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Resumo: O presente estudo objetiva examinar dispositivo do Código Tributário
Nacional que enuncia ser a lei aplicável ao fato pretérito, em qualquer caso,
quando seja expressamente interpretativa, esculpida a aplicação de penalidade
à infração dos dispositivos interpretados, passando por questionamentos de
direito intertemporal concernente à retroatividade das Elis, em cujo âmbito se
coloca a efetividade da garantia constitucional da irretroatividade, como
instrumento da segurança jurídica.
Sumário: 1. INTRODUÇÃO, 2. LEI EXPRESSAMENTE INTERPRETATIVA,
2.1. Disputa doutrinária, 2.2. Crítica à expressão lei interpretativa, 2.2.1. No âmbito
da Teoria Geral do Direito, 2.2.2. Em face do Código Tributário Nacional,
2.3. Reflexões sobre a lei interpretativa em matéria tributária, 2.4. A Constituição
Federal e o art. 106, inciso I, do CTN,  2.5. Lei que não inova, 2.6. Exemplo de lei
interpretativa, 2.7. Exclusão de penalidades, 2.8. Garantia constitucional da
irretroatividade.
Palavras-chave: Tributação – Constitucionalidade – Aplicabilidade da Lei
Tributária – Irretroatividade.
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Estabelece o Código Tributário Nacional que a lei aplica-se ao fato
pretérito, em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa,
excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos
interpretados.2

Essa norma suscita sérias questões para os operadores do Direito,
que vão desde a própria existência da denominada lei interpretativa até a
importante questão de direito intertemporal concernente à retroatividade
das leis, em cujo âmbito se coloca a efetividade da garantia constitucional
da irretroatividade, como instrumento da segurança jurídica.
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Vamos neste estudo enfrentar algumas das questões suscitadas pela
referida disposição de nosso Código Tributário, não porque tenhamos
encontrado a chave para resolvê-las, mas porque consideramos da maior
importância manter vivo o debate em torno delas, com a esperança de
que, desse debate, algum proveito resulte para a consolidação da doutrina
em torno do assunto. E, mais do que isto, porque com este estudo
esperamos contribuir para a defesa das garantias constitucionais, sem o
que elas jamais serão efetivas.

Realmente, as garantias constitucionais constituem conquistas que estão
a todo tempo sob a ameaça de destruição pelos detentores do poder, e cuja
subsistência e efetividade depende da atitude assumida por seus
beneficiários, os cidadãos, que precisam, em primeiro lugar, conhecê-las e
depois conhecer o como defendê-las.

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

A doutrina é controvertida a respeito do tema das leis interpretativas.
Alguns afirmam que não existe lei interpretativa, no sentido de lei que
não inova no mundo jurídico porque apenas esclarece o significado de lei
anterior.

Com o art. 106 inciso I do Código Tributário Nacional, o legislador
adotou uma posição intermediária que se pode ter como conciliadora das
correntes doutrinárias em choque. Admitiu a existência das leis
interpretativas e prescreveu a aplicação destas aos atos e fatos pretéritos,
excluindo a aplicação de penalidade pela infração dos dispositivos
interpretados. Isto quer dizer que em nenhuma hipótese poderá haver
penalidade em decorrência da aplicação de uma lei interpretativa a fatos
anteriores ao início de sua vigência.

��� �����������������������������	���
���
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Está longe de ser pacífica a possibilidade de lei interpretativa
que, só por ser interpretativa, possa retroagir. Os que se filiam às idéias
positivistas geralmente não a admitem. O notável Pontes de Miranda,
por exemplo, doutrina:
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Nas democracias, com o princípio da irretroatividade da lei, a interpretação
autêntica ou nova lei, ou não tem outro prestígio que o de seu valor
intrínseco, se o tem; é interpretação como qualquer outra, sem qualquer
pêso a mais que lhe possa vir da procedência: o corpo legislativo somente
pode, hoje, fazer lei para o futuro; não para trás, ainda que a pretexto de
interpretar lei feita.3

Eduardo Espínola e Eduardo Espínola Filho examinam a questão da
lei interpretativa perante o direito intertemporal, no direito de vários países,
e a final afirmam que em nosso direito positivo a lei interpretativa, ainda
que assim expressamente rotulada, não tem, só por ser interpretativa, a
virtude de retroagir em detrimento de situações jurídicas definitivamente
constituídas.

Refutam a tese de Serpa Lopes segundo a qual as leis interpretativas,
por sua própria natureza, têm efeitos retroativos. E argumentam,
invocando o art. 1º, § 4º, da Lei de Introdução ao Código Civil, que “se a
simples retificação, a mera correção da lei em vigor, feita com a re-
publicação tão-somente, não pode retroagir, seria absurdo e gritantemente
ilógico dar esse efeito a uma verdadeira lei nova, que se apresenta com
o intuito de interpretar a anterior.”4

Essa doutrina tem sido expressamente acolhida por eminentes
tributaristas, como se vê dos que se manifestam sobre a questão da lei
interpretativa em face do art. 106, inciso I, do Código Tributário Nacional.

������$��%��������&��'��!�� 	�������������#

Roque Antonio Carrazza, por exemplo, assevera:

Há quem queira – seguindo na traça do art. 106, I, do CTN – que a lei
tributária interpretativa retroage até a data da entrada em vigor da lei
tributária interpretada. Discordamos, até porque, no rigor dos princípios,
não há leis interpretativas. A uma lei não é dado interpretar outra lei.
A lei é o direito objetivo e inova inauguralmente a ordem jurídica.

3 Pontes de Miranda, Tratado de direito privado, Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, tomo I, p. XIII.
4 Eduardo Espínola e Eduardo Espínola Filho, A lei de introdução ao código civil brasileiro,

3 ed., Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 300.
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 A função de interpretar leis é concedida a seus aplicadores, basicamente
ao Poder Judiciário, que as aplica aos casos concretos submetidos a sua
apreciação, definitivamente e com força institucional.” 5

Invocando a lição de Carrazza, o Ministro Carlos Mário Velloso, do
Supremo Tribunal Federal, manifesta-se também pela impossibilidade de
lei tributária interpretativa.6

Nessa mesma linha Luciano Amaro desfere severa crítica ao artigo
106, inciso I, do Código Tributário Nacional, escrevendo:

O Código Tributário Nacional imaginou ser possível abrir a possibilidade
de retroação das leis ditas interpretativas, a pretexto de que, tratando-se
de “interpretação autêntica” (ditada pelo próprio legislador), a lei nova
“apenas” objetivaria “aclarar” o sentido da lei anterior, devendo, por
essas razões, aplicar-se o preceito interpretativo retroativamente, desde
o momento em que principiou a vigorar a lei interpretada. Nessa linha, e
diz o Código que a lei se aplica a ato ou fato pretérito, em qualquer caso,
quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados (art. 106, I).

Por conseguinte, uma lei interpretativa retroagiria sempre (“em qualquer
caso”, diz o CTN), exceto para ensejar punição pelo descumprimento do
preceito interpretado (ressalva o mesmo dispositivo). Segundo o
equivocado preceito do Código, mesmo a incidência de tributo “aclarado”
pela lei nova retroagiria à data de vigência da lei velha. A lei nova, tal qual
o parecer do jurista, ou a sentença do juiz, voltaria no tempo para dizer,
em relação ao fato passado, qual o direito aplicável (ou como se aplicar o
direito da época), inclusivo para dispor, por exemplo, que o fato “a” se
deva entender compreendido na regra de tributação da lei “x”, estando,
pois, a ocorrência concreta desse fato, desde a vigência dessa lei, sujeita
ao tributo por ela criado.

A doutrina tem-se dedicado à tarefa impossível de conciliar a retroação da
lei interpretativa com o princípio constitucional da irretroatividade,
afirmando que a lei interpretativa deve limitar-se a “esclarecer” o conteúdo
da lei interpretada, sem criar obrigações novas, pois isso seria
inconstitucional.

5 Roque Antonio Carrazza, Curso de direito constitucional tributário, 16 ed., São Paulo:
Malheiros, 2001, p. 307.

6 Carlos Mário da Silva Velloso, Temas de direito público, Belo Horizonte, Del Rey: 1994,
p. 298/299.
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Segundo já afirmamos noutra ocasião, a lei “interpretativa” sofre todas as
limitações aplicáveis às leis retroativas, e, portanto, é inútil.

Com efeito, a dita “lei interpretativa” não consegue escapar do dilema: ou
ela inova o direito anterior (e, por isso, é retroativa, com as conseqüências
daí decorrentes), ou ela se limita a repetir o que já dizer a lei anterior (e,
nesse caso, nenhum fundamento lógico haveria, nem para a retroação da
lei, nem, em rigor, para sua edição).

Não se use o sofisma de que a lei interpretativa estaria “apenas” dizendo
como deve ser aplicada (inclusive pelo juiz) a lei anterior, nem se argumente
que o legislador estaria “somente” elucidando o que ele teria pretendido
dizer com a lei anterior.

Ocorre que, de um lado, o legislador, nas matérias que se contêm no
campo da irretroatividade, só legisla para o futuro. De outro lado, dar ao
legislador funções interpretativas, vinculantes para o Judiciário na
apreciação de fatos concretos anteriormente ocorridos, implicaria conceder
àquele a atribuição de dizer o direito aplicável aos casos concretos, tarefa
precipuamente conferida pela Constituição ao Poder Judiciário. Mais
uma vez, não se escapa ao dilema: ou a lei nova dá ao preceito interpretado
o mesmo sentido que o juiz infere desse preceito, ou não; no primeiro
caso, a lei é inócua; no segundo, é inoperante, por retroativa (ou porque
usurpa função jurisdicional).

Por isso, quer se olhe a lei interpretativa como uma substituição retroativa
do preceito “obscuro” da lei velha pelo preceito “aclarado” da lei nova,
quer seja ela encarada como uma determinação ao juiz ou ao aplicador da
lei para que julgue ou aplique a lei velha em que tal ou qual sentido,
estaremos sempre diante de uma lei nova que pretende regrar o passado,
sendo, pois, aplicáveis todas as restrições oponíveis às leis retroativas.

Em suma, somente nos casos onde possa atuar lei retroativa é possível a
atuação de lei interpretativa, o que evidencia a inutilidade desta.7

7 Luciano Amaro, Direito tributário brasileiro, 4 ed., São Paulo: Saraiva, 1999, p. 190/191.
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Valdir de Oliveira Rocha, por seu turno, assevera que:

... a lei tributária poderá ter instituído tributo utilizando-se de conceito
indeterminado (na sua base de cálculo, por exemplo), isto é, com um
núcleo de determinação e um halo conceitual (...). Suponha-se, por
exemplo, lei tributária que indique uma grandeza, como base de cálculo,
sem determinar-lhe o conceito, determinação que poderia resultar, por
hipótese, de uma definição procedida por lei posterior, observado o limite
do núcleo conceitual (...); determinação do conceito, assim procedida,
obrigaria o juiz, sim, respeitada a coisa julgada. A eventual divergência
com a posição de Luciano Amaro, se assim pode ser entendida, estará em
que penso que a expressão ‘interpretativa’, que figura no art. 106, I, do
Código Tributário Nacional, deve ser lida como ‘determinadora de
conceito.’8

Ruy Barbosa Nogueira admite a lei interpretativa em matéria tributária
mas sustenta que ela não pode gravosamente retro operar no campo dos
elementos constitutivos do fato gerador que é direito material, embora
possa limitar o poder estatal nessa área dispondo sobre aspectos de
eqüidade, remissão, anistia, enfim de suavizações, jamais de agravações
retroativas em relação a obrigações tributárias principais.9

Paulo de Barros Carvalho defende a irretroatividade como “imperativo
da segurança do direito,” e afirma que “fere a consciência jurídica das
nações civilizadas a idéia de que a lei possa colher fatos pretéritos, já
consolidados e cujos efeitos se canalizam regularmente em consonância
com as diretrizes da ordem institucional.” Entretanto, parece admitir a
validade da norma do art. 106, inciso I, do Código Tributário Nacional,
que se reporta à lei expressamente interpretativa, pois, em suas palavras,
“ocasiões há em que se concede ao legislador a possibilidade de atribuir às
leis sentido retroativo.” E ainda, a propósito do dispositivo em questão, diz:

8 Valdir de Oliveira Rocha, Comentários ao Código tributário nacional, coordenação de
Ives Gandra da Silva Martins, São Paulo: Saraiva, 2002, v. 2, p. 64.

9 Ruy Barbosa Nogueira, Curso de direito tributário, 13 ed., São Paulo: Saraiva, 1994, p. 85.
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O inc. I alude às chamadas leis interpretativas que, em qualquer caso,
assumindo expressamente esse caráter, podem ser aplicadas a atos ou fatos
pretéritos, mas excluindo-se a aplicação de penalidades à infração dos
dispositivos interpretados. As leis interpretativas exibem um traço bem
peculiar, na medida em que não visam à criação de novas regras de conduta
para a sociedade, circunscrevendo seus objetivos ao esclarecimento de
dúvidas levantadas pelos termos da linguagem da lei interpretada. Encaradas
sob esse ângulo, despem-se da natureza inovadora que acompanha a
atividade legislativa, retroagindo ao início da vigência da lei interpretada,
explicando com fórmulas elucidativas sua mensagem antes obscura.10

José Jayme de Macedo Oliveira, não obstante se revele conhecedor
das objeções feitas pela doutrina à lei interpretativa, termina por admitir
sua aplicação retroativa, salvo para imposição de ônus de natureza
punitiva. Em suas palavras:

Diz-se interpretativa a lei que, de modo expresso, propõe-se a determinar
o sentido de norma contida em lei anterior. Envolve-se na chamada
interpretação autêntica (legal ou legislativa), eis que feita pelos próprios
órgãos que elaboram o emblema legal precedente. Sua legitimidade sofre
críticas acerbas, no entendimento de que intérpretes verdadeiros da lei são
a doutrina e os tribunais; sua inconveniência está em que ela mesma necessita
de interpretação e, se visa à interpretação, deveria atender a certos
regramentos lógico-jurídicos, o que não ocorre em ditas leis interpretativas.

A característica básica das leis interpretativas repousa em sua eficácia
retroativa, ou seja, já que não criam novas normas de conduta e restringem-se
a esclarecer dúvidas existentes na lei interpretada, retroagem ao início da
vigência desta, respeitado, por óbvio, o comando constitucional atinente à
coisa julgada (CF/88, art. 5º, XXXVI). E essa retroatividade é facilmente
explicável: se o legislador entendeu que o sentido da norma por ele
anteriormente edita é aquele que vem expresso em uma norma posterior,
não se pode aceitar que a lei interpretada, até certa data, tenha um significado
e, a partir da data da lei interpretativa, tenha outro. Uma lei não pode, por
definição, admitir dois entendimentos, dois significados diferentes.

10 Paulo de Barros Carvalho, Curso de direito tributário, 13 ed., São Paulo: Saraiva, 2000, p. 92.
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E é esta retroatividade que o presente inciso do art. 106 disciplina,
acentuando que a lei só é interpretativa no caso de textualmente consignar
este caráter, e decretando a não-inflição de penalidade quanto às infrações
da lei anterior, configuradas face a entendimento do sujeito passivo diverso
do expresso na nova lei de interpretação; em outros termos: o ato praticado
seguiu inteligência da norma anterior, inferida antes da lei interpretativa e
com esta conflitante. Sujeita-se, nesse caso, o contribuinte ao recolhimento
do imposto acaso devido, aos acréscimos moratórios e correcionais, jamais
aos de natureza punitiva.11
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Pelas manifestações doutrinárias que acabamos de transcrever vê-se
que a questão não é simples. Se por um lado se pode admitir, em tese, uma
lei meramente interpretativa, que não cria norma nova, por outro lado, na
prática, é difícil admitir-se que, mesmo assim, ela seria útil. Se tudo o que
está contido na lei interpretativa já estava contido na lei interpretada, o
tributo já poderia ser regularmente cobrado em face da primeira. Se tal
possibilidade não existia e passou a existir com a lei interpretativa, é difícil
de se admitir que o conteúdo desta não seja de algum modo diverso do
conteúdo da lei interpretada e, portanto, inovador.

A questão realmente está na retroatividade. Lei interpretativa apenas
para esclarecer a partir dela o sentido de lei anterior, ou uma lei nova, é
apenas uma questão de técnica legislativa. Chega-se sempre ao mesmo
resultado.

Essa postura doutrinária é, sem dúvida, muito consistente e merece todo
o respeito. Ela alberga, porém, uma posição extremada, muito rigorosa, no
que diz respeito à divisão de poderes entre o Judiciário e o Legislativo, e uma
crença de que a interpretação judicial das leis é uniforme. Embora pareça
incontestável no plano da lógica formal, pode-se a ela contrapor o argumento
de que, não tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 106, inciso I,
do Código Tributário Nacional, contra esse dispositivo não pode prevalecer
um entendimento doutrinário, por mais respeitável que seja.

11 José Jayme Macedo de Oliveira, Código tributário nacional, São Paulo: Saraiva, 1998, p. 259.
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É certo que em vez da afirmação da inconstitucionalidade do art. 106,
inciso I, do Código Tributário Nacional, que coloca o problema da necessidade
de declaração formal pelo Supremo Tribunal Federal, pode-se sustentar que
o referido dispositivo não foi recepcionado pela Constituição de 1988. Como
se vê, no plano da lógica formal essa disputa pode ir ainda muito longe.

Contestação mais consistente, porém, da doutrina que nega a
possibilidade de leis interpretativas, ou a retroatividade destas por serem
interpretativas, e assim nega validade ao inciso I, do art. 106, do Código
Tributário Nacional, pode ser feita com o argumento de que ela se afasta
da realidade e, a pretexto de prestigiar a segurança jurídica, atinge em
cheio outro princípio fundamental do Direito, que é o da isonomia.

Com efeito, a referida doutrina afasta-se da realidade, porque não
existe em nosso ordenamento jurídico essa divisão estanque, completa,
de funções legislativas e jurisdicional, nem é uniforme a interpretação da
lei pelo Judiciário. Muito pelo contrário. Em nosso ordenamento jurídico
existem inúmeras interpenetrações nas funções dos três poderes do
Estado, o que tem sido considerado salutar na estruturação do Estado.
E a aplicação judicial da lei tem demonstrado que muita vez o sentido
desta realmente está, em muitos casos, a exigir a edição de lei nova
esclarecedora do sentido da anterior.

É claro que se pode considerar natural a divergência entre os juizes.
Talvez por isto, aliás, muitos são contra a instituição de súmulas vinculantes
com as quais o próprio Poder Judiciário tentaria reduzi-las. Não se pode,
todavia, negar que o fato de que muitas questões iguais serem objeto de
decisões judiciais diversas pode albergar lesão grave ao princípio da
isonomia, que tanto quanto o da irretroatividade das leis, realiza valores
fundamentais que ao Direito cabe preservar.

É razoável, portanto, admitir-se que o legislador, uma vez instaurada
a divergência a respeito da interpretação de uma lei, possa editar uma lei
nova com o objetivo de esclarecer o sentido e o alcance da lei anterior,
aplicando-se o entendimento consagrado na lei nova para a solução dos
casos ocorridos desde o início da vigência da lei interpretada. Com isto
se evitaria os longos e penosos processos judiciários, que se arrastam
por muitos e muitos anos, envolvendo inclusive ações rescisórias com os
quais as partes buscam o tratamento isonômico.
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A nosso ver, em face do que se pode observar na aplicação das leis
pelos tribunais, temos de meditar sobre, se o mal decorrente de se admitir
a retroatividade das leis interpretativas nos moldes do art. 106, inciso I,
do Código Tributário Nacional, não será menor do que o decorrente das
decisões divergentes em face da mesma lei. Especialmente porque se
sabe que nem sempre se consegue alcançar a uniformização, mesmo
diante dos tribunais de última instâncias, e o que se tem, em não raros
casos, é a lesão flagrante da isonomia praticada pelo Poder Judiciário.

Não estamos afirmando que o uso da lei interpretativa será capaz de
evitar inteiramente essas lesões à isonomia, mas nos parece que ela
pode reduzir significativamente tais ocorrências.

Por tais razões entendemos que a questão da existência da denominada
lei interpretativa deve ser objeto de profunda meditação do jurista, que
não deve rejeitá-la apenas com fundamento na lógica formal. A final a
possível lesão ao princípio da segurança jurídica que a sua retroatividade
pode ocasionar, poderá ser compensada com a realização do princípio da
isonomia, que o seu emprego adequado pode proporcionar.

��, -��������	�
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Tendo em vista que o art. 150, inciso III, veda a cobrança de tributos
em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência
da lei que os houver instituído ou aumentado (alínea “a”) e ainda, no
mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os
instituiu ou aumentou (alínea “b”), coloca-se a questão de saber se o
art. 106, inciso I, do Código Tributário Nacional, está ou não em conflito
com esses dispositivos constitucionais ao estabelecer a retroatividade da
lei interpretativa em matéria tributária.

��2 ���3	�����������

Admitindo-se a existência de lei interpretativa, pode ser esta definida
como a lei que não inova no mundo normativo, limitando-se a
esclarecer dúvida surgida com um dispositivo de lei anterior.

Alguém poderá dizer que o esclarecer é inovar. Tinha-se antes regra
de significado duvidoso e tem-se agora regra de significado claro.
A exclusão da dúvida é uma novidade no ordenamento. É sempre possível
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discutirmos qualquer coisa a partir da linguagem que, embora indispensável,
é sempre um instrumento muito problemático. De todo modo, quando
afirmamos que a lei interpretativa apenas remove dúvidas quanto ao
significado de lei anterior, tem-se de considerar que essas dúvidas tenham
sido expostas claramente em decisões das quais constem manifestações
divergentes a respeito do sentido da lei então aplicada.

Não se pode admitir que o legislador, a pretexto de interpretar uma
lei, edite outra, atribuindo à anterior significado que nela ninguém tenha
visto. Só é lei interpretativa aquela que adota um dos significados possíveis
da lei interpretada. Em especial significado que tenha sido enunciado em
manifestações jurisprudenciais reiteradas, em contraposição a outras
manifestações que atribuam significado diverso para a mesma lei.

Há quem sustente que lei expressamente interpretativa é apenas
aquela que, de modo expresso, propõe-se a determinar o sentido de norma
contida em lei anterior.12 A nosso ver basta, para que uma lei seja
interpretativa, que não estabeleça regra jurídica nova, limitando a atribuir
um sentido mais claro a dispositivo de lei anterior. Não é necessário dizer
expressamente que apenas está interpretando a lei anterior. Sendo possível
encontrar-se na lei anterior a regra jurídica contida na lei nova, que apenas
se expressa de forma mais clara, tem-se uma lei interpretativa.

��0 $����#�����#�����������������

Como Juiz Federal no Ceará decidimos que o art. 19, do Decreto-lei
nº 1.598/77, embora sem o dizer expressamente, é uma norma
interpretativa, e nosso entendimento foi confirmado pelo antigo Tribunal
Federal de Recursos, mantendo sentença na qual admitimos a incidência
do imposto de renda sobre a parte das receitas financeiras excedente
das despesas da mesma natureza.13

12 José Jayme de Macedo Oliveira, Código tributário nacional, São Paulo: Saraiva, 1998, p. 259.
13 REO nº 82.156 – CE, DJU de 22.10.87, p. 23.052/3, com a seguinte ementa: Tributário.

Empresa industrial instalada na Zona da Sudene, beneficiária de isenção fiscal. Receitas
financeiras tributadas na forma preconizada no art. 19 do Decreto-lei nº 1.598/77. Norma
que tem nítido espírito interpretativo, aplicando-se, por isso, a fatos pretéritos (art. 106
do CTN). Receitas financeiras tributadas somente no que exceder às despesas da mesma
natureza. Sentença confirmada.
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Aquele Tribunal, todavia, negou àquele dispositivo legal a natureza
de norma expressamente interpretativa, ao recusar-lhe efeitos retroativos.
Na súmula de sua jurisprudência, ele o disse, ao estabelecer que o gozo
dos benefícios fiscais dos artigos 13 e 14 da Lei n° 4.329. de 1963,
até o advento do Decreto-lei nº 1.598, de 1977, não se restringia
aos rendimentos industriais ou agrícolas do empreendimento.14

Esse enunciado jurisprudencial, todavia, nos parece encerrar um
equívoco. Se admitirmos que o art. 19 do Decreto-lei 1.598/77 tem
natureza simplesmente interpretativa, justifica-se a sua aplicação para
restringir o alcance dos incentivos fiscais que vinham sendo concedidos
com alcance indevido, maior do que permitia a lei anterior. Essa aplicação,
porém, teria de ser retroativa à data da lei que vinha sendo indevidamente
interpretada. Por outro lado, se entendermos que o art. 19 do Decreto-lei
1.598/77 não tem natureza interpretativa e por isto mesmo não pode ser
aplicado retroativamente, teremos de concluir que de sua aplicação não
poderia decorrer restrição no alcance da norma de isenção, por tratar-se
de incentivos fiscais concedidos por prazo determinado que, por isto
mesmo e por força do art. 148 do Código Tributário Nacional não podem
ser alcançados por lei posterior.

Realmente, nos termos do art. 148 do Código Tributário Nacional a
restrição ao alcance de uma isenção por prazo certo só pode ser admitida
se aceitarmos a natureza meramente interpretativa da lei nova. E se
aceitarmos que a lei nova é meramente interpretativa teremos de admitir
sua aplicação retroativa.

��4 $��#	�����������#������

Se dúvida havia, e tanto havia que o próprio legislador resolveu fazer
outra lei para espancar as obscuridade ou ambigüidades existentes no
texto anterior, não é justo que se venha punir quem se comportou de uma
ou de outra forma, dentre aquelas que se podiam admitir como corretas,
em face do texto antigo. Daí a exclusão de penalidades.

Tal exclusão, porém, não é absoluta, como poderia parecer da leitura
do art. 106 do Código. Ela diz respeito à má interpretação da lei, não à sua
total inobservância. Admitindo-se, por exemplo, que em face de algum

14 Súmula nº 164.
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dispositivo da legislação do IPI se tenha dúvida sobre o documento a ser
emitido, se o documento “a” ou o documento “b”, e que uma lei
expressamente interpretativa diga que, no caso, deve ser emitido o
documento “b”. Não se aplicará qualquer penalidade a quem tenha emitido
o documento “a”. Mas quem não emitiu documento nenhum, nem “a” nem
“b”, está sujeito à penalidade. Não lhe aproveita a exclusão de que trata o
artigo 106 do Código. Neste sentido é a lição de Sergio Feltrin Corrêa:

O afastamento de penalidade, todavia, não deve ser considerado como
pronta decorrência do surgimento de uma lei interpretativa. É fundamental
seja levado em conta que a penalidade destina-se à formação de uma
melhor consciência social e, em tais condições não será justificada se o
lapso cometido pelo contribuinte, ao revés de posicionado sob o abrigo
de uma compreensão razoável do sentido que se buscou emprestar à lei
velha, decorreu de clara inobservância aos seus termos.15

Realmente, a não aplicação de sanção a quem tenha interpretado a lei
anterior, de modo diverso do que veio a ser estabelecido na lei nova,
resulta de haver o próprio legislador admitido que legislou com
impropriedade. Não é um perdão para quem descumpre a lei, mas o
reconhecimento de que a obscuridade ou imprecisão da lei anterior
permitia, sim, aquela interpretação que a lei nova afastou.

��5 "���������������	�����#���� ����������������

Não obstante reconhecermos a necessidade de profundas reflexões
em torno da questão da lei interpretativa, temos de admitir que admitirmos
sua retroatividade nos termos do art. 106, inciso I, do Código Tributário
Nacional, pode significar uma abertura para abusos por parte do legislador.
E essa abertura se torna tanto mais perigosa quanto maior seja, como
tem sido a influência do Poder Executivo sobre o legislador.

Em matéria tributária, onde é intenso o interesse no aumento da
arrecadação, é extremamente perigosa a possibilidade de retroatividade
de leis que regulam a determinação do montante do tributo, ao argumento
de que essas leis são apenas interpretativas.

15 Sergio Feltrin Corrêa, Código tributário nacional comentado, coordenação de Vladimir
Passos de Freitas, São Paulo: Revista dos Tribunais: 1999, p. 456.
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É razoável admitir-se a retroatividade das leis interpretativas
quando a aplicação destas resulte redução de ônus tributários. Em tais
casos a Fazenda Pública, que tem inegável influência no processo
legislativo, estaria abrindo mão da interpretação a ela mais favorável, em
proveito da eliminação dos conflitos na relação tributária. Não é razoável,
porém, admitir-se a retroatividade das leis, ditas interpretativas, quando
a aplicação destas resulte agravamento de ônus tributário.

Por isto preferimos concluir que as leis, ditas interpretativas, não
podem ser aplicadas retroativamente em detrimento do contribuinte.
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Resumo: O presente trabalho estuda o juízo preventivo da admissibilidade e
relevância dos meios de prova a serem produzidos no experimento probatório.
Os valores de relevância e admissibilidade como resultado de uma operação de
seleção direcionada a excluir do procedimento probatório o que não parece útil
para o acertamento da causa e aqueles não admitidos por conflitarem com os
dispostos legais, contrários ao disposto no ordenamento jurídico.
Sumário: 1. Introdução; 2. Juízo preventivo de admissibilidade e relevância;
3. Admissibilidade; 4. Relevância; 5. Verossimilhança do fato e admissibilidade
dos meios de prova; 6. Conclusão.
Palavras-chave: Processo civil – Provas – Juízo preventivo – Admissibilidade –
Relevância.
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O art. 331 do Código de Processo Civil trata da audiência
preliminar ao procedimento probatório, que consiste basicamente numa
tentativa de resolução do conflito pela via transacional, obtida dentro do
processo. A redação do artigo, de maio de 2002, determina que, em não
se verificando as hipóteses de extinção do processo sem julgamento de
mérito ou quaisquer das hipóteses de julgamento antecipado da lide, e
versando a causa sobre direito que admita transação, o juiz designará
audiência preliminar – momento reservado para a tentativa de resolução
do conflito por transação/conciliação entre as partes, audiência portanto
que não compõe tal audiência o procedimento probatório. Obtida a
conciliação, será homologada por sentença. Entretanto, não são estas as
disposições de que trataremos neste ensaio. Importa-nos o disciplinado
nos parágrafos 2º e 3º do art. 331: não obtida a conciliação ou não
admitindo o litígio transação, o juiz poderá, desde logo, sanear o processo
e ordenar a produção de provas, isto é, fixar os pontos controvertidos,
decidir questões processuais pendentes e determinar as provas a serem
produzidas.

