusulas pétreas da Constituição originária
(art. 60, § 4º, da C.F.). Precedente: A.D.I. n.º 939 (RTJ 151/755).

6. No caso presente, o autor alega violação das normas contidas no
art. 3º , inc. IV, no art. 5º , “caput”, e inc. I, no art. 7º , inc. XVIII, e, por
via de conseqüência, do art. 60, § 4º , inc. IV, da C.F./88. (...)

Observação: Votação: – por maioria, quanto à preliminar de cabimento
da ADI contra portaria  ministerial, vencidos os Ministros Marco
Aurélio, Carlos Velloso, Sepúlveda Pertence e Néri da Silveira.
Unânime, quanto ao cabimento da ADI contra emenda constitucional
e quanto ao deferimento da medida cautelar. Resultados: – não
conhecida a ação, quanto ao art. 6º da  portaria 4883/98 – MPAS,
restando prejudicada a apreciação do pedido de medida cautelar.
Rejeitada a preliminar de descabimento da ADI  contra emenda
constitucional: ADI-939 (RTJ-151/755). Deferida a medida cautelar
para dar  interpretação conforme a constituição ao art. 14 da Emenda
Constitucional n.º 20/98"9.

Nota-se, portanto, que o Supremo Tribunal Federal admite o controle
de constitucionalidade de emenda constitucional,  inadmitindo a
possibilidade de emenda constitucional poder prejudicar direito adquirido,
vez que se trata de garantia individual, imutável, insusceptível afetação por
parte do Poder Constituído (derivado).

G� ��	
���(��

Direito adquirido é o direito exercitável após a incorporação ao
patrimônio do seu titular, bem como aquele subordinado a condições
inalteráveis ao arbítrio de outrem, sendo vedado a quaisquer dos poderes
constituídos aboli-lo, tem-se, pois, o conceito constitucionalizado de direito
adquirido.

9 Acórdãos citados; – quanto ao cabimento da ADI contra emenda constitucional: ADI-939 (RTJ-
151/755). – quanto ao cabimento da ADI: ADIMC-337, ADIMC-381 (RTJ-144/69), ADIMC-
432 (RTJ-136/494), AGRADI-531 (RTJ-139/67), ADIMC-710 (RTJ-156/767), ADIMC-1653.
– quanto ao cabimento da ADI contra decreto: ADI-313 (RTJ-137/984). – quanto à ação
afirmativa:  ADIMC-1276 (RTJ-157/85).Caso: Reforma da Previdência Social. Inclusão: 16/
11/01, (SVF).Alteração: 21/05/02, (SVF).
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Não existe direito adquirido frente à Constituição fruto do Poder
Constituinte, devendo, pois, a ordem jurídica anterior guardar
compatibilidade com a Constituição. A tarefa é saber se ordem anterior foi
ou não recepcionada pela Constituição.

O art. 60, § 4o , da Constituição, assegura que não será objeto de
deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: (...) IV – os direitos e
garantias individuais. Insere-se o art. 5o, XXXVI, no Título II – Dos Direitos
e Garantias Fundamentais, do texto constitucional, o qual assevera que “a
lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada”. Trata-se, pois, de uma garantia individual.

O art. 5o, XXXVI da Constituição Federal  deve ser interpretado
para comportar a espécie normativa Emenda Constitucional. Interpreta-se,
pois: “a lei (lato sensu, ou seja, as espécies normativas do art. 59 da CF)
não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada”. Em conseqüência, não pode Emenda Constitucional prejudicar
direito adquirido.

Tanto a  proposta de emenda à Constituição, como a própria emenda
aprovada, são susceptíveis de controle de constitucionalidade, quando
tendentes a abolir o núcleo imutável do art. 60, § 4o, que inclui os direitos e
garantias individuais, dentre eles, o direito adquirido.

O controle do processo legislativo, quanto a proposta de Emenda
Constitucional – atos e deliberações –  tendente a abolir direito adquirido,
deve ser formulado através de Mandado de Segurança, vez que não existe o
controle preventivo de constitucionalidade.

Após o encerrado o processo legislativo da Emenda Constitucional, será
possível o controle de constitucionalidade quando a emenda prejudicar direito
adquirido. O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento no sentido
de admitir Ação Direta de Inconstitucionalidade de Emenda Constitucional,
quando se alega, que esta contraria princípios imutáveis ou cláusulas pétreas da
Constituição originária (art. 60, § 4º, da C.F.). Precedente: A.D.I. n.º 939 (STF,
RTJ 151/755). Superando, portanto, a posição de que “não há direito adquirido
contra texto constitucional, resulte ele do poder constituinte originário, ou do
poder constituinte derivado” (STF, RTJ 114/237).
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar argumentos centrais
desenvolvidos pelo filósofo norte-americano recém falecido John Rawls, sobre
os processos de justificação e de aplicação dos princípios de justiça política,
que garantiriam os termos de sua teoria contratualista do direito.
Palavras-chave: Justiça, Contrato, Democracia, Liberalismo político
Sumário: 1. Introdução – 2. Justiça como eqüidade
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O presente artigo tem como objetivo principal reconstruir
argumentos centrais desenvolvidos pelo filósofo norte-americano John
Rawls, acerca dos processos de justificação e de aplicação dos princípios
de justiça política, que garantiriam os termos de sua teoria contratualista,
ou seja, se seria possível justificar princípios comuns de justiça, e suas
correspondentes configurações institucionais, a cidadãos que vivem em
sociedades com uma certa tradição democrática.

No artigo Justice as Fairness: Political, not Metaphysical,
colhemos a indicação preciosa sobre a concepção política de justiça do
autor que nos servirá como ponto de partida e fio condutor.

“Assim, o objetivo da teoria da justiça como eqüidade não é
metafísico nem epistemológico, mas prático. De fato, ela não se
apresenta como uma concepção verdadeira, mas sim como uma
base para um acordo político informado e totalmente voluntário
entre cidadão que são considerados como pessoas livres e iguais.
Quando esse acordo está baseado solidamente em atitudes sociais
e políticas públicas, ele garante o bem de todos os indivíduos e
de todos os grupos que fazem parte de um regime democrático
justo. Tentamos, por isso, evitar tanto quanto possível as questões
filosóficas, assim como as morais e políticas que estejam sujeitas
a controvérsia. Não porque essas questões não têm importância

1 Doutor em Filosofia pela UNICAMP e Professor Adjunto de Filosofia da Universidade Federal
de Uberlândia.
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ou porque nos são indiferentes, mas porque as consideramos como
demasiado importantes e reconhecemos que não é possível
resolve-las no plano político. A única alternativa para o princípio
da tolerância seria o recurso autocrático ao poder do Estado. É
por isso que, falando filosoficamente, a teoria da justiça como
eqüidade permanece na superfície. Dadas as profundas diferenças
que existem entre as crenças e as concepções do bem a partir da
Reforma, devemos reconhecer que, como no caso das questões
de moral ou de religião, um acordo público sobre as questões
filosóficas básicas não pode ser obtido sem que o Estado ofenda
as liberdades fundamentais. A filosofia, enquanto busca da
verdade no tocante a uma ordem moral e metafísica independente,
não pode, a meu ver, proporcionar uma base comum e aplicável
para uma concepção política da justiça numa democracia”.2

Nessa brilhante síntese do conteúdo do Liberalismo Político,
encontramos formulados o diagnóstico e apontada a mudança que o
pensamento de Rawls sofreu ao recuar em sua ambição universalista
proclamada em Uma Teoria da Justiça. Ele enfatiza tanto contra as
respostas provenientes dos comunitários como de um certo liberalismo,
que sua concepção de justiça não pode depender de uma visão moral ou
religião da bondade e, conseqüentemente, deve estar para além de
qualquer idéia compreensiva do bom. Como ressalta O. O’Neill, Rawls
tem se colocado com este último giro numa difícil posição entre um
realismo moral, por um lado, e um relativismo cultural ou histórico no
outro extremo.3 Evoquemos os passos dados pelo autor.

Segundo John Rawls, uma concepção política de justiça é
caracterizada por três elementos principais. O primeiro elemento diz
respeito ao seu objeto: embora contenha certos ideais, princípios e
standards, e que esses ideais, princípios e standards articulem certos
valores, Rawls esclarece que uma concepção política de justiça não se
aplica a qualquer coisa, mas tão somente à “estrutura de base da
sociedade” e, no seu caso, à estrutura de base de uma sociedade

1 Doutor em Filosofia pela UNICAMP e Professor Adjunto de Filosofia da Universidade Federal
de Uberlândia.

2 RAWLS, John. “Justice as Fairness: political, not metaphysical”. In:
Collected Papers. Cambridge. Mass.: Harvard University Press, 1999, pp. 394-395.
3 O’NEILL, O. “Constructivisms in Ethics”. In: Proceedings of the Aristotelian Society. 1988-

89 (89), pp. 1-17.
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democrática moderna.4 O segundo elemento é que uma concepção política
de justiça se apresenta como uma “visão independente” (free standing
view) de qualquer doutrina compreensiva.5 O terceiro elemento é que o
conteúdo de tal concepção é expresso por certas idéias fundamentais,
implícitas, segundo Rawls, na cultura política pública de uma sociedade
democrática: a sociedade é um sistema de cooperação no tempo, de
geração em geração; os cidadãos que cooperam são pessoas livres e
iguais; uma sociedade bem ordenada é uma sociedade efetivamente
regulada por uma concepção política de justiça.6 Tais idéias ainda,
segundo o autor, podem apoiar-se num “consenso por sobreposição”
(overlapping consensus), o que garantiria estabilidade e viabilidade. E
o que caracteriza o conteúdo de uma concepção política liberal de justiça?
Primeiro, o fato de especificar certos direitos, liberdades e oportunidades
fundamentais; segundo, a prioridade especial que atribui a esses direitos,
liberdades e oportunidades, especialmente frente a pretensões do bem
geral e a valores perfeccionistas; e terceiro, por estabelecer meios que
assegurem a todos cidadãos as condições adequadas para o uso efetivo
desses direitos, liberdades e oportunidades. Os princípios da justiça como
eqüidade, analisados neste artigo, é um exemplo de como John Rawls
pretende realizar o projeto filosófico de conceber, nesses termos, a sua
teoria como política liberal.

+�������
�����&E�����

John Rawls oferece sua concepção de justiça como eqüidade como
a melhor formulação de uma concepção de justiça para sociedades
democráticas que buscam a melhor maneira de compreender as exigências
jurídico-políticas de sua tradição. Estas sociedades são marcadas pelos
fatos da escassez moderada de recursos e do pluralismo razoável entre
as várias doutrinas filosóficas, morais e religiosas. As sociedades
democráticas, grosso modo, garantem um conjunto de direitos
constitucionais que não são bem defendidos e justificados com a filosofia
utilitarista predominante. Assim, uma concepção alternativa de justiça
significará uma maneira mais consistente de justificar e defender certos

4 RAWLS, John. Political Liberalism. New York: Columbia University Press, 1993, p. 11.
5 Id., ibid., p. 12.
6 Id., ibid., pp. 13-14.
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padrões de direitos e deveres entre os cidadãos. A tolerância entre as
diversas doutrinas e a liberdade para expressar e defender concepções
particulares divergentes, liberdade que inclui condições materiais
eqüitativas que ofereçam os meios de expressão para todos os grupos,
são interpretadas normativamente pelos princípios de justiça, e assim
Rawls pode dizer que sua concepção expressa um tipo de liberalismo.

Rawls destaca a existência de um conflito, na tradição democrática,
entre aqueles que priorizam as liberdades civis (que ele, utilizando
Constant, chama de liberdade dos modernos) e aqueles que priorizam a
liberdade e igualdade políticas (a liberdade dos antigos). A concepção
de justiça tenta oferecer uma solução para equacionar estes que são para
Rawls dois aspectos necessários do liberalismo político das democracias
constitucionais atuais. Uma concepção substantiva adequada seria um
tipo de reflexão sistemática que articula os ideais de liberdade, igualdade
e fraternidade, temas chaves do pensamento político democrático. Esta
reflexão não é uma tentativa de explicar como as pessoas se comportam,
mas sim, de esclarecer as exigências que cada cidadão pode fazer
legitimamente dentro de sua sociedade.

Rawls esclarece que o desenvolvimento deste pensamento sobre
ideais e padrões normativos segue a tradição que tem como focos: a
crítica da aristocracia, empreendida pelo pensamento liberal nos séculos
dezessete e dezoito; a crítica da democracia constitucional liberal nos
séculos dezenove e vinte, empreendida pelo pensamento socialista; e,
recentemente, o confronto com a posição conservadora, que defende as
exigências da propriedade privada, confronto empreendido pela posição
progressista liberal que defende a legitimidade de políticas sociais
associadas ao assim chamado estado de bem estar social.7

7 cf. RAWLS, John. Political Liberalism, New York: Columbia University Press, 1993, p. 22. A
concepção rawlsiana identifica-se com as posições liberal, socialista e progressista,
principalmente no confronto com um pensamento aristocrático, formalista (a democracia
meramente formal) e capitalista puro (ou libertariano). Mas isso pode ser simplificador em
demasia. Rawls certamente não é um socialista no sentido citado no segundo foco, pois a
democracia formal, para Rawls, ainda que insuficiente, é necessária. Por outro lado, reforçando
a possibilidade de que a teoria seja um tipo de socialismo-liberal, Rawls não se identifica,
como os socialistas também não, com o Welfare State. Rawls defenderá o modelo institucional
da democracia de cidadãos proprietários (property-owning democracy). Cf. GUILLARME,
Bernard. Rawls et l’égalité démocratique. Paris: PUF, 1999, pp. 101-192.
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Rawls diferencia conceito e concepção de justiça. Seguindo Hart,
ele sugere que o conceito de justiça contém a eliminação de distinções
arbitrárias entre pessoas e a determinação, através de normas, de um
balanço apropriado entre as reivindicações. Estes elementos são formais
e ainda não implicam em nenhuma solução bem definida do problema
da justiça, ou seja, enquanto o conceito de justiça exige que tratemos
casos iguais de modo similar, uma concepção de justiça inclui, além
desta exigência, critérios para decidirmos quais distinções são arbitrárias
e quando um balanço entre reivindicações é adequado. “Assim parece
natural pensar no conceito de justiça como sendo distinto das várias
concepções de justiça e como sendo especificado pelo papel que esses
diferentes conjuntos de princípios, essas diferentes concepções, têm em
comum”.8

Uma sociedade enfrenta o problema da justiça quando está
marcada pelas circunstâncias sociais em que há conflito de interesses
que se contrapõe na reivindicação de recursos e de direitos. Esses
conflitos existem tanto porque há escassez moderada de recursos quanto
por que as pessoas e grupos possuem concepções divergentes acerca de
como organizar a sociedade e dividir tais recursos. Tal sociedade pode
não apelar para nenhuma concepção que represente um balanço razoável
entre as reivindicações, por exemplo, o conflito pode ser solucionado
ou abafado pela força. Mas as sociedades humanas em geral tendem, em
algum grau, a tentar explicar as soluções práticas com razões que
justificam, para todos os envolvidos, suas instituições. Rawls parte da
premissa de que as sociedades tentam ser bem-ordenadas avançando o
bem de todos os seus membros e regulando-se por um concepção pública
de justiça, que representa um ponto de vista comum a partir do qual as
várias reivindicações podem ser ajustadas umas às outras. 9

Para Rawls então, dada uma estrutura social básica, e o
conseqüente sistema público de normas que ela implica, uma sociedade

8 RAWLS, John. A Theory of Justice, Cambridge. Massachusetts: The Belknap Press of Harvard
University Press, 1971, p. 5. Cf. Political Liberalism, op.cit., nota 15.

9 Esta perspectiva implica um tipo de individualismo moral associado à tradição liberal. Este
individualismo é parte essencial do contratualismo rawlsiano. Cf. A Theory of Justice, op.cit.,
nota 30. No Liberalismo Político, Rawls diminuirá o impacto disto, mas não podemos dizer
que ele abandona tal individualismo, apenas restringindo-o ao que seria o mais essencial possível.
Cf. o exemplo da educação das crianças na p. 199.
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é formalmente justa se administra coerentemente e imparcialmente estas
normas. Um norma é uma diretiva geral, e tal generalidade constitui a
justiça formal. Uma sociedade formalmente justa, porém, pode ser injusta:
este é o problema mais complexo da justiça política. Leis e instituições
podem ser aplicadas com justiça, ou seja, sem arbitrariedade no modo
como se lhes aplica, mas serem, elas mesmas, injustas, ou seja, arbitrárias.

Para Rawls, a tese de Leon Fuller sobre a moralidade intrínseca da
lei é plausível. 10 Para Fuller, a justiça formal como regularidade e a justiça
material como igualdade formam um conjunto. Nunca uma sociedade com
grandes injustiças materiais será formalmente justa, e, por outro lado,
quando estiver presente o império da lei, uma justiça também substantiva
tenderá a se tornar efetiva. Mas Rawls não interpreta juridicamente esta
tese. Uma interpretação jurídica tende não somente a identificar a aplicação
regular e imparcial da lei com a justiça, como a acreditar que o império da
lei por si só transformará os componentes arbitrários que poderiam estar
sendo aplicados com regularidade. Para Rawls esta conexão só pode ser
esclarecida se temos princípios substantivos de justiça social. Rawls não
explicita uma concepção jurídica, mas social, de justiça.

A atenção à possibilidade de uma injustiça formalmente justa sugere
a Rawls algumas distinções na avaliação de normas e instituições: uma
norma pode ser injusta sem o ser o conjunto de normas ou a instituição
que a contém, uma instituição pode ser injusta sem o ser a estrutura social
básica que a contém, uma estrutura básica pode ser injusta sem o ser o
conjunto de instituições que a compõe tomadas isoladamente. Para Rawls
um conjunto de práticas formalmente justas e, tomadas isoladamente,
materialmente justas (por exemplo, práticas de livre mercado levadas a
cabo sem fraude e com boa fé), podem gerar uma sociedade injusta a
longo prazo. Isso aconteceria por causa das tendências naturais e sociais
que levariam a uma concentração arbitrária de recursos e de poder nas
mão de poucos, minando a justiça de fundo (background justice) em que
estas práticas se dão. Esta é uma das criticas centrais de Rawls aos
libertarianos, como Robert Nozick.

10 Rawls nos remete ao cap. 4 da obra de FULLER, Leon. The morality of Law. New Haven: Yale
University Press, 1964.
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A formulação da concepção de justiça para instituições, que tomará
a forma dos dois princípios da justiça como eqüidade e sua interpretação,
é o coração das considerações normativas de Rawls, de significativa
importância para a compreensão das instituições de seu liberalismo. A
injustiça é a desigualdade que não traz benefícios para todos, diz Rawls.
Com um pouco mais de precisão, injusta é aquela situação em que todos
cooperam, inclusive aceitando que não exista a igualdade perfeita, mas
em que alguns se beneficiam mais às custas de outros. Esta concepção
geral implica que todos devem ser tratados como iguais, e que qualquer
desigualdade deve ser justificada do ponto de vista dos menos
favorecidos. Ela se especifica numa concepção especial de justiça, a
dos dois princípios da justiça como eqüidade. Os princípios devem ser
ordenados hierarquicamente, conforme a sua exposição.

Estes princípios se aplicam sobre a estrutura de base da sociedade,
que é o conjunto de suas instituições mais relevantes (a constituição, os
arranjos sociais e econômicos, a família, a legislação de bem estar, o
sistema legal). Seu papel é regular a divisão de deveres e direitos, e a
distribuição dos resultados da cooperação social. Assim, cada princípio
se aplicaria a uma destas duas finalidades. O primeiro princípio se dirige
ao que Rawls entende ser a divisão de responsabilidades, e distingue o
aspecto clássico das liberdades políticas e civis da cidadania democrática.
Ele ressalta o aspecto político da cooperação. O segundo se aplica sobre
o que Rawls entende ser o segundo papel da justiça, a distribuição dos
benefícios que resultam da cooperação, no caso, definida pelo primeiro
princípio. Ele se dirige às desigualdades econômicas e sociais. Na sua
formulação mais completa e definitiva encontramos assim os dois
princípios da justiça como eqüidade:

1)  “Todas as pessoas têm igual direito a um projeto inteiramente satisfatório
de direitos e liberdades básicas iguais para todos, projeto este compatível
com todos os demais; e, nesse projeto, as liberdades políticas, e somente
estas, deverão ter seu valor eqüitativo garantido.

2) As desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer dois requisitos:
primeiro, devem estar vinculadas a posições e cargos abertos a todos, em
condições de igualdade eqüitativa de oportunidades; e segundo, devem
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representar o maior benefício possível aos membros menos privilegiados
da sociedade”.11

Os dois princípios são um caso especial de uma concepção geral de
justiça que diz: “Todos os valores sociais – liberdade e oportunidade, renda
e riqueza, e as bases sociais da auto-estima – devem ser distribuídos
igualitariamente a não ser que uma distribuição desigual de um ou de
todos esses valores traga vantagens para todos”.12 Enquanto a concepção
especial funciona quando um certo nível de desenvolvimento social e
econômico permite a operação efetiva dos princípios, a concepção geral é
permitida para situações menos ideais, por exemplo, de escassez extrema.
Rawls reconheceu em Uma Teoria da Justiça que a situação atual das
democracias constitucionais permitem a operação da concepção especial.13

11 RAWLS, John. Political Liberalism, op. cit., pp. 05-06. Há variações entre as formulações
apresentadas por Rawls em Uma Teoria da Justiça (pp. 60, 250, 302) e Liberalismo Político
(pp. 5 e 291). Sobre diferenças entre as primeiras formulações e as últimas, Rawls escreve em
nota: “They are important for the revisions in the account of the liberties found in Theory and
were made to try to answer the forceful objections raised by H. L. A Hart in his critical review...”
(Political Liberalism, p. 5, nota 3) Diferentemente de Uma Teoria da Justiça, onde se utilizava
no primeiro princípio a frase “the most extensive basic liberty” na p. 60 e “total system of equal
basic liberties” nas páginas 250 e 302, Rawls decidiu-se no Liberalismo Político por “fully
adequate scheme” (sem citar “rights” e o “fair value” das liberdades políticas na p. 291). Nas
últimas formulações desaparece a referência à poupança justa como restrição para o princípio
da diferença. Outra diferença é o requisito paretiano de vantagem para todos na primeira
formulação de Uma Teoria da Justiça, modificada para “benefício dos menos favorecidos”. Cf.
a crítica de HART, H L A. “Rawls on Liberty and its Priority”. In: Reading Rawls, Norman
Daniels (ed.), Stanford: Stanford University Press, 1989, pp. 230-252.

12 RAWLS, John. A Theory of Justice, op. cit., p. 62.
13 Se isto incluísse apenas os países desenvolvidos, podemos dizer que ele reconhece também no

Liberalismo Político tal operação. Mas um problema é que no decorrer desta segunda década
houve um espetacular avanço do modelo político constitucional democrático no mundo todo,
de maneira que uma quantidade enorme de países se enquadra na categoria de países
democráticos, sem no entanto serem países desenvolvidos socialmente. Talvez Rawls possa
dizer de quase todos a mesma coisa sobre as duas concepções, considerando escassez extrema
apenas situações de estagnação catastrófica como a que atinge, por exemplo, o continente
africano. Mas esses pontos não são claros, pois Rawls deixa explícita sua intenção de restringir-
se aos países centrais (cf. por exemplo: Collected Papers, Cambridge. Massachusetts: Harvard
University Press, cap. 18: p. 390) e deixa claro que não compreende as relações internacionais
como pertencentes à mesma categoria das relações dentro do Estado Nacional. (cf. por exemplo:
Collected Papers, op. cit., cap. 24: pp.537, 558; The Law of Peoples. Cambridge. Massachusetts:
Harvard University Press, 1999, pp. 09-10, 113-120) Este último aspecto apontaria para uma
solução. Dada a quantidade de riqueza produzida hoje no globo, poder-se-ia afirmar que a
concepção especial de prioridades se aplica a todos, pois há recursos, se olhamos para os países
como um só, para todos implantarem instituições justas segundo a concepção especial.
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A concepção especial dos dois princípios (com suas regras de
prioridade) funciona como o único critério para qualquer país
que já tenha como garantir a sobrevivência e participação de
todos, além de funcionar como ideal normativo também para os
países que precisam se desenvolver socialmente e/ou implantar
mudanças na direção destes princípios. Os princípios especiais
não permitem compensar liberdades básicas e direitos, expressos
no primeiro princípio, com ganhos sociais e econômicos,
expressos no segundo. Essas são as regras de prioridade que
dão mais contornos ao liberalismo rawlsiano:

“Primeira regra de Prioridade (A Prioridade da Liberdade) Os
princípios da justiça devem ser classificados em ordem lexical e
portanto as liberdades básicas só podem ser restringidas em nome
da liberdade. (...)

Segunda regra de Prioridade (A Prioridade da Justiça sobre a
Eficiência e sobre o Bem-Estar)

O segundo princípio da justiça e lexicalmente anterior ao
princípio da eficiência e ao princípio da maximização da soma
de vantagens; e a igualdade eqüitativa de oportunidades é
anterior ao princípio da diferença “.14

As liberdades políticas são aquelas tradicionalmente vinculadas
ao estado de direito, como liberdade de votar e ser votado para cargos
políticos, liberdade de consciência e de expressão, liberdade de
pensamento e de reunião, de usufruir de propriedade pessoal e de não
ser arbitrariamente preso e julgado. O primeiro princípio em Uma Teoria

14 A Theory of Justice, op.cit., pp. 302-303. Rawls discutirá dois casos em que tanto “a liberdade”,
no singular, quanto a oportunidade eqüitativa podem ser restringidas. No caso da liberdade,
quando (a) uma liberdade igual menor reforçar o sistema de liberdade partilhado por todos, e
(b), quando uma liberdade menor desigual (a less than equal liberty – sic) for aceitável para
aqueles que ficam com a parcela menor. No caso da oportunidade eqüitativa, (a) uma
desigualdade (sic) de oportunidade deve aumentar as oportunidades daqueles com a oportunidade
menor, e (b), uma taxa excessiva de poupança deve mitigar os ônus daqueles que carregam este
fardo. Os item (b), quanto à liberdade, e o item (a), quanto à oportunidade, são, juntos das
explicações de Rawls nas ss. 37 e 39 de Uma Teoria da Justiça, profundamente desorientadores.
Eles parecem jogar por terra o princípio de liberdades básicas iguais e de oportunidades iguais.
Mas o foco de Rawls pode ser o da aplicação em situações não-ideais. Minha leitura sugere que
eles estão carregados de uma tensão desnecessária entre a concepção geral e a especial, e que
Rawls está tentando dar um espaço para o tipo de raciocínio que o “princípio de reparação”
implicaria. Mas agora é o esforço exegético que parece exagerado, e a saída mais simples
consiste em dizer que Rawls equivoca-se quando teoriza, dentro das prioridades da concepção
especial, sobre liberdades e oportunidades desiguais.
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da Justiça significava que a mais ampla de qualquer destas liberdades
básicas é um direito de todos. Cidadãos de uma sociedade justa teriam
os mesmos direitos básicos. Rawls está argumentando na seguinte
direção: em circunstâncias normais às principais democracias atuais,
não há sentido, senão arbitrário, em conceder privilégios e desigualdades
para liberdades básicas, já que tais “bens” devem estar disponíveis como
um conjunto indivisível antes da produção de recursos sócio-econômicos
propriamente dita; elas são a base da cooperação social e, enquanto tal,
devem estar disponíveis igualitariamente.

 “Na medida do possível, a estrutura básica deve ser avaliada a
partir da posição de cidadania igual. Essa posição é definida
pelos direitos e liberdades exigidos pelo princípio de liberdade
igual e pelo princípio da igualdade eqüitativa de oportunidades.
Quando os dois princípios são satisfeitos, todos são cidadãos
iguais, e portanto todos ocupam essa posição. Nesse sentido, a
cidadania igual define um ponto de vista comum. Os problemas
de deliberação que envolvem as liberdades básicas são resolvidos
com referência a ele.”15

Já as desigualdades sociais e econômicas do segundo princípio
são aquelas da distribuição de riqueza e renda e do uso da
autoridade e responsabilidade pelo comando. Segundo Rawls
elas não necessitam ser iguais como as liberdades (e ele não
esclarece muito bem porque muda o raciocínio neste ponto), mas
elas necessitam, seguindo o segundo princípio, ser limitadas ou
qualificadas tanto por uma igualdade eqüitativa de oportunidades
(que Rawls pensa ser diferente da mera igualdade formal, ou
seja, estarem efetivamente abertas e serem de fato acessíveis a
todos), quanto pela exigência de que melhoram a situação dos
menos favorecidos.

Na verdade, numa primeira formulação, Rawls falava em
benefícios para todos, seguindo um tipo de critério paretiano de ponto
de equilíbrio. Mas depois ele reforçou que os beneficiados devem ser os
menos favorecidos. Como a desigualdade é uma diferença, para mais ou
para menos, entre vários cidadãos, “benefícios para todos” deverá
significar, especialmente, benefícios para os que estão “em pior situação”.

15 John Rawls. A Theory of Justice, op. cit., p. 97.
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Para Rawls um sistema é injusto quando as expectativas mais elevadas
dos mais ricos são de tal modo excessivas que uma redução nestas
expectativas melhoraria a situação dos menos favorecidos. O princípio
da diferença apoia tal redução e isso pode não ser economicamente
eficiente segundo o critério paretiano (que permite mudanças que
melhorem a situação de alguns desde que ninguém tenha sua situação
piorada). Rawls, todavia, entende sua teoria, em parte, como um esforço
em distinguir a justiça social da eficiência econômica. “A justiça tem
primazia sobre a eficiência e exige algumas mudanças que não são
eficientes nesse sentido. A consistência se verifica no sentido de que um
esquema perfeitamente justo é também eficiente”.16

Os princípios da justiça, interpretados como uma defesa da igualdade
democrática, podem ser associados às tradicionais idéias de
liberdade, igualdade e fraternidade. O primeiro princípio
corresponde à liberdade. A exigência de igual liberdade, no primeiro
princípio, e a de igualdade eqüitativa de oportunidades, no segundo,
correspondem à igualdade. O princípio de diferença corresponde à
fraternidade. A formulação geral dos princípios de justiça e sua
interpretação igualitária e democrática seriam as mais aceitáveis
do ponto de vista moral. A regra de ouro que ata benefícios dos
mais favorecidos pela fortuna natural à exigência moral de
contribuição para a melhoria da condição dos que estão em pior
situação é como que uma idéia reguladora que nos permitiria julgar
as situações fatuais como mais próximas ou mais afastadas do ideal.
Nossos arranjos sociais e econômicos existentes, especialmente no
Brasil, que aceitam imensas desigualdades sócio-econômicas, não
podem ser perdoados pelos princípios de justiça rawlsianos.

16 Id., ibid., pp. 79-80.
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Resumo: O presente artigo tem o objetivo de analisar as restrições legais à
concessão de liminares e antecipação de tutela em face da proteção de direitos
fundamentais, após definição prévia de termos, analisamos a abordagem legal da
antecipação de tutela e liminares contra a esfera pública (fazenda) e suas referidas
exceções. Ao final, concluímos com a diferenciação técnica necessária, bem como
com a aplicabilidade e as restrições dos referidos institutos legais.
Sumário: 1. Introdução – Direitos e Garantias Fundamentais; 2. Liminar versus
Medida Cautelar versus Antecipação de Tutela; 3. Antecipação de Tutela e
Cautelares contra a Fazenda Pública – Uma visão legalista; 4. Exceção
jurisprudencial reconhecida ao tratamento diferido à Fazenda Pública; 5.
Conclusões; Referências Bibliográficas.
Palavras-chave: Liminar, antecipação de tutela e fazenda pública.
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Quando se menciona o termo “direitos fundamentais” muitos autores
de renome o designam como aqueles direitos do ser humano reconhecidos e
positivados na esfera do direito constitucional de cada Estado; ao passo que
“direitos humanos” relaciona-se com documentos de direito internacional,
que aspiram à validade universal, para todos os povos e tempos, revelando
um caráter supra nacional, pois independe de qual Estado o indivíduo
pertença, só pelo simples fato de ser humano já faz jus a essa gama de
direitos. A partir desta distinção conclui-se que os direitos fundamentais
são também direitos humanos, visto que seu titular sempre será o próprio
ser humano, ainda que representado por entes coletivos – Pessoas Jurídicas2.

As doutrinas nacional e estrangeira apontam certa dificuldade em
classificar, por assim dizer, os direitos que sejam imanentes ao ser
humano, por existir múltiplas concepções filosóficas nesse campo de
debate, até mesmo correntes excludentes entre si.

1 Advogada pós-graduanda em Direito Processual Civil pela Universidade Estadual do Ceará
(UECE) em convênio com a Fundação Escola Superior de Advocacia do Ceará (FESAC).

2 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Ed. Livraria do
Advogado, 1998. Pág. 31.
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Jorge Miranda3demonstra, à guisa de exemplo, que para os
jusnaturalistas, os direitos do homem são imperativos provindos do direito
natural, muito anteriores e até superiores à vontade do Estado, assumindo
uma postura pré-estatal, e para alguns, até supra-estatal. Para os positivistas,
seriam faculdades outorgadas pela lei e reguladas conforme o Ordenamento
vigente. Já para os idealistas, os direitos humanos são idéias, princípios
abstratos que a realidade vai acolhendo com o passar do tempo, ao passo
que para os realistas, resultariam diretamente de lutas sociais e políticas.

A dificuldade em harmonizar essas diferentes concepções leva
muitos juristas a preferir encontrar fórmulas e modos de proteger os direitos
fundamentais do que, propriamente, catalogá-los.

Entretanto, tendo em vista que estes direitos humanos são frutos de
momentos históricos diferentes e não poder se fixar um fundamento
absoluto devido às correntes que os estudam de maneiras diferentes, seria
mais producente a simples tentativa de organizá-los quanto ao seu
surgimento e conteúdo principal. De forma didática, para simplesmente
atingir o fim disposto no presente trabalho é que se fará a classificação
dos direitos e garantias fundamentais humanos em apenas quatro gerações,
conforme a doutrina do constitucionalista cearense Paulo Bonavides4, sendo
as três primeiras condizentes com o lema da Revolução Francesa: Liberdade
(1ª – Direitos individuais e de não intervenção estatal); Igualdade (2ª –
Direitos sociais, trabalhistas e previdenciários, de um Estado agora
intervencionista) e Fraternidade (3ª – Direitos Universais e sem um titular
único, mas voltado para toda sociedade, como um meio ambiente
ecologicamente equilibrado); não olvidando dos novéis direitos de quarta
geração ou dimensão5, para contrapô-los às tutelas de urgência do processo
civil brasileiro frente às pessoas jurídicas de direito público, especialmente
a Fazenda Pública – ponto fulcral do presente trabalho.
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3 Manual de Direito Constitucional – Tomo IV – Direitos Fundamentais. Coimbra: Editora
Coimbra, 1998. Pág. 40.

4 Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 2000.
5 Alguns autores preferirem utilizar a expressão “dimensões”, ao invés de “gerações” de direitos

fundamentais, pois poderia, equivocadamente, se entender que uma geração suprime a outra,
entretanto, estas não se substituem nem perdem sua importância com o passar do tempo. Todas
co-existem em plena harmonia.
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A priori torna-se preciso fazer as devidas diferenciações. A
problemática em se distinguir os termos Liminares, Medida Cautelar e
Antecipação de Tutela não revela apenas capricho terminológico, mas gera
conseqüências importantíssimas, por exemplo, quanto à exigência ou não
da contracautela ou caução diante da validade temporária da medida. A
caução será exigida pelo juiz ao autor da ação para superar o risco da
irreparabilidade da antecipação de tutela.

“O vocábulo Liminar representa um aspecto temporal de medida
judicial, sendo liminar toda medida concedida no início da ação, no limiar
do feito”.Logo, pode-se concluir que “tanto a medida liminar como a tutela
antecipada podem ser concedidas liminarmente... preambularmente, sem a
ouvida da parte adversa 6...” ou inaudita altera pars. Isto posto, nem sempre
o emprego de “liminar” quer referir-se a medida acautelatória.

É por essa e outras razões que se torna impróprio definir a natureza
jurídica de um ato simplesmente através de sua terminologia, numa
interpretação puramente literal e gramatical, especialmente os atos praticados
pelo juiz. “O próprio Código de Processo Civil muita vez se refere a despacho
(sem conteúdo decisório) quando na verdade pretendia dizer decisão (com
conteúdo decisório)7”.

Observe-se ainda que para haver a concessão de liminar em âmbito
cautelar, basta tão-somente a constatação da mera razoabilidade do direito
pleiteado, conjugado com o dano irreparável ou de difícil reparação, o fumus
boni juris e o periculum in mora (art. 798, CPC).

Não obstante, para a apreciação de liminar exige-se a relevância do
fundamento como motivo para a antecipação da tutela jurisdicional, que
seria concedida somente ao final de toda instrução e que se verifique ser
ineficaz a concessão posterior da medida. Destarte, vislumbra-se que esta é,
em muito, superior à mera razoabilidade da argumentação, como ocorreria
nas cautelares.
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6 CAVALCANTE, Mantovanni Colares. Mandado de Segurança. São Paulo: Editora Dialética,
2002. Pág. 146.

7 Opus. Loci. Cit.
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Observe-se que liminar em sede cautelar visa unicamente a assegurar
a utilidade do pronunciamento a ser feito a posteriori em ação principal,
não devendo antecipar aos próprios efeitos materiais perseguidos pela parte.
Depreende-se, pois, que essa liminar não pode ter cunho satisfativo, mas
deve tão-somente proteger um suposto direito.

Diferentemente, antecipar a tutela constitui-se em dar ao autor em
momento antecipado a própria tutela pretendida em sua ação, desde que
obedecidos o disposto no art. 273 do Código de Ritos Cíveis. Tais requisitos
são de ordem positiva e negativa, o que caracterizaria o primeiro é a
alegação de fato verossímil; prova inequívoca do direito; perigo de dano
irreparável ou de difícil reparação ou o abuso do direito de defesa ou
mesmo o manifesto propósito protelatório do réu. Os requisitos negativos
inferem uma ausência, um não-ser, como: não deve haver o perigo da
irreversibilidade do provimento e não ser concedido de ofício – faz-se
mister o requerimento da parte.

O mesmo dispositivo acima mencionado passou por sérias reformas
nos últimos tempos. A Lei nº 10.444/2002 acresceu ao mencionado art.
273 o § 7º fazendo surgir o chamado Princípio da Fungibilidade, nos
seguintes termos:

§ 7º – Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer
providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os
respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental
do processo ajuizado.

Dessa feita, esse novo dispositivo deixa claro que se ocorrer de se
ingressar com pleito judicial que caracterizaria uma verdadeira antecipação
de tutela, no entanto incidindo no equívoco de se ingressar com uma peça
cautelar, o juiz poderá, sem ordenar a emenda da exordial, converter a
ação de ofício e, conforme for, expedir a tutela jurisdicional.

Presentes, pois, os requisitos essenciais o juiz deverá,
obrigatoriamente, ex officio,aplicar o princípio da fungibilidade de pedidos,
levando-se em consideração o preceito constitucional do acesso à ordem
jurídica justa.

Entretanto, a sumariedade que caracteriza o processo cautelar não
compreende a inserção de medidas de cunho satisfativo, próprias dos
processos de cognição ou execução, que, com suas fases destacadas,
permitem a segurança da exata prestação jurisdicional.
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A atividade Cautelar é puramente instrumental, de escopo da
jurisdição, apresentando-se como remédio destinado apenas a assegurar
ou garantir o eficaz desenvolvimento e profícuo resultado do desígnio
último da jurisdição, realizável pela cognição ou execução.

Exatamente por estar despido de satisfatividade é que, ao invés
de compor a lide, como só ocorrer nos processos de execução e cognição,
o processo cautelar objetiva tutelar o processo. Pontes de Miranda afirma
que “quando se antecipa a execução, satisfaz-se por antecipação, mas
não ocorre aí simples segurança8”.
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Interessante é a abordagem legal da aplicabilidade de institutos
oriundos da reforma processual como a Antecipação de Tutela e
Liminares em sede de Medida Cautelar contra a Fazenda Pública,
devendo haver certa compatibilização dessas normas com os dispositivos
garantidores de privilégios processuais a ente público.

Desde logo convém ressaltar que o sistema especial não fere o
princípio da isonomia, na medida do relevo do interesse público, que,
teoricamente, goza de supremacia à frente do particular porque diz
respeito a todos, inclusive ao demandante.

Há inúmeras passagens no Código adjetivo Civil e em outros textos
legais que revelam a preocupação do legislador, como, v.g., no caso do
art. 20, §4º, que exclui a Fazenda, na condenação, do limite mínimo na
fixação dos honorários advocatícios ou ainda nos casos em que dilata
prazos, como os da contestação e dos recursos (art. 188); de ineficácia da
sentença sujeita ao reexame necessário (art. 475) e da sujeição da execução
ao rito dos artigos 730 do CPC e 100, da CF; do procedimento para a
execução fiscal (Lei 6830/80), do arresto independente de justificação
judicial (art. 816,I); da reintegração de posse (art.928); dentre outras.

8 CAVALCANTE apud  Pontes de Miranda, CPC Comentado, Forense, 1975, pág. 3.669.
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Exatamente essa sistemática voltada à segurança e proteção do
interesse público, impede, em regra, a antecipação de tutela contra a
Fazenda Pública, não se tratando, a toda evidência, de hipótese de
vedação do acesso à justiça, mas sim de impedimento de acesso
indiscriminado, porque contrário ao sistema legal vigente.

O reexame necessário se apresenta como o mais importante óbice
à antecipação da tutela. O texto legal é expresso ao negar eficácia à
sentença proferida contra a Fazenda Pública antes do desfecho da
devolução obrigatória.

Trata-se, portanto, de condição de eficácia da sentença. José
Afonso da Silva, comentando o art. 475 do Código de Processo Civil,
afirma que “nesse caso, estamos diante da sentença de eficácia pendente,
isto é, pendente de uma confirmação no tribunal 9”.

Merece destaque o confronto entre o art. 475 do CPC e o 520, do
mesmo diploma, este que considera suspensa a decisão, exceto nos casos
em que esse efeito tenha sido excluído expressamente.

A antecipação de tutela convive harmoniosamente com as causas
sujeitas a futura suspensividade recursal, desde que atendidos os
requisitos do art. 273 do Codex, pois o objetivo do instituto é justamente
o de evitar que a demora na prestação jurisdicional venha a tornar inócua
a providência judicial.

Logo, não há conflito. Ao contrário, a inovação teve por objeto
justamente atenuar o rigoroso formalismo processual, diante da prova
inequívoca de verossimilhança.

Na verdade, não se trata de conferir suspensividade a apelo
excluído dessa hipótese, nos termos do art. 520 e incisos. Trata-se, sim,
de reconhecer que, a par da mera devolutividade tem-se a necessidade
do reexame da sentença proferida contra a Fazenda Pública, o que impede
a eficácia imediata da decisão proferida.

Assim, nesse diapasão, descabe a afirmação fundada em julgados
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aos quais recorrem os
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9 Estudos sobre o novo CPC, Resenha Tributária, pág.192.
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defensores de tese oposta, para sustentar que é cabível a execução
provisória da sentença proferida contra o Estado10. No entanto, adiante
apresentar-se-á outras espécies de exceções a esta regra geral, pois não
se pode absolutizar uma regra, tampouco o próprio direito.

O trânsito em julgado não se confunde com a eficácia. A decisão
pode ser eficaz, porque já submetida ao crivo do duplo grau de jurisdição,
não obstante ainda não transitada em julgado, porque pendente de
julgamento definitivo, mercê da interposição dos recursos especial e
extraordinário, sendo viável a execução nessa fase.

Cumpre abordar ainda o que a legislação federal aduz a respeito
das medidas liminares contra o Poder Público. A Lei nº 8437/92 aborda
a hipótese referindo-se à ação cautelar e impedindo a concessão que
esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação e a Lei 9.494/97 estendeu
essa mesma restrição às antecipações de tutela.

Desnecessária a preocupação do legislador, na medida em que,
consoante anteriormente evidenciado, as ações cautelares não se
coadunam com a satisfatividade.