1 Mestre em Direito; professora universitária; coordenadora do Curso de Direito da FFB.
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O objeto do presente estudo reside neste momento processual de
fixação dos meios de provas a serem produzidos no experimento
probatório, por meio de um juízo de admissibilidade e relevância dos meios
de prova cuja produção foi solicitada pelas partes.

� 8	�9��:���������������#����������������� �#�����

Dizer de alguém que é capaz de formular um juízo é afirmar sua
capacidade de escolher ou de decidir de uma forma não arbitrária,
fundamentada, razoável ou arrazoada. Um juízo é proposição lingüística
resultante de uma relação ou operação de seleção estabelecida entre os
elementos a serem comparados/selecionados e um determinado sistema.

O juízo de admissibilidade e relevância das provas é este juízo
preventivo do qual depende a possibilidade do concreto experimento
probatório no processo, mediante a comparação entre dois sistemas: o
próprio ordenamento processual (as normas do Código de Processo Civil
relativas à prova) e o processo mesmo onde se aprecia o pedido de
produção de meios de prova, tendo por elementos de seleção os meios
de provas requeridos pelas partes.

( -������ �#�����

O Código de Processo Civil dedica o capítulo VI do título VIII do livro
I às provas, disciplinado em mais de 100 artigos para organizar os atos
processuais que compõe o procedimento probatório. Verifica-se a intenção
de determinar formas necessárias à constituição válida de atos probatórios,
considerando estes como atos jurídicos destinados a demonstrar a existência
de atos ou fatos capazes de produzir conseqüências jurídicas.

As condições de admissibilidade de uma prova referem-se às normas
que orientam o experimento probatório. Assim, serão admitidos aqueles
meios de prova que não conflitem com o ordenamento, por não contrariar
o disposto no ordenamento jurídico. Daí o sentido do preceito constitucional
que estalebece que são inadmissíveis no processo as provas obtidas, ou
seja produzidas, por meios ilícitos. Instrumentos ou meios de provas
tornados ilícitos no ato de sua constituição são considerados inadmissíveis
no processo exatamente porque fere o próprio ordenamento: não se
admite (posto que contrário à disposição legal) provas obtidas mediante
violação de correspondência, ou invasão domiciliar, ou por coação, etc.

�
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Identificado o vício na produção da prova, gerador da sua
inadmissibilidade, deve o juiz emitir juízo negativo a sua produção. Caso
já estejam nos autos, cabe ao juiz ordenar o desentranhamento do material
probatório, entregando-o a quem o produziu.

, )�#�������

Como já vimos, havendo necessidade de produção de provas, deverá
o juiz, utilizando-se dos critérios de admissibilidade e relevância dos meios
de provas pugnados pelas partes, determinar que experimentos probatórios
serão realizados.

Admissibilidade e relevância são os dois critérios adotados pelo
ordenamento para aferição de um juízo valorativo para produção de dado
meio de prova. Admissibilidade e relevância se encontram para garantir um
correto desenvolvimento do processo, através de uma operação de seleção.

 Numa primeira noção podemos dizer, com Michele Taruffo, que a
prova é relevante se nos aparece dotada de uma certa utilidade para o
acertamento do fato em que se funda a controvérsia – dado comparativo
obtido com relação ao processo no qual deve ser realizado o experimento
probatório, sendo admissível esta prova, continua o doutrinador italiano,
se não contrasta com a norma que regula os meios de provas previstos
em lei – dado comparativo obtido em relação ao ordenamento processual2.

O juízo de relevância é uma operação de seleção direcionada a excluir
o que não parece útil para o acertamento da causa. Das lições de Michelle
Taruffo,

per quanto riguarda in particolare la relevanza, si volue evitare il probabile
spreco di tempo e di attività processuale richiesti dal‘esperimento di una
prova che già prima facie appare inutile, e si intende eliminare la possibilità
che la parti complichino e prolunghino a loro piacere l‘andamento del
processo, deduncendo prove non concludenti, al solo scopo di mettere in
difficoltà il giudice o l‘altra parte, a scapito della chiarezza e dell‘economia
del processo3.

���������
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2 Taruffo, Michele. Studi sulla Rilevanza della Prova. CEDAM, Padova, 1970, p. 3.
3 ibdem idem, p. 4.
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Adiantamos que relevância nada tem a ver com eficácia. Não seria
jamais possível ao juiz determinar, em sede de valoração prima facie
dos meios de prova, o grau de eficácia probatória que a prova mesmo
despenderá só depois, no seu concreto experimento. Como nos ensina
Taruffo, a eficácia é uma possível propriedade do resultado do experimento
probatório e o juiz somente a acerta na decisão4.

O problema do juízo de relevância reside na individuação do critério
com base no qual o juiz deve formular esse dito juízo. Um olhar
verticalizado no juízo de relevância revela a relação entre meio e fim que
deve subsistir entre atividade probatória e acertamento do fato, objeto da
controvérsia. O juízo de relevância implica, entretanto, um acertamento
em torno da utilidade da prova oferecida para que se chegue ao
acertamento dos fatos.

Essa relação revela-se na distinção entre a relevância como condição
de admissibilidade dos meios de prova e a relevância do fato alegado
para o acertamento do fato fim da atividade probatória.Uma coisa é a
relevância dos meios de prova, condição para sua admissão no processo;
outra é a relevância do fato alegado sobre o prisma da sua conformidade
ao tipo de fato cuja norma invocada conduz a conseqüência jurídica
afirmada pela parte. Das lições de Taruffo,

mentre la prima nozione di rilevanza rappresenta il criterio per la selezione
preventiva dei mezzi di prova, e risulta da una certa relazione logica tra il
fatto su cui verte la prova e i fatti che devono essere accertati in giudizio,
la seconda rappresenta il criterio per l‘individuazione della giurudicità del
fatto, cioé della sua corrispondenza ad un tipo normativo e quindi della
sua attitudine a produrre effetti giuridici, in conseguenza dell‘instaurarsi
di una relazione tra il fatto stesso e una norma5.

O que se quer precisar ao investigar a relevância dos fatos
alegados é o que será o objeto do procedimento probatório, uma
individuação dos fatos juridicamente relevantes, que serão ou não objetos
de prova no curso do processo. Aqui se insere o conceito de thema
probandum: a identificação/seleção das hipóteses factuais baseadas
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4 Taruffo, Michele. Op. cit. p. 12.
5 Taruffo, Michele. Op. cit, p. 25.
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essencialmente nas alegações das partes e resultantes de uma seleção
lógica (não arbitrária), obtendo-se como resultado os fatos juridicamente
relevantes, cuja existência ou inexistência deva ser demonstrada no
decorrer da instrução probatória.

Portanto, a prova é relevante quando responde à função que lhe é
própria, ou seja, quando o fato sobre o qual versa representa um elemento
utilizável para o acertamento de um fato, objeto do procedimento
probatório. Mencionar a função da prova é ressaltar-lhe seu atributo de
representatividade: será prova todo aquele instrumento que consiga
representar a existência de um fato alegado pela parte. Eduardo Cambi
menciona como função da prova: ser instrumento adequado à reconstrução
dos fatos no processo, a fim de que o juiz possa firmar sua convicção e
prolatar sua sentença.

Piero Calamandrei identifica um tertium genus entre os juízos de
admissibilidade e relevância dos meios de prova, qual seja, um juízo acerca
da atendibilidade ou credibilidade do fato col qualle si mira a valutare
quale fiducia si possa avere sulla veridicità e buona fede della
allegazione e a prevedera quale potrà essere, se sarà ammessa, l‘esito
della prova da assumere6. O fim de tal juízo seria estabelecer
antecipadamente se o conteúdo da alegação merece crédito e, como
conseqüência, se o meio de prova, em sendo admissível e relevante,
possa ser admitido sem o risco de resolver-se em um resultado negativo,
gerando um inútil prolongamento do processo.

Podemos concluir que há uma função específica do juízo de relevância:
é a seleção das proposições de fato que possam ser utilizadas no
acertamento final, resultado do procedimento probatório. E é relevante a
prova que, admitida como verdadeira, por hipótese, pode constituir
elemento de confirmação lógica da proposição, descritiva do factum
probandum7.
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6 Calamandrei, Piero. Studi sul Processo Civile, volume sesto, Padova, CEDAM, 1957,
p. 121 e ss.

7 Taruffo, Michele. Op. cit. p. 240.
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Bem, e no caso do juízo de admissibilidade, pode um juiz indeferir a
produção de um determinado meio de prova porque acredita ser
inverossímil o fato alegado?

Para termos uma resposta satisfatória, conforme lições de
Calamandrei8, devemos considerar, antes de qualquer coisa, a base em
que se assenta o sistema probatório. Sendo o princípio da livre convicção
(a prova se dá ao juiz, posto que endereçada a convencê-lo), temos várias
possíveis situações. O juiz pode legitimamente, por exemplo, reservar-se
a não admitir novo meio de prova quando convicto que a prova já reste
alcançada, podendo, portanto, declarar a lide madura para decisão de
mérito, quando admitidos e produzidos certos meios de prova que lhe
pareçam bastantes a formar sua convicção e, como conseqüência, dando
por encerrada a instrução. Uma vez que a prova é dirigida para convencer
o juiz, compete somente a ele valorar se a sua convicção sobre a verdade
do fato alegado possa dizer-se, positiva ou negativa, plenamente
alcançada. Neste ponto, admitir nova prova sobre fato de cuja verdade o
juiz já está convicto, é supérfluo; resta inútil admitir prova ulterior voltada
a desacreditar uma convicção que o juiz já tem na sua consciência como
plena e inabalável.

Uma outra situação, embora assentada no mesmo fundamento, está
na previsão de que o juiz está legitimado pelo ordenamento a negar a
produção de um meio de prova que tenha por objeto um fato contrário ao
notório ou impossível, conforme interpretação do disposto ao art. 334 do
C.P.C.. E se o fato lhe parecer inverossímil – nem impossível, nem
contrário ao notório? Neste caso, o juiz não tem uma opinião segura
sobre a verdade ou não do fato para poder estar certo da utilidade ou
inutilidade de qualquer que seja o meio de prova.

Isto posto, temos que tanto o juízo de verossimilhança quanto o de
inverossimilhança deixam ao juiz uma margem de investigação no que se
refere à produção de um juízo de admissibilidade de um meio de prova

�
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8 Calamandrei, Piero. Op. cit. p. 114 e ss.
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para o procedimento probatório. Nos casos em que a prova é por lei
admissível, a inverossimilhança do fato alegado não é jamais um motivo
que impeça o ingresso do meio de prova no experimento.

Se os fatos alegados restam inverossímeis, o juiz não pode refutar a
priori a admissão da prova, com a qual a parte que alega pretende
demonstrar a verdade: até o inverossímil pode ser verdade e não há razão
plausível para impedir a parte (que não tem somente o ônus, mas o direito
à prova) de demonstrar que, mesmo que aparente o contrário, a alegação,
abstratamente inverossímil, é verdade em concreto.

De outra feita, se o juiz entender que os fatos que são afirmados e
representados pela parte, ainda que por hipótese sejam verdadeiros, não
seriam idôneos a produzir os efeitos jurídicos que a parte pretende, é inútil
verificar (perder tempo para) se aquela afirmação corresponde à verdade.

2 ����#	�*��

1. Um juízo é uma proposição lingüística que resulta de uma
operação de seleção entre determinados elementos e um dado sistema;

2. O juízo de admissibilidade e relevância dos meios de prova que
serão produzidos no procedimento probatório consiste em uma seleção,
não aleatória, mas fundamentada, orientada pelo ordenamento jurídico
(enquanto sistema) e pelas alegações constantes no processo (também
um sistema), realizada pelo juiz previamente ao procedimento probatório;

3. Admissibilidade é critério de correspondência com o
ordenamento; são portanto admissíveis no processo todos os meios de
prova legalmente permitidos;

4. Relevância é critério encontrado pela relação entre os elementos
do processo (aquele processo específico em cujo experimento probatório
se produzirão os meios de prova), portanto será relevante o meio de
prova quando o fato sobre o qual versa representa um elemento utilizável
para o acertamento dos fatos.
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Resumo: Este estudo sobre o histórico da previsão legal da definição da área de
preservação permanente indica uma evolução parcial no que diz respeito às
restrições aplicáveis à propriedade e iniciativa privadas, ou mesmo ao bem público,
com vistas à proteção dos recursos naturais, com o reconhecimento de quando
devem ser preservados e quando podem ser usados racionalmente.
Para tanto, faz-se um apanhado das previsões legais, no âmbito nacional, desde
o Governo Provisório de Getúlio Vargas, quando se deu início à codificação do
tema “florestas” seu uso e conservação, com a classificação das florestas e
protetoras e remanescente para indicar sua preservação, até os dias atuais com
a previsão em Medida Provisória da possibilidade de existência de área de
preservação permanente desprovida de vegetação nativa.
Ressalta-se também a importância do conhecimento das modificações da
definição da área de preservação permanente, ao longo do tempo, para
aplicabilidade da lei no tempo e no espaço, em especial para o direito adquirido
e para os procedimentos de licenciamento ambiental para instalação de
empreendimentos e/ou atividades.

Sumário: 1. Introdução, 2. Competência Legiferativa para tratar da área de
preservação permanente, 3. Histórico da previsão legal da área de preservação
permanente, 3.1. O Código Florestal de 1934, 3.2. O Novo Código Florestal de
1965, 3.3. Alterações legais, 3.4. A medida provisória n°2.166-67, de 24 de agosto
de 2001, 4. Perspectivas para o tratamento legal da área de preservação
permanente, Referências Bibliográficas.

Palavras-chave: Preservação da natureza e equilíbrio ecológico – Área de
preservação permanente – Definição e evolução histórico-legal.

1 Doutoranda em Território, Sociedade e Meio Ambiente, pela Universidade das Ilhas Baleares
– UIB, Espanha. Consultora Jurídica para o Meio Ambiente e Coordenadora de Estágio
Curricular do Curso de Direito da Faculdade Farias Brito.
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O Brasil, ainda que comparado com nações mais antigas, tem-se
revelado vanguardista na elaboração de estatutos legais capazes de instituir
a relação ideal entre o homem e a natureza, entre as atividades econômicas
e a conservação e preservação ambiental.

A nossa Constituição, ao lado das mais modernas, como a da Grécia
e a de Portugal, institui em capítulo específico uma série de cuidados,
exigências e regulamentações ao particular, individual e coletivo e ao
Poder Público com o objetivo de manter e/ou promover o equilíbrio
ecológico do meio em que vivemos e em que viverão outras gerações.

Disposições essas que vão desde o tratamento do meio ambiente
enquanto patrimônio paisagístico, histórico-cultural, até temas mais
complexos do ponto de vista técnico como a biodiversidade, a modificação
genética, a preservação de áreas tidas por essenciais à vida e ao resgate
dos ecossistemas.

As previsões constitucionais também tratam das técnicas que fazem
valer o princípio da prevenção, fundamento do Direito Ambiental, e que
são instituídas através de procedimentos de licenciamento e monitoramento
ambiental. Dentro desse primeiro procedimento cabe destacar a exigência
de estudo prévio de impacto ambiental – EPIA e seu respectivo relatório
de impacto do meio ambiente – RIMA, capazes de avaliar os impactos
positivos e negativos ao ambiente no qual se pretende instalar um
equipamento ou atividade, informando sua viabilidade ou inviabilidade, bem
como as medidas necessárias para mitigar e compensar os possíveis danos.

As razões para destaque desse estudo dizem respeito ao tema proposto
na medida em que a não identificação das áreas de preservação permanente
pode acarretar sua degradação em caráter irreversível e isso significa não
somente a área em espécie mas, sobretudo, os recursos que abriga, como as
águas, a fauna, os minerais, a beleza cênica, dentre outros caracteristicamente
impossibilitados de renovação ou de difícil recomposição.

Sobrepõe-se o cuidado para com os recursos hídricos – classificados
como doce, porque são assim considerados como bem útil, precioso, raro
e não renovável. Por isso, as florestas, historicamente são protegidas, no
sentido de intocáveis quando em função da conservação do regime das
águas.

�������������������
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E, na evolução dos estudos e experiências com o “tratamento da
água”, e o legislador tem acompanhado com sabedoria tais conhecimentos,
é que cada vez mais se pretende a conservação e preservação das
florestas, ou melhor, dos conjuntos vegetacionais, para dar o verdadeiro
sentido amplo do que se quer proteger, com o objetivo maior de proteção
das coleções hídricas superficiais e subterrâneas.

O conhecimento e entendimento de serem os recursos naturais
renováveis ou não renováveis, como a água, determinam maior ou menor
restrição nos seus regimes de uso e jurídico. Destarte, é que se impõe a
referência das áreas de preservação permanente, através de seu conceito
legal, bem como de sua evolução histórica, revelando-se sua forma de
aplicação no tempo e no espaço.

� ������6������'�%���������������������������������������
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Muito embora não seja a competência legiferativa para tratar da
área de preservação permanente o foco deste estudo, faz-se necessário
esboçar o que se entende sobre o assunto a fim de evitar compreensões
equivocadas quando da abordagem específica no âmbito nacional e o
conhecimento de disposições mais restritivas aplicadas por ente federativo
distinto.

Conquanto, afirma-se, de acordo com o disposto constitucional, que
são competentes para legislar sobre florestas2 a União, os Estados e o
Distrito Federal em caráter de concorrência, isto quer dizer – somente
para reforçar – que cabe à União dizer das florestas em norma geral
capaz de balizar as disposições específicas dos outros entes competentes.

Outrossim, reconhece-se também a competência do Município em
tratar do assunto quando predominante for o interesse local, desde que
respeitando os limites mínimos de restrição da norma geral, que
especificamente é o Novo Código Florestal, instituído pela Lei Federal
n° 4.771/65, e suas alterações.
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2  Diz-se florestas, porque toda área de preservação permanente é formada por um conjunto
vegetacional e o termo florestas é empregado nesse sentido amplo.
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Apesar de viger no Brasil o sistema de codificações em relação ao
Direito Ambiental, disciplina autônoma na ciência do Direito, ainda se
estuda e regulamenta referido ramo através de leis esparsas, algumas
vezes intituladas por código pela relevância da matéria, como é o caso
do próprio Código Florestal, Código das Águas, Código da Mineração.
No entanto, como lei, em sentido restrito, somente tratam de uma matéria
específica, diferentemente dos códigos que em sua concepção tratam
das mais variadas matérias pertinentes a um ramo do Direito.

No âmbito federal essa realidade perdura e não se tem notícia que se
ensaie algo distinto. Diferentemente das demais esferas que já
despontaram para essa regulamentação mais abrangente e educativa,
como é o caso do Estado do Pará, através da Lei Ambiental n° 5.887, de
9 de maio de 1995, e do Município de Fortaleza que na reformulação do
plano diretor da cidade fez brotar a idéia do Código Ambiental de
Fortaleza, ainda no prelo para ir à Câmara dos Vereadores.

Muito embora sem codificação abrangente, a legislação protetora
das florestas vem na sua evolução se mostrando bastante eficaz, não
fossem, claro, os entraves políticos que geralmente leis instituidoras de
costumes protecionistas sofrem.

Assim, ainda no Governo Provisório de Getúlio Vargas, foi aprovado o
Código Florestal através do Decreto n° 23.793, de 23 de janeiro de 1934.

(�� >��&��'��.#������#�����?(,

Nessa época, a expressão “área de preservação permanente” ainda
não era empregada para a proteção das florestas através de regime do
“não uso” ou do “uso excepcional”. As florestas, assim como as demais
formas de vegetação que fossem úteis às terras que revestiam, eram
classificadas em protetoras, remanescentes, modelo e de rendimento,
conforme o art. 3° abaixo transcrito:

“Art. 3.° As florestas classificam-se em:
a) protetoras;
b) remanescentes;
c) modelo;
d) de rendimento.”
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Somente as florestas protetoras e remanescentes eram as
consideradas de “conservação perene” e por isso não passíveis de
exploração industrial intensiva, apenas exploração limitada, nas operações
expressas pelo então Ministério da Agricultura, quando não formassem
parque (de qualquer esfera) e obviamente respeitadas as disposições
daquele Código Florestal. Por conta disso, as florestas de conservação
perene, se de domínio privado, eram inalienáveis, salvo se o comprador
se obrigasse, bem como seus herdeiros, a mantê-la sob o regime jurídico
a que se regia. Também, e de maneira bastante sensata, pelas restrições
impostas ao proprietário de não exploração e inalienabilidade, era feita a
compensação pela isenção de qualquer tributo, inclusive da terra que
ocupava, quando se tratasse de florestas protetoras.

No que diz respeito às metragens que tanto são invocadas na atualidade
para designar a área de preservação permanente, principalmente no que
tange à proteção dos cursos d’água, apenas existiam duas previsões. Ainda
que em menor número que as atuais, eram mais restritivas e bem mais
práticas de controle e medição, senão vejamos:

A primeira, específica para as “regiões do Nordeste Brasileiro
assoladas pela seca”, regulamentava a proibição de corte de qualquer
vegetação, dentro do raio de 6 quilômetros das cabeceiras dos cursos
d’água; e a segunda a proibição de corte de árvores em uma faixa de 20
metros de cada lado, ao longo das estadas de rodagem.

E com essas previsões as florestas brasileiras estiveram cuidadas
até 16 de janeiro de 1966, quando entrou em vigor o Novo Código Florestal.

(�� >�������&��'��.#������#�����?02

O Código Florestal de 1965, instituído pela Lei n° 4.771, de 15 de
setembro de 1965, embora tenha sido publicado no dia 16 de setembro
de 1965, retificada a publicação em 28 de setembro de 1965, somente
passou a viger em janeiro do ano seguinte devido a sua vacatio legis de
120 (cento e vinte) dias. Tal observação poderia parecer de pouca
importância não fosse a problemática enfrentada pelo Poder Público na
identificação das normativas aplicáveis aos casos de desmatamento,
especialmente no que diz respeito ao direito adquirido.
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Apenas para ilustrar, vale realçar a informação de que foram quase
seis meses de pesquisa3 para encontrar o texto do Código Florestal de
1934. Logo se nota que os órgãos e entidades competentes para executar
as atividades pertinentes à matéria, os primeiros a serem pesquisados,
não detêm referidos conhecimentos. Esse artigo também tem objetivo
de cumprir essa missão.

A partir do Novo Código Florestal, a expressão “preservação
permanente” passa a integralizar o texto regulamentar de forma
aconceitual, e apenas pelo efeito do referido compêndio legal as florestas
assim eram consideradas, senão vejamos o texto original do seu Art. 2°:

“Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito
desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:

a) ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d’água, em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1 – de 5 (cinco) metros para os rios de menos de 10 (dez) metros

de largura;
2 – igual à metade da largura dos cursos que meçam de 10 (dez)

a 200 (duzentos) metros;
3 – de 100 (cem) metros para todos os cursos cuja largura seja

superior a 200 (duzentos) metros.
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou

artificiais;
c) nas nascentes, mesmo nos chamados “olhos d’água”, seja qual

for a sua situação topográfica;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°,

equivalente a 100% na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de

mangues;
g) nas bordas dos taboleiros ou chapadas;
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, nos campos

naturais ou artificiais, as florestas nativas e as vegetações
campestres.”

�������������������

3  Realizadas em bibliotecas virtuais e convencionais, inclusive em Diário Oficial da União,
mas os do ano de 1934 simplesmente não existem, e finalmente encontrado pela autora
na Biblioteca do DNOCS, em Fortaleza-CE, a qual se agradece, numa obra raríssima, cuja
edição foi da época do Governo Provisório de Getúlio Vargas, que quase não se podia abrir,
com risco de desfazer-se.
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Denota-se, da leitura deste artigo, um maior detalhamento das florestas
consideradas como de preservação permanente em comparação ao
Código anterior, não só em relação às metragens, mas também em suas
especificidades. No entanto, com pouca restrição de limites, principalmente
à vegetação protetora dos cursos d’água, nessa época que durou até a
metade do ano de 1986, algo mais que vinte anos; nunca se observou
tanto uso indevido de nossas florestas. Fato talvez apenas comparável à
devastação atual, que acontece mesmo com limites restritíssimos.

Não se abordará neste estudo as previsões do Art. 3° do compêndio
legal em apreço, pois que remete a atos do “Poder Público” a definição
de diferentes áreas de preservação permanente, e isso merece análise
específica, sem contar com o número extenso desses “atos”.

(�( -#����
*��� #�'���

Passados vinte anos de vigência do Novo Código Florestal, que
proporcionou a “liberalidade” necessária à grande implantação de parques
industriais4, por qual o Brasil passou naquelas décadas, em especial na
época do milagre econômico, e com o fortalecimento do movimento
ambientalista brasileiro, despontou a primeira alteração do Novo Código
Florestal no que tange às áreas de preservação permanente.

A partir de 8 de julho de 1986, com a vigência da Lei n° 7.511, de 7
de julho de 1986, as áreas de preservação permanente relativas à proteção
dos cursos d’água passaram a ser mais restritivas com o aumento de sua
metragem, conforme art.1° abaixo transcrito:

“Art. 1° Os números da alínea a do artigo 2° da Lei n° 4.771, de 15
de setembro de 1965, que institui o novo Código Florestal, passam a
vigorar com as seguintes alterações e acréscimos:

“Art. 2° ..................................................................................
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4 Há de se recordar que o Código Florestal de 1934 proibia a exploração industrial intensiva
nas florestas de conservação perene.
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a).................................................................................

1. de 30 (trinta) metros para os rios de monos de 10 (dez) metros
de largura;

2. de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d’água que tenham de
10 (dez) a 50 (cinqüenta) metros de largura;

3. de 100 (cem) metros para os cursos d’água que meçam entre 50
(cinqüenta) e 100 (cem) metros de largura;

4. de 150 (cento e cinqüenta) metros para os cursos d’água que
possuam entre 100 (cem) e 200 (duzentos) metros de largura;
igual à distância entre as margens para os cursos d’água com
largura superior a 200 (duzentos) metros;

................................................................................................................”
Referido aumento das margens foi bastante considerável, numa média

de 5 vezes maior ficaram determinadas as áreas de preservação
permanente epigrafadas, em comparação às anteriores, no entanto,
continuavam a ser medidas em faixa marginal que se pretendia existente,
ou seja, se o recurso hídrico, por qualquer motivo estivesse com seu leito
diminuto, a área de preservação seria medida a partir disso, e não do que
realmente representasse o referido leito em circunstâncias normais.

Para resolver o problema da medição a partir da faixa marginal,
bem como para regulamentar restrições nem sempre mais rigorosas
necessariamente, porém mais de acordo com as nossas feições
paisagísticas, e não somente para as áreas de preservação permanente
relativas aos cursos d’água, como também em relação a outras áreas
ditas de preservação permanente, foi editada a Lei n° 7.803, de 18 de
julho de 1989, a qual alterou o novo Código Florestal e está em vigência
até os dias atuais, tendo revogado as disposições anteriores. A seguir,
transcreve-se a mencionada alteração:

“Art. 1° A Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, passa a vigorar
com as seguintes alterações:

I – o art. 2° passa a ter a seguinte redação:

“Art. 2° ...................................

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o seu nível
mais alto em faixa marginal cuja largura mínima seja: (grifo de
nossa autoria)

�������������������
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1 – de 30 (trinta) metros para os cursos d’água de menos de 10
(dez) metros de largura;

2 – de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d’água que tenham
de 10 (dez) a 50 (cinqüenta) metros de largura;

3 – de 100 (cem) metros para os cursos d’água que tenham de
50 (cinqüenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

4 – de 200 (duzentos) metros para os cursos d’água que tenham
de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

5 – de 500 (quinhentos) metros para os cursos d’água que tenham
largura superior a 600 (seiscentos) metros;

......................................................
c) nas nascentes, ainda que intermitentes, e nos chamados “olhos

d’água”, qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio
mínimo de 50 (cinqüenta) metros de largura;

.....................................................
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura

do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em
projeções horizontais;

h)  em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer
que seja a vegetação.

Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as
compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas
regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território
abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e
leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este
artigo.”5

5 Esta lei também revogou tacitamente, através das disposições desse parágrafo único, a Lei
n° 6.535, de 15 de junho de 1978, que acrescentava a alínea i “nas áreas metropolitanas
definidas em lei” àquele artigo 2°.
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A Medida Provisória n° 2.166-67, de 24 de agosto de 20016, que foi
reeditada por sessenta e sete meses antes do advento da Emenda
Constitucional n° 32, de 11 de setembro de 2001, atualmente com o status
de “em tramitação”, ou seja, em vigor desde março de 1996 até os dias
atuais, trouxe significativa contribuição para o entendimento da área de
preservação permanente que, pela legislação existente, é apenas
determinada e não definida.

Porquanto, algumas manobras para se afirmar a não incidência das
metragens ou determinações das áreas de preservação permanente,
especialmente no tocante à vinculação da existência de vegetação pioneira
para justificar a sua preservação permanente, foram desbaratadas.

Destarte, é que se faz necessário transcrever o que definiu a referida
MP como área de preservação permanente para os efeitos do Código
Florestal:

“Art. 1° Os arts. 1°, 4°, 16 e 44, da Lei n° 4.771, de 15 de setembro
de 1965, passam a vigorar com as seguintes redações:

Art. 1° .............................................................

........................................................................

§ 2° Para os efeitos deste Código, entende-se por:

........................................................................

II – área de preservação permanente: área protegida nos termos dos
arts. 2° e 3° desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a
função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;”
(destaque nosso)

6 Foram seus números de edições anteriores em ordem crescente: 1.511, 1.605, 1.736,
1.885, 1.956 e 2.080.
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Ressalta-se novamente a importância do conhecimento dessas
previsões, sua vigência e aplicabilidade, considerando ainda sua relevância
para o Poder Público nos processos de concessão de licenças para
implantação7 de atividades potencial ou efetivamente poluidoras do meio
ambiente fora das áreas de preservação permanente, bem como na
exigência de sua recomposição quando desrespeitadas, e inclusive na
cobrança de indenizações por dano ambiental.

, :������������ ����� �� ����������� #�'�#� ��� ����� ��� ��������
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Tem-se por perspectivas, após tão incrementado histórico de
alterações a respeito das áreas de preservação permanente, que se
firmem os entendimentos para um seguro controle dessas áreas, que são
de imensurável valor ao equilíbrio ambiental; considerando que as
freqüentes mudanças contribuem para a não efetividade das ações
governamentais, jurisdicionais e da própria sociedade civil.

Outrossim, deve-se firmar o posicionamento de que tratar de área de
preservação permanente, significa sobretudo prever limitações ou
proibições aos administrados em geral e ao próprio Poder Público, portanto
se deva por esse motivo observar o princípio constitucional da reserva
legal para dispor sobre essa matéria.

Com isso se quer dizer que iniciativas louváveis, como a do Conselho
Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, em defesa das dunas móveis
(sem cobertura vegetal) considerando-as como área de preservação
permanente na Resolução CONAMA n° 303, de 20 de março de 2002,
apenas confundem impulsos protecionistas com a possibilidade prática
da medida protetora.

Mais eficaz seria a proteção das dunas através de restrição do seu
uso como critério de licenciamento ambiental, de acordo com o
zoneamento ecológico-econômico para a Zona Costeira.

7 A implantação de atividades ou empreendimentos potencial ou efetivamente degradadores
do meio ambiente, em todo esse histórico legal apresentado, em áreas de preservação
permanente somente é permitida em casos excepcionais de utilidade pública ou interesse
social, atualmente definidos na MP em referência.
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Destarte, nenhuma resolução do CONAMA teria o condão de
ampliar ou acrescer definições para o que seja área de preservação
permanente ao afirmar que duna sem qualquer cobertura vegetal é
considerada como tal, por ferir o princípio constitucional mencionado.

Ainda assim, verifica-se excelente momento de sustentação das
previsões legais e medidas administrativas na defesa das áreas de
preservação permanente.

)�%��6������ 7� #��'��%����
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Resumo: O trabalho expõe a importância da empresa para o Direito do Trabalho,
abordando as influências do Direito Comercial e da teoria da empresa, fazendo a
distinção com o estabelecimento. Ainda demonstra o entendimento atual e a
amplitude do fenômeno da sucessão trabalhista, com a análise dos artigos 10 e
448 da CLT.
Sumário: Introdução, 1.A idéia de empresa, 2. Os vários perfis da empresa,
3. A empresa no Direito do Trabalho, 4. Noção de estabelecimento,
5. Despersonalização do empregador, 6. Caracterização e alcance da sucessão
trabalhista, 7. Efeitos da sucessão trabalhista, Considerações finais, Bibliografia.
Palavras-chave: Direito do Trabalho – Empresa – Estabelecimento – Teoria da
empresa – Sucessão – Despersonalização do empregador.
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A empresa foi concebida na Revolução Industrial. Desde lá, vem
transformando as vidas das pessoas e, conseqüentemente, o Direito.

O Direito Trabalhista, também surgido no mesmo período, como forma
de proteção ao (ab)uso da força de trabalho pelo capital, modifica-se na
atualidade, na época em que é apelidada de pós-moderna2.

Alguns conceitos, no entanto, permanecem incólumes, tais como o
de empregador. A autonomia científica do Direito Laboral criou a figura
da empresa como empregador, prescrita no artigo segundo da lei celetista,
visando à continuidade da relação de emprego. Eis a adoção da
despersonalização do empregador no contrato de trabalho.

1 Advogado. Especialista em Direito Empresarial pela Uece. Mestrando em Direito
Constitucional pela Unifor. Professor da Faculdade Farias Brito-FFB.

2 A atual sociedade planetária é hipercomplexa e plural. O modelo fordista de acumulação
do capital cede lugar à flexibilidade, ao modismo e ao espetáculo. A produção é enxuta e
just-in-time. A crise energética da década de 70 do século XX fez ruir toda a estrutura
estável e previsível da modernidade e do Welfare State. Os mercados de trabalho se
reestruturaram e os empregos se tornaram mais precários e raros. A sociedade
pós-moderna é instável e dinâmica, demandando maior processualidade na solução dos
conflitos. Para uma melhor compreensão da pós-modernidade, v. RICARDO ANTUNES
(1995), WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO (1997), DAVID HARVEY (1992).
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Assim, para se entender o instituto da sucessão trabalhista, que se
baseia na redação dos artigos 10 e 448 da CLT – Consolidação das Leis
do Trabalho, o qual é o objeto desta breve análise, é necessário, pois, ter
noções do que é empresa e do que é estabelecimento.

Daí o passeio rápido sobre tais idéias para se construir um lastro
para um melhor entendimento a respeito do assunto, que não é analisado,
muitas vezes, corretamente, pela doutrina, tampouco pelos tribunais.

É importante também lembrar a lição do saudoso comercialista
CARVALHO DE MENDONÇA (2000:59), de que “o direito não se
inventa, não nasce do arbítrio, nem surge espontaneamente dos congressos
legislativos. Desenvolve-se no terreno social, num ambiente histórico em
relação ao grau de civilização, aos usos e costumes, à organização política
dos Estados”.

Essa exposição, portanto, sem maiores pretensões, apenas inicia uma
série de debates sobre o tema.

� -���+�������������

A idéia de empresa, como a concebem hoje, surgiu no seio da
Revolução Industrial. O seu impacto no Direito é ululante, notadamente
no Direito Comercial. A Itália, com a unificação do Direito Privado (civil
e comercial), passou a dar tratamento jurídico próprio a empresa.

O conceito jurídico de empresa não é de todo essencial ao Direito do
Trabalho, tampouco é pacífico na doutrina comercialista (Cf. SÉRGIO
PINTO MARTINS, 1998:155).

Com o fim de entender a empresa para o Direito do Trabalho,
especialmente no que se refere à sucessão trabalhista, é mister, antes,
passear um pouco pelas noções trazidas do Direito Comercial. Trata-se
da teoria da empresa.

Como já foi expresso, não havia precisão de um significado jurídico,
próprio e unitário, para a empresa. A solução foi ajustar os dados
econômicos ao Direito, com a construção de novos institutos, após longa
e confusa elaboração dos doutrinadores.
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A expressão dada à empresa como fenômeno poliédrico é de autoria do
antigo professor da Universidade de Roma, ALBERTO ASQUINI, em clássico
artigo publicado na não menos famosa Revista de Direito Comercial, de
Milão, em 1943 (Cf. ROMANO CRISTIANO, 1995:16).

Defendia o mestre italiano a idéia de que a empresa possuía vários perfis
jurídicos, de acordo com seus vários elementos, reflexos que eram do fenômeno
econômico. Por conta disso, dessa visão mais apropriada e mais aceita, as
idéias de ASQUINI foram tomadas como forma de paradigma na recepção
da empresa no plano jurídico.

Assim, uma coisa é empresa em seu enfoque econômico; outra são as
noções jurídicas relativas aos diferentes aspectos do fenômeno econômico.
Daí dizer que não existe conceito jurídico unitário de empresa, mas, na verdade,
noções jurídicas diversas.

E para entender essas noções jurídicas, deve o intérprete partir, é óbvio, do
conceito econômico de empresa, entendida como a organização de capital e
trabalho, com a finalidade de produção (ou circulação) de bens ou serviços
para a troca, devendo ser uma atividade profissional e, não necessariamente,
com fins de lucro.

Para ASQUINI, a empresa possui quatro perfis jurídicos: subjetivo (a
empresa como empresário); funcional (a empresa como atividade);
patrimonial e objetivo (a empresa como estabelecimento – “azienda”) e
corporativo (a empresa como instituição).

Em seu perfil subjetivo, explica que é uma metonímia usada pelos
legisladores, uma vez que o empresário está presente na empresa (em sentido
econômico), sendo dela a sua alma e chefe. Comenta a definição do Código
Italiano que “empresário é aquele que exerce, profissionalmente, atividade
econômica organizada, com a finalidade de produção e da troca de bens ou de
serviços” (Cf. ROMANO CRISTIANO, 1995:17).

Em seu perfil funcional, revela ASQUINI, “o conceito de atividade
empresarial implica atividade dirigida, de um lado, a colher e a organizar as
forças de trabalho e o capital necessários à produção ou à distribuição de
determinados bens ou serviços; e, de outro lado, a realizar a troca dos bens ou
serviços colhidos ou produzidos. (...) A profissionalidade da atividade empresarial
importa – mais – o elemento de constância, no tempo, de tal série de operações,
e, normalmente, o seu ordenamento para a finalidade lucrativa, natural ou
menos essencial na empresa” (Cf. ROMANO CRISTIANO, 1995:18).
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Já no seu perfil patrimonial, o professor italiano assevera que a
empresa é um patrimônio aziendal, como azienda, isto é, um patrimônio
especial, distinto pela sua finalidade, um conjunto de bens (materiais e
imateriais, móveis e imóveis; e para alguns até os serviços) organizados
pelo empresário para o exercício da atividade empresarial. É importante
esclarecer que o ilustre comercialista não acha que empresa e azienda
sejam sinônimos, haja vista o Código Civil Italiano haver adotado
significado próprio para cada termo.

Por fim, em seu perfil corporativo, ASQUINI entende a empresa
como uma instituição, uma organização de pessoas – empresário e seus
colaboradores (dirigentes, empregados e prestadores de serviços) –
ligados entre si, formando um núcleo social organizado, em função de
um fim econômico comum: obter os melhores resultados na produção.

Interessante é transcrever a lição de BULGARELLI (1985:18), ao
afirmar que ASQUINI concluiu que a “técnica do Direito não pode
dominar o fenômeno econômico da empresa para dar uma completa
disciplina jurídica, sem considerar distintamente os diversos aspectos em
relação aos vários perfis que nela concorrem. (...) Pode-se observar,
assim, como a colocação de Asquini foi decisiva para uma verdadeira
compreensão da empresa perante o Direito – que já começava a se
delinear, porém sem muita precisão ainda, – o que se comprova pela
orientação tomada pela doutrina, a partir daí”.

( -�������������������������� �#<�

Para ORLANDO GOMES (1975:100-1), o que interessa para o
Direito do Trabalho, com relação à empresa, são as relações individuais
e coletivas que se formam entre os empregados e o empregador. Nem
toda empresa no sentido econômico o é no sentido trabalhista.

Nesse raciocínio, ARNALDO SÜSSEKIND (2002:189-90) explica
que “a empresa corresponde a uma universalidade de pessoas
intervinculadas por variadas modalidades de relações jurídicas e de bens
materiais e imateriais, organizados para a realização de um
empreendimento econômico”.

Interessante, ainda, a crítica de DÉLIO MARANHÃO (1988:68-9)
sobre essas relações entre empregador e empregado(s), que constituem
o perfil corporativo a que ASQUINI se referiu, quando explicou que “é
fácil, no papel, dizer que a empresa é uma comunidade de trabalho”.
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Na verdade, quis o saudoso juslaboralista dizer que não se pode
considerar uma empresa como autêntica instituição, haja vista os
antagonismos e os conflitos entre empregador e empregados, entre os
proprietários dos meios de produção e aqueles que contribuem com sua
força de trabalho.

Do ponto de vista do Direito Trabalhista, existem três elementos que
caracterizam a empresa: a) uma tarefa a executar; b) uma autoridade
que dirige esta execução e c) um pessoal que assegura a realização.

Desses elementos, pode-se ter uma idéia dos contornos e dos perfis
da empresa para o Direito Laboral (Cf. ORLANDO GOMES, 1975:102).

, ��
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Não se pode confundir, no entanto, a empresa com o estabelecimento.

Alguns autores ligam conceitualmente o estabelecimento ao local
onde a empresa realiza suas atividades. Na verdade, não se pode
confundir, também, o local em que se instala com o organismo instalado.
O estabelecimento será um dos elementos que compõe esse organismo
instalado, uma vez que para o empreendimento de qualquer atividade
empresarial é necessário um mínimo de organização dos meios de
produção.

Para ARNALDO SÜSSEKIND (2002:189-90), “estabelecimento é
o local onde a empresa realiza, materialmente, a consecução dessa
finalidade”. O estabelecimento é composto por bens corpóreos, tais como
as instalações, as máquinas, e por bens incorpóreos, como as marcas, as
patentes e os sinais. É, pois, uma universalidade de fato, objeto de direito,
e não sujeito.

Como bem lembra DÉLIO MARANHÃO (1988:71), “uma
universalidade: a reunião, física ou econômica, de elementos, que o
ordenamento jurídico considera, pelo menos no que respeita a certas
relações, como uma entidade única, sujeita a uma disciplina nova e diversa
da que regula os elementos que a compõem”.

Pode-se afirmar que a noção de estabelecimento para o Direito do
Trabalho é semelhante ou equivalente àquela que ASQUINI definiu, para o
Direito Comercial, como sendo a empresa (também) um patrimônio aziendal.
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Existem alguns critérios que a doutrina elenca para se fazer a distinção
entre a empresa e o estabelecimento: a) independência contábil e
financeira; b) subordinação hierárquica, e c) o exame do risco da atividade
econômica (Cf. ORLANDO GOMES, 1975:106).

O estabelecimento é dependente da contabilidade da empresa, apesar
de possuir a própria escrita contábil. A empresa é que é detentora do
capital social, daí a sua independência financeira. O estabelecimento,
portanto, é subordinado hierarquicamente à empresa, sendo que somente
esta é que possui o “poder supremo”.

Quem determina os fins da empresa é o empresário, o “dono” da
empresa, pessoa que assume os riscos do empreendimento. Eis o perfil
subjetivo de ASQUINI.

Desses três elementos, pode-se traçar a linha divisória entre a
empresa e o estabelecimento.

2 ����������#�9�
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À medida que a empresa evoluía e ganhava importância no cenário
econômico, começavam a acontecer modificações profundas em sua
estrutura econômica: a figura pessoal, humana, do empregador passou,
pouco a pouco, a se ausentar do local de trabalho, fugindo do contato
com os trabalhadores, ocorrendo, assim, a despersonalização.

Os proprietários do capital partiram para o anonimato.

Interessante é transcrever, nesse sentido, a lição do mestre baiano
ORLANDO GOMES (1975:166), ao dizer que “a empresa deixou de
ser a propriedade de um indivíduo, que a dirige e que a orienta,
pessoalmente, lhe imprimindo o incisivo cunho de sua personalidade, para
se converter em fria entidade, comandadas por diretores inacessíveis,
que se ocultam atrás de prepostos graduados. O empregador deixou de
ser aquele homem de carne e osso que descia à oficina para conversar
ou repreender seus empregados”.

É nisso que se baseia, em linhas gerais, o fenômeno da
despersonalização do empregador, que é peculiar às grandes empresas.
Como se sabe, o contrato de emprego é intuitu personae somente ao
empregado.
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Como bem explica DÉLIO MARANHÃO (1988:70), “claro que para
o empregado, a quem interessa, principalmente, o emprego, necessário à
própria subsistência, quem seja o empregador é, em geral, indiferente.
Afinal, normalmente o contrato é celebrado intuitu personae,
tão-somente, em relação ao empregado. Natural, portanto, que as normas
de proteção ao trabalho visem, antes do mais, ao emprego exercido num
determinado empreendimento econômico, e não à pessoa de quem explore
esse empreendimento. Nisto se resume a despersonalização do
empregador”.

O legislador celetista, ao redigir o artigo segundo, o qual define quem
seja o empregador, não quis vincular o conceito trabalhista de empregador
à noção civilista de personalidade.

A personalidade jurídica não é indispensável para a aquisição da
condição de sujeito de uma relação jurídica. A massa falida é um exemplo;
o condomínio em edifícios residenciais, outro. Notadamente, para o Direito
do Trabalho, tal requisito também não é necessário para a condição de
empregador.

Se existe uma relação de emprego, nos moldes dos artigos 2o e 3o da
CLT, não há que se perquirir por quem, ou a que título é exercida a
empresa. É uma afronta à legislação obreira considerar empregador a
pessoa física ou jurídica que exerce atividade empresarial, em lugar da
empresa propriamente dita.

Segundo TOSTES MALTA (apud BOJART, 2000), “a vinculação
dos empregados durante o contrato de trabalho é, em princípio, ao negócio,
à empresa, e não ao proprietário do empreendimento”.

No mesmo sentido é a lição de EVARISTO DE MORAIS FILHO
(apud BOJART, 2000) ao dizer que “ao contrato de trabalho, uma vez
celebrado, leva mais em consideração a empresa do que propriamente a
pessoa de quem o conclui pelo lado patronal”.

Toda essa construção, que proporciona maior proteção ao trabalhador,
decorre da própria autonomia científica do Direito do Trabalho, que
consegue e assegura a elaboração de conceitos jurídicos próprios.
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Foram vistas anteriormente algumas noções sobre a empresa e
acerca do estabelecimento, inclusive com noções sobre a teoria da
empresa no Direito Comercial. Isto é importante para entender o que o
legislador celetista quis ao redigir os artigos 10 e 448 da CLT e para se
conseguir delimitar o alcance da sucessão trabalhista.

Muito embora a redação dos artigos 10 e 448 não seja clara e evidente,
tais dispositivos não podem nem devem ser interpretados literal e
estritamente, sob pena de se defenestrar os princípios da proteção ao
trabalhador e da continuidade da relação de emprego. Nesse sentido
MAURÍCIO GODINHO DELGADO (2004:408) explica que a
imprecisão e a generalidade dos artigos 10 e 448 ampliaram, sobremaneira
no último quartel do século XX, o entendimento jurisprudencial sobre a
sucessão trabalhista.

Como se sabe, a relação empregatícia vincula o trabalhador à empresa
e não ao estabelecimento onde estiver lotado. É o que se percebe do
artigo 2o da CLT (Cf. SÜSSEKIND, 2002:189).

Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os
direitos adquiridos por seus empregados (art. 10 da CLT). Isto se relaciona
com os direitos dos empregados.

A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não
afetará os contratos de trabalho (art. 448 da CLT). Trata a norma legal
de proteger o contrato de trabalho.

Entende-se por alteração na estrutura jurídica a mudança na forma
da empresa, por exemplo: a transformação de uma sociedade limitada
para uma sociedade anônima, ou o contrário. Há, também, mudança na
propriedade da empresa, quando há mudança com relação aos detentores
do capital.

Antes, é necessário esclarecer que a expressão sucessão de
empregadores, conforme explica o professor BOJART (2000), é
pleonástica, uma vez que a sucessão, no contrato de trabalho, só se admite
ao empregador, à luz da teoria da despersonalização do empregador.
Melhor, então, a terminologia sucessão trabalhista.
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É, também, importante esclarecer que a sucessão trabalhista ocorre
na empresa e não como sucessão de empresas. Explica-se.

O que existe, na verdade, na relação de emprego, é um elemento
permanente, a empresa, como empregador. O que sofre alteração e,
portanto, sucessão, é a pessoa (o empresário) que representa a empresa
na celebração e na execução do contrato de trabalho.

Explica ORLANDO GOMES (1975:169) que “haverá sucessão toda
vez que a empresa não sofra alteração nos fins para os quais se constituiu”.
Ora, havendo mudança nos fins da empresa e havendo solução de
continuidade na prestação de serviços, há sucessão de empresas, mas não
sucessão trabalhista nos termos do art. 10 e 448 da CLT.

É por isso que SÉRGIO PINTO MARTINS (1998:166) acentua que
“a sucessão vem a ser a modificação do sujeito em dada relação jurídica.
Assim, há a necessidade de que exista a mesma relação jurídica, porém
sujeitos diversos que se sucedem”.

A relação jurídica, a empresa, é a mesma; o que muda é a pessoa
que representa essa empresa.

Não se pode utilizar um critério estritamente jurídico para caracterizar
a sucessão trabalhista. Ao contrário, há de se encontrar critério mais amplo
e menos formalista, que possa albergar a proteção ao contrato de trabalho.
Assim é que, para informar qualquer pesquisa ou análise sobre o assunto,
necessário antes se faz ter como fundamento e orientação a presença dos
princípios da intangibilidade do contrato de trabalho, da despersonalização
do empregador e, por fim, da continuidade da relação de emprego.

Segundo SÜSSEKIND (2002:200), existem dois requisitos para se
configurar a sucessão trabalhista: a) uma unidade econômica que passa
de um para outro titular; b) não haja solução (quebra) da continuidade da
prestação de serviços.

À luz da teoria da despersonalização do empregador, não há
impedimento jurídico para a substituição de uma pessoa por outra, na
qualidade de empregador, na mesma relação de emprego.

Explica SÜSSEKIND (2002:200) que “o relevante, como ressaltam
a doutrina e a jurisprudência, é que tenha havido continuidade na atividade
desenvolvida pela unidade, ou unidades produtivas, objeto de sucessão”.
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Nesse sentido, ensina DÉLIO MARANHÃO (1988:78) que “para a
responsabilização do novo empregador, em virtude da sucessão, é
irrelevante o vínculo entre sucessor e sucedido e a natureza do título que
possibilitou ao titular do estabelecimento a utilização dos meios de
produção nela organizados. Importante é a continuidade na prestação de
serviços na mesma atividade econômica”.

SÜSSEKIND (2002:199) ainda elenca três níveis em que se pode
dar a sucessão trabalhista: a) na empresa; b) em um ou mais
estabelecimentos da empresa e c) em um ou mais dos setores de um
estabelecimento, enquanto unidade produtiva autônoma. Acrescenta que
“não é necessário, para que se verifique a sucessão, que tenha deixado
de existir, em sua totalidade a empresa do empregador sucedido. Basta,
para o Direito do Trabalho, que um estabelecimento (ou parte dele capaz
de produção autônoma) passe, sem solução de continuidade, de um para
outro titular” (Cf. SÜSSEKIND, 2002:200).

Na mesma linha de raciocínio, o novo empregador, ao adquirir o
estabelecimento, está adquirindo uma organização produtiva, um “bem
que resulta do conjunto de vínculos existentes entre os fatores de produção,
um deles, o trabalho” (Cf. DÉLIO MARANHÃO, 1988:78).

Por isso, não há sucessão trabalhista com a transferência de coisas
singulares, sendo necessário que haja uma universalidade, isto é, a
transferência de parte significativa do estabelecimento ou da empresa,
de um complexo empresarial, de modo a afetar significativamente os
contratos de trabalho (Cf. DELGADO, 2004:411). Se essa transferência
não for seguida da continuidade da prestação de serviços do trabalhador,
mesmo assim pode se operar a sucessão, desde que efetivamente essa
alienação afete significativamente o contrato de trabalho. Ressalte-se
que o operador jurídico, na análise desses casos, deve fazer exame
acurado e cauteloso, sob pena de ampliar em demasia o instituto da
sucessão, desnaturando-o, reduzindo-o a qualquer negócio jurídico
interempresarial (Cf. DELGADO, 2004:415).

Como foi visto, o empregador é a empresa, e não a pessoa, o
empresário, que a representa. Entende-se por empresa, para o Direito
do Trabalho, a reunião de capital e trabalho, organizada profissionalmente,
com o fim de produzir bens ou prestar serviços. São três os elementos
que a caracterizam: a) uma atividade, profissional, que se revela no fim
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da empresa; b) alguém que exerça o poder de mando e direção: o
empresário e c) que haja alguém, o empregado, que exerça a atividade e
que esteja subordinado àquele poder de mando.

O título jurídico da transferência da universalidade é indiferente ao
Direito do Trabalho. Qualquer que seja ele, transferindo uma unidade
econômico-produtiva, é compatível com o instituto da sucessão.
Nos casos das empresas concessionárias de serviço público, “assumindo
a nova empresa concessionária o acervo da anterior ou mantendo parte
das relações jurídicas contratadas pela concessionária precedente,
submete-se às regras imperativas dos dois preceitos celetistas, impositivos
de obrigações e direitos trabalhistas prévios” (Cf. DELGADO, 2004:412).
Já nos casos de arrendamento, a sucessão se dirige ao novo titular
provisório, podendo, mais tarde, acontecer nova alteração subjetiva e
voltar à antiga pessoa arrendante.

Exceção à regra é a hipótese de aquisição de acervo de empresa em
hasta pública. Nesse caso, a jurisprudência entende que há elisão no
título, operando o repasse sem ônus para o adquirente, neutralizando a
regra geral da sucessão, desde que haja previsão nos editais da ruptura
propiciada pela arrematação (Cf. DELGADO, 2004:413).

Por fim, também como exceção à regra da sucessão no Direito do
Trabalho, é o caso dos empregados domésticos. Primeiro, por conta de
expressa exclusão dos domésticos da égide da CLT. Segundo, pela
incompatibilidade teórica de se comparar o empregador celetista, a
empresa, que possui conteúdo econômico e a ela se aplica a
despersonalização, com o empregador doméstico, a família, que é
desprovida de conteúdo econômico (por força de lei) e que imprime marca
pessoal na relação.

4 $%����������	���������� �#<����

A finalidade dos artigos 10 e 448 da CLT é assegurar efetiva proteção
aos contratos de trabalho, no contexto de alteração e transferência
empresariais. Nada mais atual, em época na qual a velocidade das
transações econômicas e as (in)constantes mutações e criações
empresariais são uma realidade. Franquias, fusões, incorporações, cisões,
privatizações, aquisições, gestão compartilhada; eis aí exemplos típicos.
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Os efeitos da sucessão trabalhista podem ser abordados sobre dois
prismas: o do sucessor e o do sucedido.

O primeiro envolve aquele que passou a ser o novo titular da
universalidade. Nesse caso, por se tratar de norma cogente, a sucessão
opera a transferência total de direitos e obrigações relacionados à relação
empregatícia. Quer dizer, acontece a imediata e automática assunção,
por parte do novo adquirente, de todas as obrigações oriundas da relação,
desde o seu nascedouro, envolvendo tempo de serviço, parcelas
contratuais do antigo período etc.

As cláusulas de não-responsabilidade dispostas nos títulos de
transferência não têm validade nenhuma para o Direito do Trabalho,
haja vista que a sucessão trabalhista, como visto, é instituto regulado por
normas cogentes, não podendo a disposição das partes prevalecer sobre
a lei nem afetar ou prejudicar a relação de emprego.

Isso não quer dizer, como alerta MAURÍCIO GODINHO DELGADO
(2004:419), que tais cláusulas são de todo imprestáveis. Na verdade,
constituem-se ferramentas preciosas no meio empresarial, pois delimitam
a responsabilidade de cada parte na alienação da empresa, o que serve
para agilizar o ressarcimento de eventuais gastos realizados pelo
adquirente, que dizem respeito ao período anterior à transferência.

O segundo ponto de vista é o do sucedido, aquele que transferiu a
universalidade. Como se sabe, o adquirente assumiu todas as obrigações
do contrato de trabalho, sejam elas passadas, futuras ou presentes.
Hipótese de plena assunção dos direitos e obrigações. Na CLT, não existe
disposição que submeta o sucedido à responsabilidade solidária pelos
créditos dos trabalhadores; muito menos de responsabilidade subsidiária.

Acontece que o entendimento jurisprudencial, em virtude da imprecisão
e generalidade da redação dos artigos 10 e 448 da CLT, é no sentido de
responsabilizar o sucedido subsidiariamente, desde que a modificação ou
transferência tenha sido apta a afetar os contratos de trabalho. Na lição de
MAURÍCIO GODINHO DELGADO (2004:420), “as situações de
sucessão trabalhista propiciadoras de um comprometimento das garantias
empresariais deferidas aos contratos de trabalho seriam, sim, aptas a
provocar a incidência de responsabilização subsidiária da empresa
sucedida”. E mais evidente ainda essa responsabilidade, como bem lembra
o jurista mineiro, é o caso das sucessões trabalhistas precárias, como o
arrendamento, na quais a transferência não é definitiva e sim provisória
(Cf. DELGADO, 2004:421).
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O empregado, por sua vez, não pode se insurgir contra a sucessão,
alegando o princípio da inalterabilidade do contrato de trabalho, disposto
no artigo 468 da CLT. Isto porque a própria CLT permite a ocorrência da
sucessão. É uma norma cogente. Ademais, a pessoalidade é somente
para o empregado, jamais para o empregador. Um pedido de rescisão
indireta (art. 483 da CLT), por esse motivo, portanto, seria improcedente.

���������
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Por tudo o que aqui foi visto, fica bastante claro que o estudo da empresa
é muito importante para o Direito do Trabalho. As influências das teorias
civilistas italianas no ordenamento obreiro brasileiro são notórias.

As contribuições de ASQUINI, delimitando os quatro perfis (subjetivo,
objetivo, funcional e corporativo) do fenômeno poliédrico que é a empresa,
ajudam a tentar entender melhor o instituto da sucessão trabalhista, que
não pode ser simplesmente confundido com e comparado à sucessão do
Direito Civil.

Da mesma maneira, também não pode ser a empresa confundida
com o estabelecimento. A distinção se faz imperiosa.

As transformações econômicas, cada vez mais rápidas, provocaram
uma nova análise do instituto da sucessão trabalhista. E para isso, as
noções basilares dos conceitos de empresa, estabelecimento e
despersonalização do empregador.

Na época atual de flexibilidade, desregulamentação e precariedade
dos direitos dos trabalhadores, a ampliação e o alcance da sucessão
trabalhista demonstram ainda a força da aplicação do princípio protetor
no Direito do Trabalho.

O operador do Direito não pode esperar o engessamento das situações
e dos institutos jurídicos. Muito pelo contrário, deve sempre estar atento
à reprodução do Direito, em seu eterno reconstruir-se.