A sumariedade que caracteriza o processo cautelar não
compreende a inserção de medidas de cunho satisfativo, próprias dos
processos de cognição ou execução, que, com suas fases destacadas,
permitem a segurança da exata prestação jurisdicional, conforme
abordado em tópico anterior.

Nessa linha de raciocínio, não há sentido em afirmar que encontra-
se revogada a Lei nº 8437/92, em razão da edição da Lei nº 8.952/94,
quando vislumbram-se nitidamente diferenças entre as ações cautelares
e a antecipação de tutela, que em nada se confundem, sendo intuitivo
que esta foi inserida no ordenamento jurídico exatamente para devolver
àquela sua verdadeira finalidade, a de garantir o resultado final da ação
principal, que com ela não se confunde, sob pena de litispendência.
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10 Inúmeros julgados do Superior Tribunal de Justiça que se limitam à afirmação da possibilidade
de promoção da execução provisória contra a Fazenda Pública têm sido utilizados como
argumento de inaplicabilidade do art. 475, quando, na realidade, o que se admite é o
prosseguimento do feito na pendência dos recursos especial e extraordinário e não da apelação,
sujeita à devolução obrigatória. – Resp 63.153/SP e 61.632/SP, que se referem apenas à execução
provisória, nada mencionando acerca do reexame necessário sob pendência.
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Não é porque o legislador não tenha distinguido ocasionalmente
as reais características de cada instituto, que o intérprete, a quem cabe a
análise sempre sistemática da lei, não apenas literal, também o faça na
aplicação da figura jurídica.

Como já salientado anteriormente, a Lei nº 9.494/97, a seu turno,
estendeu à antecipação de tutela as restrições antes indicadas, adaptando
a Lei nº 8.437/92 à inovação da Lei nº 8.952/94 (reforma processual),
cabendo afirmar, que referida lei veio a revogar, quanto à Fazenda Pública,
o disposto no art. 273, do CPC (veiculado pela Lei nº 8.952/94).

Não obstante, é forte a defesa da legalidade da vedação de concessão
de liminares, especialmente contra a Fazenda Pública, por tratar-se de
providência legal de ordem processual, que não importa em ofensa a
preceitos de direito material.

Não mais se discute a constitucionalidade das normas que restringem
ou impedem a concessão de liminares contra o Poder Público depois da
ADC nº que averiguou a lei nº 9.494/97. O Profº. J.J. Calmon de Passos
opina a respeito, com indiscutível clareza e juridicidade, in verbis:

“Sempre sustentei que a garantia constitucional disciplinada no
inciso XXXV do art. 5º. da Constituição Federal (a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito) diz respeito,
apenas, à tutela definitiva, aquela que se institui com a decisão transitada
em julgado, sendo a execução provisória e a antecipação da tutela
problemas de política processual, que o legislador pode conceder ou negar,
sem que isto incida em inconstitucionalidade. Vetar liminares neste ou
naquele processo jamais pode importar inconstitucionalidade, pois
configura interferência no patrimônio ou na liberdade dos indivíduos, com
preterição, mesmo que em parte, das garantias do devido processo legal,
de base também constitucional. Daí sempre ter sustentado que a liminar,
na cautelar, ou antecipação liminar da tutela em qualquer processo, não é
direito das partes constitucionalmente assegurado. (...)

Assim, nada impedirá, amanhã, que disposições especiais de lei
eliminem ou restrinjam a antecipação de tutela em algum tipo de
procedimento ou quando em jogo certos interesses”11.
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11 Da Antecipação de Tutela, Reforma do Código de Processo Civil, Saraiva, 1996, pág. 189.
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No julgamento da ADIN nº 223 (Rel. Min. Sepúlveda Pertence),
constou do voto proferido que “já se anotaram precedentes brasileiros
de vedação legal à concessão de liminar, sem resistência quanto à sua
constitucionalidade”.12

No mesmo julgamento, citando Galeno de Lacerda, para quem
“desde que não vedado o direito à ação principal, nada impede coíba o
legislador, por interesse público, a concessão de liminares”, o Ministro
Moreira Alves, em seu voto, firmou que “o proibir-se, em certos casos,
por interesse público, a antecipação provisória da satisfação do direito
material lesado ou ameaçado não exclui, evidentemente, da apreciação
do Poder Judiciário, a lesão ou ameaça ao direito, pois ela se obtém
normalmente na satisfação definitiva que é proporcionada pela ação
principal, que, esta sim, não pode ser vedada para privar-se o lesado ou
ameaçado de socorrer-se do Poder Judiciário”. Demonstrada a
constitucionalidade da norma legal, há que se fazer sua adequação ao
sistema legal vigente.

Qualquer que seja a natureza da liminar, a título de antecipação
de tutela ou em ações de rito especial, o requisito do periculum in mora
se apresenta exigível. É bom que se tenha em conta que, em qualquer
caso, o objetivo do legislador, ainda que reconhecida a “verossimilhança
do direito” não foi o de antecipar, pura e simplesmente, a decisão final,
para que o postulante não ficasse à mercê da morosidade da máquina
judiciária, pois o art. 273 do CPC é expresso na exigência cumulativa,
do fundado receio de irreparabilidade, caso reconhecido o direito apenas
ao final.

E, em se tratando da Fazenda Pública, o Erário estará sempre apto
a responder à demanda, restando insubsistente a alegação de ineficácia
da decisão caso venha a ser proferida apenas ao final, com o que resulta
absolutamente insubsistente o argumento de necessidade de
instrumentação do precatório, com a finalidade exclusiva de preservar o
demandante da demora da máquina judiciária e do sistema legal de
pagamentos da Fazenda Pública, à míngua dos demais requisitos legais
da antecipação de tutela.
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12 Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 132, pág. 587.
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A respeito da possibilidade de concessão de liminares em sede de
mandado de segurança, ação popular e ação civil pública, conquanto
antecipatórias, em inúmeros casos, verdade é que não revelam o confronto
do exclusivo interesse privado contra o interesse público.

Em tais ações, o requisito específico da propositura envolve
questão que transcende a particularidade: (I) no mandado de segurança
há o direito líquido e certo frente a um ato ilegal de autoridade; (II) na
ação civil pública tem-se a defesa de interesses específicos tutelados
pela norma legal com destaque, como no caso do meio ambiente, do
consumidor, etc; (III) na ação popular, revela-se a preocupação com a
lesividade ao patrimônio público.

São todos indiscutíveis aspectos do mesmo interesse público que
inspira os privilégios processuais da Fazenda Pública.

Isto não significa que, presente esse fundamento em ações de
procedimento comum, deverá ser concedida a tutela antecipada. Em tais
casos, optou o Autor da demanda pela via comum, ao invés das ações de
rito especial, fazendo crer que não pretende relevo ao requisito específico
de tais ações, como fundamento da ação. Contudo, de acordo com
recentes julgados do Supremo Tribunal Federal, a seguir delinear-se-á
novel entendimento acerca da matéria retro estudada.

��� 89
����� ����������	
���� ��
�	��
���� ��� �������	��� ��������� >
 ���	���5=���
�

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery ao tecerem
comentários ao art. 273 do CPC, asseveram, em longo trecho, transcrito
na íntegra para que não se perca nada de seu substrato: “A tutela antecipada
contra a Fazenda Pública pode ser executada independentemente de caução.
O art. 2º, da Medida Provisória nº 1570/97, que exigia caução para a
execução de tutela antecipada concedida contra a Fazenda Pública foi
suspenso provisoriamente pelo STF (STF, Pleno, ADIN 1576-1, medida
liminar, rel. Min. Marco Aurélio, j. 16.4.1997, m.v. DJU 24.4.1997, p.
14.914). Foi reeditada a Medida Provisória nº 1570-4, de 22.7.1997 (DOU
23.7.1997, p. 15826), sem repetir o dispositivo que fora suspenso pelo
STF. A Medida Provisória nº  1570-4/97 foi convertida na Lei nº 9.494/97
(DOU 11.9.1997, p. 20158). O STF deferiu medida liminar na ADC nº 4
da seguinte maneira: ‘O STF, por votação majoritária, deferiu, em parte, o
pedido de medida cautelar, para suspender, até final julgamento da ação, a
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prolação de qualquer decisão sobre pedido de tutela antecipada, contra a
Fazenda Pública, que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou
inconstitucionalidade do art. 1º, da Lei nº 9.494, de 10/9/1997, sustando,
ainda, com a mesma eficácia, os efeitos futuros dessas decisões
antecipatórias da tutela já proferidas contra a Fazenda Pública, vencidos,
em parte, o Min. Néri da Silveira, que deferiu a medida cautelar em menor
extensão, e, integralmente, os Mins. Ilmar Galvão e Marco Aurélio, que a
indeferiam. Votou o Presidente’ (STF, Pleno, ADC 4, m.v., j. 12.11.1998).”

E continuam estes autores, fazendo lembrar que concedida a tutela
antecipada contra a Fazenda Pública, é cabível o pedido de suspensão
da medida, conforme disposições das Leis nº 4348/64 e 8437/92,
aplicáveis à espécie por força da Lei nº 9494/97.

“Entretanto, somente deve ser deferida a suspensão, em casos de
manifesto interesse público ou flagrante ilegitimidade, e para evitar grave
lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. Trata-se de
norma de exceção, que deve ser aplicada sempre restritivamente”13,
continuam os mesmos autores.

Observa-se, portanto, que quando a legislação
infraconstitucional lança óbice à concessão de medidas em cunho
liminar, pode laborar sem afronta ao ordenamento jurídico. O
que parece ser unânime é que não pode o legislador tolher a
liberdade de ação do Poder Judiciário enquanto guardião da
justiça, privando-o de dar a prestação jurisdicional final ou
antecipá-la, se presentes requisitos de urgência que ameacem o
futuro da própria tutela jurisdicional.

Ademais, nesse sentido julgou o STF a Rcl 1067 / RS, tendo por
Relatora a Min. Ellen Gracie: “Plenário deste Supremo Tribunal
fixou o entendimento de que a decisão prolatada no julgamento
liminar da ADC nº 4-DF, Rel. Min. Sydney Sanches, referente à
concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, não
se aplica aos casos que tenham por objeto matéria de natureza
previdenciária. Precedentes: Reclamações nºs 1.122 e 1.015, Rel.
Min. Néri da Silveira; 1.014, Rel. Min. Moreira Alves.
Reclamação julgada improcedente”.
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13 Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, Adendo

à 6ª ed., SP: RT, 2002.
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Tal decisão consagrou entendimento por vezes sumulado, que,
em se tratando de casos excepcionais e urgentes, que envolvam
direitos fundamentais assegurados constitucionalmente como
matéria de natureza previdenciária (notadamente relacionado à
aposentadoria, pois sem sua pensão ou aposentadoria a parte
não teria como sobreviver, tendo, pois caráter nitidamente
alimentar) caberiam medidas urgentes contra a Fazenda Pública.

Nesse sentido, o STF vem entendendo que direitos e garantias
fundamentais, assim como os direitos de segunda geração ou de
ordem previdenciária, não devem ser tolhidos pelas normas que
protegem por demais a Fazenda Pública, como se pode também
vislumbrar do seguinte acórdão: Rcl 1257 / RS. Relator: Min.
Sydney Sanches. Tribunal Pleno, in verbis:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE
CONCEDE TUTELA ANTECIPADA, DE PAGAMENTO DE PENSÃO
PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE DERESPEITO À DECISÃO
PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NA A.D.C.
4-DF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido
de que a decisão proferida na ADC 4-DF não se aplica às hipóteses de
pensões previdenciárias. 2. Precedentes. 3. Adotadas a exposição, a
fundamentação e a conclusão do parecer do Ministério Público federal,
bem como as dos precedentes nelas referidos, além de outros no mesmo
sentido, a Reclamação é julgada improcedente, cassada a medida liminar
concedida.
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1) Não se confundem os termos Liminar, Medida Cautelar e
Antecipação de tutela.

2) A antecipação de tutela prevista no art. 273 do CPC deve ser
interpretada à luz do sistema processual vigente, respeitadas,
especialmente, as normas que regem as ações em que figura como parte
a Fazenda Pública.

3) Os principais óbices à tutela antecipada frente à Fazenda Pública
no sistema processual brasileiro são os seguintes:
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– o reexame necessário, pois se antecipa a sentença e esta não
tem eficácia antes do desfecho da devolução obrigatória, nos
termos do art. 475 do CPC;

          – nega vigência ao art. 188 do CPC, pois reduz prazo de
defesa e de recurso.

- contraria o art. 730 do CPC e o art. 100 da CF, bem como os
dispositivos orçamentários constitucionais, quando gera
antecipação financeira. A “instrumentação da execução”, além
de ferir a ordem cronológica do precatório, esbarra no conjunto
de requisitos cumulativos do art. 273 do CPC, especialmente o
periculum in mora e a irreversibilidade.

4) No entanto, a recente reforma processual brasileira, trouxe
inovações quanto à aplicação do princípio da fungibilidade de pedidos.

5) A legislação federal editada a respeito das medidas cautelares
e da antecipação de tutela contra a Fazenda Pública – Leis nº 8.437/92 e
9.494/97, apenas reafirmam o sistema vigente, tendo sido julgadas
constitucionais as medidas ali insertas através da ADC nº04.

6) No que diz respeito à antecipação de tutela contra a Fazenda
Pública tem cabimento nas ações civis públicas, populares e mandados
de segurança, evidenciado o conflito de interesses da mesma natureza.

7) O poder do juiz, na concessão de liminares em sede de tutela
antecipada é vinculado, na medida em que todas as decisões devem ser
fundadas na lei.

8) Mesmo na ADC nº 4, o STF já veio entendendo que, diante do
choque entre interesses da Fazenda Pública e direitos e garantias
fundamentais assegurados constitucionalmente, como os de caráter
previdenciário, em casos excepcionais, caberia, sim, a antecipação de
tutela e provimentos urgentes contra o Erário.
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Resumo: A empresa de factoring presta serviços de natureza creditícia, administração
de contas essenciais à atividade empresarial, notadamente pela rapidez de seus
serviços, a fim de circular recursos decorrentes da atividade comercial. A sua origem
e regulamentação jurídica vem sendo, ao longo dos anos, delineada à proporção do
surgimento de novas situações decorrentes de suas atividades peculiares. Por sua
vez, o contrato de factoring possui características peculiares que ensejam a atuação
do Ministério Público e do Banco Central, em caso de investigação e fiscalização de
irregularidades e inadequação de suas atividades.
Palavras-chave:

Sumário: 1.Conceito. 2. Histórico do Factoring no Brasil. 3. Regulamentação
do factoring no Brasil. Natureza do contrato. 4 Aspectos financeiros e tributários
do factoring. 5 Atuação da empresa de factoring no mercado. 6. Factoring
equiparada à Instituição Financeira. 7. Legislação sobre a matéria de factoring e
sua repercussão no campo tributário. 8 Conclusão. 9. Referências Bibliográficas.
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Factoring é a atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços
de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos,
administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços. Consiste,
sobretudo, num meio largamente utilizada no ramo comercial, em virtude
da operacionalidade dinâmica dos negócios do empresário, o que necessita
constantemente de capital e crédito para fomentar suas atividades habituais.

Na conceituação do ilustre Prof. Fran Martins2, o “contrato de
faturização ou factoring é aquele em que um comerciante cede a outro os
créditos, na totalidade ou em parte, de suas vendas a terceiros, recebendo o
primeiro do segundo o montante desses créditos, mediante o pagamento de
uma remuneração.

1 Advogada – Sócia de Baluz, Oliveira & Paiva Advogados Associados – Especialista em Direito
Empresarial (UNIFOR/2002) – Bacharela em Direito pela UFC/1999

2 MARTINS, Fran. Contratos e obrigações comerciais. 7ª ed. Rio de Janeiro; Forense, 2000, p. 548.
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Segundo Luiz Alexandre Markusons3, factoring “é um contrato
em que um comerciante (facturizado) cede a outro (faturizador), no todo
ou em parte, os créditos decorrentes de suas vendas mercantis a terceiro,
mediante o pagamento de uma remuneração, consistente no desconto
sobre os respectivos valores, ou seja, conforme o montante de tais
créditos, mais uma taxa de serviço.”

Consoante o texto do art, 1º, caput, do Projeto de Lei do Senado
nº 230/95:

“Art. 1º. Entende-se por fomento mercantil, para os efeitos da
lei, a prestação contínua e cumulativa de assessoria creditícia,
mercadológica, de gestão de créditos, de seleção de riscos, de
acompanhamento de contas a receber e a pagar e outros serviços,
conjugada com aquisição pro soluto de créditos de empresas
resultantes de suas vendas mercantis, a prazo ou de prestação de
serviços.”

 Na verdade, bem se vê que o instituto se fundamenta na
necessidade de transformação dos créditos (notas promissórias, cheques,
duplicatas, dentre outros) recebidos pelos comerciantes em capital de
giro, surgindo-se, desta forma, a imprescindibilidade de uma atividade
comercial que incrementasse o mercado e viabilizasse o dinamismo da
vida do comerciante. Destarte, a atividade de factoring, no Brasil, nunca
foi uma atividade financeira, mas sim, classifica-se como uma atividade
eminentemente comercial.

 A respeito do assunto, as disposições legais encontram-se np art.
36, da Lei nº 8981/95, com redação dada pelo art. 58 da Lei 9.430/96.
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Prima facie, há de se ressaltar alguns aspectos com relação à
origem do contrato de factor no Brasil e sua conceituação, para melhor
compreensão do contexto. Segundo Luiz Alexandre Markusons4, o
instituto vem se desenvolvendo desde os primórdios da civilização, entre

3 Op.cit, p. 17.
4 MARKUNSONS, Luiz Alexandre. Factoring: teoria, prática e legislação, Porto Alegre: Livraria

do Advogado, 1997, p. 23.
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os comerciantes da Babilônia, em que se destaca o sistema de trocas,
haja vista que ainda não havia moeda àquela época. No entanto, com o
aparecimento da moeda, o comércio se dinamiza, porém na maioria das
vendas das mercadorias baseava-se em crédito, e não em dinheiro à vista.
Portanto, tendo em vista a necessidade de transformação de crédito em
capital de giro, surgiu a figura do factor propagado pelo mundo na época
das grandes navegações e para incrementar as relações comerciais entre
Inglaterra e Estados Unidos no século XVIII. A denominação anglo-
saxônica factoring, foi adaptada no Brasil pelo vernáculo “faturização”
proposto por Fábio Konder Comparato.

Consoante doutrina FRAN MARTINS5, ipsis litteris “a primeira
sociedade de faturização dos Estados Unidos, William Iselin and Co., foi
fundada em 1808; no fim do século já que não existiam sociedades de
faturização na Inglaterra nem no restante da Europa. Mediante adoção de
leis sucessivas, em vários Estados americanos, o factoring passou a ser
considerado como uma operação em que um comerciante, factor, adquiria
créditos de um outro comerciante, responsabilizando-se pela cobrança dos
mesmos, sem direito de regresso contra o cedente, mediante o pagamento
de uma certa comissão. Não sendo usado na América o desconto bancário,
as empresas de factoring exercem uma atividade para bancária; vários
bancos, mesmo, como o First National de Boston,possuem departamentos
especializados para operar em factoring, o que não fazem não apenas nos
Estados Unidos, mas igualmente na Europa.”
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A atividade de factoring no Brasil é utilizada como modo de
atender às pequenas e médias empresas, na obtenção de capital de giro,
sem as dificuldades características do desconto bancário, de difícil acesso
para os pequenos comerciantes.

O Banco Central do Brasil (BACEN) entendia que as operações
de factoring – cessão de crédito sem garantia subsidiária do cedente –
possuíam, na maioria dos casos características e particularidades daquelas
privativas das instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central

5 Op. Cit, p. 550.
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(Circular nº 703, de 16 de junho de 1982); e por tal motivo, foram
proibidas no país as operações de factoring, até o Conselho Monetária
Nacional regulamente esse contrato.
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A Receita Federal elenca algumas diretrizes com relação às
obrigações tributárias das empresas de factoring, quais sejam:

* Obrigatoriedade de Apuração do Lucro Real

As empresas de factoring estão obrigadas à apuração pelo lucro
real a partir do ano – calendário de 1997, conforme o art. 14,
inciso VI, da Lei nº 9.718 e art. 58 da Lei 9.430.

* Lei da Lavagem de Dinheiro

As factoring estão obrigadas a identificar seus clientes e manter
seus cadastros atualizados, além de manter registro de todas as
suas operações comunicando aquelas suspeitas à COAF,
conforme os artigos 9 e 11 da Lei nº 9.613.

* Factoring como Responsável pelo IOF Incidente sobre
Operações de Aquisição de Crédito

A pessoa física ou jurídica que alienar à empresa de factoring,
direitos creditórios resultantes de vendas a prazo, sujeita-se à
incidência de IOF às mesmas alíquotas aplicáveis às operações
de financiamento e empréstimo praticadas pelas instituições
financeiras, sendo a empresa de factoring adquirente responsável
pela cobrança e recolhimento do tributo.

O imposto em questão, deverá ser recolhido até o terceiro dia
útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador, sob
o código de arrecadação 6895.

* Vedação de optar pelo SIMPLES

As empresas de factoring não podem optar pelo SIMPLES,
conforme preceitua o art. 9º, inciso XII, letra “e”, da Lei nº 9.317.

* Alíquota do Lucro Presumido, Anos-Base 1995 e 1996

Para o ano – base de 1995, a alíquota foi de 30%.

Lei 8981, art. 28, parágrafo 1o., letra c, c4.
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Para o ano-base de 1996 a base de cálculo do imposto, em cada
mês, para empresas de factoring foi determinada mediante a
aplicação do percentual de 32% sobre a receita bruta auferida
mensalmente.

No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade, conforme o que preceitua p
art. 15, letra d, da Lei 9.249.

* Base de cálculo para COFINS

A base de cálculo da COFINS das empresas de factoring é o valor
do faturamento mensal, assim entendido, a receita bruta auferida
com a prestação cumulativa e contínua de serviços, a saber:

a) de assessoria creditícia, mercadológica, gestação de créditos,
seleção de riscos;

b) de administração de contas a pagar e receber; e

c) de aquisição de direitos creditórios resultantes de vendas
mercantis a prazo ou prestação de serviços. Neste caso o valor
da receita a ser computado é o valor da diferença entre o valor
de aquisição e o valor da face do título ou direito adquirido.

ADN COSIT 31/97 e AD SRF nº 009, de 23 de fevereiro de 2000

A partir de 01/02/99, o faturamento corresponde à receita bruta
da pessoa jurídica, assim entendida como a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de
atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada
para as receitas.

A Lei nº 9.718/98 dispõe amplamente sobre a matéria.

* Receitas Operacionais

A receita obtida pelas empresas de factoring, representada pela
diferença entre a quantia expressa no titulo de crédito adquirido
e o valor pago, deverá ser reconhecida, para efeito de apuração
do lucro líquido do período – base, na data da operação.

*Factoring não pode se utilizar do REFIS

As empresas de factoring não podem aderir ao Programa de
Recuperação Fiscal – REFIS.

Medida Provisória nº 2.004-6, de 10 de março de 2000, art.3o,
parágrafo VI, convertida na Lei 9.964/2000.
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Com relação à necessidade de autorização do Banco Central para
que a empresa de factoring atue no mercando financeiro, observa-se
que a atividade de factoring não desempenha atividade financeira, mas
como dito antes, é uma atividade mercantil mista e atípica. Portanto, a
empresa de factor é um mero cliente do Sistema Financeiro,
diferentemente da instituição financeira que, para funcionar, depende
de autorização do Banco Central (lei nº 4.595). No entanto, nada obsta
que haja uma fiscalização por parte do BACEN e do Ministério Público,
tendo em vista que este funciona como custus legis nos autos do processo,
ao passo que aquele deve investigar possíveis irregularidades no
funcionamento de instituição privada de crédito.

A atividade pode ser fiscalizada e investigada pelo BACEN, nos
casos em que a empresa de factoring atuou como “instituição financeira”,
atividade vedada pelo BACEN, porquanto reservada apenas às
instituições financeiras a função de financiar aquisição de bens aos
consumidores, através da garantia fiduciária. Portanto, nesse caso, há
necessidade de autuação por parte do Ministério Público, tendo em vista
os indícios de irregularidade da empresa de factor no mercado financeiro,
assim como há o interesse nítido do Banco Central em resguardar a
atividade financeira dos bancos.

Vale ressaltar que, em caso de utilização do instituto da venda e
crédito com reserva de domínio pela empresa de factoring constitui um
absurdo, haja vista que não pode ser usada uma operação pela qual se
vende e se dá crédito pela empresa de fomento mercantil, sobretudo
porque sua atividade é eminentemente mercantil e não pode se prestar a
exigir garantia, porquanto seu contrato é atípico e de risco, e em assim
sendo, não pode exigir garantias, posto que cobra taxa de serviço, com
percentuais altíssimos para cumprir o risco assumido.
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 As empresas de factoring não são instituições financeiras, todavia,
se praticarem operações que não se enquadrem no conceito legal de
factoring e que caracterizem operações privativas de instituição
financeira, na forma do art. 17, da Lei 4595/64, constituirão ilícitos
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administrativo (Lei 4.595/64) e criminal (Lei 7492/86), além de sujeitar
o contribuinte à cobrança dos tributos incidentes sobre instituições
financeiras, como, por exemplo, o Imposto sobre operações financeiras
incidente sobre operações de crédito, como se instituição financeira fosse.
(RESOLUÇÃO DO BACEN 2144/95)
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Lei 8981, art. 36, com a redação dada pelo art. 58 da Lei 9.430/
96. Lei 9.718, artigo 14, inciso VI.Lei 9.430, artigo 58 Lei 9.613, artigos
9 a 11. Lei 9.532/97, art. 58. Lei 9317, art. 9o, inciso XII, letra “e”. Lei
9.249, art. 15, letra “d” Lei 8981, art. 28, parágrafo 1o, letra c, c/c Lei
9.718/98.

"���	
�����

A nosso ver, pelos princípios e características do contrato de
factoring estudados, verifica-se que o instituto é fundamental para a
atividade empresarial, seja no tocante à rapidez da circulação de títulos
de créditos, seja no a ausência de maiores burocracias existentes no
desconto bancário. Por outro lado, vê-se que a atividade necessita atuação
do Ministério Público, da fiscalização do BACEN, nos casos de
irregularidade ou de inadequação ou equiparação à atividade de
instituição financeira.
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“Não sou de Atenas, nem da Grécia, mas do mundo.”

Sócrates

Resumo: O objetivo deste artigo é esclarecer questões centrais e essenciais
sobre a forma de proteção internacional devida aos refugiados. Num primeiro
momento através de um estudo sobre o alcance e delimitação do termo refugiado:
quem pode ser encarado como tal e que elementos caracterizam essa definição.
Em seguida, buscaremos resgatar o processo histórico da proteção internacional
devida aos refugiados, através das ações isoladas até a concretização de uma
codificação universal, a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, de
1951. O que se pretende não é esgotar o tema, mas trazer ao conhecimento do
leitor questões pontuais sobre a situação de uma categoria numericamente
expressiva na sociedade, mas nem sempre jurídica e politicamente ressaltada.
Palavras-chave: Refugiados, Direito internacional e Asilo.
Sumário: Introdução; I. Refugiados: delimitação e alcance do conceito; II. Da
evolução do sistema internacional de proteção aos refugiados; III. A problemática
da concessão do asilo; IV. Algumas ações em defesa dos refugiados: ACNUR e
CICV; Considerações Finais; Referências Bibliográficas.
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Que o século XX foi marcado por uma série de conflitos armados
de pequenas, médias e grandes proporções, não nos resta dúvida. O fim de
alguns destes conflitos já se deu há anos, outros estão ainda em andamento,
mas uma das seqüelas mais significativas parece estar fadada à eternidade:
o grande número de pessoas que, fugindo da violência dos conflitos
armados nos interior de seus Estados de origem deixam esse território em
busca de proteção em espaço geográfico estrangeiro. Os refugiados ao
redor do mundo somam hoje mais que a população de muitos países.

O número de pessoas que deixam sua terra natal forçadas pelo
conflito armado é significativo, e aliado a este percentual um outro é
somado: o de pessoas que não cruzam fronteiras além das suas, mas que são

1 Mestre em Direito (Relações Internacionais) pela UFSC. Professora de Direito Internacional
Público e Fundamentos do Direito na Universidade do Vale do Itajaí.
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afastadas de suas cidades de origem também em decorrência de conflitos
armados, permanecendo nas delimitações internas de seu Estado. A essa
categoria, conhecida como “deslocados internos”, também se reconhece
proteção internacional.

O Direito Internacional dos Refugiados é cada mais associado aos
Direitos Humanos, sendo reconhecido como parte do tripé de proteção à
pessoa humana, formado pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos,
Direito Internacional Humanitário e pelo Direito Internacional dos
Refugiados.

Seja através da ação de instituições específicas de amparo a essa
categoria, como o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados
(ACNUR), através de organizações humanitárias de alcance não específico,
como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), ou mesmo através
de iniciativas dos Estados, as ações concretas em favor dos refugiados, ao
mesmo tempo em que estão disseminadas nos mais variados lugares do
planeta, também se tornam de difícil execução ante o temor, principalmente
por parte do Estados mais desenvolvidos, da migração em massa promovida
por uma nova categoria, conhecida (e até mesmo auto-denominada) como
“refugiados econômicos”.

O senso comum imprime ao termo “refugiado” um alcance reduzido
se levarmos em consideração a multiplicidade de categorias que poderiam
estar alojadas sobre essa expressão. Não há mais que se considerar como
refugiado tão-somente aquele que foge do flagelo da guerra, mas a partir de
uma leitura cruzada entre a proteção internacional devida ao refugiado e o
sistema de proteção internacional da pessoa humana decorrente dos Direitos
Humanos, pode-se tomar também como parte dessa categoria outros além
daqueles classicamente enquadrados como refugiados.

O objetivo deste artigo é esclarecer questões centrais e essenciais
sobre a forma de proteção internacional devida a essa categoria de indivíduos,
num primeiro momento através de um estudo sobre o alcance e delimitação
do termo refugiado: quem pode ser encarado como tal e que elementos
caracterizam essa definição.

Em seguida, buscaremos resgatar o progresso histórico da proteção
internacional devida aos refugiados, através das ações isoladas até a
concretização de uma codificação universal, a Convenção Relativa ao
Estatuto dos Refugiados, de 1951. Neste ponto há que se falar também de
outros diplomas referentes à matéria.
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A forma imediata de proteção devida ao refugiado é a concessão
de abrigo em outro território. Além das dificuldades rotineiras
encontradas, como a língua, emprego, adaptação religiosa, social, etc,
outro entrave se ergue de forma contundente ante a concessão desse
refúgio: o temor dos Estados mais desenvolvidos em receber levas
enormes de pessoas, o que pode trazer colapso as suas bem estabelecidas
economias. Desta forma, os outsiders permanecem por muito tempo
amontoados em acampamentos em zonas de fronteiras, afastados do
convívio social interno pelos estabelecidos2.

O que se pretende não é esgotar o tema, mas trazer ao
conhecimento do leitor questões pontuais sobre a situação de uma
categoria numericamente expressiva na sociedade, mas nem sempre
jurídica e politicamente ressaltada.
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O número de conflitos internos e internacionais ao redor do planeta
é suficiente para forçar significativa parcela da população mundial a
deixar seus Estados de origem e partir para outros territórios. Thelma
Thaís Carvazere ainda destaca que a “força incoercível da sociabilidade
alcançou plenitude, e já não há mais grupos estagnados, que aceitem
permanecer cercados por barreiras intransponíveis”3.

Mas o desejo expansionista do homem é muitas vezes limitado
pelas políticas internas dos Estados, que fecham suas portas aos
estrangeiros pelos mais variados motivos, sendo o preponderante a
preocupação com a imigração ilegal e um possível colapso de suas
economias, além de problemas de segurança.

Por serem os refugiados em sentido clássico uma vítima de guerra,
poderíamos acreditar que os Estados abrir-lhes-iam suas fronteiras em
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2 Expressões usadas por Nobert Elias em seu trabalho Os estabelecidos e os outsiders, onde
trata das múltiplas tensões entre os habitantes estabelecidos e os forasteiros outsiders em Winston
Parva, nome fictício da cidade em que realizou o estudo. Os outsiders são mantidos à distância
no cotidiano, afastados dos locais de decisão, dos clubes e das igrejas. (ELIAS, Norbert;
SCOTSON, John L. Os estabelecidos e os outsiders. Trad. de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2000).

3 CARVAZERE, Thelma Thaís. Direito internacional da pessoa humana: a circulação
internacional de pessoas. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 2
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nome de princípios universais de solidariedade e humanidade, mas ainda
que haja certa “comoção mundial” com as vítimas de guerra, “fronteiras
muito bem demarcadas refletem um mundo totalmente dividido,
possuidor de donos, portas de entrada e de saída devidamente bem
policiadas, pelas quais não passa algo sequer” 4.

Vitimadas pelos conflitos armados, centenas de milhares de pessoas
saem de seus países e reivindicam o status de refugiados; enquadram-se
como indivíduos que tiveram seus direitos humanos fundamentais violados.

Ao longo da história, as pessoas sempre abandonaram, quando
imperioso, seus lares, à procura de proteção e de escapar de perseguição
política violenta, conflitos armados, étnicos ou religiosos. Esse fluxo, comum
em todas as partes do mundo, nem sempre foi regulamentado. De acordo
com o ACNUR, até o séc. XX não havia regras universais para a proteção
dessas pessoas5. Até a década de 50, a sociedade internacional não havia
estabelecido instrumentos de caráter universal para a efetiva proteção dos
refugiados; o impasse tende a findar a partir de 1951, com a criação do
ACNUR e adoção da Convenção Relativa ao Estatuto do Refugiado.

A Convenção de 1951 é relevante em dois aspectos:

First, although it was initially limited to refugees from Europe, it
provides a general definition of a refugee as someone outside his
or her own country and unable to return as a result of a well-
founded fear of persecution on grounds of race, religion,
nationality, political opinion or membership of a social group […]
Second, it recognizes that people who fall within the refugee
definition should benefit from certain rights, and that helping
refugees should not simply be a question of international charity
and political advantage. The Convention places obligations upon
States which are party to it, the most fundamental of which is the
principle of non-refoulement6.
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4 CARVAZERE, Thelma Thaís. Direito internacional da pessoa humana: a circulação
internacional de pessoas, p. 3.

5 “It was not until the period after the First World War, when the League of Nations came into
being, that the refugee issue came to be regarded as an international problem that had to be
tackled at the international level. Even then, the growth of an international system to respond
to and manage refugee problems was so slow and intermittent.” UNHCR. The state of world
refugees 2000: fifty years of humanitarian action. Oxford: Oxford University Press, 2000. p. 1

6 UNHCR. The state of world refugees 2000: fifty years of humanitarian action, p. 2
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Do entendimento acima, depreende-se a análise de dois pontos
essenciais para o estudo de questões referentes aos refugiados: o alcance
da definição do termo “refugiado” e o princípio do non-refoulement.
Iniciemos pelo alcance da definição.

A Convenção de 1951 define refugiado nos seguintes termos:

Art. 1º. Definição do termo “refugiado”

A. Para os fins da presente Convenção, o termo “refugiado” se
aplicará a qualquer pessoa:

1.Que foi considerada refugiada nos termos dos Ajustes de 12 de
maio de 1926 e de 30 de junho de 1928, ou das Convenções de
28 de outubro de 1933 e de 10 de fevereiro de 1938 e do Protocolo
de 14 de setembro de 1939, ou ainda da Constituição da
Organização Internacional dos Refugiados;

 [...]

3. Que, em conseqüência dos acontecimentos ocorridos antes de
1º de janeiro de 1951 e temendo ser perseguida por motivos de
raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas,
se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode
ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse
país, ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do
país no qual tinha sua residência habitual em conseqüência de
tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, não
quer voltar a ele7.

É importante ressaltar que a Convenção também estabelece os
casos em que o status de refugiado deixa de ser atribuído ao indivíduo,
cessando a proteção decorrente deste instrumento internacional:

Art. 1º. Definição do termo “refugiado”

C. Esta Convenção cessará, nos casos abaixo, de ser aplicável a
qualquer pessoa compreendida nos termos da seção A, acima:

1. se ela voltou a valer-se da proteção do país de que é nacional; ou

2. se havendo perdido a nacionalidade, ela a recuperou
voluntariamente; ou
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7 Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados. Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/
documentos/tratados/refugiados>. Acesso em: 11 out. 2002.
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 2. se adquiriu nova nacionalidade e goza da proteção do país
cuja nacionalidade adquiriu; ou

 3. se se estabeleceu de novo, voluntariamente, no país que
abandonou ou fora do qual permaneceu por medo de ser
perseguido; ou

 4. se, por terem deixado de existir as circunstâncias em
conseqüência das quais foi reconhecida como refugiada, ela não
pode mais continuar a recusar valer-se da proteção do país de
que é nacional;8

Também não estão amparados pela Convenção os militares e as
pessoas que tenham cometido crimes contra a paz, crimes de guerra, crimes
contra a humanidade ou um crime grave ou político fora do país de refúgio9.

Interpretando-se a Convenção de maneira literal e não-extensiva, a
proteção estendida aos refugiados não pode ser direcionada também aos
“deslocados internos”, pessoas que permanecem dentro das fronteiras de
seus países, ainda que deixem suas cidades de origem e acumulem-se em
acampamentos junto aos limites territoriais. Para o ACNUR, a Convenção
não ampara os “deslocados internos”: “Los desplazados internos pueden
haber huido por razones parecidas, pero permanecen dentro de su país y
siguen sujetos, por tanto, a las leyes de esse Estado. Actualmente existe
um amplio debate internacional sobre como y quién puede proteger mejor
a este grupo de personas desarraigadas”10.

O non-refoulement também não pode deixar de ser considerado
quando se trata de um estudo acerca da condição dos refugiados11. O art.
33 da Convenção de 1951 em linhas gerais estabelece a política do non-
refoulement:

Artigo 33– Proibição de expulsão ou de rechaço

�E�
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8 Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados. Disponível em: <http://
www.direitoshumanos.usp.br/documentos/tratados/refugiados>. Acesso em: 11 out. 2002

9 Podem os ex-soldados reunir as condições para adquirir status de refugiados, mas as pessoas
que permanecem nas atividades militares não podem solicitar asilo. ACNUR. Refugiados: 50
aniversario. La Convencion de Ginebra de 1951. El muro tras el que los refugiados se encuetran
a salvo. n.º 111. Madrid: Arias Montano, 2001. p. 17

10 ACNUR. Refugiados: 50 aniversario. La Convencion de Ginebra de 1951. El muro tras el que
los refugiados se encuetran a salvo. n.º 111, p. 16-17.

11 O termo non-refoulement, em português, significaria não-recondução. Manteremos o termo
em francês, eis que desta forma é encontrado em grande parte da doutrina a respeito da matéria,
ainda que em outras línguas.
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Nenhum dos Estados-contratantes expulsará ou rechaçará, de
maneira alguma, um refugiado para as fronteiras dos territórios
em que a sua vida ou a sua liberdade seja ameaçada m virtude
da sua raça, da sua religião, da sua nacionalidade, do grupo
social a que pertence ou das suas opiniões políticas.

O benefício da presente disposição não poderá, todavia, ser invocado
por um refugiado que, por motivos sérios, seja considerado um perigo
para a segurança do país no qual ele se encontre ou que, tendo sido
condenado definitivamente por crime ou delito particularmente
grave, constitui ameaça para a comunidade do referido país.

A Convenção objetiva, neste artigo, impedir que o refugiado seja
“entregue” para qualquer país, inclusive o de sua origem, através do instituto
inverso (refoulement) ou mesmo expulsão. O refoulement pode ser definido
como o ato regulamentado pelas regras de Direito Internacional em que as
autoridades nacionais recusam a entrada de determinada pessoa em seu
território, podendo inclusive esse indivíduo retornar ao país de onde veio12.
O instituto não deve ser confundido com a deportação, expulsão ou
extradição. Sobre essas formas de saída compulsória do estrangeiro, tratam
as leis internas. No Brasil, por exemplo, a matéria é regulamentada pelo
Estatuto do Estrangeiro (Lei. n.º 6.815, de 19 de agosto de 1980).

Delimitar a condição de refugiado é importante justamente porque
dessa conceituação advém as obrigações do Estados que fazem parte
dos instrumentos que garantem proteção a essa categoria, afinal, aquele
que faz jus a essa condição, satisfazendo as exigências previstas nos
documentos internacionais fica amparado pela Convenção.

Paulo Borba Casella, ao tratar da delimitação do termo refugiado,
traça três tipos de fatores que podem levar a um deslocamento
internacional de pessoas: fatores políticos, econômicos e ambientais.
De acordo com Casella, refugiados por motivos políticos são os que
melhor se encaixam na definição estabelecida pela Convenção de 1951,
engrossando essa lista as pessoas que fogem dos desastres da guerra,
estando ou não ideologicamente envolvidas no embate13.

�����	�	�
������	�	��������	��	�����
����	����
����D��	����
�

12 CARVAZERE, Thelma Thaís. Direito internacional da pessoa humana: a circulação
internacional de pessoas, p. 123.

13 CASELLA, Paulo Borba. Refugiados; conceito e extensão. In: ARAUJO, Nadia de; ALMEIDA,
Guilherme de Assis (Coords.). O direito internacional dos refugiados: uma perspectiva
brasileira. Rio de Janeiro; São Paulo: Renovar, 2001. p. 23.



�������� 	
�����

���

A principal divergência (e alegada fonte de problemas para os
países desenvolvidos) é a categoria identificada como “refugiados
econômicos”. Diretamente conseqüentes da globalização e dos problemas
econômicos e sociais, inflados a partir dos anos 90, os refugiados
econômicos, no entendimento de Casella, são “os mais difíceis de serem
definidos, confundindo-se em parte com os chamados migrantes [...].
Em termos abstratos, poderíamos definir o refugiado econômico como
aquele que se vê diante da impossibilidade total de satisfazer suas
necessidades vitais no país do qual é nacional [...]”14.

Há ainda, na definição de Casella, os refugiados ambientais. Para
este autor, esta categoria não merece a atenção devida. Aqui se enquadram
as populações atingidas por catástrofes naturais, e como exemplo cita uma
situação que nos é próxima: a dos nordestinos que migram para o Sudeste
do Brasil “em virtude das secas que com patética regularidade assolam a
região15”. É fato que a situação descrita por Casella não se enquadra na
definição comum de refugiados, e de acordo com o ACNUR, os nordestinos
não teriam direito a proteção da Convenção de 1951 por dois motivos:
primeiro, não cruzam fronteiras internacionais; em segundo lugar, não
estão fugindo de perseguições políticas nem das seqüelas da guerra. Mas
nem por isso devem ficar à margem de qualquer tipo de proteção.

Um outro exemplo parece estar mais bem enquadrado no que seria
a problemática dos “refugiados econômicos”; a migração maciça que
atualmente se vê da Europa oriental e da África para a Europa ocidental.
E não falamos apenas dos refugiados albaneses e das vítimas de guerras
tribais, mas de situações como as que aconteceram no Chade, na
Mauritânia e em Mali, onde milhares de habitantes se viram forçados a
deixar seus países em busca de alimento16.

A problemática dos refugiados, começando pelo alcance do termo,
deve ser tratada ante a sociedade internacional, e não como assunto
interno de cada Estado. Numa época em que as questões locais são cada
vez mais tomadas como problemas globais, definir quem está ou não
sob a guarda de uma Convenção internacional que prima diretamente
pela garantia dos direitos fundamentais é questão urgente.
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14 CASELLA, Paulo Borba. Refugiados; conceito e extensão, p. 24.
15 CASELLA, Paulo Borba. Refugiados; conceito e extensão, p. 24.
16 CASELLA, Paulo Borba. Refugiados; conceito e extensão, p. 24
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A proteção internacional devida aos refugiados tem como
fundamento o caráter universal dos Direitos Humanos. De acordo com
José H. Fischel de Andrade, há duas vertentes essenciais nessa proteção:
a institucional, que se configura através das ações de entidades que têm
como objetivo primário ou derivado a proteção dos refugiados, como o
ACNUR e o CICV, e outra de ordem jurídica, consubstanciada através
da elaboração de instrumentos legais que trazem disposições sobre o
conceito, direitos e deveres dessa categoria17.