E, como dito preambularmente, essas considerações a respeito da
teoria da empresa e da sucessão no Direito do Trabalho, apenas iniciam
o debate.
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo a aplicabilidade e máxima
eficácia dos direitos fundamentais, máxima frente aos poderes estatais. Após
breve análise da doutrina clássica, tendo como referência Rui Barbosa, e da
doutrina moderna com a Teoria Tricotômica de Eficácia de José Afonso da
Silva, procura-se uma exegese construcionista, com apoio da doutrina e do
direito comparado, demonstrar a plena aplicabilidade das normas definidoras
de direitos fundamentais. O trabalho apóia-se em três grandes premissas: a
hermenêutica constitucional, servindo como paradigma a própria constituição,
o apelo à moderna doutrina dos direitos fundamentais no Brasil, e análise da
doutrina e legislação comparada acerca do tema abordado. Por fim, o papel
reservado ao poder judiciário e ministério público na efetivação desses direitos,
legitimados que estão respectivamente como guardião da constituição e
guardião da ordem jurídica, e interesses sociais indispensáveis.
Sumário: Introdução, 1. Função dos direitos fundamentais, 2. Do fundamento
das normas fundamentais, 3. Características dos direitos fundamentais, 4. Limites
e colisão de direitos fundamentais.
Palavras-chave: Garantias fundamentais – Aplicabilidade – Efetividade –
Interpretação – Imperatividade – Direitos humanos – Democracia – Liberdade
– Sistema constitucional – Direitos do homem – Hermenêutica.
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A expressão, direitos fundamentais do homem, designa um conjunto
de prerrogativas fundamentalmente importantes e iguais para todos os
seres humanos, cujo principal escopo é assegurar uma convivência social
digna, baseada nos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade.

Tais direitos não são apenas comuns a todos os cidadãos de uma
determinada unidade política, mas também se estendem por toda a Terra
como um objetivo que a humanidade pretende concretizar. Os direitos
fundamentais consistem em uma categoria especial de direitos que encontram
sua síntese na solidariedade entre os homens e que se traduzem no exercício
de direitos possuidores de um sentido universalmente significativo.

1 Promotor de Justiça. Mestre em Direito Público. Professor da Faculdade Farias Brito.
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Assim considerados, sob a luz do entendimento da cooperação e da
solidariedade entre os homens, os Direitos Fundamentais designam,
portanto, direitos que se erguem constantemente diante do poder estatal,
limitando a ação do Estado. Por isso, pode-se afirmar que os direitos
fundamentais têm como fonte a vontade soberana de cada povo.

Os princípios do direito universal e natural, a que acedem os direitos
humanos fundamentais, a uma ordem ética de vida entre os homens, que
os descobrem, aperfeiçoam, e nesta ética os transformam, dando-lhes
convicção de acordo com a sua própria experiência em busca do ideal.
Os direitos humanos fundamentais estabelecem faculdades da pessoa
humana que permitem sua breve classificação do seguinte modo: 1) os
direitos de primeira geração, tais como liberdade (a liberdade de
consciência, de propriedade, de manifestação do pensamento de
associação etc); os direitos de igualdade (substancial e formal), de
propriedade, os direitos de participação política, tais como a igualdade de
sufrágio, o direito de voto e de elegibilidade, o direito de petição

 
entre

outros; 3) os direitos de segunda geração, os direitos sociais, que abrangem
os direitos de natureza econômica, e culturais, como por exemplo, o direito
ao trabalho, de assistência à saúde, à educação, bem como os econômicos
e culturais 4) os direitos chamados de terceira geração (direitos de
solidariedade), por exemplo, o direito à preservação do meio ambiente e
à qualidade de vida, e por fim os direitos de quarta geração, tais como o
direito à informação, à comunicação e à democracia direta.

� .	�
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Assinalam, portanto, os direitos humanos fundamentais, uma ruptura
nas relações entre o Estado e o individuo, visto que o cidadão a quem era
atribuído somente deveres, adquire direitos, cabendo aos governantes o
dever de garanti-los, invertendo as prioridades e o modo de encarar a
relação política, não mais do ponto de vista do Estado, do soberano, do
rei, mas já, do cidadão, do súdito, do individuo.

Têm os Direitos Fundamentais duas funções básicas: Em primeiro lugar,
servem como freio e limite ao poder estatal, impedindo que o Estado invada
áreas destinadas à proteção ao individuo, enquanto que, em um plano positivo,
implica na faculdade de exigir do indivíduo o cumprimento das normas
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fundamentais. Consoante a lição de CANOTILLO a função dos direitos
humanos fundamentais tem, por objetivo, a efetividade do cumprimento
dos direitos que os asseguram, a função de direitos de defesa dos cidadãos
sob uma dupla perspectiva constituem num plano jurídico-objetivo, normas
de competência negativa para os poderes públicos, proibindo
fundamentalmente as ingerências destes na esfera jurídica individual;
implicam , num plano jurídico subjetivo o poder de exercer positivamente
direitos fundamentais (liberdade positiva) e de exigir omissões dos poderes
públicos de forma a evitar agressões lesivas dos mesmos (liberdade
negativa). 2Além desta funções, assinala a doutrina duas dimensões distintas
de direitos fundamentais: A dimensão objetiva e a dimensão subjetiva.
A dimensão subjetiva caracteriza-se pelos destinatários dos direitos,ou seja
o próprio homem, individualmente considerado.A dimensão subjetivamente
considerada, apresenta as seguintes características: São direitos subjetivos
(de fruição individual), de igualdade, universais e fundamentais. A dimensão
objetiva é entendida como a garantia de gozo e participação política, em
atuação positiva do Estado.

� ���.	��������������������.	����������

Observa-se ainda que tais direitos são “Fundamentais”. Mas em que
consiste referida fundamentalidade? A questão não se reveste apenas de
caráter tautológico, como pode parecer à primeira vista, mas reveste-se
da diferenciação clássica das normas constitucionais materiais e das normas
constitucionais em sentido formal.

A fundamentalidade das normas, referente aos direitos humanos e
Fundamentais, decorre não só de sua plenitude face ao ordenamento
jurídico, mas principalmente por seu conteúdo axiológico, revelando os
valores supremos do ser humano com a promoção de sua dignidade

Revela-se esta fundamentalidade de duas formas: material e formal.

Diante da primeira expressão de fundamentalidade, a
fundamentalidade material, as normas relativas aos direitos fundamentais,
como já explicitado, detém a primazia e exclusividade de serem normas
de defesa do ser humano, e seus valores intrínsecos, servindo de
paradigma ao homem individual e coletivo na consecução do bem estar
individual e social.
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No que pertine à fundamentalidade formal os direitos fundamentais
encontram a sua expressão tão somente na Constituição, consistindo naquilo
que se convencionou denominar constituição em sentido formal, isto é, o
conjunto de matérias que só podem constar do elenco de uma constituição.

Embora sejam normas constitucionais por natureza, diante de uma
interpretação extensiva, verifica-se outros direitos fundamentais fora do
catálogo expresso na constituição, como é o caso dos tratados internacionais,
e outras que sequer estão expressamente positivadas, como o direito de
resistência à opressão, e o direito à duração razoável do processo.

( �����������������������������.	����������

Além da tônica da fundamentalidade que informa a “ratio essência”
dos direitos fundamentais, outras características igualmente essenciais e
ontológicas, também derivam de tais direitos, como a sua universalidade,
internacionalização, inalienabilidade, indivisibilidade, historicidade,
interdependência, efetividade, harmonização, eficácia e abertura.

Convém nos determos em tais características para melhor se entender,
a natureza de tais direitos.

Em primeiro lugar, diz-se que os direitos humanos são universais, ou
seja, abrangentes a todo o gênero humano.

A declaração de Viena, adotada por ocasião da conferência mundial
dos direitos humanos, consignou expressamente em seu item 5º a
universalidade como característica dos direitos humanos, ao lado de outras
características igualmente importantes, como a indivisibilidade,
interdependência e inter-relação

A universalidade decorre do fato de que tais direitos são universais
porque inerentes à condição humana. Peculiaridades locais ou ocasionais
não teriam o condão de afastar o dever de respeito e promoção dos
direitos fundamentais.

O princípio da universalidade implica em interpretação normativa e
hermenêutica, dentro do ordenamento jurídico inserido em cada nação,
em face de suas realidades e costumes, não significando necessariamente
a absoluta uniformidade.
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Na realidade, como veremos, tal característica não é absoluta, assim como
outras características dos direitos fundamentais, visto que variam de acordo
com o espaço e o tempo, bem como do grau de desenvolvimento dos países
que adotaram os direitos humanos e fundamentais em suas constituições.

Ao lado da universalidade, temos de forma cada vez mais ampliada e
abrangente a sua internacionalização, seja através do reconhecimento conjunto
de tais direitos pelas comunidades de Estado (apenas para citar alguns
documentos, a Declaração Universal dos Direitos humanos, o Pacto de São
José da Costa Rica e a convenção Européia dos Direitos do Homem, dentre
outros), seja por meios de proteção de tais direitos, por meios de tribunais
internacionais, como é o caso do Tribunal de Haia, e a Corte de Estrasburgo.

O Brasil atualmente é signatário de inúmeros tratados internacionais,
como o Protocolo Facultativo Referente ao Pacto Internacional sobre os
Direitos Civis e Políticos, em vigor desde 23 de março de 1932, Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966), Pacto Internacional
dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), Declaração Universal
dos Direitos Humanos, Declaração sobre a concessão da independência
aos países e povos coloniais, Declaração sobre o uso do progresso
científico e tecnológico no interesse da Paz e em benefício da
Humanidade, Proclamada pela Assembléia Geral das Nações Unidas
em 10 de novembro de 1975, Declaração sobre o Direito ao
Desenvolvimento, Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento
Adotada pela Assembléia Geral em sua resolução 39/11, de 12 de
novembro de 1984, Estatuto da Corte Internacional de Justiça, Protocolo
Facultativo Referente ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e
Políticos, Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento Adotada pela
Resolução n.º 41/128 da Assembléia Geral das Nações Unidas, de 4 de
dezembro de 1986, Declaração sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
(Rio de Janeiro, 1992). Foram ainda ratificados pelo Brasil, tratados
específicos para proteção da mulher, do idoso, do trabalhador e do menor
entre outros, tais como as Regras das Nações Unidas para a Proteção
dos Menores Privados de Liberdade adotada pela Assembléia Geral das
Nações Unidas em 14 de dezembro de 1990, a Convenção relativa à luta
contra as discriminações na esfera do ensino, adotada em 14 de dezembro
de 1960 pela Conferência Geral da organização das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cultura, que entrou em vigor em 22 de maio
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de 1962, em conformidade com o artigo 14, a Declaração sobre os
princípios sociais e jurídicos relativos à proteção e ao bem-estar das
crianças, com particular referência à colocação em lares de guarda, nos
planos nacional e internacional, adotada pela Assembléia Geral das
Nações Unidas de 3 de dezembro de 1986, Regras Mínimas das Nações
Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude –
Regras de Beijing, Convenção sobre os Direitos da Criança Adotada
pela Resolução n.º L. 44 (XLIV) da Assembléia Geral das Nações Unidas,
em 20 de novembro de 1989 e ratificada pelo Brasil em 20 de setembro
e 1990, Declaração dos Direitos da Criança, Adotada pela Assembléia
das Nações Unidas de 20 de novembro de 1959 e ratificada pelo Brasil
e Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher. Atente-se que os
direitos fundamentais vêm transcendendo a soberania dos Estados, tendo
seus pares, sido julgados por estas cortes de justiça, formados por juristas
(juizes, promotores e advogados), recrutados em diferentes Países.
Nos Países americanos, no plano Internacional, vige o Sistema
Interamericano de proteção aos direitos humanos, onde o Brasil, a despeito
de sua atual constituição, não logrou ainda submeter-se integralmente aos
mecanismos de supervisão e controle internacional, para atestar o
cumprimento das obrigações contraídas, a nível internacional, para proteção
dos direitos humanos. Do conceito de inalienabilidade, surge o da
imprescritibilidade, determinando a irrenunciabilidade de tais direitos, embora
o sujeito ativo possa deixar de exercê-lo na prática voluntariamente.

De igual forma a característica de indivisibilidade indica a unidade
incindível no contexto de tais direitos, não se podendo fracioná-los para
sua ampla aplicação.

A indivisibilidade dos direitos fundamentais, implica a sua inter-relação
e interdependência, o que vai de encontro a uma idéia de um sistema em
torno dos direitos fundamentais positivos.

Esta inter-relação e interdependência indicam a vinculação dos direitos
fundamentais uns com os outros. Apenas como exemplo podemos citar
a liberdade de consciência (art. 5º VI), a liberdade de manifestação do
pensamento (art. 5º IV) e a liberdade de expressão (art. 5º IX), que se
complementam e mantém entre si uma relação sistêmica de mútua
dependência.
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Na busca da efetividade, tem-se em vista que, em sede de interpretação
dos direitos fundamentais, deve o interprete dar à norma o máximo de
efetividade, não podendo a interpretação subtrair o objetivo prático de
realização de bem protegido ou restringir o alcance de tais normas para
meio de hermenêutica constitucional.

Pela harmonização ou concordância prática, verifica-se a possibilidade
de concorrência ou colidência dos direitos fundamentais. Nesse sentido não
se pode sacrificar um em detrimento do outro, aplicando-se o princípio de
proporcionalidade e da equidade para resolver os conflitos, buscando-se ao
máximo a aplicação de um mínimo de tais direitos.

Pela eficácia dos direitos fundamentais, temos o fato que os direitos
fundamentais, não só são os passíveis de defesa contra o Estado (eficácia
vertical), mas de igual forma entra os particulares (eficácia horizontal)
mormente, aqueles dotados de grande poder, político, econômico ou social.

Para realização da eficácia dos direitos fundamentais, e exatamente
para concretizar a efetivação desses direitos, e não esvaziá-los, são estes
dotados de uma proteção positiva, ou seja, reclamam uma ação do poder
público, no sentido de propiciar condições para sua realização de maneira
efetiva.

Desta forma, se o individuo tem direito à assistência jurídica gratuita,
deve o Estado propiciar as condições e os meios para o acesso à justiça,
como o recrutamento e aparelhamento da defensoria pública.

Desfrutam, presentemente, os direitos fundamentais, de uma dimensão
transindividual, visto que aos direitos de cunho predominantemente individual
(direitos de primeira e segunda geração), veio somar-se os direitos
metaindividuais, os direitos de solidariedade.

Finalmente, a última particularidade dos direitos fundamentais é que
são estes dotados de abertura, ou seja, são passíveis de expansão, podendo
seu alcance ser ampliado. Seu catálogo não é exaustivo, podendo ser
acrescidos de novos direitos fundamentais.
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Os limites referentes aos direitos fundamentais encontram-se relativados
dentro da própria sistemática em que estes direitos estão inseridos. Em outras
palavras, um direito fundamental, apenas encontra seu limite ou restrição em
seu uso, gozo e fruição, em outro direito fundamental.

Isto porque os direitos fundamentais gozam de um maior grau de
abstratividade, que os colocam, muitas vezes, em rota de franca colisão.
Desta forma, temos diversos direitos igualmente fundamentais, que por
vezes não podem ser exercidos conjuntamente, do qual é exemplo
clássico, o direito à intimidade e o direito à informação.

No tocante à colisão de regras, a solução há de ser fornecida pelo
próprio ordenamento jurídico, seja pelo critério cronológico (lex posterior
derrogat priori), seja pelo hierárquico (lex superior derrogat lex
inferior), seja pelo da especialidade (lex specialis derrogat generali).

Contudo, em matéria de Direitos Fundamentais, há que se distinguir
os direitos fundamentais com reserva expressa, e os direitos fundamentais
sem reserva legal expressa.

Os direitos fundamentais com reserva legal expressa, podem ser
restringidos através do legislador infraconstitucional, desde que as normas
ali encerradas sejam de eficácia contida, dependentes de lei regulamentar,
observado o núcleo essencial (limites dos limites) da norma fundamental.

Os direitos fundamentais sem reserva legal expressa, devem ser
interpretados, no caso de colisão, consoante os princípios interpretativos
da unidade da constituição, da concordância prática, da proporcionalidade
e da razoabilidade, de forma que possam efetivamente serem exercidos
com sacrifício mínimo de sua carga valorativa.

Observa-se que diante da colidência entre os diversos direitos
fundamentais, o princípio da proporcionalidade, bem como da razoabilidade,
devem ser postos em prática pelo intérprete, de modo a retirar do caso
concreto o máximo de eficácia dos direitos fundamentais. O princípio da
proporcionalidade salta aos olhos, no contexto da Constituição Federal
de 1988. Lembremos o conceito de propriedade quando esta deve
obedecer sua função social. Outro exemplo claro do princípio de
proporcionalidade na Constituição Federal de 1988, vislumbra-se quando
ela admite a entrada na casa durante o dia em virtude de ordem judicial.
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Isto indica que deve ser obedecido, em matéria penal, o referido princípio,
vez que os tribunais, sobre qualquer fundamento, podem admitir a entrada
de qualquer pessoa na casa, ainda que por ordem judicial, durante o
período noturno. Idêntica versão vale para o princípio da igualdade, visto
que o art. 5º da Constituição Federal de 1988 fixa regras semelhantes
para os direitos de igualdade. Ocorre que o STF já decidiu que, em matéria
de direito de igualdade, todos são iguais na medida de sua desigualdade.
Por exemplo, pobres e ricos não pagam o mesmo imposto.

a) Na realidade o princípio de proporcionalidade como instrumento
de operação do direito subjetivo, subsume na nova ordem jurídica
e da escolha política por parte do poder constituinte do Estado
democrático de direito, em que a proteção dos direitos fundamentais
se desloca para o centro da ordem jurídica. Não se confundem,
porém, doutrinamente os princípios de proporcionalidade e da
razoabililidade, embora tenham pontos nevrálgicos que os
identificam. Contudo, doutrina recente, defende que, em linhas
gerais, há uma relação de fungibilidade entre um e outro princípio,
podendo ser utilizados indiretamente. Impede, porém, observar que
o princípio da razoabilidade, de origem norte americana, tem uma
acepção quase sempre reduzida à noção de racionabilidade, somada
a uma idéia de eqüidade, enquanto o princípio da proporcionalidade
de origem germânica galgue uma conotação mais objetiva, graças
à construção jurisprudencial pode citar-se três subprincípios que
emanam do princípio de proporcionalidade, são eles: adequação
(pertinência ou aptidão) entre os meios e os fins, ou seja, existência
da relação adequada entre um ou vários fins determinados e os
meios com que são levados a cabo;

b) necessidade (escolha do meio mais suave): entre as soluções
possíveis deve se optar pelo menos gravoso;

proporcionalidade em sentido restrito – cuida-se aqui de uma
verificação de relação custo-benefício da medida, e da ponderação entre
os danos causados e os resultados a serem obtidos; o princípio de
proporcionalidade tem a função primeira de preservar os direitos
fundamentais; sabe-se que os direitos fundamentais, dada a imensa carga
axiológica de que são dotados, vivem em estado de tensão permanente,
muitas vezes conflitando entre si e, aparentemente, este estado de tensão
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existente entre as normas constitucionais é conseqüência da própria carga
valorativa inserta na constituição, frente uma sociedade pluralista e de
democracia participativa; desta forma não há que se cogitar na existência
de direitos fundamentais absolutos, ou seja, direitos que sempre
prevalecem em detrimento de outros.

A este respeito já se manifestou o Pretório Excelso:

...há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se
revestem de caráter absoluto, mesmo porque, razões de relevante interesse
público ou exigências derivadas do princípio de convivência da liberdade
legitimem, ainda que excepcionalmente, a adoção por parte de órgão estatais
de medidor restritivo das prerrogativas individuais ou coletivas, desde
que respeitados os termos estabelecidos pela própria constituição.
O Estatuto constitucional das liberdades públicas, a delinear o regime
jurídico a que estes estão sujeitos e considerando o substrato ético que os
informe, permite que sobre eles incidam limitações de ordem jurídica
destinados, de um lado a proteger a integridade do interesse social e de
outro a assegurar a coexistência das liberdades, pois nenhum direito ou
garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com
desrespeito aos direitos e garantias de terceiros.(MS 23.452-RJ Celso
Melo).

����#	���

Devido ao seu sentido universal, o conteúdo dos direitos humanos
adquirem valor e reconhecimento pois formalizam princípios que são
consentâneos a todos os povos do mundo, pois todos os homens devem
ter iguais direitos, especialmente no que se refere à igualdade de
oportunidades, de obtenção de uma boa qualidade de vida, de tratamento
não discriminatório.

Representam, tais direitos, situações reconhecidas juridicamente, sem
as quais o homem é incapaz de alcançar sua própria realização e
desenvolvimento em sua plenitude. Resume-se no resultado da luta dos
homens por um direito ideal, justo e humano, foram e vão-se aperfeiçoando,
estendidos ao longo do tempo. É em função desta sua qualidade evolutiva,
na busca por um direito ideal, que se pode afirmar que tais conceitos
indicam e exprimem a necessidade de verificar a solidariedade entre os
homens, a cooperação em cada e em todos os relacionamentos humanos,
que são expressões da vida em comunidade.
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Assim considerados, sob a luz do entendimento da cooperação e da
solidariedade entre os homens, os Direitos Fundamentais designam,
portanto, direitos que se erguem constantemente diante do poder estatal,
limitando a ação do Estado. Por isso, pode-se afirmar que os direitos
fundamentais têm como fonte a vontade soberana de cada povo.

Os direitos humanos fundamentais são, portanto, a base piramidal do
arcabouço jurídico, pois sem eles (daí a característica de “fundamentais”),
inexistem condições para o exercício da própria existência de forma
condigna.
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Resumo: Este artigo tem como objetivo discutir a função do Assistente do
Ministério Público. Para tanto, parte-se de uma breve exposição e contraposição
de opiniões sobre a função do Assistente para estabelecer seu o espaço de
atuação como o de colaborador, de figura secundária que não substitui ou supera
o MP. Em seguida, expõem-se as fronteiras de ação do Assistente em relação a
sua possibilidade de fazer uso do Recurso em Sentido Estrito e delimita-se sua
competência em recorrer de decisão de pronúncia que exclui qualificadora, dado
o caráter da titularidade da ação penal pública ser conferida constitucional e
institucionalmente ao Ministério Público. Após arrazoada revisão jurisprudencial,
chega-se as conclusões que expõem o real papel do Assistente.
Sumário: 1. Intróito, 2. Do aspecto legal acerca da figura assistencial,
3. Em que hipóteses pode o Assistente do Ministério Público recorrer em
sentido estrito?, 4. Pode o Assistente do Ministério Público recorrer de decisão
de pronúncia que exclui qualificadora?, 5. Do entendimento pretoriano acerca
do tema, 6. Em conclusão, 7.Bibliografia.
Palavras-chaves: Assistente – Ministério Público – Hipóteses – Recurso –
Limites.
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Questão acanhadamente explorada pelos escoliastas, não obstante
seu relevo, é a da função do Assistente do Ministério Público.

Lecionam consensualmente os insuperáveis Frederico Marques2

e Espíndola Filho3 que a função do assistente não é a de defender um
direito seu, mas sim a de auxiliar a acusação.

1  Advogado Criminal, sócio da banca Clayton Marinho & Leandro Vasques, Conselheiro da
OAB-CE, Pós-Graduado em Direito Processual Penal – Unifor, Pós-Graduado em Direito
Publico – UFPE, Mestre em Direito pela UFPE, Professor de Direito Penal I e Processo
Penal I da Faculdade Farias Brito-FFB e membro efetivo do Conselho Penitenciário do
Estado do Ceará.

2  cf. Elementos, cit., v. 2, p. 249.
3  cf. Código, cit., v. 3, p. 269.
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Mais hodiernamente asseverou o acatado professor e advogado dos
auditórios forenses do Estado de São Paulo Fernando da Costa Tourinho
Filho4, discordando elegantemente dos doutrinadores dos grisalhos tempos
que “a razão de se permitir a ingerência do ofendido em todos os termos
da ação penal pública, ao lado do MP, repousa na influência decisiva
que a sentença da sede penal exerce na sede civil”.

Tourinho Filho parte de um raciocínio lógico que remonta ao estudo
do art. 91, I, do Código Penal pátrio que estatui dentre os efeitos da sentença
penal condenatória o de tornar certa a obrigação de indenizar o dano
causado pelo crime. Considera mais a dicção normativa do que dispõe o
art. 63 da Lei Instrumental Penal ao preconizar que “transitada em julgado
a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo
cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu
representante legal ou seus herdeiros”.

Inafastável, é bem verdade, a ilação promovida pelo festejado
processualista paulista de que a sentença condenatória prolatada e
irrecorrível “passa a constituir título certo e ilíquido em favor do
direito à indenização, e, com esse título executório, o exeqüente
não vai discutir o an debeatur, mas sim o quantum debeatur”5.

A par disso o lendário Florêncio de Abreu escreveu: “O recurso
facultado ao assistente funda-se precipuamente no direito, que se lhe
não pode negar, de opor-se a uma decisão de primeira instância,
prejudicial ao seu legítimo interesse ao ressarcimento do dano causado
pelo delito, atenta a influência soberana do juízo penal sobre o civil”6.

Infere-se, pois, preambularmente, que a função assistencial é a de
perseguir a indenização do dano havido em decorrência do crime,
dedicando-se em encetar meios durante a marcha do feito criminal
que viabilizem este fim, e não de auxiliar do Ministério Público, este sim,
titular único e legítimo da ação penal pública. E tanto isso é verdade que o
diploma legal não confere ao Assistente da Acusação a faculdade de manejo
de recursos nas hipóteses de revogação de medida de segurança, de
concessão, de fiança etc.

4  TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Função do Assistente. Revista Síntese de Direito
Penal e Processo Penal nº 3/ago/set/2000 – p.14.

5 Ibi idem
6 cf. Com. ao CPP, v. 5, p. 208.
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Veja-se como é disciplinado o exercício do Assistente Ministerial
perante o ordenamento processual penal vigente.

Estatui o Código de Processo Penal, em seu art. 268, abordando
sobre a figura do Assistente, in verbis:

“Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como
assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu representante
legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no art. 31”.

E ainda:

“Art. 271. Ao assistente será permitido propor meios de prova,
requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados,
participar do debate oral e arrazoar recursos interpostos pelo ministério
público, ou por ele próprio, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598”.

De solar clareza que o Assistente do Ministério Público em lide penal
não é parte, meramente assume a figura de assistente simples e
não litisconsorcial.

A Assistência em processo penal, ao contrário da assistência
instrumental civil, é limitada (como visto) pelos condicionamentos do art.
271 da Lei Penal Instrumental, vez que não pode substituir o Ministério
Público nem se utilizar de iguais poderes a ponto de assumir a titularidade
da ação penal pública, função institucionalmente conferida ao Ministério
Público pela Constituição da República (art.129,I7).

Deverá o Assistente da Acusação agir como órgão colaborador do
M.P., não procurando substituí-lo, superá-lo, preteri-lo em prejuízo da
verdade real e da sociedade para manifestar a repudiada vingança privada
expressa numa pessoal vontade familiar; por fim, não frutifica da Carta
Magna qualquer exegese extensiva do atuar do assistente do Ministério
Público para além da inserta no art. 271, do Estatuto Processual Penal.

7 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I- promover, privativamente,
a ação penal pública, na forma da lei;
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O Capítulo II do Código de Processo Penal é descortinado pela

previsibilidade legal do manejo do denominado Recurso Em Sentido Estrito,

cabível a refutar as seguintes situações processuais: I – que não receber

a denúncia ou a queixa; II – que concluir pela incompetência do juízo; III

– que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição; IV – que

pronunciar ou impronunciar o réu; V – que conceder, negar, arbitrar,

cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão

preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão

em flagrante; (Redação dada ao inciso pela Lei nº 7.780, de 22.06.1989);

VI – que absolver o réu, nos casos do artigo 411; VII – que julgar quebrada

a fiança ou perdido o seu valor; VIII – que decretar a prescrição ou

julgar, por outro modo, extinta a punibilidade; IX – que indeferir o pedido

de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da

punibilidade; X – que conceder ou negar a ordem de habeas corpus;

XI – que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII – que conceder, negar ou revogar livramento condicional; XIII – que

anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte; XIV – que

incluir jurado na lista geral ou desta o excluir; XV – que denegar a apelação

ou a julgar deserta; XVI – que ordenar a suspensão do processo, em

virtude de questão prejudicial; XVII – que decidir sobre a unificação de

penas; XVIII – que decidir o incidente de falsidade; XIX – que decretar

medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado; XX –

que impuser medida de segurança por transgressão de outra; XXI – que

mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do artigo 774;

XXII – que revogar a medida de segurança; XXIII – que deixar de

revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a

revogação; XXIV – que converter a multa em detenção ou em prisão

simples.
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Ocorre que nos termos do art. 584, § 1º, c/c o art. 2718, o Assistente
do Ministério Público, em se tratando do Recurso em Sentido estrito,
dele somente poderá fazer uso nas hipóteses de impronúncia e/ou quando
for julgada extinta a punibilidade.

Outra não é a conclusão quando se labora o confronto de leitura dos
prefalados art. 584, § 1º, c/c o art. 271, com o conteúdo normativo dos
artigos 596 e 598, todos do Código de Ritos Penais9.

Note-se que o art. 581 do CPP cuida de inúmeras decisões que
ensejam a interposição do RSE. Pois bem: somente naquelas duas
hipóteses é que se admite recurso do assistente. E as razões são óbvias:
qualquer daquelas decisões impugnáveis por meio do RSE, salvante as
hipóteses de impronúncia e de extinção da punibilidade, não afeta o direito
do ofendido à satistação do dano ex delicto.

,��:��������������������������+�����B #��������������������������
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Como de sabença, encerrada a fase de sumário de culpa (judicium
accusationis), o juiz pode jurisdicionalmente adotar uma das seguintes
providências:

a) desclassificar o crime da competência do júri para o juízo singular
(art. 410 do CPP);

b) pronunciar (art. 408, caput, do CPP)10;

8  Art. 584. Os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, de concessão de
livramento condicional e dos nºs. XV, XVII e XXIV do artigo 581. § 1º. Ao recurso
interposto de sentença de impronúncia ou no caso do nº VIII do artigo 581, aplicar-se-á
o disposto nos artigos 596 e 598. Art. 271. Ao assistente será permitido propor meios de
prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do
debate oral e arrazoar recursos interpostos pelo ministério público, ou por ele próprio,
nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598.