O início da consolidação normativa da proteção aos refugiados se
dá no século XVIII, quando o asilo foi pela primeira vez codificado em
uma Constituição. “o artigo 120 da Constituição francesa, de 24 de junho
de 1793, afirmava que o povo francês dá asilo aos estrangeiros exilados
de sua pátria por causa da liberdade. Recusa-o a tiranos”18. Já no século
XIX o termo asilo foi utilizado ampla, mas não exclusivamente para
significar a não-extradição em razão de crimes políticos. Nesta época,
grande parte dos tratados de extradição não admitia a extradição em
conseqüência de crimes políticos, mas não estavam inclusas nessa
possibilidade (ou seja, haveria extradição) as ofensas políticas cometidas
contra Chefes de Estado19.

De forma mais efetiva, a problemática dos refugiados emerge no
século XX a partir das guerras balcânicas, em 1912, e assume dimensões
mais extensas com a revolução russa em 1917. Nesta época, a assistência
devida aos refugiados estava nas mãos das Sociedades da Cruz e do
Crescente Vermelhos. A Liga das Nações, criada em 1919, não tomou
nenhuma iniciativa imediata para enfrentar a questão dos refugiados pós
I Guerra Mundial. Apenas em 1921 resolveu nomear um Alto
Comissariado para os Refugiados. Após a Guerra entre turcos e gregos,
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17 ANDRADE, José Fischel H. de. Breve reconstituição histórica da tradição que culminou na
proteção internacional dos refugiados. In: ARAUJO, Nadia de; ALMEIDA, Guilherme de Assis
(Coords.). O direito internacional dos refugiados: uma perspectiva brasileira, p. 99.

18 ANDRADE, José Fischel H. de. Breve reconstituição histórica da tradição que culminou na
proteção internacional dos refugiados, p. 110

19 ANDRADE, José Fischel H. de. Breve reconstituição histórica da tradição que culminou na
proteção internacional dos refugiados, p. 113
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em 1922, este Alto Comissariado tinha em mãos o problema de cerca de
um milhão e meio de gregos que seriam transferidos da Ásia Menor à
Grécia, e meio milhão de turcos que fariam o percurso inverso20.

Até a criação do ACNUR, algumas entidades alternaram-se na
proteção dos refugiados, dentre as quais podemos citar a Oficina
Internacional Nansen para Refugiados, o Alto Comissariado para os
Refugiados da Alemanha, o Comitê Intergovernamental para os
Refugiados, a Administração das Nações Unidas para Socorro e
Reconstrução, a Organização Internacional para os Refugiados, a Agência
das Nações Unidas de Socorro e Trabalho para os Refugiados da Palestina
até que, em 14 de dezembro de 1950, a Assembléia Geral das Nações
Unidas resolve aprovar o estatuto do Alto Comissariado das Nações Unidas
para Refugiados, o ACNUR21.

O arcabouço legal sobre a situação dos refugiados começava a
consolidar-se, mas ainda de maneira localizada. A Convenção da Liga das
Nações de 1933, relativa ao Estatuto Internacional dos Refugiados e a
Convenção de 1938 relativa ao Estatuto dos Refugiados procedentes da
Alemanha ofereciam proteção limitada.

Sobre estas limitações e período inicial de evolução, esclarece o
ACNUR: “Ninguna de estas primeras organizaciones de refugiados tuvo
demasiado êxito, la proteción legal siguió siendo rudimentaria y los países
líderes de la recién nacida Naciones Unidas, creada para librar a las
siguientes generaciones del azote de la guerra, decidieron que hacía falta
um régimen de refugiados más sólido”22.

Durante o desenvolvimento do trabalho dessas organizações uma
série de documentos foram criados, mas sempre de alcance regional ou
específico. Ainda não havia, até 1951, documento de caráter generalista e
universal, que se destinasse à questão dos refugiados. Com a adoção da
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20 Nesta época, o Alto Comissariado era também conhecido como “Alto Comissariado Nansen”,
em razão da responsabilidade pelo órgão ser atribuída ao norueguês Fridtjof Nansen. GESULFO,
Antonella. La comunidad internacional se hace cargo del problema. Disponível em: <http://
www. acnur.org/paginas/?id_pag=373>. Acesso em: 20 out. 2002.

21 GESULFO, Antonella. La comunidad internacional se hace cargo del problema. Disponível
em: <http://www. acnur.org/paginas/?id_pag=373>. Acesso em: 20 out. 2002.

22 ACNUR. Refugiados: 50 aniversario. La Convencion de Ginebra de 1951. El muro tras el que
los refugiados se encuetran a salvo. n.º 111, p. 8.
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Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados, de 1951, as definições tomam
caráter mais amplo. Ainda que tenha sido um avanço na definição do
dilema dos refugiados, a Convenção sofre uma série de críticas.

Pela primeira vez se tinha um instrumento universal que trazia
melhoras em relação aos tratados firmados antes da Segunda Guerra
Mundial. Além de conter uma significação mais ampla para o termo
refugiado, outorga-lhes a Convenção um maior leque de direitos.
Marcadamente influenciada pela Declaração Universal dos Direitos do
Homem de 1948, a Convenção de 51 oferece aos refugiados a liberdade
de praticar qualquer religião e estender a seus filhos educação religiosa,
garantindo-lhes também acesso à justiça, educação básica e direito a ajudas
públicas sociais. Em relação ao trabalho, o refugiado não pode receber
tratamento diverso daquele estendido a um trabalhador estrangeiro. A
Convenção também estabelece os deveres dos que estão sob a condição
de refugiados; traz ainda um vínculo formal entre a mesma e o ACNUR,
que seria responsável pela supervisão de sua aplicação.

Atualmente, há uma série de documentos que versam sobre a
condição de refugiados, apátridas e deslocados internos. Seguem abaixo
os principais instrumentos de proteção a essas categorias:
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Tabela 1: Instrumentos de proteção aos refugiados, apátridas e
deslocados internos

Atualmente, 137 países são parte na Convenção de 1951. 136 é o
número é o de participantes do Protocolo de 1967. São partes nos dois
instrumentos 133 países, e 140 tomam parte em um ou outro documento23.

É fato que o expressivo número de instrumentos internacionais
aptos a regulamentar a situação dessas categorias não é suficiente para
findar todos os problemas decorrentes do fluxo de pessoas; porém, se
ante a existência dos tratados, convenções, pactos e protocolos, os
problemas ainda persistem, na ausência de instrumentos internacionais
de regulamentação as dificuldades seriam ainda maiores.
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 O direito de asilo é um dos mais interessantes temas quando se
trata da questão do refugiado. De pronto, há que se responder a uma
indagação: refúgio e asilo são institutos idênticos? A resposta não é
imediata, mas podemos chegar a algumas considerações e conclusões.

Inevitável é a utilização da Declaração Universal dos Direitos do
Homem neste ponto da análise. Os arts. 13 e 14 da Declaração têm estreita
relação com a questão dos refugiados.
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23 ACNUR. Refugiados: 50 aniversario. La Convencion de Ginebra de 1951. El muro tras el que
los refugiados se encuetran a salvo. n.º 111, p. 28. O Brasil é parte nos dois documentos.
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Art. 13.Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e
residência dentro das fronteiras de cada Estado.

Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o
próprio, e a este regressar.

Art. 14. Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de
procurar e de gozar asilo em outros países.

Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição
legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos
contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas.

Para Flávia Piovesan, a Declaração assegura, quando estabelece o final
do art. 14, que o direito de asilo não pode ser invocado quando a perseguição
é motivada por delitos comuns; portanto este direito pode ser invocado pelos
refugiados, eis que os mesmo abandonam seus países em razão de perseguição
política, étnica ou religiosa, e ainda em conseqüência das seqüelas da guerra.
“Os refugiados abandonam tudo em troca de um futuro incerto em ma terra
desconhecida. É assim necessário que as pessoas que sofram esta grave violação
aos direitos humanos possam ser acolhidas em um lugar seguro, recebendo
proteção efetiva contra a devolução forçosa ao país em que a perseguição
ocorre e tenham respeitado um nível mínimo de humanidade”24.

No trabalho de Carvazere, asilo (em grego asulon; em latim asylum)
significa o lugar inviolável onde a pessoa que está sendo perseguida se
refugia25. Para Gerson Valle, asilo “é a proteção concedida a um indivíduo
por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política,
contra o poder de repressão do Estado de que esse indivíduo é nacional”26.
De acordo com este autor, o asilo ainda pode ser interno, quando é concedido
em legações, navios de guerra, águas internacionais, acampamentos militares
em passagem por outros territórios. É asilo externo (também chamado
refúgio) aquele concedido em países estrangeiros27.

A Organização dos Estados Americanos, em 1954, também diferencia
as duas categorias de asilo, mas a partir de outra denominação. O que é

�����	�	�
������	�	��������	��	�����
����	����
����D��	����
�

24 PIOVESAN, Flávia. O direito de asilo e a proteção internacional dos refugiados. In: ARAUJO,
Nadia de; ALMEIDA, Guilherme de Assis (Coords.). O direito internacional dos refugiados:
uma perspectiva brasileira, p. 30.

25 CARVAZERE, Thelma Thaís. Direito internacional da pessoa humana: a circulação
internacional de pessoas, p. 119.

26 VALLE, Gerson. Você conhece direito internacional público? Rio de Janeiro: Rio, 1974. p. 112
27 VALLE, Gerson. Você conhece direito internacional público?, p. 113.
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denominado por Valle como asilo interno, a OEA denomina asilo
diplomático; já o externo é identificado pela organização americana como
territorial28.

Ainda que garantido nos mais variados instrumentos de proteção à
pessoa humana, ditos de caráter universal, a concessão do asilo é ato unilateral
do Estado; não pode ser considerado um direito do indivíduo. O Estado não
é obrigado a conceder asilo; o faz se lhe for conveniente.

A Convenção sobre Asilo Territorial, aprovada pela Assembléia Geral
das Nações Unidas determina que o asilo é concedido por um Estado
mediante exercício de sua soberania, e pode ser invocado pelas pessoas que
estejam enquadradas no art. 14 da Declaração Universal dos Direitos do
Homem; uma vez concedido o asilo, este deve ser respeitado pela comunidade
internacional, e salvo expressas razões de segurança nacional ou salvaguarda
da população, os asilados não podem ser expulsos ou devolvidos aos países
de origem, onde suas vidas novamente correrão perigo.

Para Carvazere, esta é “a transparente ligação do asilo com a
conjuntura do refugiado, posto que traduz a perspectiva do Estado. O
refugiado é um pretendente a asilado. Enquanto refugiado não fruiu direito
algum. Na qualidade de asilado está em pleno gozo do direito de asilo,
usufruindo a proteção do Estado que o concedeu”29.

Piovesan trata de forma mais objetiva as diferenças entre os dois
institutos, asilo e refúgio. Enquanto o primeiro é uma medida de natureza
política, englobando crimes desta natureza, o refúgio é de natureza
humanitária e abarca questões religiosas, de nacionalidade, grupos étnicos
e sociais. O refúgio pode findar-se por condições estabelecidas na própria
Convenção de 1951; na concessão do asilo tais disposições não existem.
Ainda aponta outra diferença: a natureza jurídica declaratória internacional
do refúgio e constitutiva regional do asilo30.

A partir das considerações legais e doutrinárias levantadas,
concluímos que asilo e refúgio são institutos diferentes. Nada obsta,
entretanto, que o refugiado venha a adquirir satus de asilado, caso
preencha as condições para essa qualificação. Ainda que guardem
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28 Convenção sobre Asilo Diplomático de Caracas, de 28 de março de 1854, art. 1º
29 CARVAZERE, Thelma Thaís. Direito internacional da pessoa humana: a circulação

internacional de pessoas, p. 122.
30 PIOVESAN, Flávia. O direito de asilo e a proteção internacional dos refugiados, p. 57-58.
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diferenças, não podemos deixar de considerar que ambos fazem parte
de um arcabouço internacional de proteção a pessoa humana e de respeito
aos Direitos Humanos fundamentais.
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 Há mais de meio século a proteção dos refugiados se dá em maior
escala a partir das ações do Alto Comissariado das Nações Unidas para
Refugiados, ou simplesmente ACNUR. Amparo aos refugiados e a procura
de soluções para seus problemas vêm se mantendo como objetivos centrais
desta organização. O volume de trabalho do ACNUR cresceu de forma abrupta
desde o final da II Guerra Mundial. Em meados de 1948, eram
aproximadamente 400.000 pessoas que poderiam ser enquadradas na condição
de refugiado. Atualmente, esse número é de aproximadamente 25 milhões.

O gráfico a seguir traz uma idéia da parcela do contingente sob a
responsabilidade do ACNUR até dezembro de 1999:

Vários
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Deslocados 
Internos que
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retornaram
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53%Deslocados
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Gráfico 1: Total da população sob a responsabilidade do ACNUR

Fonte: UNHCR. :  fifty  years of 

           humanitarian action, p. 10
The state of world refugees 2000     
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Outra tabela pode esclarecer em quantificação numérica o total
de pessoas em cada continente que se encontram sob a condição de
refugiados, em busca de asilo e deslocados internos:
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acirfÁ 050.325.3 099.06 087.239 009.267 001.149 004.62 028.752.6

aisÁ 057.187.4 056.42 047.726 008.427.1 006.01 053.941 098.813.7

aporuE 056.716.2 007.235 002.059 001.395.1 007.673 009.872.1 052.943.7

lartneCacirémA 033.25 011 079.5 _______ _______ 000.02 014.87

luSodacirémA 010.7 004.1 _______ _______ _______ 002.1 016.9

etroNodacirémA 006.946 006.506 _______ _______ _______ _______ 002.552.1

ainaecO 005.46 _______ _______ _______ _______ 005.46

labolglatoT 036.796.11 074.522.1 096.715.2 008.080.4 004.823.1 054.684.1 044.533.22

Fonte: UNHCR. The state of world refugees 2000: fifty years of humanitarian
action, annex 2

O número de refugiados é maior que a população de muitos países,
como já sinalado. E a responsabilidade por todo esse contingente está
quase na totalidade direcionada ao ACNUR. Para tanto, a organização
dispõe de um orçamento considerável. Em 1951, a organização tinha
apenas 33 membros e um orçamento de aproximadamente US$ 300.000
(trezentos mil dólares). Em 1999, o orçamento chegava a US$ 1 bilhão,
e a organização contava com mais de 5.000 empregados. Cerca de 120
escritórios do ACNUR estão espalhados ao redor do mundo31.

Em algumas situações, o ACNUR pode, através de seu Comitê
Executivo, determinar que uma pessoa deve ter o status de refugiado,
notadamente em países que não sejam parte nos instrumentos
internacionais de proteção a essa categoria. Porém, uma pessoa pode ser
considerada refugiado antes mesmo de já ter sido reconhecido esse
instituto através de um processo legal de elegebilidade32.

A fim de proteger os refugiados das agressões físicas, os membros
do ACNUR “têm de promover vigorosamente julgamentos e punições
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31 UNHCR. The state of world refugees 2000: fifty years of humanitarian action, p. 3.
32 ACNUR. Proteção de refugiados: perguntas e respostas. Genebra: Secção de Informação

Pública do ACNUR, 2001. p. 2
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para residentes locais, outros refugiados, ou mesmo para agentes
governamentais. As medidas preventivas para este tipo de situações podem
contemplar o repensar do planejamento de campo ou a renovação de
equipamentos básicos, tais como a iluminação e muros e encorajar os
refugiados a fazer patrulhas noturnas”33.

Estabelecer a distinção entre refugiado e migrantes econômicos é
questão difícil, se levarmos em consideração que assim como o primeiro
foge em busca do respeito ao seu direito fundamental de segurança, o
migrante ou “refugiado econômico” foge em busca do direito fundamental
a “um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-
estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, [...]”, de acordo com o
art. 25 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. A idéia do ACNUR
quanto a essa distinção e extensão ou não da proteção devida pela Convenção
de 1951 é assim esclarecida: “Normalmente, um migrante econômico deixa
o seu país voluntariamente, à procura de uma vida melhor. Para um refugiado,
as condições econômicas do país de acolhimento são menos importantes do
que a segurança. Na prática, a distinção pode ser muito difícil de estabelecer,
mas ela é fundamental: um migrante goza da proteção do governo de seu
país; um refugiado não34”.

O leque de ações desencadeadas pelo ACNUR é extenso: vai desde a
promoção do desenvolvimento do Direito Internacional dos Refugiados,
através da realização de convenções, encontros e reuniões internacionais,
até as iniciativas de repatriação, distribuição de documentos, alojamento,
comida e organização em acampamentos. Embora seja a maior organização
internacional com esta finalidade específica, os refugiados contam com outras
organizações de caráter humanitário que também desempenham tarefas junto
a essa categoria, como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha.

Ponto de destaque na cruzada humanitária do CICV é o trabalho
realizado com refugiados de guerra. Para o Direito Internacional
Humanitário (DIH), alicerce do trabalho do CICV, refugiado “es
antes todo una persona civil, y el criterio determinante aquí es
de la falta de protección por parte de un Gobierno”35 .
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33 ACNUR. Proteção de refugiados: perguntas e respostas, p. 7
34 ACNUR. Proteção de refugiados: perguntas e respostas, p. 4.
35 VERRI, Pietro. Refugiados. In: Diccionario de derecho internacional de los conflictos armados.

Bogotá: Comité Internacional de la Cruz Roja:Tercer Mundo Editores, 1998. p. 93.
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O termo refugiado é interpretado de maneira extensiva no DIH.
Não engloba apenas as pessoas que deixam seu país de origem
em razão de um conflito armado, mas também aquelas que lá
permanecem, porém se encontram desamparadas, sem lar, em
razão de um conflito armado interno.

Os Estados partes nas Convenções de Genebra de 1949,
notadamente na IV Convenção, têm o dever de tratar de forma
humanitária, e não como estrangeiros inimigos, os refugiados e
apátridas36.

O CICV tem uma atuação diferenciada em relação à proteção
destas pessoas quando sua presença é requerida pelos
combatentes como intermediário neutro e independente nos
acampamentos de refugiados. Muitas vezes é a presença do CICV
que impede o ataque a esses acampamentos.

Aos deslocados internos o CICV reserva o mesmo tratamento
que é dado à população civil, inclusive incidindo sobre estas as
normas relativas às Convenções de Genebra de 1949 e Protocolos
adicionais de 197737.
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Não esgotando a ampla esfera de assuntos que envolvem a questão
dos refugiados, mas enfocando pontos relevantes à matéria, chegamos a
algumas considerações. A parcela da população mundial que está alheia
à proteção de seus Estados de origem é significativa. Poucas organizações
são realmente responsáveis pela sua proteção. Na verdade, ainda que o
CICV e outras entidades humanitárias prestem auxílio aos refugiados,
apenas o ACNUR tem efetiva responsabilidade pelos mesmos.

O fluxo de pessoas aumenta significativamente ano a ano em escala
global. Outros, que não fugitivos de guerras, enquadram-se como
refugiados. O ACNUR é então chamado a empreender uma distinção
entre seres humanos, a fim de estabelecer a quem efetivamente devem
ser estendidas as garantias da Convenção de 1951. Ramo do Direito
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36 Art. 44 da IV Convenção de Genebra de 1949.
37 CHEREM, Mônica Teresa Costa Sousa. Direito Internacional Humanitário. Curitiba: Juruá,

2002. p. 100
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Internacional Humanitário, o Direito Internacional dos Refugiados apenas
se torna reconhecido de maneira universal a partir da segunda metade
do século XX, sendo não por outro motivo considerado um direito
recente, partindo as iniciativas de sua promoção principalmente das
Nações Unidas.

Atualmente, a grande questão quanto aos refugiados, além das
condições precárias em que vivem em alguns acampamentos, é a sua
identificação com outra camada da população mundial, principalmente
dos países subdesenvolvidos: os que se denominam refugiados
econômicos. Embora a Convenção de 1951 não lhes estenda proteção
literal, não há como ser alheio a tal problema, passando a ser tarefa da
sociedade internacional também prover proteção a essas pessoas, não se
restringindo as questões econômicas globais às questões comerciais.

Encontrar abrigo em país estranho não é tarefa fácil nem para um
pequeno grupo, que dirá para uma grande leva de indivíduos. Justamente
por isso os refugiados vêm se acumulando aos milhares em
acampamentos fronteiriços, a espera de refúgio em outro território. As
condições nesses acampamentos nem sempre são das melhores. Ainda
que pese a boa vontade do ACNUR e de outros organismos humanitários,
alguns direitos básicos dos refugiados sequer são respeitados, como a
proteção contra atos de repressão militar. Para tanto, basta que se tenha
em mente os constantes ataques de tropas militares israelenses aos campos
de refugiados palestinos, ações identificadas pelo CICV como crimes
de guerra.

Os Estados, ainda que a multiplicidade de atores internacionais
tenha crescido ao longo do último século, ainda são grandes agentes na
sociedade internacional; encarando o refugiado principalmente como
uma vítima da guerra, não se pode deixar de comentar a responsabilização
e participação do Estado no aumento do número de pessoas refugiadas.
Mas as situações que levam a formação das levas de refugiados nem
sempre decorrem de fatos “domésticos”. As dificuldades impostas aos
países por um sistema global de desenvolvimento marcadamente desigual
leva a um questionamento: serão os refugiados exclusivamente vítimas
dos conflitos armados causados por seus Estados?
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Resumo: O presente artigo tem o objetivo de analisar a interpenetração de ética
e direito, diferenciar conceitos e marcar aproximações.
Palavras-chave: Ética, moral, direito.
Sumário: 1. Introdução. 2. O mundo ético. 2.1. Juízos de realidade e juízos de
valor. 3. O mundo do direito. 3.1. O direito e a moral. 3.2. Relações entre direito
e moral. 4. Conclusão.
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Impossível, nos dias de hoje, deixar de comentar acerca da
importância da Ética na vida dos homens em sociedade. Mais interessante
ainda, a questão da relação existente entre a Ética e o Direito, ambos
ligados à conduta do homem.

O tema, por demais interessante, pode ser considerado como um
imenso horizonte, não possuindo limites para seu alcance. Há de se fazer
apenas algumas poucas considerações acerca das relações entre o Direito,
que visa a possibilitar a coexistência dos homens e, a Ética, que em
termos gerais é conhecida por ser a ciência da conduta.

Assim, o presente artigo tem como fito a análise dos mundos da
ética e do direito, suas definições, bem como a maneira na qual se
relacionam e se diferem.

�� ����	���6��
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Para muitos filósofos, os verdadeiros amigos do conhecimento,
há dois problemas da filosofia que a ciência positiva não consegue
resolver, e também não se encontra em condições para fazê-lo. O primeiro
ocorre quando se coloca a própria ciência como objeto do estudo

1 Advogada. Professora das Faculdades Farias Brito e Christus. Especialista em Direito Privado
e em Direito Processual Civil. Mestranda em Direito pela Universidade Federal do Ceará.
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científico, ou seja, a ciência não pode estudar a si própria, posto que no
instante em que o faz, se coloca em momento logicamente anterior à
própria ciência. O segundo diz respeito ao problema da conduta ou do
valor da ação humana.

O homem não apenas existe, mas coexiste, e enquanto ser que
descobre verdades é capaz de atingir leis ou princípios, mas, no entanto,
seus conhecimentos da realidade não implicam a obrigatoriedade da ação.

Como deve o homem se conduzir? Qual o caminho do seu ser?
Que vale o homem no plano da conduta? Para Miguel Reale “a ciência
pode tornar mais gritante o problema do dever, mas não o resolve. Os
conhecimentos científicos tornam, às vezes, mais urgentes a necessidade
de uma solução para o problema da obrigação moral, mas não implicam
qualquer solução, positiva ou negativa. O problema do valor do homem
como ser que age, ou melhor, como o único ser que se conduz, põe– se
de maneira tal que a ciência se mostra incapaz de resolvê-lo. Este
problema que a ciência exige, mas não resolve, chamam-se problema
ético, e marca momento culminante em toda verdadeira Filosofia, que
não pode deixar de exercer uma função teleológica, no sentido de
aperfeiçoamento moral da humanidade e na determinação essencial do
valor do bem, quer para o indivíduo, quer para a sociedade”2.

Assim, as leis e as teorias das ciências positivas exercem alguma
influência no comportamento dos indivíduos, posto que sugerem rumos
a serem seguidos e evitados, fornecendo meios adequados à consecução
de fins, mas, no entanto, a postura do homem perante o homem e o
mundo, e as representações dessa postura como atividade social e
histórica, refletem o tema nuclear e dominante da Filosofia3.

Em geral, é a ética considerada a ciência da conduta. Todavia,
existem duas concepções fundamentais dessa ciência, a saber, a primeira
é aquela que a considera como ciência do fim para o qual a conduta dos
homens deve ser orientada e dos meios para atingir tal fim, deduzindo
tanto o fim quanto os meios da natureza do homem; e em segundo, a que
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2 Miguel Reale, Filosofia do direito, p. 35.
3 Ibid., p. 35.
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a considera como a ciência do móvel da conduta humana e procura
determinar tal móvel com vistas a dirigir ou disciplinar essa conduta4.

As duas concepções se diferenciam pelo que tratam de línguas
diversas, ou seja, a primeira trata do ideal para o qual o homem se dirige
por sua natureza e, por conseguinte, da natureza, essência ou substância
do homem. Por sua vez, a segunda trata dos motivos ou causas da conduta
humana, ou das forças que a determinam, pretendendo ater-se ao
conhecimento dos fatos5

Sendo assim, como o significado e o alcance das duas proposições
são completamente diferentes, torna-se imperioso determinar qual das
duas afirmações se deve ter em mente, ou seja, a ética do fim e a ética do
móvel.

A ética cuida, desta forma, do problema do valor da conduta ou
do valor da ação, do bem a ser realizado. O homem, ao viver, busca
sempre caminhos para seguir, fins. A vida humana pressupõe uma eterna
busca de valores. Tem-se que optar entre os diversos valores existentes,
ou seja, os objetivos, fins a que se propõe o homem enquanto ser.

É nesse sentido que Miguel Reale define que o conceito de fim é
básico para caracterizar o mundo da cultura. Para ele, “a cultura existe
exatamente porque o homem, em busca da realização dos fins que lhe
são próprios, altera aquilo que lhe é “dado”, alterando-se a si próprio”6.

Isto posto, pode-se concluir pela existência de dois mundos: o
mundo da natureza, aquilo que é dado ao homem pela natureza, sem a
sua participação, e que se rege pelo princípio da causalidade; o mundo
da cultura, que se refere a valores, posto que se regem de acordo com os
meios e os fins visados.

Entretanto, as leis culturais não se apresentam todas com a mesma
natureza, visto que algumas, como as leis históricas, por exemplo, são
enunciações de juízos de valor, com base nos fatos observados, já não
ocorrendo o mesmo com as normas éticas. O historiador, ao proceder o
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4 Nicola Abbagnano, Dicionário de filosofia, p. 380.
5 Ibid., mesma página.
6 Idem., Lições preliminares do direito, p. 26.
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estudo do História, não tem como meta ou fim disciplinar formas de
conduta para os homens, ou seja, não tem o desiderato de tornar o
conhecimento adquirido em normas ou regras para o comportamento
coletivo. Por outro lado, no plano da ética, visa esta estabelecer normas
ou regras de comportamento humano.

Envolvem, pois, as normas éticas não só um juízo de valor sobre
os comportamentos humanos, mas, sobretudo, culminam na escolha de
um caminho considerado obrigatório numa coletividade.

E de onde emana o dever ser da norma ética? Por que as diretrizes
escolhidas pelas normas éticas devem ser consideradas obrigatórias? A
resposta é fornecida mais uma vez por Miguel Reale. Para o mencionado
autor, pode-se afirmar que “o certo é que toda norma enuncia algo que
deve ser, em virtude de ter sido reconhecido um valor como razão
determinante de um conhecimento declarado obrigatório. Há, pois, em
toda regra um juízo de valor, cuja estrutura mister é esclarecer (...)”7.

Tendo em vista que o mundo do homem é regido pelo livre arbítrio,
o que pressupõe sempre a possibilidade da violação da norma por ele
imposta e, se a norma ética enuncia algo que deve ser, significa que o
oposto pode ocorrer, ou seja, sua violação. Mas nem por isto deixa a
regra moral de ser considerada válida, determinando a responsabilidade
daquele que a violou.

Face todo o exposto, resta concluir que a norma ética estrutura-
se, pois, como um juízo de dever ser, estabelecendo não apenas uma
direção a ser seguida, mas também a medida da conduta considerada
lícita ou ilícita. Como se apresenta na forma de um dever ser, estabelece
ainda o caminho a ser traçado quando de sua violação.

����+�;���������������������;�������2����

O cientista, para explicar qualquer fenômeno, necessita elaborar
juízos de realidade. Mas o que vêm a ser juízos e, ainda, juízos de
realidade? Por juízo entende-se o ato mental pelo qual atribui-se, com
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7 Ibid., p. 34.
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caráter de necessidade, certa qualidade a um ser, a um ente8. Os juízos
de realidade, explicativos do ser de acordo com o que este se mostra
fenomenicamente, culminam na elaboração de leis, tomado este termo
em sentido restrito, com exclusão das leis culturais9.

O juízo de realidade ou de fato pode ser expresso da seguinte
forma: “S” é “P”, ou seja, o sujeito (S) liga-se ao predicado (P),
atribuindo-se uma qualidade ao sujeito. O fato liga-se à lei no plano do
ser. No entanto, basta que ocorra um único fato no sentido contrário
para que a teoria não mais prospere. Pode-se dizer, ainda, não existir a
possibilidade de sanção no plano das leis físicas.

O juízo de valor, por sua vez, pode ser expresso nos seguintes termos:
“S” deve ser “P”, podendo-se observar que a distinção deste em relação
ao primeiro ocorre na forma de vinculação entre o sujeito e o predicado.

Quando se estuda o mundo da natureza, tais quais as ciências
exatas, percebe-se que o resultado se consubstancia, sempre, em juízos
de realidade, objetivando atingir leis, mas não determinando que alguma
coisa seja feita como conseqüência da verdade enunciada.

Já o mesmo não pode ser dito em relação aos juízos de valor. Em
relação às normas éticas, quando ocorre a contradição dos fatos, não dá
ensejo à anulação da validez dos preceitos. O que ocorre é exatamente o
contrário, uma vez ocorrendo a violação da norma ética, dá-se a
responsabilidade e a sanção.

Mas, não obstante as ciências culturais elaborarem juízos de valor
após terem contato com a realidade, algumas ciências culturais como o
Direito e a Moral se diferenciam das demais, como por exemplo, as
ciências sociológicas. Em que aquelas diferem destas? De acordo com
Miguel Reale, o que ocorre é que as primeiras, ao elaborarem juízos de
valor, atingem uma posição de normatividade, que é necessária para
todas as ciências culturais, como por exemplo, a Sociologia, que é uma
ciência puramente compreensiva ou explicativo-compreensiva; as
segundas, como por exemplo o Direito, são compreensivo-normativas10.
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8 Miguel Reale, lições preliminares de direito, p. 34.
9 Idem., Filosofia do direito, p. 248.
10 Miguel Reale, Filosofia do direito, p. 252.
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A norma jurídica, desta forma, tem o fato como sua condição,
mas não como razão de sua existência. Torna-se necessária a interferência
de um outro elemento, o valor, para determinar a tomada de posição
estimativa do homem perante o fato.

Faz-se mister destacar, ainda, que constitui-se num grande
equívoco pensar que se pode transferir categorias lógicas de um campo
da ciência para outro. É o que alerta Miguel Reale, quando explica que
o direito tem sua dignidade, ou seja, suas categorias próprias de
pensamento. E acrescenta seu pensamento dizendo que “interpretar uma
lei não é explicar a lei, mas é compreendê-la. Não basta ter o espírito
lógico, procurando penetrar nas nuances, nos matizes dos textos legais,
porque, muitas vezes, esse trabalho de mera análise formal leva à
deturpação do Direito”11.

#� ����	�������������

O direito, partícipe do mundo da ética, está ligado à valores e cria
normas para definir os tipos de condutas desejáveis para os homens.
Assim, como norma ética, a norma jurídica exprime-se na forma de um
dever ser, o que pode acarretar com isto, a sua violação, em virtude de
ser o homem um ente livre, podendo, assim, agir de inúmeras formas.

É o que ensina Arnaldo Vasconcelos no que tange as diferenças
entre o mundo do ser, mundo da ciência natural, neutra e causal e o mundo
do dever ser, mundo da ciência social, ligada a valores e normativa, ao
afirmar que “a diferença entre o mundo do ser e o mundo do dever-ser é
marcante, tanto por seus fundamentos, como por suas conseqüências. O
mundo do dever-ser se caracteriza e se distingue, essencialmente, por ser
o reino da liberdade, contemplando o homem em suas imensas
potencialidades de ser que tende a superar-se a todo instante. O mundo do
ser é objeto do conhecimento, ao passo que o mundo do dever-ser é objeto
da ação. Como o homem é livre, o Direito não poderia exprimir-se senão
como um dever-ser, como uma possibilidade”12.
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11 Ibid., p. 255.
12 Arnaldo Vasconcelos, Teoria da norma jurídica, p. 12.
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Para o citado autor o Direito é, desse modo, uma ordem normativa
que disciplina condutas, impondo-se como princípio da vida social. O
direito decorre da natureza humana, e como tal, não obriga ninguém a
nada. O direito remete à consciência de cada um, uma vez que foi criado
pelo homem para resolver o problema do homem.

De acordo com o referido autor, “a norma define, dentre as
múltiplas possibilidades que se oferecem ao homem, os tipos de conduta
desejáveis, ao considerar sua relevância para a manutenção e progresso
da vida social. Apresenta-se, desse modo, como regra de fim e
instrumento de julgamento”13.

A norma jurídica afirma o que deve ser, e não o que é. E por
pertencer ao mundo ético, afirmando o que dever ser, está exposta ao
fato de ocorrer sua inobservância.

Mais uma vez busca-se socorro nas lições de Arnaldo Vasconcelos,
para demonstrar como a norma jurídica se expressa. Assim, diz o
mencionado autor, “ao passo que a norma moral se expressa através de
um juízo hipotético simples – “A” deve ser “B” -, a norma jurídica o faz
mediante um juízo hipotético disjuntivo, que é composto e complexo:
“Dado H, deve ser P, ou dado ñP, deve ser S”. Em termos concretos:
dada a situação de alguém (H), obrigado diante de um pretenso, na
qualidade de devedor, deve ser a prestação (P), isto é, o pagamento; ou,
dada a não-prestação (ñP), deve ser a sanção, a saber, a atuação do poder
institucionalizado com a função de realizar administrativamente ou
judicialmente o Direito violado”14.

#����������������������

Somente num estágio mais evoluído da cultura é que foi
reconhecida a distinção entre direito e moral. Alerta Paulo Dourado de
Gusmão que “os egípcios, os babilônicos, os chineses e os próprios gregos
não distinguiam o direito da moral e da religião”15.
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13 Ibid., p. 20.
14 Arnaldo Vasconcelos, Teoria da norma jurídica, p. 23.
15 Paulo Dourado de Gusmão, Introdução à ciência do direito, p. 54.
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No entanto, deve-se ao Iluminismo, notadamente a Thomasius,
cujas idéias foram desenvolvidas por Immanuel Kant, a distinção entre
direito e moral.

Ensina Nicola Abbagnano que foi Christiano Thomasius (1655-
1728) o primeiro a expressar com clareza e impor na filosofia jurídica a
distinção entre esfera jurídica e esfera moral, marcando assim a passagem
do teoria do Direito Natural à teoria do Direito fundado na moralidade16.

Distingue Thomasius três fontes do bem: a honestidade (honestum),
o decoro (decorum) e a justiça (justum). Para ele, a honestidade é o bem
mais alto e o seu oposto é a torpeza. A justiça opõe-se ao mal extremo,
que é a injustiça. E o decoro é um bem intermediário e por isso imperfeito,
sendo um mal imperfeito a falta de decoro.

Assim, a honestidade dirige as ações internas dos ignorantes; o
decoro, as ações externas que visam a angariar benevolência alheia; e a
justiça, as ações externas, para que não perturbem a paz ou a restituam
quando for perturbada.

E finalmente, conclui Thomasius afirmando que

infere-se que tudo o que o homem faz por obrigação interna e em
conformidade com as regras da honestidade e do decoro é regido
pela virtude em geral, e por isso o homem é dito virtuoso, e não
justo; ao passo que o que ele faz segundo as regras da justiça, ou
por obrigação externa, é regido pela justiça e faz que possa ser
chamado de justo17.

Para Thomasius, a esfera da moralidade é a esfera privada da
interioridade, sendo a esfera do direito a esfera da exterioridade e das
obrigações para com os outros.

Kant, por sua vez, considera o problema da distinção entre moral
e direito como problema preliminar de qualquer Filosofia do Direito.
Para ele, vários são os critérios diferenciadores, alguns explícitos, outros
implícitos, sendo a coercibilidade a nota específica do Direito. Assim,
considerou que os deveres morais são incoercíveis, e que os jurídicos
são coercíveis.
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16 Nicola Abbagnano, Dicionário de filosofia, p. 284.
17 Ibid., mesma página.
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Após Kant, surge no século XIX, o jusfilósofo Rudolf von Ihering,
para quem o direito sem coação é fogo que não queima, a chama que não
alumia.

Dessa forma, pode-se claramente perceber que dentre as inúmeras
definições entre direito e moral, tratam estas da questão da coercibilidade,
ou seja, afirma-se que o direito é coativo, sendo este o traço que o
distingue da moral.

Na verdade, inexistem dúvidas acerca da existência da coação no
mundo do direito. Mas torna-se necessário saber, se esta participa da
essência do direito ou, de outra forma, da sua existência.

Ao se proceder uma análise atenciosa sobre o tema, verifica-se
que a coação não faz parte da existência do direito, conforme afirmaram
os pensadores positivistas. A coação faz parte da existência do direito.
O direito, na verdade, nunca é, sempre está sendo. Por isto pertence ao
mundo dos seres axiológicos, ou seja, vale de acordo com o que deve
ser. Se assim não o fosse, todo ato que não fosse cumprido sem a utilização
da coação não seria direito.

A coação, desta forma, só participa do direito em última instância,
a saber, da sua existência. Mas nem todos os problemas do mundo do
direito se resolvem através da coação. Na verdade, somente uma parcela
mínima recorre ao Poder Judiciário para conseguir dirimir o conflito.

#����-����(����	���������������������

O direito e a moral constituem espécies do gênero norma ética,
sendo esta considerada a ciência normativa primordial.

O direito está dentro do mundo da ética, juntamente com a moral.
Somente os positivistas, numa tentativa suicida de extrair o direito da
ética, afirmaram que o direito encontra seu fundamento nele mesmo.

Assim, conforme pode-se perceber, muitas são as teorias sobre as
relações existentes entre o direito e a moral, e dentre estas está a teoria
do mínimo ético, exposta por Jeremias Bentham e desenvolvida, dentre
outros, pelo alemão Georg Jellinek.

De acordo com a referida teoria, o direito representa apenas um
mínimo de moral declarado obrigatório para que a sociedade possa
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sobreviver. Tendo em vista que o homem nasce livre, a liberdade é uma
idéia associada à natureza humana. Isto significa que tem liberdade para
acatar ou não as normas estabelecidas. Faz-se necessário então, como
forma de acatamento das obrigações morais, fortalecer certos preceitos
ou regras, tudo com o fito de preservar a paz social.

Para os defensores dessa teoria, o direito não é algo diverso da moral,
mas é parte desta, no entanto, possuidor de determinadas garantias que podem
ser executadas quando de sua não observância. Assim, pode-se dizer que
tudo o que é jurídico é moral, mas nem tudo que é moral é jurídico.

Rebatendo a teoria do mínimo ético, defende Miguel Reale a
posição de que não é exato dizer que tudo o que se passa no mundo
jurídico seja ditado por motivos de ordem moral18.

Lembra o autor comentado que existem atos juridicamente lícitos
que não o são do ponto de vista moral, pelo que pode-se afirmar que há
um campo da moral que não se confunde com o campo jurídico. Para
Reale, “o Direito, infelizmente, tutela muita coisa que não é moral.
Embora possa provocar nossa revolta, tal fato não pode ficar no
esquecimento. Muitas relações amorais ou imorais realizam-se à sombra
da lei, crescendo e se desenvolvendo sem meios de obstá-las. Existe,
porém, o desejo incoercível de que o Direito tutele só o “lícito moral”,
mas, por mais que os homens se esforcem nesse sentido, apesar de todas
as providências cabíveis, sempre permanece um resíduo de imoral
tutelado pelo Direito”19.

Giorgio Del Vecchio, por sua vez, além de enxergar uma nota
específica de coercibilidade no direito, vislumbrou a bilateralidade como
elemento que o distingue da moral. Assim, para o mencionado autor “o
direito enlaça-se com deveres, enquanto a moral só impõe deveres”20.

Sobre o tema, vale a pena transcrever o que é dito por Nicola
Abbagnano, em seu dicionário de filosofia: “a propósito das relações
entre direito e moral, cabe aqui reafirmar o que se disse a propósito do
direito, ou seja, que tais relações podem configurar-se de várias maneiras,

18 Miguel Reale, Lições preliminares do direito, p. 43.
19 Ibid., mesma página.
20 Giorgio Del Vecchio, Lições de filosofia do direito, p. 101.
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mas nunca se especificam como relações de heterogeneidade ou
independência recíprocas. A ética como técnica de conduta a primeira
vista parece mais ampla que o direito como técnica de coexistência, mas
se refletimos que toda espécie ou forma de conduta é uma forma ou
espécie de coexistência, ou vice-versa, logo veremos que a distinção
dos dois campos é apenas circunstancial, com vistas a delimitar problemas
particulares, grupos de problemas ou campos específicos de consideração
e estudo”21.

Na verdade, as relações entre direito e moral, bem como suas
diferenças podem ser vislumbradas no perfil de suas normas. Ambas
são espécies de norma ética, sendo que a norma moral enuncia uma
regra de vivência, enquanto a norma jurídica uma regra de convivência.
A norma moral se expressa mediante um juízo hipotético simples, ou
seja, A deve ser B. A norma jurídica, por sua vez, se expressa através de
um juízo hipotético disjuntivo, querendo dizer que dada a situação de
alguém (H), deve ser a prestação (P), ou dada a não prestação (ÑP),
deve ser a sanção (S). A sanção, quando de sua necessidade, constitui-se
num monopólio do Estado, só por ele podendo ser exercitada.

Desta forma, a norma jurídica é caracterizada pelas notas da
bilateralidade, porque vincula o devedor ao credor, e este último ao
primeiro; é disjuntiva posto que prevê situações diversas no momento
jurídico, podendo ocorrer ou não a prestação, e, por derradeiro, é
sancionadora tendo em vista que utiliza-se da sanção como meio hábil
de cumprimento da obrigação.

Conforme as lições de Arnaldo Vasconcelos, “bilateralidade,
disjunção e sanção, constituem, pois, as notas caracterizadoras e
discriminatórias da norma jurídica. Toda norma na qual apareçam em
conjunto será, induvidosamente, norma jurídica. Mais: nenhum desses
elementos, mesmo tomado de per si, integra, de modo indispensável, a
norma moral”22.

21 Nicola Abbagnanao, Dicionário de filosofia, p. 387.
22 Arnaldo Vasconcelos, Teoria da norma jurídica, p. 23.
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Muitas são as discussões nos últimos anos, acerca da importância
da Ética nos diversos campos das ciências, notadamente no que tange à
investigação geral sobre aquilo que é bom, tentando-se, de alguma forma,
facilitar a realização da pessoa humana.

O direito e a moral participam do mundo ético, e assim, guardam
as mais íntimas relações, uma vez que a ética é universal e tem pertinência
ao gênero humano.