9  Art. 598. Nos crimes de competência do tribunal do júri, ou do juiz singular, se da sentença
não for interposta apelação pelo ministério público no prazo legal, o ofendido ou qualquer
das pessoas enumeradas no art. 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente,
poderá interpor apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo.

10 Art. 408. Se o juiz se convencer da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu
autor, pronunciá-lo-á, dando os motivos do seu convencimento. § 1º. Na sentença de
pronúncia o juiz declarará o dispositivo legal em cuja sanção julgar incurso o réu,
recomendá-lo-á na prisão em que se achar, ou expedirá as ordens necessárias para sua
captura. (Redação dada ao § 1º pela Lei nº 9.033, de 2.5.1995)(...)
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c) impronunciar (art. 409, do CPP)11;
d) absolver sumariamente (art. 411, do CPP)12

Diga-se, numa hipótese, que o magistrado de instância singela em
seu decisório de pronúncia tenha afastado, decotando, qualificadora que
figurara na capitulação descrita na denúncia, tendo o Ministério Público
se conformado com tal entendimento. Assistiria legitimidade ativa ao
Assistente da Acusação em aforar Recurso Crime em Sentido Estrito?

Cremos que não. O magistrado, ao excluir circunstância qualificadora
não afastou o feito da alçada de competência do Tribunal do Júri, estuário
natural para o julgamento de infrações dolosas contra a vida, portanto,
descabe legitimidade ativa para o Assistente, exclusivamente, recorrer
de tal decisão. A pensar-se o contrário será suprimir a própria titularidade
da ação penal pública conferida constitucional e institucionalmente ao
Ministério Público (art. 129, I, da CF/88).

Frise-se: o Assistente Ministerial somente poderá recorrer
exclusivamente quando o réu for impronunciado e não quando o juiz
excluir qualificadora, pois, neste caso, ainda subsiste a pronúncia e a
competência do Tribunal Popular.

Importa, então, destacar que impronúncia não se confunde com
desclassificação13 ou com mudança de capitulação legal.

A par disso, providencial o socorro doutrinário do eminente professor
Tourinho Filho quando conclui na obra já citada, in verbis:

(...) Se o assistente é um auxiliar do MP, por que lhe confere a lei o direito
de recorrer apenas em determinados casos? Por que a Excelsa Corte, na
Súmula nº 208, lhe vedou o direito ao RE das decisões concessivas de
HC? Evidentemente, por entender que o assistente somente poderá
recorrer, e assim mesmo supletivamente, quando estiver em jogo o seu
direito à satisfação do dano. (...)

11 Art. 409. Se não se convencer da existência do crime ou de indício suficiente de que seja
o réu o seu autor, o juiz julgará improcedente a denúncia ou a queixa. Parágrafo único.
Enquanto não extinta a punibilidade, poderá, em qualquer tempo, ser instaurado processo
contra o réu, se houver novas provas.

12 Art. 411. O juiz absolverá desde logo o réu, quando se convencer da existência de
circunstância que exclua o crime ou isente de pena o réu (artigos 17, 18, 19, 22, e 24, § 1º,
do Código Penal), recorrendo, de ofício, da sua decisão. Este recurso terá efeito suspensivo
e será sempre para o Tribunal de Apelação.

13 Art. 383. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da queixa ou
da denúncia, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave.
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Finalmente prossegue o celebrado mestre:

(...) insta acentuar que, quando se afirma que o assistente não auxilia o
MP, quer-se dizer com isto que o assistente não tem por função ajudá-lo
a desincumbir-se da tarefa que lhe é imposta por lei. É claro que, quando
o assistente produz provas, faz suas alegações, está, evidentemente,
auxiliando o MP, mas, assim agindo, está ele velando pela sorte do seu
direito à satisfação do dano.

Tanto isso é exato que, se o promotor oferecer denúncia por
homicídio qualificado e ficar provada em toda a instrução, inclusive
com confissão do réu, a qualificadora, e o juiz pronunciar por
homicídio simples e o mp não interpuser recurso, o assistente não
poderá fazê-lo. Por quê? Simplesmente porque, para a satisfação
do dano, é irrelevante seja o homicídio simples ou qualificado.
A propósito, o excelente aresto da Suprema Corte, na RTJ 49/344.

Se o juiz concede sursis, contrariando texto da lei, e o MP não recorre, o
assistente não pode fazê-lo, como se constata pelo art. 584, § 1º, do CPP.
Desse modo, o assistente não supre possível desídia do MP, não o auxilia
no sentido de ajudá-lo a observar a fiel execução da lei. mas, se a negligência
do MP, no processo, refletir-se ou puder refletir-se no direito à satisfação
do dano do ofendido, cumpre a este, defendendo que está um direito
seu,auxiliá-lo, suprindo as deficiências do órgão acusador.

2 �����������������������������������������

Nos idos crepusculares do ano de 1994 decidiu o eg.Supremo tribunal
Federal acerca da questão da legitimidade do assistente de acusação para
recorrer, ainda que o Ministério Público não o tenha feito, decidiu que:

... o interesse do ofendido, não está limitado à reparação civil do dano,
mas alcança a exata aplicação da justiça penal. Princípio processual da
verdade real. Amplitude democrática dos princípios que asseguram a
ação penal privada subsidiária e o contraditório, com os meios e recursos
a ele inerentes, art. 5., LV e LIX, CF. Pedido conhecido, mas indeferida a
ordem de “habeas corpus”, diante da legitimidade do assistente para
interpor recurso em sentido estrito da sentença de pronúncia, irrecorrida
pelo Ministério Público, para obter o reconhecimento da qualificação do
homicídio. (HC 71.453/GO, Rel. Ministro PAULO BROSSARD, DJU
de 27.10.1994)
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O entendimento exposado numa primitiva decisão (de quase uma
década) quando de julgamento de habeas pelo então Ministro PAULO
BROSSARD que operou perante a Corte Suprema, hodiernamente, tem
sofrido mutações.

O tema, a bem da verdade, é enfrentado em um árido terreno de
pesquisa, no entanto, acórdãos mais recentes fazem recorrida menção à
decisão da lavra do eminente Ministro DJACIR FALCÃO quando assim
se posicionou perante o egrégio Supremo Tribunal Federal:

RE: 64327/RJRec. ExtraordinárioRelator(a):Min. DJACI FALCÃO
Julgamento:  18/03/1969            Órgão Julgador:  PRIMEIRA TURMA
Publicação:  DJ DATA-23-05-69

Ementa: Ao assistente do ministério público não é dado recorrer de decisão
que pronuncia, por homicídio simples, indivíduo denunciado por homicídio
qualificado. Cabe-lhe, sim, recorrer da sentença de impronúncia inteligência
do par 1 do art. 584, do código de processo penal. – A sentença de
pronuncia, embora desclassificando a infração de homicídio qualificado
para simples, não deixa de ser uma decisão de pronuncia, isto é, uma
sentença de conteúdo declaratório, na qual o magistrado proclama a
admissibilidade da acusação, propiciando o seu julgamento pelo tribunal
do júri. Não se confunde, assim, com a decisão de impronuncia, sentença
terminativa, por considerar inviável a acusação, recurso extraordinário
improvido. Mais recentemente, em erudita manifestação monocrática, o
virtuoso Ministro CELSO DE MELO, desenvolvendo estudo de fôlego,
assim decidiu sobre a telante matéria, fazendo expressa referência,
inclusive, ao julgado acima da Relatoria do Ministro DJACIR FALCÃO,
cujos tópicos mais relevantes ousamos destacar com grifos:

Classe / Origem
HC 80022 / MT
HABEASCORPUS
Relator(a)
Min. CELSO DE MELLO DJ DATA-16-03-00 P-00029
Julgamento
09/03/2000
Partes:
PACTE. : ESDRAS RODRIGUES FERNANDES
IMPTE. : EDUARDO DE VILHENA TOLEDO
COATOR : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Despacho:(Petições STF-014738/00 – 015098/00 – 016172/00)
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, que, impetrado em favor de Esdras
Rodrigues Fernandes, insurge-se contra acórdão do Superior Tribunal de
Justiça que denegou, a esse mesmo paciente, o writ constitucional.
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O assistente do Ministério Público – ingressando na presente relação
processual penal – pretende a juntada de três petições, todas instruídas
com documentos cujo teor, segundo se sustenta, veicularia fatos de
relevante interesse para a resolução da causa. Passo a apreciar o pedido.
A intervenção do assistente do Ministério Público na presente causa não
se justifica, eis que lhe falece legitimidade para atuar no processo penal de
habeas corpus. Sabemos que, na ação de habeas corpus, os sujeitos da
relação processual penal, além do órgão judiciário competente para julgá-la,
são, apenas, (1) o impetrante/paciente, (2) a autoridade apontada como
coatora e (3) o Ministério Público. Eles compõem o quadro dos elementos
subjetivos essenciais da relação jurídico-processual do habeas corpus.
São, por isso mesmo, os sujeitos processuais relevantes, principais e
imprescindíveis da ação de habeas corpus, não obstante PONTES DE
MIRANDA, em clássica monografia sobre o tema (“História e Prática do
Habeas Corpus”, tomo II, p. 23/24, § 105, 7 ed., 1972, Borsoi), ao versar
essa mesma questão, tenha acrescentado ao rol a figura, por ele reputada
essencial, do detentor do paciente. As vítimas de qualquer infração penal,
ou aquelas pessoas mencionadas no art. 268 do Código de Processo Penal,
mesmo quando habilitadas como assistentes da Acusação – o que só ocorre
nos crimes de ação penal pública – não possuem qualidade e nem dispõem
de legitimação, por ausência absoluta de previsão legal, para intervir no
procedimento judicial de habeas corpus. Na realidade, a atividade processual
do assistente do Ministério Público não se revela ampla e nem ilimitada,
especialmente no que concerne à sua participação no processo de habeas
corpus, eis que são de direito estrito as faculdades jurídicas a ele outorgadas
pelo ordenamento positivo (CPP, art. 271, caput). O assistente do
Ministério Público, bem por isso, somente pode intervir ad coadjuvandum
no processo penal condenatório (CPP, art. 268), assistindo-lhe, no plano
estrito das ações penais de condenação – com as quais não se confunde a
ação de habeas corpus (JOSÉ FREDERICO MARQUES, “Elementos
de Direito Processual Penal”, v. 4/380-382, item n. 1.178, 1965, Forense)
–, a prerrogativa de propor meios de prova, de requerer perguntas às
testemunhas, de aditar o libelo e os articulados, de participar do debate oral
e de arrazoar os recursos interpostos pelo Parquet ou por ele próprio,
inclusive extraordinariamente, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598 (CPP,
art. 271, caput, e Súmula 210/STF). Vê-se, portanto, que a atividade
processual do assistente do Ministério Público sofre explícitos
condicionamentos impostos pela lei, a cuja disciplina está ela juridicamente
sujeita. É por isso que o assistente do Ministério Público, mesmo nas
estritas hipóteses legais que justificam a sua intervenção assistencial, “...
não pode recorrer, extraordinariamente, de decisão concessiva de habeas
corpus” (Súmula 208/STF); NÃO PODE RECORRER EM SENTIDO
ESTRITO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA (RTJ 49/344); não pode
interpor recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal de decisão
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que absolve o condenado em revisão criminal (RTJ 70/500); não pode,
ainda, postular, nas causas de competência do Júri, o desaforamento de
seu julgamento (RTJ 56/381). A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, por tal razão, não tem admitido a participação do assistente do
Ministério Público na relação processual penal instaurada com a
impetração do habeas corpus. A inadmissibilidade dessa intervenção
processual deriva da circunstância – ressaltada no magistério de DAMÁSIO
E. DE JESUS (“Código de Processo Penal Anotado”, p. 176, 10 ed.,
1993, Saraiva) – de que “(...) no habeas corpus não há partes; não há
acusação; inexiste contraditório...”. Esse mesmo entendimento é também
perfilhado por JÚLIO FABBRINI MIRABETE (“Processo Penal”,
p. 345, 4 ed., 1995, Atlas), para quem não se justifica a intervenção do
assistente do Ministério Público no processo de habeas corpus: “Prevendo
a lei a intervenção do assistente apenas na ‘ação pública’, ou seja, na ação
condenatória, não se tem admitido, com razão, a sua participação nos
processos de habeas corpus, medida intentada em benefício do acusado,
destinada a assegurar-lhe a liberdade de ir e vir, em que não há acusação
nem contraditório.” (grifei) Tem-se reconhecido, por isso mesmo, em
face da estrita disciplina que rege a atuação processual do assistente do
Ministério Público, a ilegitimidade de sua intervenção no processo de
habeas corpus, ainda quando formalmente habilitado como terceiro
interveniente. Essa posição tem prevalecido na jurisprudência dos
Tribunais (RT 376/230 – RT 545/307 – RT 546/318 – RT 557/350 – RT
598/325), inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(RTJ 56/693-695, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI – RTJ 126/154, Rel.
Min. MOREIRA ALVES – HC 79.118-RS, Rel. Min. CELSO DE
MELLO). Também o Egrégio Superior Tribunal de Justiça – apreciando
essa mesma questão – perfilhou igual orientação, rejeitando a possibilidade
de intervenção do assistente do Ministério Público no processo penal de
habeas corpus: “Processo penal. Habeas corpus. Assistente de acusação.
Inadmissibilidade. Não cabe intervenção do assistente da acusação no
processo de habeas corpus, visto como a função do assistente é restrita
à parte acusatória (art. 271 do CPP), enquanto que, no habeas corpus,
onde não existe sequer acusação, o Ministério Público não desempenha o
papel de acusador, e sim de fiscal da lei. Precedentes jurisprudenciais.”
(RT 666/352, Rel. Min. ASSIS TOLEDO – grifei) Em suma: o assistente
de acusação não ostenta a situação jurídica de parte nas ações de habeas
corpus, cujos sujeitos processuais, como já ressaltado, são, unicamente,
o impetrante, o paciente, a autoridade coatora, o Ministério Público e o
próprio Juiz. O assistente de acusação, portanto, é um extraneus na
formação da relação processual penal instaurada com o ajuizamento da
ação de habeas corpus. Não ostentando a condição jurídico-formal de
litigante nesse processo não-condenatório, não há como invocar a regra
consubstanciada no art. 268 do Código de Processo Penal, cuja incidência
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restringe-se ao plano das ações penais condenatórias. Não custa enfatizar,
portanto, que, no processo penal de habeas corpus, o assistente de
acusação não é parte e nem ostenta a condição de litigante. Parte adversa
ao impetrante/paciente é o próprio Estado, cuja atuação administrativa
ou jurisdicional enseja o ajuizamento do writ. Compõem, destarte, a
relação processual penal instaurada com a impetração do habeas corpus,
como litigantes – e, portanto, como destinatários da garantia do
contraditório proclamada pelo art. 5º, LV, da Constituição – o impetrante/
paciente, de um lado, e a autoridade coatora, de outro. Daí a observação
de JOSÉ FREDERICO MARQUES (op. cit. v. 4/406), no sentido de que
o conteúdo do processo de habeas corpus “é uma lide ou litígio entre o
que sofre a coação ou ameaça ao direito de ir e vir, e o Estado, representado
pela autoridade coatora”. O assistente de acusação, na realidade, é terceiro
formalmente estranho à discussão, que, sob a égide do contraditório, se
estabelece no processo penal de habeas corpus entre o paciente e o
Estado. Não há como se lhe aplicar a garantia inscrita no art. 5º, LV, da
Constituição, pois, não sendo parte litigante nesse procedimento penal
não-condenatório, não pode, o assistente do Ministério Público, pretender
o amparo da cláusula constitucional mencionada. Cumpre assinalar, ainda,
que pertence ao Estado, de modo absoluto, o direito de punir. Sendo
assim, não há que se cogitar de qualquer direito material titularizável pelo
assistente do Ministério Público, cuja intangibilidade possa justificar o
seu chamamento ou a sua intervenção no processo de habeas corpus, em
cujo âmbito um dos sujeitos – o próprio Estado, titular do jus puniendi –
já se faz presente por intermédio da autoridade coatora. A circunstância
de o Ministério Público poder intervir no processo de habeas corpus,
nas condições referidas na legislação processual (CPP, art. 654, caput, e
DL nº 552/69), não traduz, só por si, situação jurídica invocável pelo
assistente da acusação, para legitimar o seu ingresso na relação processual
instaurada com a impetração do writ. Tais situações são absolutamente
inassimiláveis. O Ministério Público, na presente causa – que configura
processo penal de caráter não-condenatório – desempenha a típica função
institucional de custos legis. Ressalvada a hipótese legal de ser, ele próprio,
o impetrante do writ (situação inocorrente neste caso), o Ministério
Público atua como órgão interveniente, velando pela correta aplicação
das leis. Daí o já haver sido proclamado que o Ministério Público, na ação
penal de habeas corpus, exerce, ordinariamente, a função de custos legis.
Em sendo assim, e “... não havendo, no processo de habeas corpus, quem
acuse, não se pode falar em assistente do Ministério Público, pois tal
assistência não diz com todas as funções daquela Instituição, já que a
interferência do particular na ação penal pública é de conteúdo específico”
(RT 590/359-361, 360, TACRIM/SP, Rel. Juiz Adauto Suannes). Sendo
assim, e tendo em consideração as razões invocadas, não conheço dos
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pedidos formulados nesta sede processual de habeas corpus pelo
assistente do Ministério Público, a quem deverão ser devolvidas as petições
protocoladas sob nº 014738/00-STF, nº 015098/00-STF e nº 016172/00-STF,
acompanhadas de cópia da presente decisão. Publique-se. Brasília, 9 de
março de 2000. Ministro CELSO DE MELLO Relator.

Por fim, esgotando de vez o assunto, em julgado – RHC 80.110-SE,
Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, publicado no Informativo nº 188 do
Supremo Tribunal Federal, consta:

“Informativo nº 188 do STF. Assistente do MP e Sentença de Pronúncia.

A Turma deu provimento a recurso ordinário em habeas corpus em que
se impugnava acórdão que, ao prover recurso em sentido estrito de
assistente do Ministério Público, reclassificou para homicídio qualificado
delito que a pronúncia capitulara de homicídio simples, conforme descrição
contida na denúncia.

Entendeu-se ser nulo o acórdão, tendo em vista que o assistente do
ministério público não tem legitimidade para recorrer de decisão que
pronuncia o réu, e que o provimento do recurso resultou em pronúncia
ultra petita. precedentes citados: re 64.327-rj (RTJ 49/344) e pet 1.030-
se (RTJ 164/485). rhc 80.110-se, rel. min. Sepúlveda Pertence, 9.5.2000.
(RHC-80110)”

0 $�� ����#	���

Posto assim, se infere, sem maiores elucubrações, que a função do
Assistente do Ministério Público é, verdadeira e genuinamente, a de encetar
meios que viabilizem a indenização do dano sofrido pelo ofendido (e,
conseqüentemente por sua família) em decorrência do crime, mas
não a de auxiliar o Ministério Público.

Portanto, no que tange à providência do magistrado, em seu decisório
de pronúncia, (artigo 408 do CPP) em afastar circunstância qualificadora,
ainda que previamente pugnada pelo Parquet em sede denúncia, inexistindo
manejo pelo órgão ministerial de Recurso em Sentido estrito no escopo de
combater aquele decote, falece legitimidade ativa para que o Assistente da
Acusação, exclusivamente, ou seja, isoladamente, recorra de tal decisão.
Reforce-se que, em caso de decisão magistrática de impronúncia, compete
sim ao Assistente Ministerial, mesmo que exclusivamente, recorrer (em
Sentido Estrito), pois, in casu, não subsistiria a competência do Tribunal
Popular e, muito principalmente, a possibilidade de reparação do dano
eventualmente causado estaria seria e severamente comprometida.
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Resumo: No presente trabalho, procura-se analisar a disciplina jurídica conferida
pela Lei nº 8.666/93 ao parcelamento da contratação de compras, obras e serviços
por parte da Administração Pública. Demonstrar-se-á se a obrigatoriedade da
sua adoção quando implicar em aumento da competitividade da licitação, com
uma conseqüente redução dos gastos a serem despedidos pelo Poder Público.
Além disso, será objeto de análise a modalidade licitatória adequada para a
licitação que envolva objeto parcelado.

Sumário: 1. Introdução; 2. Programação integral das obras e serviços; 3. A
obrigatoriedade do parcelamento; 4. Licitação para execução dos objetos
parcelados; 5. Conclusões.

Palavras-chave: Administrativo – Licitação – Contratação de compras, obras e
serviços – Parcelamento – Obrigatoriedade – Modalidade licitatória – Totalidade
do objeto.
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Assunto de grande polêmica, que tem gerado controvérsias no âmbito
da Administração Pública, diz respeito ao parcelamento da contratação
de compras, obras, e serviços por parte do Poder Público.

São freqüentes, aliás, os debates no âmbito da Administração Pública
que dizem respeito à viabilidade ou não dessa medida. De uma parte,
existem defensores da tese de que o parcelamento é até vedado pela Lei
nº 8.666/93, ao passo que, de outro lado, entre o qual se inclui o Tribunal
de Contas da União, sustenta-se ser tal medida obrigatória, salvo nos
casos em que não se mostrar técnica e economicamente viável.

1 Pós-graduado em Direito Empresarial pela Universidade Mackenzie em São Paulo,
Professor da Faculdade Farias Brito – FFB, Procurador Federal, com exercício no Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS, e, atualmente, em exercício no Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas – DNOCS.
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Diante da polêmica e discordâncias que envolvem o presente assunto,
procurar-se-á analisar o parcelamento da contratação de obras, serviços e
compras efetuadas pela Administração Pública, procurando estabelecer
uma interpretação sistemática dos dispositivos contidos na Lei nº 8.666/93,
de forma a demonstrar a viabilidade ou não da sua adoção nas contratações
a serem firmadas pelo Poder Público.

Será também objeto de estudo a modalidade de licitação a ser aplicada
no caso de parcelamento do objeto a ser contratado. Com efeito, se o
parcelamento implicará na realização de uma licitação autônoma para
cada parcela do objeto, a modalidade licitatória a ser aplicada deverá se
ater ao valor de cada parcela isoladamente, ou à totalidade de todas as
contratações, como se não houvesse o parcelamento?

O presente estudo tem por base os entendimentos doutrinários a
respeito do assunto, dando enforque à doutrina mais abalizada sobre
licitações e contratos administrativos, além de procurar também
demonstrar os posicionamentos jurisprudenciais do Tribunal de Contas
da União, ao interpretar os dispositivos atinentes ao parcelamento no
exercício da sua atividade inerente ao controle externo.

� :��'����
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O art. 8º, da Lei nº 8.666/93, dispõe que “a execução das obras e dos
serviços deve programar-se, sempre, em sua totalidade, previstos seus
custos atual e final e considerados os prazos de sua execução.”

Com base no dispositivo em comento, deverá o agente administrativo
conhecer todos os custos para a execução integral da obra ou serviço, bem
como o seu prazo de duração. Ademais, ao programar a execução de uma
obra ou serviço, deverá o administrador ater-se à sua totalidade, sendo-lhe
vedado a programação apenas parcial da execução de obras e serviços.

A finalidade de tal disposição é otimizar o dispêndio dos recursos
públicos, evitando o desperdício desnecessário em obras ou serviços.
Com efeito, ao impor a programação da sua execução de obras e serviços
em sua totalidade, visou o legislador impedir o surgimento de obras
inacabadas onde fosse despendido dinheiro público para a execução de
parte do objeto pretendido, sem a satisfação completa do interesse público
existente na complementação desse objeto.
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No entanto, em que pese a finalidade acima apontada, o presente
dispositivo é comumente usado como fundamento por diversos órgãos da
Administração Pública para não adotar o parcelamento da contratação.
Para tanto, fundamentam que não seria possível executar parcialmente o
objeto visado, ante a imposição legal contida no art. 8º da Lei de Licitações.

Em que pese o raciocínio desenvolvido por parte dos administradores
que não pretendem adotar o parcelamento, não há como prosperar a tese
de que tal medida seria incompatível com a programação da totalidade da
execução de obras e serviços prevista no dispositivo em comento.

De fato, não se deve confundir a programação parcial da obra ou
serviço com o parcelamento da sua contratação. Este último corresponde
a uma divisão do objeto a ser executado em diversos contratos. Não
significa, em momento algum, a execução apenas parcial deste objeto.
O objeto será integralmente executado, só que no conjunto de diversos
contratos. Já na programação parcial não se terá uma satisfação total do
objeto, sendo este executado apenas em parte. Neste último caso, o
interesse público não será completamente atendido.

Acrescente-se, inclusive, que o parcelamento não representará
nenhum risco de desperdício de recursos público, uma vez que o objeto
visado será completamente executado, não havendo o risco de sua não
complementação, como ocorre nos casos de programação parcial.2

Dessa forma, uma vez não se confundindo a programação parcial
de obras ou serviços com o parcelamento da sua contratação, não há
como imputar ao art. 8º, da Lei nº 8.666/93, o impedimento para a
adoção desta medida.

( -�� ��'�������������������#������

O parcelamento, em regra, não era admitido no Dec.-Lei nº 2.300/86,
conforme se observa no art. 7º, §§ 1º a 3º e art. 24.

2  Neste mesmo sentido, Marçal Justen Filho, in. Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, 8 ed. São Paulo: Dialética, 2000 p. 116.
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No entanto, no intuito de proporcionar uma maior competitividade
nos procedimentos licitatórios, permitindo o acesso de pequenas e médias
empresas, a Lei nº 8.666/93 inovou no assunto, passando a admitir a sua
adoção a critério e conveniência da Administração. No que toca a serviços
e obras o parcelamento estava assim disciplinado pelo art. 8º, § 1º, do
mencionado diploma legal:

art. 8º. (...)

§ 1º. As obras, serviços e fornecimentos serão divididos em tantas parcelas

quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, a critério e

por conveniência da Administração, procedendo-se à licitação com vistas

ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à

ampliação da competitividade, sem prejuízo da economia de escala.

O parcelamento das compras vinha disciplinado no art. 15, IV, da Lei
de Licitações.

A intenção do legislador ao permitir a adoção do parcelamento da
contratação de execução de obras, serviços ou compras era a de aumentar
a competitividade na licitação, ampliando o número de possíveis
interessados a participar do certame, na medida em que a redução da
dimensão econômica do objeto a ser licitado proporcionaria um aumento
do número de interessados em condições de participar da licitação, vez
que também seriam reduzidos os requisitos para a habilitação, tais como
prestação de garantia, capital social mínimo etc.

Com o aumento da competitividade, a Administração ampliaria também
as chances de conseguir uma proposta mais vantajosa, atendendo-se,
portanto, ao princípio insculpido no art. 3º, da Lei nº 8.666/93.

No entanto, nos termos do § 1º, do art. 8º, o parcelamento seria
exercido a critério e conveniência da Administração, denotando,
portanto, uma certa discricionariedade conferida ao administrador para
a sua adoção.

Com a Lei nº 8.883/94, a disciplina do parcelamento foi deslocada para
o § 1º, do art. 23 da Lei de Licitações, incluindo-se, inclusive, a hipótese de
parcelamento das compras. Vejamos o que diz este preceito legal:
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Art. 23. (...)

§ 1º. As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão
divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e
economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da
competitividade sem perda da economia de escala.

Conforme se observa, com a alteração introduzida pela Lei nº 8.883/94
o parcelamento da licitação não se trata mais de uma faculdade do
administrador, mas sim uma imposição legal sempre que esta medida se
mostrar técnica e economicamente viável. A fim de evitar quaisquer
dúvidas a esse respeito, suprimiu-se, inclusive, a expressão a critério e por
conveniência da Administração, que denotavam uma certa
discricionariedade conferida ao administrador.

Neste mesmo sentido, manifestando-se pela obrigatoriedade do
parcelamento nas compras, obras e serviços a serem contratados pela
Administração, Jessé Tores Pereira Júnior ensina que: “(...) parcelar a
execução, nessas circunstâncias, é dever a que não se furtará a
Administração sob pena de descumprir princípios específicos da licitação,
tal como o da competitividade. Daí a redação trazida pela Lei nº 8.883/
94 haver suprimido do texto anterior a ressalva ‘a critério e por
conveniência da Administração’, fortemente indicando que não pode
haver discrição (parcelar ou não) quando o interesse público decorrer
superiormente atendido do parcelamento. Este é de rigor, com evidente
apoio no princípio da legalidade.”3

Da mesma forma, Marçal Justen Filho entende que “o art. 23, § 1º,
impõe o fracionamento como obrigatório. A regra retrata a vontade
legislativa de ampliar a competitividade e o universo de possíveis
interessados. O fracionamento conduz à licitação e contratação de objetos
de menor dimensão quantitativa, qualitativa e econômica. Isso aumenta
o número de pessoas em condições de disputar a contratação, inclusive
pela redução dos requisitos de habilitação (que serão proporcionados à
dimensão dos lotes). Trata-se não apenas de realizar o princípio da
isonomia, mas da própria eficiência. A competição produz redução de

3 In. Comentários à Lei das licitações e contratações da administração pública, 5 ed. Rio
de Janeiro: Renovar, 2002, p. 250.

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



��������	
�����


�

preços e se supõe que a Administração desembolsará menos, em
montantes globais, através da realização de uma multiplicidade de
contratos de valor inferior do que pela pactuação de contratação única.”4

No âmbito do Tribunal de Contas da União, este entendimento já se
encontra pacificado, merecendo destaque a Decisão – TCU nº 393/94 –
Plenário, que, em caráter, normativo, posicionou-se no sentido da
obrigatoriedade do parcelamento para a contratação de obras, serviços e
compras, tendo sido, inclusive, precedente para outras decisões no mesmo
sentido.5

Uma vez que o parcelamento do objeto a ser licitado agora é uma
obrigação legalmente imposta à Administração, deverá ser evidenciada
a justificação pela impossibilidade de adoção desse procedimento.
Esclareça-se, desde já, que esta justificação só poderá ser dada em virtude
da inviabilidade técnica e/ou econômica do parcelamento, posto serem
essas as únicas exceções previstas pelo art. 23, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

A viabilidade técnica diz respeito à integridade do objeto, não se
admitindo o parcelamento quando tal medida implicar na sua desnaturação,
onde em risco a satisfação do interesse público em questão.

Já a viabilidade econômica significa que o parcelamento deve trazer
benefícios para a Administração licitante, proporcionando um aumento da
competitividade e uma conseqüente diminuição dos custos para a execução
do objeto. No entanto, para uma real noção da viabilidade econômica do
parcelamento, é preciso ter em mente a redução de custos proporcionada
pela economia de escala. Dessa forma, somente quando o parcelamento
não prejudicar essa economia de escala e, por conseguinte, a redução dos
custos por ela proporcionada, é que será possível a sua adoção.

Assim, caso a Administração licitante entenda por bem não parcelar o
objeto a ser licitado, deverá justificar fundamentadamente os motivos
pelos quais tal medida não se faz técnica e/ou economicamente viável.

4 In. Marçal Justen Filho, em sua obra Comentários à lei de licitações e contratos
administrativos, 8 ed. São Paulo: Dialética, 2000 p. 212. Note-se que este autor não faz
distinção entre o parcelamento e o fracionamento, empregando, portanto, esta última
expressão como sinônima do parcelamento. Entretanto, importante esclarecer que boa
parte da doutrina e o próprio Tribunal de Contas da União empregam nestas duas expressões
sentidos distintos, consoante será demonstrado ao longo deste trabalho, onde o
parcelamento é até recomendável, ao passo que o fracionamento é repudiado.

5 A esse respeito, vale consultar as Decisões do TCU nº 826/97, 503/2000, 1092/2001 e o
Acórdão nº 153/2002.
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Visto que com a Lei nº 8.666/93 o parcelamento para a contratação
de compra, obras ou serviços por parte da Administração Pública passou
a ser a regra, só admitindo a sua não realização quando tal medida não
se fizer técnica e economicamente viável, cumpre analisar qual será a
modalidade licitatória a ser observada em cada contratação. Para a
escolha da modalidade de licitação a ser procedida em cada
contratação, deverá ser observado o valor de cada parcela ou
aquele correspondente à totalidade do objeto?

Inicialmente, cumpre esclarecer que o parcelamento previsto na Lei
de Licitações não pode ser confundido com o fracionamento de
despesas. Ressalte-se que tal distinção não se encontra muitas vezes
esclarecida na doutrina e jurisprudência, havendo, inclusive, doutrinadores
renomados que empregam tais expressões como sendo sinônimas.6

Tal indiferença, no entanto, não se mostra aconselhável, uma vez
que o Tribunal de Contas da União obriga a adoção do parcelamento
quando esta medida se mostre técnica e economicamente viável, ao passo
em que repudia o fracionamento de despesa, culminando, muitas vezes,
multa aos responsáveis pela sua adoção.7

Como fracionamento de despesa entende-se “a conduta do
administrador que, pretendendo definir a modalidade de licitação inferior
à devida ou deixar de realizar a licitação – com fundamento no art. 24, I
e II –, reduz o objeto para alcançar valor inferior e realiza várias licitações
ou dispensas para o mesmo objeto.”8

6 Em sede doutrinária, empregando o parcelamento e o fracionamento como expressões
sinônimas, temos Lucas Rocha Furtado e Marçal Justen Filho.

7 Coibindo o fracionamento, imputando, inclusive, multa aos responsáveis pela sua adoção,
consultar as Decisões-TCU nsº 583/1994 e 197/97, bem como nos Acórdãos nº 867/2003,
publicado no DOU de 9/6/2003 e nº 274/2002, publicado no DOU de 25/4/2002. Esta
última decisão, inclusive, estabelece uma distinção entre o parcelamento e o fracionamento.

8 In: FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. In: Contratação direta sem licitação, 5 ed.,
Brasília Jurídica, 2003, p. 149.
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 O objetivo desta conduta consiste em fraudar a licitação, onde se procede
ao parcelamento da contratação do objeto a fim de deixar de realizar a
licitação ou adotar uma modalidade licitatória mais simples do que a cabível.

Tal assunto não passou desapercebido pelo legislador, que impôs, em
caso de parcelamento, a observância da modalidade licitatória cabível para
a totalidade do objeto a ser executado, conforme se observa nos §§ 2º e 5º,
do art. 23, da Lei nº 8.666/93:

§ 2º. Na execução de obras e serviços e nas compras de bens, parceladas
nos termos do parágrafo anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas da
obra, serviço ou compra há de corresponder licitação distinta, preservada
a modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação.

§ 5º. É vedada a utilização da modalidade convite ou tomada de preços,
conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda
para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam
ser realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de
seus valores caracterizar o caso de tomada de preços ou concorrência,
respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de
natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas
de especialidade diversa daquele do executor da obra ou serviço.

Diante dos dispositivos acima citados, conclui-se que deve ser adotada
a modalidade de licitação atinente à totalidade do objeto a ser licitado,
desconsiderando-se o parcelamento.

Na doutrina, comungando com o mesmo entendimento ora expendido,
destaque-se os seguintes ensinamentos:

Os §§ 2º e 5º devem ser interpretados conjugadamente. Determinam que
a pluralidade de licitações, embora acarretando a redução da dimensão do
objeto licitado, não poderá conduzir à modificação da modalidade de
licitação. (...)

Não há vedação ao fracionamento (excluídas as hipóteses em que isso
acarretar prejuízos econômicos à Administração ou em que haja
impedimento de ordem técnica). O que se proíbe é o fracionamento ser
invocado como pretexto para modificação do regime jurídico aplicável à
licitação. A determinação da obrigatoriedade de licitação e a escolha da
modalidade cabível devem fazer-se em face do montante conjunto de
todas as contratações, independentemente de fracionamento.9
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9 JUSTEN FILHO, Marçal. In. ob cit., p. 213. Ressalte-se que este autor não emprega os
termos parcelamento e fracionamento como sinônimos.
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Nesse contexto, porém, jamais poderá ocorrer a utilização do desmembramento
ou fracionamento, de modo a enquadrar o contrato nos limites de licitação
dispensável, ou tencionando a permitir a adoção de modalidade de licitação
menos rigorosa que a cabível. No exemplo acima citado, o desmembramento
não poderia jamais ser admitido para permitir, por hipótese, a adoção de
convite quando o valor da obra, em sua totalidade, exigisse tomada de preços.
Mais grave ainda seria o fracionamento do contrato realizado com o intuito
de enquadrar o valor das partes nos limites de dispensa. Caracteriza essa
conduta evidente fraude à licitação, o que poderá vir resultar em condenação
criminar, administrativa e civil do administrador.10

(...) sendo o caso de parcelamento, haverá uma licitação para cada etapa de
execução de um projeto ou aquisição de bens, porém todas as licitações
observarão, independentemente do valor das respectivas etapas, a modalidade
que seria a devida se não houvesse o parcelamento. Isto é, se a totalidade do
objeto é a de valor que se encaixaria na concorrência, e a execução desse objeto
for parcelada, a cada licitação para a escolha do executor de cada parcela
corresponderá uma concorrência, desinfluente que o valor de cada parcela se
encaixe nos limites da tomada de preços ou de convite.11

Não resta dúvidas, portanto, sobre qual a modalidade licitatória a ser
observada para cada contratação em caso de parcelamento de compras,
obras ou serviços por parte da Administração Pública, devendo esta medida
ser desconsiderada para fins da escolha da modalidade a ser observada,
aplicando-se àquela correspondente ao objeto em sua totalidade.

2 ����#	�*��

Diante das considerações acima tecidas, como primeira conclusão
pode-se extrair que a imposição da programação integral para a execução
de obras e serviços imposta pelo art. 8º, da Lei nº 8.666/93 não pode ser
confundida com o parcelamento de sua contratação, carecendo, portanto,
de qualquer respaldo jurídico a fundamentação de que esta imposição
legal constitui-se num empecilho ao parcelamento.

10 FURTADO, Lucas Rocha. In: Curso de licitação e contratos administrativos. São Paulo:
Atlas, 2001, p. 123. Da mesma forma que Marçal Justen Filho, o parcelamento e o
fracionamento são empregados como expressões sinônimas.

11 In: PEREIRA JÚNIOR. Jessé Torres. Comentários à lei das licitações e contratações da
administração pública, 5 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 251.
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Com efeito, a programação integral significa que a Administração
deverá ter em mente os custos atuais e finais do objeto a ser executado,
bem como o prazo de sua execução. Procura-se evitar o desperdício de
recursos públicos com obras ou serviços inacabados, que jamais satisfarão
o interesse público.

Já o parcelamento implica apenas numa divisão da contratação, de
forma que o objeto continuará sendo integralmente executado, não pondo
em risco a continuidade de sua execução, além de satisfazer por completo
o interesse público afeto a esse objeto.

Ademais, a Lei nº 8.666/93 inovou na contratação de obras, serviços
e compras por parte da Administração Pública, impondo, ao contrário do
Dec.-Lei nº 2.300/86, a adoção do parcelamento como regra. A finalidade
dessa medida foi a de aumentar a competitividade na licitação,
possibilitando a ampliação do número de possíveis interessados a participar
do certame, na medida em que a redução da dimensão econômica do
objeto a ser licitado proporcionaria um aumento do número de interessados
em condições de participar da licitação.

Sendo agora o parcelamento da contratação de compras, obras ou
serviços a regra geral, somente em casos excepcionais, poderá a
Administração deixar de adotá-lo. Neste caso, porém, é preciso expressa
justificativa acerca dos motivos que levaram o administrador a deixar de
adotar o parcelamento, a qual deverá recair necessariamente sobre a
inviabilidade técnica ou econômica da medida.

Uma vez parcelada a contratação de compras, obras ou serviços,
deverá a Administração promover uma licitação distinta para cada
contratação. No entanto, nos termos dos §§ 2º e 5º, do art. 23, da Lei nº
8.666/93, a modalidade licitatória para cada contrato deverá corresponder
àquela aplicável à totalidade do objeto, como se não houvesse o
parcelamento. Procura-se, com isso, evitar que o parcelamento seja
adotado como forma de fugir de uma licitação devida, ou de adotar-se
modalidade mais simples que a prevista. Este procedimento, denominado
por boa parte da doutrina e pelo Tribunal de Contas da União como
fracionamento de despesa, vem sendo constantemente repudiado por
esta Corte de Contas, a qual, inclusive, vem cominando multas aos
responsáveis pela sua adoção.
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Conclui-se, portanto, que, com a Lei nº 8.666/93, sempre que técnica
e economicamente viável, deverá a Administração parcelar a
contratação de compras, obras ou serviços, aumentando a
competitividade no procedimento licitatório e proporcionando uma maior
economicidade nos gastos públicos. Contudo, ao adotar o parcelamento
nas suas contratações, deverá a Administração observar sempre a
modalidade de licitação prevista para a totalidade do objeto, como
se não existisse o parcelamento, evitando-se, por conseguinte, o
fracionamento de despesas.
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Resumo: O artigo analisa a relação entre a sociologia e o direito a partir das
principais obras de Émile Durkheim. Aborda a formação da sociologia a partir
das contribuições da filosofia, da economia e do direito, a importância do método
sociológico no estudo do direito, a relação deste com religião e moral e a discussão
dos conceitos sociológicos de crime, pena e anomia.
Sumário: 1. A relação da sociologia com a filosofia, a economia e o direito,
2. O fato social e o método sociológico, 3. Direito, crime e anomia.
Palavras chaves: Sociologia – Direito – Moral – Crime – Anomia.
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A relação entre a sociologia e o direito necessita ser melhor compreendida
por sociólogos, juristas e demais cientistas sociais. As fronteiras disciplinares
no campo das ciências sociais contribuíram para consolidação de um saber
mais sistemático, objetivo e empírico sobre as sociedades humanas, mas
terminaram por produzir zonas exclusivas de conhecimento, saberes
incomunicáveis e preconceitos recíprocos.

Quando estas fronteiras ainda não estavam consolidadas, era possível
um diálogo mais aberto entre a sociologia e o direito. Os clássicos do
pensamento sociológico (Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx), no
século XIX e início do século XX, buscaram compreender a relação do
direito com a complexidade da vida social. Apesar das profundas
diferenças metodológicas e ideológicas entre estes três autores, o objetivo
principal dos clássicos era estudar o direito como um fenômeno coercitivo
e regulador das condutas humanas e/ou como uma forma de dominação
de uma determinada classe social ou de determinados grupos e indivíduos
que se fazem acreditar pela lei, pelo costume ou pelo carisma.

1 Professor de Sociologia Jurídica na Faculdade Farias Brito e Doutorando em Sociologia
pela UFC.
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Acredito ser necessário uma volta aos textos clássicos da tradição
sociológica para restabelecer um novo diálogo entre a sociologia e o
direito no contexto atual em que muitos juristas estão superando a visão
positivista do direito. Neste sentido, meu objetivo neste artigo é revisitar
o trabalho de Émile Durkheim e perceber sua contribuição teórica e
metodológica para a disciplina de sociologia jurídica.
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A teoria sociológica de um autor clássico ou contemporâneo é melhor
compreendida se percebermos a maneira como as hipóteses e inquietações
foram sendo formuladas a partir da trajetória intelectual do autor num
determinado contexto histórico e do diálogo que manteve com intelectuais
e correntes de pensamento no momento da produção do conhecimento.
No caso específico da teoria de Émile Durkheim (1858-1917) 2, sua
imaginação sociológica está situada no contexto da III República Francesa
(1871-1914), criada após o fim do governo autoritário de Luís Bonaparte
(1851-1870), da Comuna de Paris (1870) e da derrota francesa para a
Alemanha na denominada Guerra Franco-Prussiana (1870-71), guerra em
que a França perdeu para a Alemanha os territórios de Alsácia e Lorena.

A sociedade francesa passava então por fortes mudanças. A sociedade
industrial moderna começava a produzir todas as suas principais
contradições no território francês, tais como o acúmulo de riqueza e pobreza,
as lutas de classes, os conflitos entre os setores empresariais etc. As antigas
instituições políticas, religiosas e familiares não promoviam mais uma
moralidade capaz de aglutinar os indivíduos. O governo francês então
buscava efetivar a noção de Estado laico (separação entre a esfera pública
e a religião) e promover uma reforma moral através da educação, capaz
de substituir a moral religiosa em crise. Este mundo francês estará no
horizonte da reflexão sociológica deste autor.

2 Émile Durkheim nasceu em Epinal em 1858, na fronteira Nordeste da França, entre a
Alsácia e Lorena. Filho de uma família de classe média e de descendência judaica, se dedica
fortemente aos estudos na província que nasceu, depois parte para Paris e, aos 21 anos,
ingressa na prestigiada École Normale Supérieur, dedicando-se à área de filosofia e de
pedagogia.
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Na aula inaugural de sociologia na Universidade de Boudeaux em
18873, Durkheim define as bases fundamentais do conhecimento
sociológico. Ele aborda a necessidade de consolidar um saber sociológico
fundamentado em pesquisas concretas, sem a pretensão de fazer as
grandes sínteses abstratas presentes nos trabalhos de Augusto Comte e
Spencer. O objetivo desta aula foi identificar as contribuições da economia,
do direito e da filosofia para o processo de construção da sociologia
como uma ciência da sociedade, mas também marcar claramente a
especificidade do conhecimento sociológico e a ruptura com a metafísica,
ou seja, com uma filosofia especulativa e abstrata.

Para o autor, os economistas foram os primeiros a descobrir leis
sociais tão necessárias como as leis universais da física, afastando as
idéias filosóficas do livre arbítrio, da contingência e da arbitrariedade dos
fenômenos sociais. Foram, portanto, os pioneiros na abordagem científica
da sociedade, já que conhecimento científico neste contexto significava
descobrir leis para os fenômenos, sejam naturais ou sociais. O modelo
da física servia como o grande parâmetro da maneira como deve se
fazer ciência: partindo da observação concreta de fenômenos particulares,
formulam-se leis universais.

Todavia, Durkheim critica o ponto de partida da reflexão dos
economistas: o indivíduo genérico. Os economistas abstraem todas as
determinações sociais relacionadas ao tempo histórico, à nação, à família,
ao grupo profissional e formulam uma idéia abstrata de indivíduo egoísta,
preso às leis mercadológicas. A sociedade não é a simples soma dos
indivíduos, mas um fenômeno novo e mais complexo. A linguagem, as
crenças religiosas compartilhadas, os símbolos coletivos, os códigos morais,
as normas do direito, os costumes e tradições passados de geração em
geração formam uma realidade sui generis que se constitui como o objeto
de estudo científico da sociologia. O sociólogo, portanto, deve identificar
as leis sociais, ou seja, as regularidades do denominado reino social.

3 Neste período, o autor rompe com a filosofia e busca consolidar a sociologia na França.
Nomeado professor de pedagogia e ciência social na Faculdade de Letras da Universidade
de Boudeaux, em 1887, ministra então o primeiro curso de sociologia nas universidades
francesas.
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A sociologia não pode ficar se interrogando se o homem é livre ou
não, pois se trata de uma reflexão específica da filosofia. O ponto de
partida sociológico é que “a liberdade individual se acha sempre e em
toda parte limitada pela coerção social, quer sob a forma de hábitos,
de costumes, de leis ou de regulamentos” (Durkheim, 1992, p. 54).
A sociologia, como uma ciência positiva, deve se desinteressar destas
questões abstratas e descobrir as leis necessárias que regem o mundo
social, as determinações sociais que acontecem em cada experiência
concreta através da observação direta dos fatos sociais.

O mundo social é diferente dos reinos biológico e psicológico, não
podendo ser compreendido a partir destes. O reino social compreende
os outros reinos da natureza por ser hierarquicamente mais complexo.
A única maneira de conhecê-lo é através da observação. Desta forma,
os fatos sociais formam um todo complexo e interligado e não podem ser
estudados separadamente como fatos morais, jurídicos, econômicos,
políticos como fazem os economistas e juristas. Numa afirmação
profundamente atual, Durkheim constata que “cada fenômeno estudado
é relativo a uma infinidade de outros, se cada ponto de vista é
solidário a vários outros, então já não é possível apresentar as
questões de modo categórico”.(Durkheim, 1992, p. 48).

Para Durkheim, a sociedade não existe. O que existem são sociedades
diferentes no tempo e no espaço. Cada sociedade concreta apresenta
uma quantidade infinita de subdivisões que necessitam ser compreendidas
e explicadas empiricamente pela sociologia. As leis sociais não podem
ser derivadas de maneira abstrata a partir de grandes esquemas
explicativos da evolução da humanidade, mas da comparação entre
sociedades concretas. A sociologia tem métodos e leis próprias, visto
que “os fatos sociais não podem ser verdadeiramente explicados a
não ser por outros fatos sociais” (Durkheim, 1992, p. 51).

Conforme Durkheim, foi o cientista alemão Alfred Schaeffle que
primeiramente desenvolveu o método analítico na explicação das
sociedades modernas e não o filósofo Augusto Comte. Schaeffle observa
os fatos sociais em si mesmos, tenta reproduzi-los exatamente da maneira
como percebe. “Desmonta peça por peça (...), conta suas engrenagens
e explica seu funcionamento” (Durkheim,1992, p. 55). Além deste autor,
a sociologia também contou com os estudos jurídicos de Ihering e Post.
Estes autores romperam com uma visão abstrata e doutrinária do direito
e buscaram comparar os textos das leis com os costumes vigentes em
cada sociedade.
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Durkheim enfatiza a necessidade da sociologia encerrar a era das
generalidades. A produção de um conhecimento concreto e bem definido
será útil especialmente para os estudantes de filosofia, história e direito.
O estudo da moral, a partir dos critérios objetivos da observação
sociológica e não do dever ser da ética filosófica, seria a grande
contribuição da sociologia aos estudantes de filosofia. Aos estudantes de
história, a contribuição fundamental seria do método científico de
observação da realidade. Embora os historiadores não busquem a
descoberta de leis necessárias e universais como o sociólogo, as funções
e estruturas dos fenômenos históricos podem ser esclarecidos a partir do
conhecimento sociológico.

Por último, o autor enfatiza a importância da sociologia para os alunos
de direito, pois possibilitaria a superação de uma visão de pura exegese
dos textos jurídicos, permitindo a percepção da maneira como o direito é
elaborado a partir dos costumes e das regras morais socialmente instituídos.
Durkheim estabelece aqui o campo de estudo da sociologia do direito, bem
como define o método de estudo sociológico dos fenômenos jurídicos:

 [ O estudante de direito] passa todo o seu tempo comentando os textos, e
se, consequentemente, a propósito de cada lei, sua preocupação é procurar
adivinhar qual teria sido a intenção do legislador, ele contrairá o hábito de
ver a vontade legisladora a fonte exclusiva do direito. Ora, isso seria tomar
a letra pelo espírito, a aparência pela realidade. É nas próprias entranhas da
sociedade que o direito se elabora, limitando-se o legislador a consagrar um
trabalho que foi feito sem ele. É preciso, pois, ensinar ao estudante como o
direito se forma sob a pressão das necessidades sociais, como se fixa pouco
a pouco, por que graus de cristalização ele passa sucessivamente, como ele
se transforma. É preciso mostrar-lhe, em termos práticos, como nasceram
as grandes instituições jurídicas, tais como a família, a propriedade, o contrato,
quais são suas causas, como elas variavam e como provavelmente variarão
no futuro (Durkheim, 1992, p. 65).

Antes que Durkheim estabelecesse as bases do método sociológico,
vários autores (filósofos, economistas e juristas) contribuíram na
construção dos alicerces desta nova ciência. Neste longo percurso, a
sociologia deixa de ser a ciência geral e confusa que pretende explicar
tudo na vida social e vai se consolidando em áreas específicas e mais
determinadas, tais como sociologia da educação, sociologia econômica,
sociologia do direito etc.

���������������
�������$������
&���



��������	
�����

���

O texto desta aula inaugural continua sendo bastante atual, pois
introduz os principais problemas metodológicos e os limites do pensamento
sociológico em relação a outras formas de conhecimento social, tais como
a filosofia, a economia, a história e o direito. Especialmente sobre a relação
entre a sociologia e o direito percebe-se que as mudanças foram lentas
nos cursos de direito desde estas considerações introdutórias de Durkheim
no final do século XIX. A crítica do autor em relação ao saber jurídico,
fundamentado na pura exegese dos textos legais, continua bastante válida
na sociedade brasileira atual, visto que ainda existem estudantes que
continuam valorizando a interpretação positivista dos diferentes códigos
e permanecem acreditando que a cultura pode ser mudada por decreto.
A crença ingênua de que um ordenamento jurídico bem formulado é
critério de garantia da boa ordem social ainda alimenta os sonhos de
nossa tradição jurídica positivista (Holanda, 1995).

� >� %���� �����#� �� ���+����� �����#&'���

Nos dois primeiros livros de sua produção sociológica, Da divisão
do trabalho social (1893) e As regras do método sociológico (1895),
Durkheim define com maior clareza o objeto de estudo e o método
positivista de observação dos fatos sociais. Para o autor, os fatos sociais
são maneiras de agir, pensar e sentir, fixa ou não, que exerce sobre o
indivíduo uma coerção exterior. Além disso, estes fenômenos são gerais
e têm uma existência própria, independente dos indivíduos. Os fatos sociais
apresentam um caráter de obrigatoriedade moral sobre os indivíduos.
A coerção ou pressão social só é sentida quando o indivíduo se posiciona
contrário a uma determinada norma social, costume, tradição ou lei.

Os fatos sociais se dividem em instituições sociais (regras jurídicas,
morais, crenças religiosas, linguagem, sistema financeiro) e correntes
sociais (manifestações coletivas, greves, arrastões, correntes de opinião,
moda etc). As instituições sociais são maneiras de agir, pensar e sentir
mais fixas e mais duráveis, são fenômenos menos flexíveis. Já as
correntes sociais funcionam como ondas passageiras que exercem
pressão sobre os indivíduos, como as distintas formas de manifestação
da moda.
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O direito é uma instituição social porque apresenta um caráter coercitivo
nos indivíduos através de um conjunto de sanções, punições e obrigações.
Além disso, é exterior aos indivíduos, visto que as leis, constituições e
códigos existem independente da vontade individual, e é geral, posto que
muitas pessoas aderem às normas jurídicas num determinado território.

Estes fenômenos sociais, inclusive o direito, são internalizados nas
consciências individuais através do processo de aprendizagem ou socialização.
A durabilidade destas instituições sociais se consolida porque o processo
educativo reproduz nas consciências das novas gerações costumes, tradições
e crenças consagradas e vistas como naturais pelas gerações adultas.
A educação, para Durkheim, favorece a reprodução destas tradições e
manifestações coletivas. Educar é na verdade um “esforço contínuo para
impor à criança maneiras de ver, de pensar, de agir e de sentir às quais
ela não teria chegado espontaneamente”(Durkheim,1999a, p.6).

O objetivo principal do método sociológico é estabelecer como devem
ser estudados os fatos sociais. Para o autor, a principal regra é considerar
“os fatos sociais como coisas” (Durkheim, 1999a, p. 15), ou seja, é
preciso afastar prenoções, idéias vagas e imprecisas sobre os fenômenos
sociais, que geralmente confundem o que é com o que deve ser. Quando
falamos de Estado, direito, democracia, socialismo, freqüentemente
expressamos desejos e concepções dogmáticas sobre estas diferentes
instituições.

Para Durkheim, é necessário primeiramente definir estes conceitos
a partir dos fatos empiricamente observados, isto é, da realidade como
ela é e não como deve ser. Depois é preciso explicar as causas sociais
destas instituições, ver suas diferentes funções e estruturas ao longo da
história, registrar precisamente e estatisticamente os dados, observar
estes fatos a partir de seus caracteres exteriores e explicar mediante a
formulação de leis sociais através do critério comparativo. Todo este
método é derivado do empirismo e racionalismo das ciências naturais e
se fundamenta na “crença de que o real é apreendido por observações
registradas dentro dos parâmetros de controle sistemático e
neutralidade do sujeito” (Carvalho, 1978, p. 57).
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 Durkheim procura definir, delimitar, classificar criteriosamente os
fatos sociais estudados. Nas pesquisas sobre a divisão do trabalho, o
suicídio e a religião, o autor começa sempre afastando definições feitas
sem critério científico, em seguida define estes fenômenos com base em
mecanismos lógicos e na observação de características exteriores (códigos
legais e dados estatísticos). Classifica então estes fenômenos em tipologias
(tipos de solidariedade, tipos de suicídio e tipos de religiões “primitivas”)
e formula regularidades gerais a partir da comparação entre os tipos
sociais.

No caso específico do estudo sobre o suicídio, Durkheim usa a
estatística de forma comparativa para chegar a “leis” derivadas destas
comparações dentro de cada meio social ou sociedade religiosa, familiar
e política. Através de quadros estatísticos entre as taxas de suicídio dos
católicos, protestantes e judeus, o autor chega a generalização ou lei de
que os protestantes se suicidam mais do que os católicos e, por sua vez,
estes mais do que os judeus devido ao grau de coesão social e de
individualização expresso em cada agrupamento religioso. “ O suicídio
varia na razão inversa do grau de integração da sociedade religiosa,
familiar e política”(Durkheim, 2000, p. 115 ).

No livro As formas elementares da vida religiosa (1912) há uma
certa ruptura metodológica em relação aos trabalhos anteriores. Aqui o
particular bem conhecido – no caso o totemismo na Austrália – é mais
importante que o genérico pouco detalhado. “O valor dos fatos importa
bem mais do que os números” (Durkheim,1996, p. 89). Durkheim se
afasta das séries estatísticas, tão presente no Suicídio, e prioriza a análise
do específico, do significado dos valores. Mas o conhecimento particular
é somente um meio para depois alcançar uma generalização universal
do fenômeno religioso a partir de uma postura evolucionista.

( �������1���������������

Durkheim visa compreender principalmente o fenômeno moral como
o elemento aglutinador da vida social e a crise das normas morais que
estavam desagregando o tecido social na sociedade moderna. O direito
está vinculado com a moral e tem suas origens no fenômeno religioso.
A religião foi definida por Durkheim como “um sistema solidário de
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crenças e de práticas relativas a coisas sagradas, isto é, separadas,
proibidas, crenças e práticas que reúnem numa mesma comunidade
moral, chamada igreja, todos aqueles que a ela aderem” (Durkheim,
1996, p. 32). A religião se fundamenta na noção de separação, interdição,
proibição entre as coisas sagradas e profanas. Assim como o ser sagrado
é, ao mesmo tempo, o ser proibido, não violado e também bom, amado e
procurado, a moral é um sistema de regras de conduta que apresenta,
por um lado, um caráter obrigatório e coercitivo e, por outro, um aspecto
desejável e bom. O fato moral se caracteriza pela noção de dever e de
bem (Durkheim, 1970). As normas jurídicas se fundamentam, portanto,
neste duplo aspecto da moral: obrigação e aceitação.

 O conceito de solidariedade social está diretamente relacionado com
o fenômeno moral. A solidariedade é o cimento moral que liga o indivíduo
à coletividade, os laços de interdependência entre os indivíduos, portanto,
a solidariedade é vista como uma obrigação necessária para a vida social.
Esta solidariedade é fruto da relação entre a consciência individual e a
consciência coletiva. Esta representa as crenças e sentimentos comuns
compartilhados pela média dos membros de uma determinada sociedade,
tais como o sentimento de pertencer a uma nação, as crenças religiosas,
a linguagem, mitos, ditos populares etc. A consciência coletiva é bastante
difusa, produto não intencional de muitas gerações. O Estado, por sua
vez, é um órgão responsável pela produção de representações coletivas
mais conscientes para a sociedade, não detém o monopólio da consciência
coletiva, mas é o principal produtor e organizador de crenças, mitos e
símbolos divulgados e compartilhados por toda uma comunidade nacional
(Durkheim,1969) .