No entanto, sendo o homem um ser livre, detentor que é da
liberdade possui dentro de si o desejo de experimentar as mais diversas
experiências, de criar e promover, posto que sua natureza é finita. Ao
procurar experimentar, se desenvolver, lutar por seus objetivos, alcançar
a felicidade, o homem tenta passar por cima de qualquer coisa que venha
a representar uma barreira para sua realização. E é ai que se encontram
os valores éticos, e por conseguinte, as regras morais e jurídicas.

Os valores éticos, desta forma, servem como medida para a
natureza humana. O homem, possuidor de valores, necessita de algo
para lhe barrar a conduta reprovável na procura da felicidade. Esta,
necessita e deve ser sempre procurada, almejada, mas mesmo para se
alcançar o contentamento, a ventura, faz-se imprescindível a existência
de limites.
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Resumo: O presente trabalho visa a proceder a um estudo acerca do direito ao
desenvolvimento, seu conceito, conteúdo, sujeito e objetos. Foram mencionados
seus princípios basilares, expressos na Declaração Universal e os documentos
internacionais que o mencionam. Também se ressaltou a atual concepção de
desenvolvimento, bem mais ampla do que as restritas a índices econômico-
monetários, a caracterização do direito ao desenvolvimento como um direito de
terceira dimensão e as perspectivas de efetivação do mesmo frente à realidade
contemporânea.
Palavras-chave: Direitos humanos – Direito econômico – Direitos econômicos,
sociais e culturais – Desenvolvimento – Direito ao desenvolvimento.
Sumário: 1. Introdução – 2. A terceira dimensão dos direitos humanos –
3. Conceito de direito ao desenvolvimento e a sua caracterização como um direito
humano – 4. Conteúdo, sujeito e objetos do direito ao desenvolvimento –
5. Perspectivas de efetivação.
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O direito ao desenvolvimento é, em comparação com os outros
direitos humanos, relativamente recente. Suas primeiras disposições
explícitas surgiram nas décadas seguintes à 2ª Guerra Mundial, num
momento de profundas transformações políticas e sociais de âmbito
internacional. Poucos são os instrumentos internacionais que o menciona,
refletindo nas escassas publicações e estudos sobre o mesmo. Mas
independentemente destes fatos o direito ao desenvolvimento possui
grande importância no campo dos direitos humanos e este pequeno texto
tem por fim contribuir para os estudos acerca do mesmo.

Não podemos afirmar que a Declaração Universal dos Direitos
Humanos menciona de maneira explícita algum conceito de
desenvolvimento (muito menos de um direito ao desenvolvimento). O

1 Estudante de graduação do curso de Direito da Universidade Federal do Ceará – Integrante do
Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará – CEDECA-CE – e-mail:
danielufc@hotmail.com
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próprio termo “desenvolvimento” aparece em poucas ocasiões (como
no seu artigo 22, onde cita a legitimidade de toda pessoa para exigir a
satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à
sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade).

Embora em nenhum momento se expresse claramente acerca do
direito ao desenvolvimento, a Declaração Universal proclamou a
existência de direitos-chave que o caracterizariam posteriormente2, como
o direito à vida, à liberdade, e à segurança da pessoa humana (art. 3º),
assim como em seu Preâmbulo proclamando o desenvolvimento da
personalidade humana no marco dos direitos humanos.

Desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 que
os direitos humanos tem evoluído, num processo cumulativo e de
complementaridade, tanto em seus âmbitos de aplicação quanto de suas
conceituações. Hoje já se avançou bastante nessa discussão, numa divisão
cronológica dos direitos fundamentais em “gerações de direitos”, ou,
segundo BONAVIDES, “dimensões de direitos”3, expressão que
utilizaremos neste trabalho.

���'����
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A partir da segunda metade do século XX, mais precisamente em
torno da década de 60, uma serie de acontecimentos no âmbito
internacional contribuíram para uma pequena revolução nas concepções
clássicas acerca dos direitos humanos: o processo de descolonização e
independência das colônias européias na África4, o crescimento da divida
externa dos países do terceiro mundo, a polarização do mundo entre os
aliados a antiga União Soviética e os Estados Unidos, o declínio e
agravamento das condições de vida da maior parte da população do globo
são algumas das características que emolduraram a criação dos
primórdios da concepção de uma nova corrente de direitos humanos.

2 TAMARA, Joaquin. Desde los Derechos Humanos hasta el derecho al desarrollo en el sistema
de Naciones Unidas. ¿Existe um verdadero derecho al Desarrollo Humano?. Disponível em:
<http://www.iigov.org/dhial/?p=16_04>. Visitado em 01/05/03.

3 BONAVIDES, Paulo. Direito Constitucional. 11ª edição. São Paulo: Malheiros, 2001. Pág. 525.
4 Neste momento de particular efervescência política tais Estados reclamaram reparações e

compensações internacionais às suas antigas metrópoles. Tal conjuntura foi favoravelmente
propícia à formação das primeiras concepções acerca do direito ao desenvolvimento, como
abordaremos mais à frente neste estudo.
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Esta nova dimensão dos direitos humanos não está ligada
diretamente ao indivíduo, na esteira das liberdades clássicas (direitos
fundamentais de primeira dimensão), mas sim a grupos indeterminados,
muitas vezes representando todo um povo ou nação – em outras palavras
são os direitos cujo titular é representado pela coletividade. Segundo
FERRAZ os direitos de terceira dimensão “em princípio se desprendem
da figura do homem-indivíduo como seu titular, destinando-se a proteção
de grupos humanos (família, povo, nação), e caracterizando-se,
conseqüentemente, como direitos de titularidade coletiva ou difusa.”5

Por um ângulo internacional, RENSBURG resume o surgimento desses
direitos como um processo de transformação de um direito internacional
de um direito de coexistência para um direito de cooperação6.

Com base nessas preleções iniciais podemos caracterizar entre
alguns dos bens jurídicos defendidos pelos direitos de terceira dimensão:
o desenvolvimento, a paz, a comunicação, o meio ambiente sustentável,
a assistência humanitária e o patrimônio comum da humanidade.
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Antes de nos adentrarmos no conceito de direito ao
desenvolvimento, acreditamos que faz-se necessário identificarmos um
conceito de desenvolvimento que melhor expresse aquele defendido na
Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento e nos outros documentos
afins. Há de se compreender que a idéia de desenvolvimento por nós a
ser indicada não pode ser concebida como sinônimo de mero crescimento
econômico, mas sim de uma idéia mais avançada de progressos
econômicos na mesma proporção dos avanços sociais e políticos, com
um fim último de justiça, realizada de maneira harmônica e equilibrada
entre seus diferentes componentes7. Em outras palavras, as finalidades

5 FERRAZ, Fernando. Direitos e garantias individuais: a evolução dos direitos pode ser
apresentada satisfatoriamente pelo sistema de “gerações” de direitos? In: Revista Diálogo
Jurídico. Fortaleza: Faculdade Farias Brito, 2002. Pág. 98.

6 RENSBURG, Tia Janse van. The Right to Development as an Emerging Human Right: a
South African Perspective. Disponível em: <www.kas.org.za/Publications/SeminarReports/
Constitution%20and%20Law%20ii/JANSE.pdf >. Visitado em: 11/05/03.

7 ESPIELL, Hector Gros. El derecho a la paz y el desarrollo. Disponível em: <http://
www.opanal.org/Articles/cancun/can-Gros.htm>. Visitado em 20/04/03.
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do real desenvolvimento devem ir além do mero crescimento de valores
numéricos como o PIB, renda per capita ou índices da balança comercial,
mas sim um avanço social, cultural, político e ambiental dos indivíduos,
tomados tanto como pessoa quanto nações.

Concordamos com as palavras de DELGADO8 que identifica o
conceito de desenvolvimento como aquele elaborado pelo Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)9, incorporando a “visão
de que o desenvolvimento deveria reconhecer outros indicadores alem do
Produto Interno Bruto (PIB), padrões comparativos a serem homogeneizados
em nível mundial, qualidade de vida, de esperança de vida, de saúde, de
educação, de sustentabilidade ambiental, de direitos humanos, etc.”10

Com essa visão acerca do desenvolvimento consolidada,
seguiremos discorrendo sobre o direito ao desenvolvimento.

As primeiras construções doutrinárias acerca do direito ao
desenvolvimento surgiram nos países africanos nos anos seguintes à
Segunda Guerra. Os processos de independência e descolonização das
colônias européias na região acabaram por criar um campo favorável as
discussões acerca do desenvolvimento e sua conseqüente concepção
como um direito humano (como já citado na nota n° 3). Mais precisamente
a expressão “direito ao desenvolvimento” foi inicialmente desenvolvida
pelo jusfilósofo senegalês Etiene Keba M’Baye, citada pela primeira
vez pelo mesmo em 1972, em conferência inaugural sobre o direito ao
desenvolvimento no âmbito internacional proferida no Instituto
Internacional de Direitos do Homem de Estrasburgo.

8 DELGADO, Daniel Garcia. Em busca dos obstáculos do desenvolvimento. In: Desenvolvimento
e Direitos Humanos: Diálogos no Fórum Social Mundial. São Paulo: ABONG, 2002. Pág. 54.

9 O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento elabora anualmente “Relatórios de
Desenvolvimento Humano” onde se observam os indicadores da situação do desenvolvimento
de cada país e se analisam os mais variados índices nacionais (analfabetismo, expectativa de
vida, desemprego, taxa de fertilidade, mortalidade infantil, gastos com saúde, prioridades em
gastos orçamentários, etc). O site do referido Relatório é <http://hdr.undp.org/reports/global/
2002/em>.

10 DELGADO, Daniel Garcia. ob. cit. pág. 55. Numa interessante análise o autor afirma em seu
trabalho que caso esta concepção de desenvolvimento for tomada como norte “efetivamente,
nesses 15 anos, na maioria dos países da América Latina, não houve desenvolvimento” (ob.
cit. pág. 55).
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Em 1978 houve a apresentação do primeiro relatório onde
formalmente houve referência explícita ao direito ao desenvolvimento11 por
parte do Secretário Geral das Nações Unidas à Comissão de Direitos
Humanos. Neste documento o direito ao desenvolvimento era caracterizado
tendo como base cinco subprincípios (que nortearão a criação dos ideais da
Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento oito anos depois): a
solidariedade internacional; a promoção do desenvolvimento econômico e
social com respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais; a justiça
social internacional e a repartição eqüitativa das riquezas; a independência
econômica dos países (princípio da autodeterminação econômica dos povos);
a manutenção da paz e da segurança mundial e, finalmente, o dever moral
de reparação dos países ricos aos países subdesenvolvidos.

A Carta Africana dos Direitos dos Homens e dos Povos, de 1981,
ratificando a vanguarda africana das doutrinas acerca do direito ao
desenvolvimento, já afirmava em seu artigo 22 que: “1. Todos os povos têm
o direito ao seu desenvolvimento econômico, social e cultural no
desenvolvimento estrito de sua liberdade de sua identidade, e a desfrutar
igualmente do patrimônio comum da humanidade. 2. Os Estados têm o dever,
separadamente ou em cooperação, de assegurar o exercício do direito ao
desenvolvimento.”

Na esteira do clamor internacional a Assembléia Geral das Nações
Unidas em 1986 proclamou uma declaração especifica sobre o direito ao
desenvolvimento12. Considerado o mais importante documento internacional
referente a este direito, a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento
possui 10 artigos onde consubstanciou-se os sujeitos, fundamentos jurídicos,
objetos e conteúdo do referido direito, reconhecendo o caráter
multidimensional da noção de desenvolvimento (como analisamos
anteriormente) e a responsabilidade dos Estados para com as condições
necessárias ao gozo deste direito.

11 Doc. E/CN. 4/1334 de 11/12/78: “As dimensões internacionais do direito ao desenvolvimento
como direito humano em relação com outros direitos humanos baseados na cooperação
internacional, incluindo o direito à paz, tendo em conta as exigências da nova ordem econômica
internacional e as necessidades humanas fundamentais.” Também cabe citarmos como um dos
primeiros documentos internacionais a citar expressamente tal direito a Resolução n° 4 (XXXV)
de 04/03/79 da Assembléia Geral da ONU a qual recomendou que o Conselho Econômico e
Social deveria convidar o Secretário Geral a proceder a um estudo mais aprofundado das
dimensões regionais e internacionais do direito ao desenvolvimento, dando enfoque aos
obstáculos encontrados pelos países subdesenvolvidos nos seus esforços para assegurar o gozo
daquele direito.

12 Resolução nº 4/128 da Organização das Nações Unidas, de 4 de dezembro de 1986.
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Este documento da mesma maneira trouxe aos olhos das nações as
primeiras divergências acerca da existência e efetividade do direito ao
desenvolvimento: apesar da Declaração obter o voto favorável de 146
Estados, houve o voto contrário dos Estados Unidos e a abstenção de oito
países (Dinamarca, Republica Federal da Alemanha, Reino Unido, Finlândia,
Islândia, Suécia, Japão e Israel – todos países desenvolvidos, ressaltamos)
em sua votação na Assembléia Geral.

Desde o Documento de 78 até a Declaração de 86 tem sido
constantemente desenvolvidas novas definições e marcos acerca do
desenvolvimento. Na Conferência das Nações Unidas sobre Meio-Ambiente
e Desenvolvimento, realizada em 1992 no Rio de Janeiro (Eco-92), discutiu-
se a necessidade do desenvolvimento realizar-se de modo a satisfazer
eqüitativamente as necessidades ambientais e das gerações presentes e
futuras, como expresso em seu princípio nº 3. Em outras palavras, expressa-
se internacionalmente a concepção de desenvolvimento também como aquele
sustentável ambientalmente.

A Conferência Mundial de Direitos Humanos realizada em Viena,
em junho de 1993, foi um importante passo na consolidação do direito ao
desenvolvimento no ordenamento internacional. Tanto em seus debates
preparatórios como na conferência final o desenvolvimento ocupou um lugar
preeminente13. Podemos destacar na Declaração da referida Conferência a
necessidade de reforço mútuo e interdependência da democracia,
desenvolvimento e direitos humanos (artigo 8º) e a expressa menção ao
direito ao desenvolvimento no artigo 10, que aqui transcreveremos: “A
Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma o direito ao
desenvolvimento, conforme estabelecido na Declaração sobre o Direito ao
Desenvolvimento, como um direito universal e inalienável e parte integrante
dos direitos humanos fundamentais. (...)” Não tão somente repetindo os
princípios da Declaração de 86, a Declaração de Viena avançou e propugnou
que a falta de desenvolvimento não poderá de modo algum ser invocada
como justificativa para se limitarem os direitos humanos internacionalmente
assim reconhecidos, numa preocupação em coibir as falhas concernentes a
implementação dos direitos humanos pelos países subdesenvolvidos.14

13 ISA, Felipe Gómez. El derecho al desarrollo como derecho humano. Disponível em
<www.uasb.edu.ec/padh/centro/pdfs3/ felipe%20gomez%20iza.pdf >. Visitado em: 20/04/03.

14 DELGADO, Ana Paula Teixeira. O Direito ao Desenvolvimento na Perspectiva da
Globalização: Paradoxos e Desafios. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. Pág. 101.
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Após Viena ocorreram outras conferências, encontros, comissões
e declarações onde se discutiu-se o direito ao desenvolvimento. Podemos
citar a Conferencia sobre População e Desenvolvimento (Cairo, 1994),
a Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social (Copenhague, 1995)
e a Comissão Bruntland (1987).

A partir do conceito de que o direito ao desenvolvimento e um
“direito humano inalienável em virtude do qual toda pessoa e todos os
povos estão habilitados a participar do desenvolvimento econômico,
social, cultural e político, a ele contribuir e dele desfrutar, no qual todos
os direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente
realizados.”15 buscaremos a partir de agora desenvolvê-lo e extrair, junto
com os outros dispositivos legais, seu conteúdo, sujeito e objetos.
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece
basicamente duas categorias de direitos e liberdades: os direitos civis e
políticos definidos como; os direitos econômicos, sociais e culturais.
TAMARA Por sua vez estas duas categorias são parte do direito ao
desenvolvimento, ou numa analise posterior, tendo como conteúdo uma
síntese geral dos direitos humanos, tendo em vista que as bases sobre as
quais o direito ao desenvolvimento se sustenta como uma referencia aos
processos sociais, culturais e políticos, vinculando-os ao bem-estar da
população, a sua participação no processo de desenvolvimento e a
distribuição de seus benefícios16.

O processo de desenvolvimento, propugnado pela ordem
internacional como um direito humano, pode ser afirmado como o
processo de realização das potencialidades da pessoa humana, em
harmonia com a comunidade; com os indivíduos tomados como sujeitos,
não como objetos do processo de desenvolvimento. Processo este que
busca a plena satisfação das necessidades materiais e não materiais,
respeitando os direitos humanos (especialmente aos princípios da
igualdade e não discriminação), asseguração da participação dos
indivíduos no processo de desenvolvimento.

15 Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento. Art. 1º.
16 TAMARA, Joaquin. ob. cit.
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O conteúdo do direito ao desenvolvimento e deveras complexo e
relativo. Podemos citar aqui, resumidamente, algumas outras dimensões
do direito ao desenvolvimento:

a) Possibilidade de a pessoa eleger e participar livremente de seu
sistema econômico, social e cultural sem interferências externas ou
restrições de qualquer natureza, e determinar, com igual liberdade, seu
próprio modelo de desenvolvimento, como realização do principio da
autodeterminação dos povos.

b) Fortalecimento das instituições democráticas e da participação
popular no sistema econômico e social, em todas as esferas, como
preconizadas nos arts. 3º e 8º da Declaração. Objetivando dessa feita a
transparência, a descentralização dos processos decisórios e o acesso
público às informações dos órgãos de seu Estado17.

c) A preocupação com o desenvolvimento sustentável, por meio
de uma coordenação sistemática de políticas sociais e ambientais.

d) Obrigação de toda comunidade internacional (principalmente
dos países desenvolvidos em relação com aqueles em processo de
desenvolvimento) em cooperar (financeiramente ou por outros meios,
como auxílios técnicos e alivio dos encargos das divida externa) para
tornar bem sucedido o processo de desenvolvimento, em conjunto com
políticas apropriadas e medidas adotadas por agentes nacionais18.

O processo de desenvolvimento, da mesma feita, busca o alcance de
autodeterminação e emancipação individual e coletiva como parte integral
deste processo, tendo como norte os valores da dignidade humana, autonomia,
participação (democracia) e autodeterminação. Dessa forma é impossível
desvencilhar o direito ao desenvolvimento de outros direitos fundamentais,
onde a ausência destes constituiriam empecilhos à realização plena deste
direito.Os direitos à alimentação, à saúde, à educação, ao trabalho, à moradia
e aos serviços sociais são alguns que podemos citar. As palavras de DELGADO
resumem esta idéia afirmando que “visto que com as melhorias das condições
de vida, a pessoa humana terá maiores possibilidades de se situar de fato
como sujeito central do desenvolvimento.”19

17 DELGADO, Ana Paula Teixeira. ob. cit., pág. 95.
18 SENGUPTA, Arjun. O direito ao desenvolvimento como um direito humano. Disponível em

<www.psdb.org.br/partido/itv/revista/revista_02/p7292_o_direito.pdf>. Visitado em: 15/04/03.
19 DELGADO, Ana Paula Teixeira. ob. cit., pág. 102.
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Quanto aos sujeitos do direito ao desenvolvimento, possuidores
da titularidade do direito (sujeitos ativos), podemos afirmar que há uma
dupla vertente de titularidade: o desenvolvimento é uma prerrogativa
tanto de nações quanto de indivíduos dentro destas, no sentido de que o
direito de um Estado ou nação desenvolver-se é uma condição necessária
à conquista dos direitos e a realização do desenvolvimento de
indivíduos20. Mas “A pessoa humana e o sujeito central do
desenvolvimento e deveria ser participante ativo e beneficiário do direito
ao desenvolvimento”, assim se expressa o art. 2.1. da Declaração.

Por sua vez aqueles a quem são impostas as obrigações de
efetivação e promoção do direito (sujeitos passivos) podem ser limitados
aos Estados (tanto os países desenvolvidos como aqueles em
desenvolvimento) e a comunidade internacional, assim considerada como
os Estados reunidos na obrigação de cooperar para tornar um sucesso o
processo de desenvolvimento, em conjunto com as iniciativas nacionais
(cooperação internacional).

Essa titularidade ativa compartilhada entre os indivíduos e os
Estados à primeira vista pode parecer estranha. Como poderia o direito
ao desenvolvimento ser um direito individual e coletivo
simultaneamente? Para nós é um falso dilema, pois o desenvolvimento
é um processo de emponderamento das pessoas, como indivíduos, na
medida que agem coletivamente a fim de conquistarem e manterem seus
direitos21. Dessa feita, concordamos com o posicionamento de ESPIELL
ao concluir que “Solo en la consideración simultanea del Derecho al
Desarrollo como derecho colectivo y como derecho individual, la idea
del desarrollo adquiere su verdadero sentido.”22

20 SENGUPTA, Arjun. ob. cit.
21 RENSBURG, Tia Janse van. The Right to Development as an Emerging Human Right: a

South African Perspective. Disponível em: <www.kas.org.za/Publications/SeminarReports/
Constitution%20and%20Law%20ii/JANSE.pdf >. Visitado em: 11/05/03.

22 ESPIELL, Hector Gros. ob. cit. Posição semelhante é defendida por Tia Janse van Rensburg,
ob. cit.
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O estabelecimento das condições necessárias ao desenvolvimento
pode assim ser resumido em “eleições regulares, combate à corrupção,
abertura à participação popular, respeito às liberdades fundamentais e a
existência de um sistema legal apropriado e respeitável, que não
comungue com as injustiças políticas, civis, sociais e econômicas. Nesse
sentido a busca do direito ao desenvolvimento representa a síntese total
do respeito aos direitos humanos.”23

,��5�����
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A construção do direito ao desenvolvimento, na esteira dos demais
direitos econômicos, sociais e culturais, não tem sido de forma pacífica.
As resistências dos países desenvolvidos para com a declaração,
efetivação e aplicabilidade dos direitos econômicos, sociais e culturais
é histórica. Para nós é claro que a efetivação plena do direito ao
desenvolvimento somente poderá ocorrer a partir dos princípios da
indivisibilidade e inter-relação dos direitos humanos, tanto civis,
políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. Defendemos tal
metodologia tendo como norte os termos da Declaração de Viena: “Todos
os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-
relacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos humanos
globalmente de forma justa e eqüitativa, em pé de igualdade e com a
mesma ênfase. As particularidades nacionais e regionais devem ser
levadas em consideração, assim como os diversos contextos históricos,
culturais e religiosos, mas é dever dos Estados promover e proteger todos
os direitos humanos e liberdades fundamentais, independentemente de
seus sistemas políticos, econômicos e culturais.”24

Apesar da Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento ser
desprovida de obrigatoriedade jurídica em relação aos Estados por possuir
a mesma um status de “declaração”25 cabe aqui salientarmos a ratificação

23 LIMA JÚNIOR, Jayme Benvenuto. Direito ao desenvolvimento. Disponível em: <http://
www.gajob.org.br/opiniao0010.htm>. Visitado em: 15/04/03.