Como observar os tipos de solidariedade social a partir de caracteres
exteriores? Para Durkheim um fenômeno pouco concreto e objetivo como
a solidariedade só pode ser observado indiretamente através de fatos
mais concretos, objetivados e exteriorizados, tais como os códigos do
direito penal, administrativo, constitucional, civil etc. Há uma relação direta
entre a manifestação do direto penal e a existência da solidariedade
mecânica, bem como entre o direto restitutivo ou contratual (administrativo,
civil, comercial, constitucional etc) e a solidariedade orgânica.
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Nas sociedades tradicionais ou simples o que predomina é a consciência
coletiva, o que o grupo pensa o indivíduo termina obrigatoriamente
reproduzindo, há pouca autonomia individual. As pessoas se educam de
uma maneira difusa pelos mesmos ensinamentos. Estas sociedades se
fundam na solidariedade mecânica, ou seja, o indivíduo automaticamente
age conforme os preceitos do grupo. Qualquer desvio por parte de algum
indivíduo será logo classificado como crime pela coletividade, sendo a pena
aplicada pelos próprios membros da comunidade ou por algum órgão especial
instituído para este fim. O direito que predomina neste tipo de sociedade é
do tipo repressivo, isto é, o direito penal. Através da observação dos códigos
do direito penal e das sanções aplicadas é possível observar indiretamente
a presença predominante da solidariedade mecânica.

A solidariedade social e o tipo de direito predominantes são bastante
distintos nas sociedades modernas e industriais, com ampla divisão do
trabalho. A sociedade complexa é organizada por um conjunto de funções
diferentes, sendo que umas dependem das outras, assim como os
diferentes órgãos estão relacionados. A solidariedade é uma necessidade
da própria divisão do trabalho. Na solidariedade orgânica há uma maior
autonomia individual. Os indivíduos desempenham diferentes funções,
compartilham diferentes crenças coletivas em cada agrupamento social
e ampliam com isso sua consciência individual. O direito que predomina
neste tipo de sociedade é o direito restitutivo ou contratual, com base na
liberdade individual de estabelecer contratos e de receber sanções.
O direito regula o complexo corpo social, assim como o sistema nervoso
regula as funções do corpo. Quanto mais se desenvolve a solidariedade
orgânica, mais diminui a solidariedade mecânica, embora esta continue
presente especialmente em instituições militares e religiosas.

O fenômeno do crime é definido no contexto da reflexão sobre direito
penal e solidariedade mecânica. Para Durkheim, todo ato individual ou
coletivo que rompe com vínculos de solidariedade, ferindo fortemente a
consciência coletiva, é chamado de crime. A pena é a reação passional, o
sentimento de vingança e de defesa da coletividade em relação ao criminoso:

Basta ver nos tribunais como a pena funciona, para reconhecer que seu
móvel é totalmente passional; porque é a paixões que se dirigem tanto o
magistrado que acusa, como o advogado que defende. Este procura suscitar
a simpatia pelo culpado, aquele, despertar os sentimentos sociais que o
ato criminoso ofendeu, e é sob a influência dessas paixões contrárias que
o juiz pronuncia sua setença (Durkheim, 1999b, p. 61).
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Portanto, não há uma definição substantiva e definitiva para o ato
criminoso, ele varia conforme os períodos históricos e as diferentes
culturas. Somente nas sociedades industriais modernas, o assassinato
passa a ser visto como o maior dos crimes, especialmente o parricídio,
mas em outras sociedades a quebra de um determinado tabu, como comer
uma carne sagrada, pode ferir mais intensamente aquela consciência
coletiva do que um assassinato.

 Para o autor, o crime é normal, útil e pode promover a mudança
social. Normal no sentido de regular, ou seja, não há sociedade humana
que não defina determinados atos de desvio das normas consagradas
como crimes que mereçam ser punidos. Útil porque fortalece os vínculos
morais através do compartilhamento de sentimentos e crenças contrárias
ao ato criminoso:

O crime aproxima as consciências honestas e as concentra. Basta ver o
que se produz, sobretudo numa pequena cidade, quando algum escândalo
moral acaba de ser cometido. As pessoas se param na rua, se visitam,
encontram-se nos lugares combinados para falar do acontecimento e se
indignam em comum (Durkheim, 1999b, p. 75).

Além disso, o crime pode contribuir para a mudança dos valores
sociais. Sócrates foi um criminoso para a sociedade ateniense de seu
tempo, mas seu crime contribuiu fortemente para o desenvolvimento da
liberdade de pensamento na cultura ocidental.

Associado à discussão do direito restitutivo e da solidariedade orgânica,
o autor introduz a discussão sobre o estado de anomia que a sociedade
industrial de seu tempo se encontrava. As diferentes funções da nova
sociedade industrial não estavam reguladas, visto que existiam constantes
conflitos entre empresários de setores distintos por causa da concorrência
e entre estes e os trabalhadores assalariados devido às lutas por melhores
salários. O desenvolvimento econômico e técnico não foi acompanhado
por um desenvolvimento moral. A sociedade industrial passa por uma
crise moral, principalmente no setor industrial e comercial. Neste sentido,
o conceito de anomia não deve ser entendido como a total ausência de
normas, mas como um período de transição em que as normas morais
estão em crise e novos mecanismos de regulação da vida social ainda
não foram instituídos e efetivados.
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No livro Leçons de Sociologie e na introdução Da divisão do trabalho
social está presente uma visão normativa do autor no sentido de criar uma
nova moral capaz de acabar com o estado de anomia da sociedade industrial.
O autor percebe que a moral religiosa e familiar estava se desagregando na
sociedade industrial e uma nova forma de moralidade laica tinha que surgir
para preencher o espaço vazio. O autor propõe uma nova moral profissional
através da criação de corporações que possibilitem a elaboração de novos
vínculos de solidariedade e que permitam conter os egoísmos e os conflitos
sociais. Além disso, fala da necessidade de uma moral cívica, garantida pelo
Estado, através de uma educação pública de base comum. A articulação
entre a moral particular das diversas profissões e a moral geral garantida
pelo Estado possibilitaria a superação do estado de anomia.

���������
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O estudo do direito como um fenômeno social deve superar tanto a
concepção formalista do direito como um campo autônomo e sem interferência
da vida social (a teoria pura do direito de Kelsen), como também a teoria
instrumentalista do direito que concebe este como instrumento ideológico de
determinadas classes sociais ou grupos de interesse (Aparelhos ideológicos
de Althusser) (Bourdieu,1998). O direito obedece à lógica da ciência e aos
preceitos da moral. O direito forma um campo relativamente autônomo,
com regras e linguagem próprias, mas emerge a partir das regras morais e
costumeiras de cada sociedade. O objetivo principal de uma sociologia do
direito em Durkheim é perceber a relação entre as regras morais e a
elaboração lógica das leis escritas, bem como estudar empiricamente as
diversas instituições e representações jurídicas.

Esta reflexão não se caracterizou pelo simples exercício de exegese dos
textos de Durkheim. Foram minhas inquietações atuais sobre o papel da
sociologia no curso de direito que iluminou o retorno à obra deste autor
clássico. Minha intenção era perceber como o autor analisou o direito no
contexto de construção da própria sociologia e destacar o papel do método
sociológico na definição dos objetos de estudo na área do direito. O método
sociológico visa compreender as origens, funções, estrutura e representações
coletivas das diversas instituições jurídicas tal como existiram ou existem e
não como devem ser. Acredito que o conhecimento realista que temos de
muitas instituições do direito no Brasil (tribunais, fóruns, juizados, polícias,
cartórios etc) ainda está no nível das prenoções, tão combatidas por Émile
Durkheim.
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Resumo: O trabalho traça um perfil dos dois principais modelos de Justiça que
alicerçaram as estruturas do Direito ocidental, fazendo uma breve análise das
particularidades de cada modelo no contexto em que se desenvolveram,
objetivando dar ao leitor elementos para uma leitura crítica dos institutos e
estruturas do Direito moderno.

Sumário: 1. Introdução; 2. O modelo anglo-saxônico de Justiça; 2.1. As raízes
históricas do Direito inglês; 2.2 As raízes históricas do Direito americano; 3. O
modelo romano-germânico de Justiça; 4. Conclusões.

Palavras-chave: Modelos históricos de Justiça – Modelo anglo-saxônico –
Modelo romano-germânico – Common law – Controle de constitucionalidade –
Codificação.
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O Direito é um objeto cultural. Ele é o produto da agregação pelo
homem de valor a um determinado objeto natural que, neste caso, é a
própria conduta humana. Como objeto cultural, o Direito é dotado de
historicidade, moldando-se à realidade em constante mutação. No entanto,
é importante notar que, apesar de sua natureza dinâmica, o Direito
freqüentemente revela seus alicerces em normas e institutos de relativa
constância, que remetem ao berço dos sistemas jurídicos hoje vigentes.
Assim, apesar das muitas variáveis existentes no ordenamento jurídico e
na estrutura judiciária de cada país, é possível identificar um denominador
comum em meio às variações, trazendo à atenção do estudioso e aplicador
do Direto a força de que são dotados os alicerces fincados pelos modelos
históricos de Justiça. O objetivo do trabalho é mostrar a origem da
estrutura e dos institutos do Direito moderno, facilitando sua compreensão
e aplicação. A seguir serão analisados dois modelos históricos de Justiça.
Inicialmente, será estudado o modelo anglo-saxônico em suas duas
manifestações: os Direitos inglês e americano. Em seguida, será feito
um breve estudo do modelo romano-germânico de Justiça.
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O modelo anglo-saxônico de justiça tem seus contornos nitidamente
traçados a partir do sistema da common law. Este sistema de direito foi
elaborado na Inglaterra por força de uma série de acontecimentos históricos.
No período anterior a 1066, data da invasão normanda na Inglaterra, as
leis bárbaras tinham vigência no território inglês, regulamentando somente
alguns aspectos das relações sociais e com limites de atuação local1.

Somente a partir de 1066, em que a Inglaterra é dominada por Guilherme,
o Conquistador, o país conhece um poder centralizado e forte. Os reflexos
dessa mudança logo são sentidos no Direito: a aplicação de costumes locais
é substituída por um direito comum a toda a Inglaterra (de onde advém a
denominação common law) e o rei, que no início exercia somente a alta
justiça, julgando apenas causas excepcionais, aos poucos expande sua
atuação, substituindo a competência dos três tribunais até então existentes
(O Tribunal de Apelação, o Tribunal de Pleitos Comuns e o Tribunal do
Banco do Rei) pela competência dos Tribunais Reais, que, pela localização,
passaram a ser conhecidos como Tribunais de Westminster2.

O funcionamento dos Tribunais Reais de Westminster é importante
para estabelecer a origem e o perfil do sistema da common law.
Inicialmente, o autor deveria pedir ao Tribunal que admitisse a competência
para julgamento de seu caso, através de um ato introdutório e instância,
bem como da exposição dos fatos da causa.3 Caso a competência fosse
admitida, o processo era desenvolvido sob o manto de uma série de outras
formalidades, em uma nítida prevalência do direito processual sobre o
material (remedies precede rights). Somente aos poucos a common
law passou a admitir normas de direito substancial.

1 DAVID, René. Os grandes sistemas do Direito Contemporâneo. São Paulo: Martins
Fontes, 1998. p.284

2 Muitos são os fatores que levaram à substituição destas três modalidades de Tribunais
pelos Tribunais Reais. Citam-se alguns deles: 1) a administração judicial proporciona
grandes lucros, aguçando o interesse dos juízes reais pelo julgamento do maior número
de questões; 2) a justiça real é vista como superior às demais; 3) somente os Tribunais
Reais têm meios eficazes de impelir as testemunhas a comparecerem a juízo e de fazer
executar suas decisões; 4) só o rei, aliado à Igreja, pode fazer seus súditos prestarem
juramento. (DAVID, René. Op. cit. p. 288).

3 DAVID, René. Op. cit. p. 289.
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O sistema da common law nasceu, assim, a partir da noção de que,
diante de um litígio, o Tribunal deveria respeitar um determinado processo
para encontrar a solução. Inicialmente dita solução sequer teria que ser
justa4, um dos motivos do advento da equity como mecanismo para sanar
as falhas do common law5

A equity é um conceito afeto ao direito anglo-saxônico que não pode
ser traduzido simplesmente como eqüidade6. Ela constitui um sistema de
solução de litígios que nasceu das inadequações e deficiências da common
law aplicada pelos Tribunais Reais. As partes em um processo,
insatisfeitas com a solução encontrada pela common law, recorriam ao
rei, invocando os imperativos de sua consciência, em busca de uma
solução justa. Cabia aos Tribunais de Chancelaria, no qual o Chanceler
representava a figura do rei, examinar o caso a partir de um sistema de
provas completamente diverso daquele adotado pela common law, e
seguindo um procedimento escrito e inquisitório de inspiração canônica7.
A equity deveria respeitar o direito (equity follows the law), sentença
que encerra um dos axiomas pelo qual se guiava a Chancelaria. O respeito
ao direito não poderia, no entanto, redundar em injustiça, assegurada
pela aplicação das leis morais mediante a intervenção do Chanceler.

 De qualquer forma, o que resta cristalino diante do estudo histórico do
Direito inglês é o perfil nitidamente jurisprudencial de seu Direito, diante da
prevalência da common law sobre a statute law (direito de origem
legislativa), que tem “função secundária, limitando-se a acrescentar
corretivos ou complementos à obra da jurisprudência”8 Sobre o assusto
vale a pena transcrever trecho da obra de René David, in litteris:

4 Esclarece René David: “A common law não se apresenta como um sistema que visa
realizar a justiça; é mais um conglomerado de processos próprios para assegurar, em casos
cada vez mais numerosos, a solução dos litígios”.(op.cit, p.291).

5 “Elaborada na estrita dependência de processos formalistas, a common law estava exposta
a um perigo duplo: o de não poder desenvolver-se com liberdade suficiente para dar
satisfação às necessidades da época, e o de uma esclerose resultante da rotina dos homens
da lei. Depois de sua notável expansão no século XIII, ela não escapou a qualquer destes
perigos, e veio, por isto, a correr um enorme risco: o de ver formar-se, em face dela, um
sistema rival pelo qual seria, com o decorrer do tempo, abafada e suplantada (...). Esse
sistema rival, do qual nos é necessário falar neste momento, é a equity.“ (DAVID, René.
op. cit.p. 295).

6 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil – Parte Geral. São Paulo: Atlas, 2001. p. 95
7 Idem, ibidem.
8 DAVID, René. Op. cit. p. 331.
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Por maior que seja o seu interesse (do inglês) em formular regras de forma
concreta, tão casuística quanto possível, o legislador não está colocado,
salvo nos casos em que se limita a fornecer um erratum à common law, na
posição dos juízes; as disposições que formula só serão plenamente
assimiladas ao sistema do direito inglês quando forem retomadas e
reafirmadas – por vezes alteradas – pelos tribunais nas condições de
elaboração normais da common law9.

Feita esta breve leitura do contexto histórico e filosófico em que se
desenvolveu o Direito inglês, é importante notar que ele tem uma natureza
altamente valorativa, fincada nos ditames da eqüidade e da justiça, sem
perder de vista os limites necessários de segurança traçados pelo
procedimento. O equilíbrio entre o aspecto formal e axiológico da atividade
jurisdicional é um ideal a ser perseguido, mesmo em estruturas diferentes
de Justiça. O Direito inglês dispõe, ainda, de uma figura forte de juiz,
ativo na criação do Direito para o caso concreto. Da mesma forma, um
exemplo salutar a ser seguido.

��� -�����9���<���&��������������������������

O sistema jurídico e judiciário americano, embora tenha sofrido fortes
influências do sistema de common law inglês, diante da colonização, por
uma série de motivos históricos difere em diversos pontos deste último.

Inicialmente, com a criação das primeiras colônias inglesas em território
americano, foi preciso determinar a que direito estas estariam submetidas.
A resposta veio com o Calvin’s case, julgado em 160810, que determinou
que a common law deveria ser levada pelos ingleses para todos os territórios
ainda não submetidos a nações civilizadas, o que incluiria também as colônias
americanas. O princípio enunciado no Calvin’s case comportava, no entanto,
uma ressalva. A common law só seria aplicada em um determinado território
“na medida em que as suas regras são apropriadas às condições de
vida reinantes nestas colônias”11 Esta ressalva pareceu ecoar nas
colônias americanas com muito vigor. De fato, não obstante as
determinações da coroa inglesa, diversos fatores dificultaram a adaptação
dos americanos ao sistema da common law, entre eles: a falta de
profissionais aptos a aplicar as regras deste sistema em território americano,

9 Idem, ibidem. p. 326.
10 DAVID, René. Op. cit p. 359.
11 Idem, ibidem. p. 359.
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a ineficácia do sistema para dar solução a problemas novos surgidos entre
os colonos, e o próprio espírito de muitos americanos em rechaçar os ditames
do povo inglês, como reação às perseguições que sofreram12.

A confluência de todos estes fatores, aliado à postura arbitrária dos
magistrados locais, dotados de poderes ilimitados ante a falta de normas
aplicáveis à solução dos litígios, fez surgir nos Estados Unidos um
movimento de codificação, ainda que bastante primitivo. Esta aproximação
dos americanos à lei, contrário aos ideais ingleses, foi reforçada após a
independência americana, diante da necessidade de assegurar suas
conquistas através de uma lei escrita (inicialmente através da Declaração
de Direito e a Constituição dos Estados Unidos e, depois, por diversos
Códigos). Inaugurou-se no país um forte espírito constitucionalista,
facilmente compreendido ante o desejo de dar uma forma federativa ao
Estado incipiente, extremamente dividido por sua estrutura inicial de colônia
inglesa13. Ademais, a independência americana teve uma motivação
calcada sobre o direito natural e noções de contrato social, e a Constituição
era um documento solene que exprimia da forma mais pura possível a
vontade soberana do povo14.

Esse profundo respeito e reverência dos americanos à Constituição
Federal fizeram surgir no país, por criação do juiz John Marshall, ao
julgar o caso Marbury versus Madison (1803), um sistema, até então
inédito, de controle judiciário difuso de constitucionalidade das leis.

Os termos da contenda entre Marbury e Madison forçaram a Suprema
Corte Americana a se posicionar acerca da aplicação de uma lei nitidamente
contrária à Constituição sem que este diploma trouxesse qualquer norma,
deferindo ao Poder Judiciário mecanismos para controlar a
constitucionalidade das leis em face de seus ditames. Oscar Vilhena Vieira15

relata, com propriedade, o ocorrido no caso Marbury versus Madison.
Explica que, após a derrota para Thomas Jefferson, o então Presidente
John Adams nomeou diversos de seus correligionários do Partido Federalista
juízes federais, entre os quais estava William Marbury. Ao assumir o cargo

12 Idem, ibidem. p. 360.
13 ROCHA, José de Albuquerque. Estudos sobre o Poder Judiciário. São Paulo: Malheiros,

1995. p. 89.
14 DAVID, René. Os grandes sistemas do Direito Contemporâneo. São Paulo: Martins

Fontes, 1998. p. 394.
15 VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremo Tribunal Federal – Jurisprudência Política. São

Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. p. 43.
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de Presidente da República, Thomas Jefferson ordenou que fosse sustado o
ato de nomeação de Marbury, o que foi feito pelo Secretário de Estado
James Madison. Inicialmente, Marbury acionou Madison exigindo
informações; ante a falta de resposta, impetrou writ of mandamus, uma
ação nova, para que fosse determinada a nomeação. O caso ganhou ampla
projeção ante a demora no seu julgamento: mais de dois anos. Finalmente, a
Suprema Corte Americana apreciou o caso para concluir que Marbury tinha
direito à nomeação pleiteada. Ocorre que a Suprema Corte não mais tinha
competência para apreciar e conceder a tutela jurisdicional por meio da ação
utilizada por Marbury, o writ of mandamus, porquanto dita competência lhe
havia sido atribuída pela seção 13 do judiciary Acta de 1789. Esta seção
era incompatível com a Constituição de 1787, porque alargava as competências
originariamente previstas para a Suprema Corte pelo diploma constitucional,
medida somente possível através de emenda constitucional.

Assim, o Juiz Marshall decidiu negar aplicabilidade a esta seção por
entender que, ao dotar de validade um ato legislativo contrário à Constituição
Federal, estar-se-ia negando a este diploma seu caráter superior, soberano e
rígido. É o que se vislumbra nas considerações tecidas pelo ilustre magistrado,
por ocasião do histórico julgamento, cujo trecho citamos, in litteris:

Ou havemos de admitir que a Constituição anula qualquer medida legislativa
que a contrarie, ou anuir que a legislatura possa alterar a Constituição por
medidas ordinárias. Não há por onde se contestar o dilema. Entre as duas
alternativas não se descobre meio-termo. Ou a Constituição é uma lei
superior, soberana, irreformável mediante processo comuns, ou se nivela
com os atos da legislação usual, e, como estes, é reformável à vontade da
legislatura. Se a primeira é verdadeira, então o ato legislativo contrário à
Constituição não será lei; se é verdadeira a segunda, então as Constituições
escritas são esforços inúteis do povo para limitar um poder pela sua
própria natureza ilimitável. Ora, com certeza, todos os que têm formulado
Constituições escritas, sempre o fizeram no objetivo de determinar a lei
fundamental e suprema da nação; e conseguintemente, a teoria de tais
governos deve ser a da nulidade de qualquer ato da legislatura ofensivo da
Constituição. Esta doutrina está essencialmente ligada às Constituições
escritas, e, assim, deve-se observar como um dos princípios fundamentais
da nossa sociedade.16

16 VELOSO, Zeno. Controle Jurisdicional de Constitucionalidade. 2.ed. Belo Horizonte:
Del Rey, 2000.p.37/38
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Do tudo exposto percebe-se que, ainda que os Estados Unidos da
América tenham acatado o sistema da common law, eles o fizeram de
forma peculiar, com traços característicos de sua evolução histórica e
política. Da Inglaterra assimilaram a necessidade de um Poder Judiciário
forte e independente, em que o magistrado atua como verdadeiro criador
do direito no caso concreto. Por força de sua própria realidade, superaram
a desconfiança inglesa pela figura da lei, consagrando a Constituição
como o ápice do ordenamento jurídico ao qual todas as leis inferiores
devem obediência. O mosaico histórico e filosófico em que se
desenvolveu o Direito americano ofereceu à Ciência Jurídica contribuições
inestimáveis, notadamente ao traçar o perfil do que viria a ser o
constitucionalismo moderno, com a noção de rigidez da Carta Maior de
um país e sua conseqüente soberania.

( >�����#�� ������A'��������� ��� 8	���
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Feita uma descrição sumária, porém indispensável, do modelo
anglo-saxônico de justiça, passaremos a estudar o desenvolvimento
do direito na Europa Continental.

O modelo jurídico e judiciário de origem romano-germânica teve seus
contornos definidos a partir de dois momentos revolucionários de ruptura
da ordem vigente – um, quando de sua criação, nos séculos XII e XIII,
época do Renascimento, e outro no século XVIII, por ocasião dos
movimentos de substituição do poder absoluto pela democracia. De início
já se vislumbra com clareza a diferença deste sistema para o anglo-saxônico,
que teve seus institutos perfilhados paulatinamente, por um movimento
histórico constante e relativamente tranqüilo.

No primeiro momento, nos séculos XII e XIII, o movimento cultural na
Europa pregou a adoção de padrões de racionalidade para toda e qualquer
conduta humana, negando, na seara do Direito, legitimidade às normas de
cunho religioso e de fundamento sobrenatural, vigentes por todo o período
da Idade Média. A busca de um sistema jurídico que se adequasse a estes
requisitos, aliada à necessidade das universidades de encontrar um direito
diverso do local, de cunho consuetudinário e considerado primitivo, para
ensinar a seus alunos, fez com que se escolhesse o Direito Romano como
o apto a reger as relações jurídicas na Europa17. A escolha foi feita por

17 Idem, ibidem. p.33.
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18 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico – lições de filosofia do direito. São Paulo:
Ícone, 1995. p.65

dois motivos: o fato de o Direto Romano ter se originado em uma civilização
brilhante e conquistadora e a codificação de seus ditames (compilações de
Justiniano) que facilitava sua propagação.

O estudo em torno do Direito Romano nas universidades, desenvolvido
durante séculos, provou ser, aos olhos dos europeus, o sistema mais
perfeito de se buscar a Justiça no caso concreto. No entanto, a codificação
do resultado destes estudos não havia ainda sido empreendida com
sucesso, até o advento da Revolução Francesa. O ideais revolucionários
de impedir a volta dos desmandos do monarca absolutista recém-deposto
e de consagrar os valores da liberdade, igualdade e fraternidade, aliados
à força política de que dispunha Napoleão Bonaparte para impor as
normas de seu país aos demais Estados europeus tornou a França o
primeiro país a realizar a codificação de suas leis.

Os ideais racionalistas e iluministas, que motivaram os franceses no
período pré-revolucionário, apontavam para a criação de um direito simples
e unitário, calcado sobre exigências humanas universais18.
Na França, em particular, esta necessidade de unificação do direito era
sentida diante da existência de uma cisão do país em duas partes:
setentrional, onde se adotavam os costumes, e a meridional, onde vigorava
o direito romano. O excesso de leis e ordenamentos locais era visto como
fonte de corrupção e instrumento de arbítrio do governante, ao exemplo do
que ocorrera no período monárquico. Durante a Revolução Francesa estas
idéias racionalistas aplicadas ao Direito ganharam consistência política,
culminando com a codificação do Direito francês, considerado um dos
grandes marcos da cultura jurídica universal. Até então não se concebiam
códigos como até hoje são conhecidos, como normas escritas organizadas
em uma seqüência lógica e dotadas de unicidade e coerência.

Embora a codificação tenha trazido notórios benefícios – a consagração
da segurança jurídica e a realização prática do direito até então, em grande
medida, confinado aos muros das universidades – dito movimento também
trouxe conseqüências danosas. O excessivo apego à lei, que antes da
codificação, já era um traço característico dos europeus no estudo do Direito
Romano, depois dela tomou proporções assustadoras. Mas este culto ao
legalismo é reflexo não só do movimento da codificação, mas também de
todo um contexto histórico peculiar à França pós-revolucionária.
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A burguesia chegou ao poder na França através de um movimento
popular revolucionário em oposição ao absolutismo do monarca deposto.
Ela tornou-se a classe dominante, e, como tal, modificou as estruturas
institucionais e políticas do país de acordo com seus ideais: o Poder
Legislativo foi extremamente fortalecido, porquanto representava o mais
democrático dos poderes e, por ser dotado de tal característica, sua
manifestação (a lei) deveria ser obedecida cegamente; o Poder Judiciário,
antes dominado pelo monarca e extremamente arbitrário, deveria
submeter-se completamente aos ditames da lei, produto do único poder
soberano, sem que os magistrados tivessem qualquer liberdade para criar
o direito através da jurisprudência.

O perfil acima descrito ainda subsiste, embora bastante atenuado, na
atualidade. A criação dos Tribunais Constitucionais veio desempenhar a
função de controlar a constitucionalidade das leis, porquanto ao Judiciário
historicamente nunca foi dado este poder. A lei ainda subsiste como fonte
primordial do direito e os juízes ainda buscam inicialmente em seus ditames
a resposta aos conflitos que são chamados a solucionar.

No entanto, ainda que o respeito à lei seja um imperativo em qualquer
Estado Democrático de Direito, o estudioso e aplicador do Direito fundado
no modelo romano-germânico de Justiça é hoje levado a questionar os
excessos que o apego à lei provocou num passado recente. Da mesma
forma, ele é chamado a discutir até que ponto a posição adotada pelo
juiz, de inércia e pretensa neutralidade no desenrolar da atividade
jurisdicional, é salutar ou mesmo possível.

Assim, embora não se negue a importância incomensurável desta
estrutura histórica para o desenvolvimento de um sistema Judiciário que
até hoje persiste saudável e fortalecido, não se deve negar a necessidade
de mudanças para trazer este modelo de Justiça a um ideal de eficácia e
concretização dos direitos que visa proteger.

, ����#	�*��

O homem freqüentemente busca em seu passado os fundamentos
dos novos caminhos que virá a escolher. Conhecendo as raízes dos
elementos de sua realidade, ele assimila melhor os seus acertos, retifica
os erros e tem uma visão mais clara da temporalidade de suas verdades
e da sua própria historicidade.
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O estudo dos modelos históricos de Justiça oferece ao estudioso e
aplicador do Direito um olhar construtivo sobre o passado da estrutura
do Poder Judiciário e dos institutos da Ciência Jurídica. A riqueza do
contexto histórico e cultural em que surgiram diversos dos institutos ainda
hoje vigentes no Direito moderno revelam a verdadeira medida da força
das criações que subsistiram e o efeito muitas vezes nefasto das que
foram superadas. A remissão ao passado também induz à visão crítica
de determinados institutos a que o aplicador do Direito se apega por
tradição ou mesmo por medo de inovar, e que muitas vezes perderam o
sentido diante das profundas mudanças históricas e culturais que
sobrevieram ao seu nascimento. O estudo histórico do Direito vem,
portanto, adicionar mais uma ferramenta da qual o jurista deve se valer
para a correta compreensão e aplicação do Direito em sua marcha de
constante evolução.
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Resumo: O legislador, tendo em vista os princípios da certeza e da segurança
jurídicas, deu aplicabilidade ao art. 5.º, XLIII da CF/88 com a edição da Lei n.º
8.072/90 e, com isso, determinou os tipos penais que teriam tratamento
diferenciado em razão da sua hediondez, bem como equiparou, para os mesmos
fins, outras figuras delitivas (o terrorismo, a prática de tortura, o tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins). No entanto, o rigoroso regime penal e processual
penal que inaugurou, máxime quanto aos crimes assemelhados aos hediondos
regulados por estatuto específico, é de aplicação controversa. Neste passo, é de
curial importância a análise do uso de institutos, na citada lei, como o sursis, o
indulto, a liberdade provisória e a progressão de regime de penas, à luz da
doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Sumário: 1. Introdução, 2. Crimes hediondos: conceito legal e previsão, 3. Tipos
assemelhados: 3.1 Terrorismo; 3.2 Tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins;
3.3 Tortura, 4. Outros aspectos: 4.1 Concessão de sursis; 4.2 Concessão de
Liberdade provisória, 5. Conclusão, 6. Referências Bibliográficas.
Palavras-chave: Crimes hediondos – Lei n.º 8.072/90 – Conceito – Tortura –
Tráfico ilícito de drogas – Terrorismo – Quadrilha – Apelação em liberdade –
Progressão de regime – Indulto – Sursis – Liberdade provisória – Prisão
preventiva.
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Como ramo do Direito Público, o Direito Penal tem como um de seus
fundamentos o princípio da anterioridade da lei. Por meio deste enunciado
basilar, a ordem jurídica, condizente com o modelo de Estado Democrático
de Direito adotado pela Constituição Federal de 1988, delimita o direito
de punir do Estado e, com isso, assume papel decisivo no obliterar as
possibilidades de perpetração de arbitrariedades.