24 Artigo 5º da Declaração e Programa de Ação da Conferência Mundial de Direitos Humanos de
1993 (Conferência de Viena), transmitida à Assembléia Geral da ONU pelo doc. A/CONF n°
157/24 de 25 de junho de 1993.

25 LIMA JÚNIOR, Jayme Benvenuto. Manual de Direitos Humanos Internacionais. São Paulo:
Loyola, 2002. Pág. 43.

��
��	���
��	���"����



�������� 	
�����

���

dos princípios da Declaração em documentos internacionais de caráter
convencional posteriores à mesma, como a Declaração e Programa de
Ação da Conferência Mundial de Direitos Humanos de 199326

(Conferência de Viena) e outros já mencionados anteriormente (item 3).
Conveniente opinião nos é dada pelo Ex-Secretário Geral da ONU, Kurt
Waldheim (titular do cargo em 1979), onde afirma que “a análise das
normas jurídicas realizada pone de relieve (?) a existência de um
importantíssimo conjunto de princípios baseados na Carta das Nações
Unidas e a Carta Internacional dos Direitos Humanos, e reforçados por
diversos Convênios, Declarações e resoluções, que demonstram a
existência de um direito humano ao desenvolvimento”.27

Implícito na Declaração de 1948, explicitado em 1978 e 1986 e
ratificado em 1993, o direito ao desenvolvimento hoje é pleno gerador
de deveres e obrigações determinadas internacionalmente a todos os
Estados e à comunidade internacional.

Dessa feita podemos concluir que propugnar pela existência de
um direito ao desenvolvimento remete-nos a uma peculiar definição de
desenvolvimento que se encontra bem alem dos dados meramente
econômicos e facilmente identificáveis. A contrario sensu, a definição
de desenvolvimento que identificamos é resumida no Preâmbulo da
Declaração do Direito ao Desenvolvimento, onde se afirma a defesa de
um desenvolvimento que envolva o respeito a todos os direitos humanos e
que “(...) o desenvolvimento é um processo econômico, social, cultural e
político abrangente, que visa ao constante incremento do bem-estar de
toda a população e de todos os indivíduos com base em sua participação
ativa, livre e significativa no desenvolvimento e na distribuição justa dos
benefícios daí resultantes.”28

26 Transmitida à Assembléia Geral da ONU pelo Doc. A/CONF n° 157/24 de 25 de junho de
1993. Tal Declaração foi aprovada na forma de um tratado internacional, gerando plenas
obrigações jurídicas aos países signatários para com suas disposições.

27 Doc. E/CN. 4/1334 de 11/12/78, já citado anteriormente (nota 9).
28 Preâmbulo da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento. Jayme Benvenuto Lima Jr.

(Manual de Direitos Humanos Internacionais, ob. cit.) chega inclusive a afirmar que “A
Declaração conta com a mais clara definição para o princípio da indivisibilidade dos direitos
humanos contida num instrumento internacional.” (ob. cit., pág. 43).
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Tendo como ponto de partida esta abrangente definição de
desenvolvimento temos afirmado que a existência de um direito humano
ao desenvolvimento significa, entre outras afirmações, ratificar a
responsabilidade dos países no sentido de assumir a obrigação de promovê-
lo, assegurá-lo e protegê-lo “de forma a tomar medidas econômicas e sociais
capazes de oferecer igualdade de oportunidades para todos em acesso aos
recursos básicos, educação, serviços de saúde, alimentação, habitação,
emprego e distribuição eqüitativa de renda”29, cujo objetivo último seria a
promoção e efetivação do conjunto dos direitos humanos, tanto no âmbito
nacional quanto internacional30.

Mas tão somente afirmar a necessidade e a importância de seus
princípios não são condições suficientes para sua aplicabilidade.
Concordamos com a posição de FERRAZ quando afirma que parte
significativa dos direitos de terceira geração ainda não encontrou
reconhecimento no ordenamento jurídico pátrio (ao contrário do âmbito
internacional, onde se expressam em grande número de tratados e outros
documentos).31

Constratando com sua importância e reconhecimento por inúmeros
dispositivos internacionais, o direito ao desenvolvimento ainda tem sido
pouco discutido e estudado em nosso país. Diante desse fato surge a
necessidade de estudos mais aprofundados sobre os princípios e garantias
do direito ao desenvolvimento, como princípio norteador da aplicação e
garantia dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais e da
integração destes com os direitos civis e políticos. O direito ao
desenvolvimento traz à discussão questões sobre as quais o mundo tem
estado profundamente divido, como as relacionadas às idéias de justiça,
igualdade, inclusão social, prioridades da política internacional e
responsabilidades dos países do primeiro mundo para com as nações
menos desenvolvidas. Tornar concreto o direito ao desenvolvimento,
obtendo o seu reconhecimento pelos Estados e aperfeiçoando a sua
apropriação pelos indivíduos, é sem dúvida um dos principais desafios
que estão sendo postos aos defensores dos direitos humanos no início
deste século.

29 DELGADO, Ana Paula Teixeira. ob. cit. Pág. 93.
30 ISA, Felipe Gómez. ob. cit.
31 FERRAZ, Fernando. ob. cit., pág. 99.

��
��	���
��	���"����



�������� 	
�����

���

-�����	
����.������/��
��

BONAVIDES, Paulo. Direito Constitucional. 11 ed. São Paulo: Malheiros, 2001.

DELGADO, Ana Paula Teixeira. O Direito ao Desenvolvimento na Perspectiva
da Globalização: Paradoxos e Desafios. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

DELGADO, Daniel Garcia. Em busca dos obstáculos do desenvolvimento. In:
Desenvolvimento e Direitos Humanos: Diálogos no Fórum Social Mundial. São
Paulo: ABONG, 2002.

ESPIELL, Hector Gros. El derecho a la paz y el desarrollo. Disponível em:
<http://www.opanal.org/Articles/cancun/can-Gros.htm>. Visitado em 20/04/03.

FERRAZ, Fernando. Direitos e garantias individuais: a evolução dos direitos
pode ser apresentada satisfatoriamente pelo sistema de “gerações” de direitos?.
In: Revista Dialogo Jurídico ano I, n° 1. Fortaleza: Faculdade Farias Brito,
2002.

ISA, Felipe Gómez. El derecho al desarrollo como derecho humano. Disponível
em: <www.uasb.edu.ec/padh/centro/pdfs3/ felipe%20gomez%20iza.pdf >.
Visitado em: 20/04/03.

LIMA JÚNIOR., Jayme Benvenuto (org.). Manual de Direitos Humanos
Internacionais. São Paulo: Loyola, 2002.

LIMA JÚNIOR, Jayme Benvenuto. Direito ao desenvolvimento. Disponível
em: <http://www.gajob.org.br/opiniao0010.htm>. Visitado em: 15/04/03.

RENSBURG, Tia Janse van. The Right to Development as an Emerging Human
Right: a South African Perspective. Disponível em: <www.kas.org.za/
Publications/SeminarReports/Constitution%20and%20Law%20ii/JANSE.pdf >.
Visitado em: 11/05/03.

SENGUPTA, Arjun. O direito ao desenvolvimento como um direito humano.
Disponível em <www.psdb.org.br/partido/itv/revista/revista_02/p7292_o_direito.pdf>.
Visitado em: 15/04/03.

TAMARA, Joaquin. Desde los Derechos Humanos hasta el derecho al desarrollo
en el sistema de Naciones Unidas. ¿Existe um verdadero derecho al Desarrollo
Humano?. Disponível em: <http://www.iigov.org/dhial/?p=16_04>. Visitado em
01/05/03.

�	
��
��	��	��������
�����	����	
��
��	������



���� �

	������
����������

 � � �� �

�



����� �����!'��������������=��0�����B�� ������

��
��
���	�����
���	�	����
��	�������

Em pouco mais de oito anos de existência no país, a Internet
definitivamente deixou de ser uma mera curiosidade tecnológica, para
tornar-se um verdadeiro instrumento e meio de trabalho, convívio, estudo,
e diversão. O seu futuro ainda se mostrará mais envolvente, mas mesmo
hoje, ainda pouco podemos prever, apenas apontar e apostar em tendências.

O que significa a Internet para o Direito hoje? A maior e mais
atualizada fonte de jurisprudência e legislação? A forma mais efetiva de
acompanhamento processual? A mais democrática biblioteca virtual de
doutrina? A mais completa das livrarias? A mais eficiente mídia jurídica?
O meio mais imediato e crescente de comunicação entre seus profissionais,
Judiciário e jurisdicionados? A eliminação do processo “escrito em papel”?

Tudo isso tem um quê de “museu do futuro”, na medida em que as
grandes inovações já tendem a nascer obsoletas e defasadas. O amanhã
para antecipar-se. Na área de humanidades, o Direito já detêm o maior
número de páginas web na Internet brasileira, somente ficando atrás das
áreas de informática em termos de campos acadêmicos de conhecimento.
Mesmo profissões jurídicas mais identificadas com a ortodoxia estrutural
e procedimental se vêem envolvidas com as transformações promovidas
pela crescente (mas, nem sempre uniforme) informatização da sociedade,
sendo a Internet o ícone e o paradigma maior desse processo.

Nesta seção da Revista Diálogo Jurídico da Faculdade Farias Brito,
construímos um pequeno compêndio com alguns dos endereços virtuais
mais importantes para o profissional jurídico. Dentre a vasta (e
constantemente atualizada) quantidade de sites jurídicos perdidos pelo
caos-quase-ordenado da grande Web, é importante navegar pelas águas

1 Master em Informática y Derecho pela Universidad Complutense de Madrid. Advogado Atuante
em Direito da Informática. Professor de Informática Jurídica. Coordenador do Laboratório de
Informática Jurídica – LABOJURIS-FFB

2 Master em Informática y Derecho pela Universidad Complutense de Madrid. Advogado Atuante
em Direito da Informática. Professor de Informática Jurídica.



�������� 	
�����

���

mais belas e férteis. Neste sentido, indicamos diversos endereços, bem
como procuramos fazer algumas explanações sobre as respectivas
características dos mesmos. Boa viagem.

⇒⇒⇒⇒⇒��5�������+��;��
��

Jus Navigandi – www.jus.com.br

Um dos maiores e mais completos portais jurídicos brasileiros da
atualidade. O site é uma verdadeira referência no setor, sendo inclusive
um dos pioneiros da Internet brasileira. Destaca-se não apenas pela grande
quantidade de doutrina disponibilizada, bem como pela qualidade de
seus textos e artigos, os quais abrangem as mais diversas áreas do
conhecimento jurídico. Entre outras, sobressaem-se também as áreas de
links, Informática e Direito, e uma vasta coleção de modelos de peças
processuais. E o melhor: seu conteúdo está disponível gratuitamente (ao
menos, até o momento).

Consultor jurídico – www.conjur.com.br

Sem perder tempo (ou precioso espaço na tela do seu computador),
esse site vai direto ao ponto: notícias jurídicas e doutrina. Destaca-se
não apenas pela quantidade de artigos e monografias disponibilizados,
mas também pela atualidade dos temas tratados, e pela rapidez em que
são acrescentadas novas matérias, garantindo um aumento sempre
crescente do seu conteúdo. É um dos campeões de audiência jurídica na
Internet, sendo reconhecido pela qualidade de seus colaboradores.

Âmbito Jurídico – www.ambitojuridico.com.br

Este é um portal jurídico em franco crescimento, com grande
quantidade de recursos e serviços. Promove seminários via Internet com
expedição de certificados, possui uma ótima área de links, revistas
eletrônicas com importantes juristas brasileiros. Ainda que parte do
conteúdo seja disponível apenas através de assinatura, grande parte do
seu conteúdo doutrinário é gratuito. É seguramente um dos mais
completos portais jurídicos do país.
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Universo Jurídico – www.uj.com.br

Este também é outra página que impressiona pela quantidade de
informações disponibilizadas ao usuário. Parte integrante do portal
Globo.com, contém modelos de petições, modelos de contratos,
jurisprudência atualizada, links diversos, notícias atualizadas,
informações sobre automatização do escritório, além de muita doutrina.

Infojus.gov.br – www.infojus.gov.br

“O portal do Poder Judiciário” é uma iniciativa governamental,
reunindo notícias, jurisprudência, modelos de peças processuais e
informações institucionais próprias do meio. Para quem quer realizar
pesquisas de jurisprudência, seu motor de busca vasculha diversos
tribunais de forma simultânea.

Direito Vivo – www.direitovivo.com.br

Uma recente página jurídica com diversos e bons serviços e
voltados ao profissional e estudante de Direito. Reúne um vasto catálogo
de links jurídicos nacionais e internacionais, artigos doutrinários, notícias,
fóruns de discussão etc. Ideal para navegantes-exploradores em busca
de novidades. Um dos seus únicos contratempos é a exigência de
cadastramento de e-mail.

Carta Maior – www.cartamaior.com.br

Assim como outros, este site concentra o seu foco na
disponibilização de doutrina. Embora certas áreas do mesmo sejam de
acesso restrito (leia-se: pago), a área de acesso livre contém vários bons
textos de juristas de expressão nacional. Contudo, no momento, a
quantidade de material disponibilizado ainda é pequena, se comparada
a outros portais.
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A pesquisa jurisprudencial feita pela Internet, na atualidade, é
extremamente confiável e possui diversas vantagens, notadamente a
gratuidade do serviço, bem como a atualização diária.

Superior Tribunal de Justiça – www.stj.gov.br

Supremo Tribunal Federal – www.stf.gov.br

Tribunal Superior do Trabalho – www.tst.gov.br
Tribunal Regional Federal da 5a Região – www.trf5.gov.br

⇒⇒⇒⇒⇒��J���������	��$	���	��

Ao pesquisar legislação pela Internet, é muito importante ater-se às
fontes oficiais, pois não raro, advogados têm sido prejudicados ao pesquisar
leis em sites de particulares, que por vezes não tem compromisso nem com
a exatidão, nem com a veracidade das informações disponibilizadas (as quais,
neste caso, vão desde legislação desatualizada até textos flagrantemente
adulterados). O melhor é evitar as páginas web “comerciais” e ater-se aos
sites governamentais, pois estes (além de mais seguros e atualizados), também
possuem mecanismos de busca cada vez mais eficientes, além de outros
serviços. Abaixo os dois mais importantes sites de legislação do país.

Senado Federal – www.senado.gov.br

Planalto – www.planalto.gov.br

⇒⇒⇒⇒⇒��'
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Já é possível fazer o acompanhamento do andamento de processos
via Internet. Embora ainda haja muito em que aperfeiçoar em sua busca
e conteúdo, sobretudo em termos de atualização e integralidade, a
perspectiva de completa disponibilização de autos processuais por meio
de interface web encontra-se cada vez mais próxima.

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – www.tj.ce.gov.br

Justiça Federal – Ceará – www.jfce.gov.br

TRT da 7ª Região – Ceará – www.trt7.gov.br

Tribunal Regional Federal da 5a Região – www.trf5.gov.br

Superior Tribunal de Justiça – www.stj.gov.br

Supremo Tribunal Federal – www.stf.gov.br
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As seguintes são publicações oficiais, feitas pela Internet. São,
em regra, atualizadas diariamente, e, inclusive, é possível obter-se outras
informações e serviços nos referidos sites. Infelizmente alguns destes
serviços seguem exigindo contraprestação monetária.

Diário Oficial da União – www.in.gov.br

Diário Oficial do Estado – CE – www2.sead.ce.gov.br

Diário da Justiça – CE – www.tj.ce.gov.br/sadj/

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ �8���������	L��	�������
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Abaixo indicamos páginas de algumas das principais editoras de
interesse para o profissional de Direito, onde o leitor poderá conhecer e
comparar previamente a bibliografia disponível através dos catálogos
disponíveis, que fornecem diversas informações sobre as obras,
permitindo ainda compras on-line com entrega via correio das mesmas.

Atlas – www.atlasnet.com.br

Consulex – www.consulex.com.br

Forense – www.forense.com.br

Juruá – www.jurua.com.br

Revista dos Tribunais – www.rt.com.br

Saraiva – www.livrariasaraiva.com.br

⇒⇒⇒⇒⇒��.�������
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Bibliografia Brasileira de Direito – Senado Federal

www.senado.gov.br/livrosdo.htm

(ou mais diretamente: http://recreio.senado.gov.br:4505/ALEPH/-/start/bbd)

Este serviço é de grande utilidade para pesquisadores, estudantes de
pós-graduação e professores de Direito em busca de bibliografia nesta “base
de dados” composta por referências de publicações jurídicas brasileiras.

Seleção de matérias jurídicas do Centro de Ciências Jurídicas da UFSC

http://buscalegis.ccj.ufsc.br
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Um excelente exemplo de como uma Faculdade de Direito pode
contribuir para a difusão digital do conhecimento. Alunos e professores de
Direito podem ali pesquisar, além de bibliografia, artigos doutrinários, e-
books jurídicos, apresentações de conteúdo jurídico em formato Powerpoint
etc.. Trata-se da principal experiência de biblioteca jurídica virtual do Brasil.

⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ �$	���	�
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O principal e mais acessado portal jurídico em todo o mundo
www.findlaw.com

Portal de Direito da União Européia
http://europa.eu.int/eur-lex

Uma das principais páginas mundiais de busca jurídica
www.hg.org

Portal internacional francês, com grande catálogo de links
 www.lawnetcenter.com

Antigo Derecho.org, principal portal em língua espanhola-castelhana
http://vlex.com

Outro portal espanhol, com conteúdo gratuito
www.porticolegal.com

Portal português para iniciantes em páginas lusitanas
www.verbojuridico.net

⇒⇒⇒⇒⇒�89�������������	M�����?������

Âmbito Jurídico – www.ambitojuridico.com.br

Jus Navigandi – www.jus.com.br/links/index.html

Direito Vivo – www.direitovivo.com.br
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1. Os trabalhos para publicação da Revista Diálogo Jurídico deverão
ser inéditos e sua publicação não deve estar pendente em outro local.

2. Os trabalhos deverão ser enviados em arquivos gravados em 02
disquetes de 3,5 polegadas, acompanhados de 2(duas) provas
impressas dos mesmos. Recomendamos a utilização do processador
de texto Microsoft Word 97. Pode-se no entanto, utilizar qualquer
processador de texto, desde que os arquivos sejam gravados no
formato RFT (Rich Text Format) que é um formato de leitura comum
a todos os processadores de texto.

3. Os trabalhos deverão ter entre 10 e 12 laudas. Os parágrafos devem
ser alinhados à esquerda. Não devem ser usados recuos,
deslocamentos, nem espaçamentos antes ou depois. Não se deve
utilizar o tabulador <TAB> para determinar os parágrafos: o próprio
<ENTER> já determina, automaticamente, a sua abertura. Como
fonte, usar o Times New Roman, corpo 12. Os parágrafos devem ter
entrelinha 1,5; as margens superior e inferior 2,5cm e laterais 3,0cm.
O tamanho do papel deve ser A4.

4. Os trabalhos deverão ser precedidos por uma folha onde se fará
constar: o título do trabalho, o nome do autor (ou autores), endereço,
telefone, faz e e-mail, situação acadêmica, títulos, instituições às
quais pertença e a principal atividade exercida.

5. As referências bibliográficas deverão ser feitas de acordo com a NBR
6023/89 (Norma Brasileira da Associação Brasileira de Normas
Técnicas-ABNT). Uma referência bibliográfica básica deve conter:
sobrenome do autor em letras maiúsculas; virgula; nome do autor em
letras minúsculas; ponto; editora (não usar a palavra editora); vírgula;
ano da publicação; ponto, como no exemplo a seguir:

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código
de Processo Civil comentado. 3. ed. São Paulo: RT, 1999.
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6. Os trabalhos deverão ser precedidos por um breve Resumo do mesmo
(10 linha no máximo) e de um Sumário, do qual deverão constar os
itens com até 3 dígitos, como no exemplo:

Sumário: 1. Introdução – 2. Responsabilidade civil ambiental:
legislação: 2.1 Normas clássicas; 2.2 Inovações: 2.2.1 Dano
ecológico; 2.2.2 Responsabilidade civil objetiva...

7. Deverão ser destacadas as palavras-chave (palavras ou expressões
que expressem as idéias centrais do texto), as quais possa facilitar
posterior pesquisa ao trabalho. Vide exemplo:

Palavras-chave: Criminologia – Criminalidade organizada –
Lavagem de dinheiro – Delinqüência econômica etc.

8. Todo destaque que se queira dar ao texto impresso deve ser feito
com o uso de itálico. Jamais deve ser usado o negrito ou a sublinha.
Citações de textos de outros autores deverão ser feitas entre aspas,
sem o uso de itálico.

9. Não serão devidos direitos autorais ou qualquer remuneração pela
publicação dos trabalhos em nossas revistas, em qualquer tipo de
mídia (papel, eletrônica etc.). O autor receberá gratuitamente cinco
exemplares da revista em cujo número seu trabalho tenha sido
publicado.

10. Os trabalhos que não se ativerem a estas normas serão devolvidos a
seus autores que poderão reenviá-los, desde que efetuadas as
modificações necessárias.

11. A seleção dos trabalhos para publicação é de competência do
Conselho Editorial da revista. Os trabalhos recebidos para seleção
não serão devolvidos.

Rua Castro Monte, 1364 (esquina com Júlio Abreu) – PABX: 486.9015 – FAX: 267.5169
e-mail: biblioteca@faculdadefb.com.br
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