1 Procurador Federal em exercício na Procuradoria Federal Especializada do INSS.
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É nesse contexto que se situa a Lei n.º 8.072/90, que passou a prever
os crimes hediondos e a dispor sobre as conseqüências penais e
processuais penais aplicadas a essas condutas ilícitas, mesmo com todas
as dificuldades que os juristas e estudiosos do Direito têm encontrado
para conceituar o que seja crime hediondo.

Analisando esses aspectos, convém ainda fazer uma exposição
sistemática com outras leis penais especiais. A necessidade se justifica,
por um lado, pelo fato de que o legislador ordinário, atendendo aos
preceitos constitucionais, equiparou outros crimes aos chamados crimes
hediondos, aplicando-se-lhes o mesmo regime destes. Por outro, em
momentos diversos, dá tratamento diferenciado aos crimes assemelhados
aos crimes hediondos em leis específicas, cujas normas, por vezes, entram
em choque com aquela legislação mais genérica.

Neste passo, em que pesem as divergências, observaremos as
instâncias em que se dão os conflitos e apontaremos as soluções adotadas
pela doutrina e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

���������<��������H���������� #�'�#� ����������

No início da análise da legislação penal em enfoque, não se pode
descuidar do questionamento a respeito do que seja crime hediondo, ou
seja, o que conferiria o caráter de hediondez a determinada conduta.

A doutrina estabelece três sistemas de determinação dos crimes
hediondos: a) o legal, em que o próprio legislador fixa de forma taxativa
os delitos que considera hediondos; b) o judicial, que autoriza o magistrado
a qualificar a infração penal como hedionda, conforme a gravidade do
delito, aplicando-se-lhe todas as conseqüências penais e processuais
penais; e c) o misto, o qual conjuga ambos os critérios anteriores, de
forma que o legislador define alguns crimes como hediondos e permite
ao magistrado a extensão dessa lista conforme a gravidade do delito.

Através da Lei n.º 8.072/90, alterada posteriormente pela Lei n.º 8.930/
94 e pela Lei n.º 9.677/98, o legislador ordinário adotou o critério legal
catalogando os delitos considerados crimes hediondos em seu artigo 1.º, uma
vez que a Constituição deixou ao seu alvedrio tal tarefa (art. 5.º, XLIII).
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Acertada foi essa decisão quando, ao invés, não se propôs uma
definição para este tipo de delito. Pois, se hediondo poderia significar
algo repugnante, sórdido, depravado, horroroso ou asqueroso, seu conceito,
dada a uma elasticidade do significado da expressão, tornaria possível ao
juiz considerar como tal aquilo que assim lhe parecesse, conforme sua
formação cultural ou ideológica. Se isso fosse possível, haveria uma grave
ofensa ao princípio da legalidade constitucionalmente garantido (art. 5.º,
XXXIX, da CF/88), bem como aos princípios da certeza e da segurança
dos indivíduos contra o arbítrio da autoridade estatal e, conseqüentemente,
do próprio Estado.

De fato “as dificuldades de se fazer uma definição legal de crime
hediondo dizem com a própria dificuldade de se proceder a uma definição
material de delito, ancoradas no caráter danoso do ato ou no antagonismo
da conduta com a moral. (…) Não se esqueça de que a expressão ‘crimes
hediondos’ é portadora de evidente carga emocional, cujo significado
real depende de fungíveis critérios axiológicos ou ideológicos”.2

A classificação legal, entretanto, não deve constituir empecilho para
se engendrar, ainda, uma espécie de “cláusula salvatória”, através da
qual o juiz poderia arredar o caráter de hediondez de determinado ilícito
penal, mitigando o rigor legal, a fim de alcançar certas exceções.

Estão elencadas na lei dos crimes hediondos (art. 1.º) as seguintes condutas
criminosas, seja na forma tentada ou consumada: homicídio, quando praticado
em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só
agente, e qualificado na forma da lei; latrocínio (art. 157, §3.º, in fine);
extorsão qualificada pela morte (art. 158, §2.º); extorsão mediante seqüestro
e na forma qualificada (art. 159, caput e §§ 1.º, 2.º e 3.º); estupro (art. 213
e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único); atentado
violento ao pudor (art. 214 e sua combinação com o art. 223, caput e
parágrafo único); epidemia com resultado morte (art. 267, §1.º); genocídio
(arts. 1.º, 2.º e 3.º da Lei n.º 2.889/56).

2 TORON, Alberto Zacharias. Crimes Hediondos: Lei n. 8072/90. Revista do Centro de
Estudos Judiciários, Brasília, n. 7, p. 32-39, jan./abr. 1999. p. 33.
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 Foi a Lei n.º 8.934/94 que passou a definir como hediondo o homicídio
simples quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda
que cometido por um só agente, e o homicídio qualificado. Neste caso, fica
claro que essa alteração não se aplica aos homicídios praticados antes da
edição da referida lei, sob pena de se ferir o princípio da irretroatividade da
lei penal in pejus (art. 5.º, XL da CF/88). Além do mais, essa mesma lei
retirou o crime de envenenamento de água potável ou de substância
alimentícia ou medicinal com resultado morte do rol dos crimes hediondos.
Note-se que não houve abolitio criminis, mas apenas já não se aplicam
as conseqüências penais e processuais da Lei n.º 8.072/90. Será aplicado,
contudo, o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (lex mitior),
inclusive em relação à eficácia da coisa julgada.

A Lei n.º 9.677/98, por sua vez, incluiu entre os crimes hediondos a
falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a
fins terapêuticos ou medicinais (art. 273), parecendo ser mais uma
satisfação ao público.

Questiona-se se, com relação às condutas capituladas naquele diploma
legal, seria possível, por parte do intérprete, um exercício que exclua
dessa lista os crimes culposos sem ferir os princípios da legalidade e da
tripartição dos poderes.

Parte considerável da doutrina tem afirmado positivamente.

“Primeiro porque dentro de uma interpretação sistemática não se
pode tolerar que condutas apenadas com detenção, sanção
tradicionalmente reservada para infrações mais leves, possam conviver
com o rótulo de hediondo e o que é mais grave, com as conseqüências
jurídicas previstas tanto na Constituição (art. 5.º, inc. XLIII), que impede
a concessão de fiança, quanto na Lei n.º 8.072/90, que veda a liberdade
provisória e a progressão no regime prisional. Afora a coerência e a
racionalidade do sistema penal, está em jogo a observância do princípio
constitucional da proporcionalidade como decorrência da garantia do
devido processo legal em sentido material.”3

3 TORON, op. cit. p. 33.

��������������'��
�



��������	
�����

���

Aqui não é outra a preocupação senão com a razoabilidade e
racionalidade das leis, bem como o seu senso de justiça frente ao abuso
do poder normativo governamental. Assim, toda lei irrazoável deverá ser
controlada pelo poder Judiciário, cabendo-lhe examinar o próprio mérito
da disposição legislativa, a fim de adaptá-la axiologicamente sem, contudo,
desvirtuá-la. Deve o juiz, portanto, fazer a referida exclusão.

(�!����� ������#<����

Por força de dispositivo constitucional, os crimes de tortura, o terrorismo,
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins são considerados
assemelhados aos crimes hediondos. Com efeito, declara o art. 5.º, inciso
XLIII, da CF/88: a lei considerará inafiançáveis e insuscetíveis de graça
ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles
respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se
omitirem. Igualmente os relaciona o caput do art. 2.º da Lei n.º 8.072/90,
quanto às conseqüências penais e processuais.

(��� !���������

Não é pacífica a doutrina a respeito do que seja a definição do crime
de terrorismo. Há uma tendência no sentido de se entender que o art. 20
da Lei de Segurança Nacional (Lei n.º 7.170/83) tipifica o terrorismo,
aplicando-se os efeitos referidos da hediondez. Por outro lado, há quem
negue qualquer aplicabilidade ao art. 2.º da lei dos crimes hediondos, que
seria totalmente inócua quando se referisse ao terrorismo, em virtude de
não haver dispositivo legal próprio que tipifique a conduta.

(���!��%�����#����������������������������'����%���

Ao relacionar o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins como
assemelhado aos crimes hediondos, o legislador ordena que se lhe dê o
mesmo tratamento que é dado aos assim considerados. No entanto, cabe
distinguir quais as hipóteses em que esse tratamento deve realmente ser
aplicado, uma vez que a questão dos tóxicos encontra regulamentação
própria na Lei n.º 6.368/76, principalmente nos arts. 12, 13 e 14 (o art. 16
se refere ao usuário, não sendo cabível aqui, portanto).
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O grande ponto de controvérsia reside em determinar quais os verbos
designadores de conduta criminosa aos quais se pode aplicar os efeitos
da lei dos crimes hediondos, ou se todos são passíveis de enquadramento.

Aprioristicamente, poderíamos dizer que as hipóteses de que trata a
Lei n.º 8.072/90 devem ser interpretadas restritivamente, pois elas atingem
direitos e liberdades públicas. Como a Lei de tóxicos não traz explicitamente
a expressão tráfico ilícito, podemos afirmar que não são todas as situações
nela previstas que devem receber o tratamento draconiano da lei dos crimes
hediondos, uma vez que a palavra tráfico significa comércio clandestino.
Por isso, não pode prevalecer o argumento segundo o qual não cabe a
distinção entre o comércio propriamente dito e o fornecimento gratuito de
substâncias entorpecentes, os quais seriam equiparados pelo art. 12 da lei
de tóxicos. Ademais, não se há de permitir o uso da interpretação extensiva
em prejuízo do acusado e muito menos a analogia, em face do nosso sistema
penal, que consagra o princípio da legalidade estrita.

A Lei n.º 8.072/90, no §2.º do art. 2.º, prescreve que, em caso de
sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá
apelar em liberdade, fato esse que revoga o caput do art. 35 da Lei n.º
6.368/76, que dispõe que o réu condenado por infrações dos artigos 12 e
13 da referida Lei não poderá apelar sem se recolher à prisão.

Parece ser dominante, no STF, o entendimento de que a regra para o
recebimento da apelação é que o réu se recolha à prisão. A obrigatoriedade
de decisão fundamentada se imporia apenas em caso de concessão do
benefício.4

Não obstante, há decisões daquele sodalício que determinam a necessidade
de o magistrado fundamentar a decisão num e noutro sentido, ou seja, não
somente quando decidir que o acusado poderá apelar em liberdade, mas
também quando não puder. Ora, tal orientação merece aplausos, pois a
Constituição Federal estabelece garantias ao status libertatis dos cidadãos
em vários dispositivos (art. 5.º, LIV, LVII, LXV, LXVI), além de assegurar
que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX).5

4 Neste sentido, cf. HC n.º 82.202/RJ, HC n.º 82.770/RJ, HC n.º 81.871/MT e HC
n.º 77.095/RJ.

5 Cf. HC n.º 80.531/PA.
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Pode-se dizer, diante dos princípios de presunção de não-culpabilidade,
da liberdade provisória e do devido processo legal, que a regra geral é o
condenado apelar em liberdade, e a excepcional é recorrer preso. Quanto
aos crimes hediondos, a despeito da redação da norma em comento, o
juiz deverá fundamentar a decisão “pois a prisão para apelar somente é
legítima e conforme o princípio constitucional da presunção de inocência
quando sua necessidade cautelar se mostra patente”.6

Quando, porém, o sentenciado já estiver respondendo preso ao processo
por crime hediondo ou assemelhado, só poderá apelar se continuar recolhido
à prisão, pois, nesse caso, a cautelaridade da custódia provisória já se
mostra evidente. Nesse sentido já se pronunciou a Suprema Corte.7

Como derradeira análise deste tópico, cabe ainda escrutar a
compatibilização do crime de bando ou quadrilha, tipificado no art. 288 do
Código Penal, com o art. 14 da Lei n.º 6.368/768, e com o art. 8.º da Lei
n.º 8072/90, que estampa que será de três a seis anos de reclusão a pena
prevista pra o citado dispositivo, quando se tratar de crimes hediondos, prática
de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo.

O Supremo Tribunal Federal, pondo fim às dissensões, decidiu que o
art. 8.º da lei dos crimes hediondos não revoga o art. 14 da Lei de tóxicos,
no que se refere à quantidade de pessoas para se formar a quadrilha, pelo
fato de esta lei ser específica em relação àquela. A interpretação ab-rogante
só seria possível em casos de antinomia absoluta, preferindo-se a conciliação
sistemática mediante interpretação restritiva dos dois dispositivos.

Em sendo assim, o ordenamento jurídico brasileiro passou a contar
com três tipos diferentes de bando ou quadrilha: a) o genérico, em que se
aplicam tanto a definição quanto a pena, conforme está disposto no art.
288 do CP; b) o específico para o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins, em que se aplica a definição do art. 14 da Lei n.º 6.368/76, com a
pena estabelecida pelo art. 8.º da lei n.º 8.072/90 (de três a seis anos); e
c) o específico para a prática dos demais crimes hediondos e
assemelhados, com a definição do art. 288 do CP e a aplicação da pena
prevista no art. 8.º da Lei n.º 8.072/90 (de três a seis anos).

6 MORAIS, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legislação Penal Especial. São
Paulo: Atlas, 1998. (Coleção temas jurídicos, 5). p. 66.

7 Cf. HC n.º 71.889/SP e HC n.º 82.695/RJ.
8 Art. 14. Associarem-se 2 (duas) ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou

não, qualquer dos crimes previstos nos Arts. 12 ou 13 desta Lei: Pena – Reclusão, de 3 (três)
a 10 (dez) anos, e pagamento de 50 (cinqüenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
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A Constituição da República determina que ninguém será submetido à
tortura nem a tratamento desumano ou degradante (art. 5.º, III),
considerando mesmo a tortura como crime insuscetível de graça ou anistia
(art. 5.º, XLIII). Não obstante, fez-se premente a edição de lei específica
que tipificasse o delito, pois a lei dos crimes hediondos a mencionava, mas
não a definia. Para suprir a omissão legal, publicou-se a Lei n.º 9.455/97,
que tipificara o fato de constranger alguém com emprego de violência ou
grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental (inciso I do art.
1.º), com o que se atendeu às exigências dos tratados internacionais de
que o Brasil é signatário para a proteção e defesa dos direitos humanos.

O diploma veio a estabelecer que a prisão pela prática de tortura é
inafiançável e insuscetível de graça ou anistia (art. 1.º, §6.º), além de
dispor que o condenado, salvo a hipótese de omissão, iniciará o
cumprimento da pena em regime fechado (art. 1.º, §§ 2.º e 7.º).

Dois pontos há que se observar aqui, em razão da dissonância com a
Lei n.º 8.072/90, que, no §1.º do art. 2.º, proíbe toda e qualquer progressão
de regime no cumprimento das penas, e, no inciso I do mesmo artigo,
que, além da graça e da anistia, proíbe o indulto.

Em primeiro lugar, ao declarar que o cumprimento da pena se iniciaria
em regime fechado, a Lei n.º 9.455/97 permitiu a progressão de regime.
O crime de tortura ficou então diferenciado. Não sem demora,
perpetraram-se inúmeras tentativas de conferir a mesma disciplina aos
demais crimes hediondos, ou seja, de tratá-los isonomicamente.

Numerosos foram os julgados em que se procurou tratar paritariamente
os crime assemelhados aos hediondos com base na Lei dos crimes de
tortura, concedendo-lhes a progressividade no regime de cumprimento de
pena. Justificaram-se a partir de interpretação contextualizada, sistemática,
com vistas à ressocialização do condenado. Todos esses aspectos seriam
mais consentâneos com as normas constitucionais, com supedâneo, ainda,
no Pacto internacional de direitos civis e políticos que, no seu artigo 7.º,
veda a submissão do cidadão a penas cruéis, desumanas ou degradantes.
A própria Carta Magna garantiria aos presos o respeito à sua integridade
física e moral (art. 5.º, XLIX).
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Com outro viés, porém, manifestou-se o Professor ALEXANDRE DE

MORAIS pela impossibilidade, assentando que “as previsões de
cumprimento de pena integralmente em regime fechado e a impossibilidade
de concessão de indulto para os crimes hediondos, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins e terrorismo foram estabelecidas
infraconstitucionalmente, e, como tal, não necessariamente devem guardar
total sintonia com as regras previstas para o delito de tortura,
permanecendo, pois, com integral vigência”. 9

Neste sentido, e consolidando sua jurisprudência majoritária, o STF
editou recentemente a súmula n.º 698, pela qual “não se estende aos
demais crimes hediondos a admissibilidade de progressão no regime de
execução da pena aplicada ao crime de tortura”.

Em segundo lugar, chegou-se a cogitar que a lei que definia o crime
de tortura, por não impedir a possibilidade de concessão de indulto,
acabava por permiti-lo. Há, ainda, vozes que se opõem à possibilidade de
que lei ordinária possa impedir concessão de indulto, uma vez que é a
própria Constituição, em seu art. 84, XII, que atribui competência
discricionária ao Chefe do Executivo para fazê-lo.

Contudo, o Plenário do STF, no julgamento do habeas corpus n.º
77.528/SP, declarou a constitucionalidade do inciso I do art. 2.º da Lei n.º
8.072/90. Para tanto, interpretou que os institutos do indulto e da
comutação de penas estão englobados no termo “graça”, previsto no art.
5.º, XLIII, da CF, o que limita a competência privativa do Presidente da
República para a concessão desses benefícios. Desta forma, mesmo
sendo posterior, a Lei n.º 9.455/97 não teve o condão de permitir a
aplicação das benesses aos condenados por infração aos seus dispositivos.

,�>	����� ��������

Quando tratamos dos crimes assemelhados aos crimes hediondos,
relacionamos algumas conseqüências penais e processuais, todas
elencadas na Lei n.º 8.072/90. O § 2.º da referida lei prescreve que tais

9 MORAIS, op. cit., p. 58.
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ilícitos são insuscetíveis de anistia, graça e indulto, e os demais parágrafos
tratam da necessidade de decisão judicial fundamentada sobre a
possibilidade de o réu apelar em liberdade e prisão temporária. Além disso,
disciplina a concessão ou proibição de fiança e a liberdade provisória, que
são medidas cautelares processuais com aplicabilidade imediata.

A fim de evitar repetições, abordaremos nos tópicos a seguir a
suspensão condicional da pena e a possibilidade de liberdade provisória.

,���������������� �����

O §1.º do art. 2.º da Lei n.º 8.072/90 exige que a pena seja cumprida
integralmente em regime fechado, determinação que vem gerando dúvidas
sobre a possibilidade de aplicação da suspensão condicional da pena em
tais casos, a despeito de o STF já ter se pronunciado contra10, afirmando
ser tal medida incompatível com o tratamento dispensado pelo legislador
aos condenados por terem cometido crimes hediondos.

A questão não é pacífica. Fortes e importantes argumentos têm
sustentado tese contrária.

Por falta de expressa previsão legal não se poderia impedir essa
concessão, sob pena de se fazer uma interpretação extensiva a refletir a
analogia in mallam partem e afligir a situação do condenado. Igualmente,
não haveria incompatibilidade lógica entre o art. 2.º, §1.º, da referida lei e o
sursis, que, uma vez preenchidos todos os requisitos exigidos para a
substituição da pena privativa de liberdade, de acordo com o art. 77 e seguintes
do Código Penal, deveria ser concedido obrigatoriamente pelo juiz. Como
corolário, o princípio da humanidade, por via exegética, impediria que se
afastasse o benefício, permitindo o cumprimento da pena em regime nenhum.

,���������������� #� �������������&���

O art. 2.º, II, da Lei n.º 8.072/90 veda a concessão de liberdade
provisória aos crimes hediondos e assemelhados. A Constituição Federal,
ao tratar da matéria no art. 5.º, XLIII, apenas cita não ser permitida a
fiança, não proibindo a liberdade provisória expressamente.

10 Cf. HC n.º 72.697/RJ.
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Muito se questionou a respeito da constitucionalidade deste dispositivo,
em face dos princípios de presunção de não-culpabilidade e do devido
processo legal. De fato, somente no curso da instrução é que o juiz poderá
formar sua livre convicção na adoção de solução mais adequada. Até lá,
ainda não se pode falar em crime hediondo.

Da mesma forma, se não houve necessidade de decretação de prisão
preventiva por motivos cautelares, tornar-se-á possível a concessão de
liberdade provisória aos acusados de cometerem crimes hediondos ou
assemelhados aos hediondos. Procedendo dessa maneira, ou seja,
deferindo a liberdade provisória, o juiz, fundamentadamente, atenuará o
rigor da lei com o intuito de não causar graves injustiças. “Depois, parece
estranho que alguém, após a condenação, possa ficar em liberdade e, em
razão do mero flagrante ou denúncia, não o possa”.11

Por fim, o argumento de que a lei somente não poderia vedar a
liberdade provisória, exclusivamente nos casos em que a Constituição
expressamente a permitir, não deve prevalecer. O texto da lei extrapolou
o permissivo constitucional, a dano da liberdade do cidadão.

Não obstante, o Supremo Tribunal perfilha posição diversa,
considerando o dispositivo livre de todo e qualquer vício de adequação
ao texto constitucional. A partir do julgamento do habeas corpus n.º
69.657/SP, em cujo bojo se afastou qualquer ofensa do §1.º do art. 2.º da
Lei n.º 8.072/90 – que determinara a execução integral do decreto
condenatório em regime fechado – ao princípio da individualização da
pena, a Corte vem afastando sucessivamente as restrições à proibição
de liberdade provisória.12

Impende, neste momento, ressaltar duas hipóteses de exceção
salutares, que refogem à rigidez da regra.

Trata a primeira de situação em que a liberdade do acusado não é
contra-cautela, medida de ordem processual. É que só se justifica falar
no instituto da liberdade provisória quando há anterior prisão processual
lícita, como prisão em flagrante.

11 TORON, op. cit. p. 36.
12 Cf. HC n.º 74.108/DF, HC n.º 75.978/SP e HC n.º 81871/MT.
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Desta forma, a vedação do art. 2.º, inciso II, da Lei n.º 8.072/90, não
se torna previsão do odioso instituto da prisão preventiva obrigatória.
Não havendo anterior prisão processual, repita-se, qualquer interferência
no status libertatis do acusado deverá estar necessária e estritamente
precedida dos fundamentos que justifiquem que a prisão preventiva, quais
sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris.13

A segunda hipótese ocorre quando, estando o acusado preso, os prazos
são excedidos por razões alheias à sua vontade. Deste modo, a vedação
da liberdade provisória para os crimes hediondos não pode restringir o
alcance do art. 5.º, inciso LXV, da Carta da República, que garante o
relaxamento da prisão eivada de ilegalidade, segundo o mesmo STF, que
editou a respeito a súmula n.º 697 (“A proibição de liberdade provisória
nos processos por crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão
processual por excesso de prazo”).

2�����#	���

Diante do exposto, a despeito da pacificação das citadas questões no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, a aplicação e a interpretação da lei
dos crimes hediondos, está longe de atingir um consenso.

Reafirmamos ser acertada a decisão do legislador, ao decidir pelo
critério legal na escolha dos tipos considerados crimes hediondos, não
deixando margem para abusos que poderiam ser cometidos se tal não
acontecesse. Assim, enumera-os taxativamente e aplica as mesmas
conseqüências penais e processuais aos tipos equiparados.

Por outro lado, surgem os conflitos entre a norma geral dos crimes
hediondos e as normas editadas especificamente para regulamentar os
crimes assemelhados, como, por exemplo, da possibilidade de concessão
de indulto ou possibilidade de progressão no regime de penas. A par
dessa situação, tanto doutrinadores quanto os tribunais se esforçam para
dar efetividade máxima à lei, sem ferir, contudo, os direitos e garantias
conferidos aos cidadãos por meio da Carta Magna, ou mesmo tratados
internacionais que versem sobre direitos humanos, dos quais o Brasil
seja signatário.

13 Cf. HC n.º 77.052/MG, HC n.º 80.168/GO e HC n.º 83.468/ES.
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Desta maneira, quaisquer que sejam os caminhos tomados pelo
pensamento jurídico nacional, o importante é que se possam atingir os
fins almejados com a edição das referidas leis. O combate à criminalidade
deve ser incansável tarefa dos que buscam estabelecer um Estado de
justiça social mínimo. Essa árdua missão, contudo, não deve acontecer
levianamente, ignorando as diferenças sociais e concedendo privilégios
injustificados. O Direito Penal, assim como todo o Direito Público, só
poderá satisfazer às necessidades coletivas a que se destina se se propuser
a considerar o ser humano como seu fim último, e não a si próprio.
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Resumo: O presente artigo é fruto de perfunctórios estudos sobre a Lei Ordinária
Federal nº 10.259, que instituiu os Juizados Federais no âmbito da Justiça Federal
no que concede à sua parte recursal, uma vez que a CF/88 atribui competência
aos tribunais do curso, as causas oriundas de juízos federais. Assim, não
obstante a possibilidade de criação dos JECC no âmbito federal, a Lei não
poderia usurpar a competência dos TRF’s, sob pena de se macular a Constituição
Federal vigente; o que vem ocorrendo com a distribuição de recursos para as
turmas recursais, como será demonstrado na conclusão.
Sumário: 1. Preâmbulo, 2. O sistema recursal na Lei Federal nº10.259/2001 –
3. Algumas competências atribuídas pelo Constituinte aos Tribunais Regionais
Federais, 4. Alguns aspectos a serem examinados, 5. Rigidez da Constituição
Federal e a sua Supremacia, 6. Dos limites ao poder de reforma da CF/88,
7. A separação dos Poderes (de funções, melhor dizendo) e a invasão à
competência do Judiciário atribuída pela Constituição, 8. A garantia de julgamento
por autoridade competente, 9. Vedação aos juízos ou tribunais de exceção, 10.
Conclusão, Referências Bibliográficas.
Palavras-chave: Juizados Especiais – Inconstitucionalidade – Justiça Federal –
Turmas Recursais

� :���� 	#�

Em 12 de julho de 2001, fora aprovada a lei que instituiu os Juizados Especiais
Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal. Era a continuação da criação
dos Juizados, agora estando presentes nos âmbitos estaduais e federais.

Essa lei, em conjunto com a Lei 9.099/95, que instituiu os Juizados
Estaduais, por cumprimento ao disposto no art.98, I e parágrafo único, da
Constituição Federal, adveio com o escopo de desafogar o Poder Judiciário,
para que este no âmbito da esfera cível, processasse e julgasse apenas
aquelas causas de maior e os Juizados ficassem responsáveis pelas de
menor complexidade, limitados os valores de quarenta salários-mínimos,

1 Ivson Coêlho é acadêmico do 6º Semestre do Curso de Direito da Faculdade Farias Brito,
Membro do Núcleo de Pesquisas Jurídicas Cearense, Monitor de Direito Constitucional,
Estagiário do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.
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no âmbito dos estaduais e de sessenta, no dos federais. Já na esfera
penal, os Juizados Especiais Criminais albergariam as infrações de menor
potencial ofensivo, que por força do art.2º da Lei nº10.259 de 12 de julho
de 2001, são os crimes cuja lei comine pena máxima não superior a
dois anos, ou multa.

Sem adentrar no mérito de ter a vertente lei, vale dizer, a Lei Federal
10.259/01, a saber se ela cumpriu ou não a sua função de minorar os
processos no juízo comum e dar maior celeridade à Justiça, pois tal
comentário fugiria ao objeto do nosso trabalho, incumbe-nos ressaltar
alguns tópicos referentes à parte recursal das causas submetidas aos
Juizados Federais.

A vertente lei, em matéria de recursos, deixa-nos desarvorados quanto
aos vilipêndios aos preceitos constitucionais, uma vez que o legislador
ordinário parece não ter examinado de forma detida o art.109 da
Constituição Federal.

Nesse cenário, compete-nos elucidar algumas questões que deixaram
vacilante o Poder Legislativo no azo em que foi elaborar a presente
norma que, malgrado a boa intenção, mais parece uma coleção de
inconstitucionalidades.

� >������������	���#�������.�����#��@�/��2?I�//�

As máculas aos dispositivos da Constituição Federal logo iniciam-se
no art.14 da norma sob exame. O aludido dispositivo versa que caberá
pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando
houver divergência entre decisões sobre questões de direito material
proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei.

Ademais, o §1º do preceito verberado reza que o pedido fundado em
divergência entre Turmas da Mesma Região será julgado em reunião
conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz Coordenador.

Até a análise dos mencionados excertos da lei, os mais desavisados
poderiam entender que estar-se-ia admoestando sobre alguma parcela
do Tribunal Regional Federal, que poderia elaborar, em seu Regimento
Interno, Turmas competentes para julgar apenas os recursos egressos
dos Juizados Especiais Federais.
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Todavia, pela leitura do §2º do art.14, ficamos compelidos a concluir
que não. Na realidade, as Turmas Recursais funcionam como se fossem
Tribunais dos Juizados. Senão vejamos: O pedido fundado em
divergência entre decisões de Turmas de diferentes Regiões ou da
proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante
do STJ será julgado por Turma de Uniformização, integrada por
juizes de Turmas Recursais, sob a presidência do Coordenador da
Justiça Federal.

Assim, por mais que nos esforcemos para pensar em sentido contrário,
conclui-se que essa competência atribuída pela vertente lei não é dos
Tribunais Regionais Federais, mas das Turmas Recursais, compostas
por juizes de 1º grau, consoante o disposto no art.21, §§1º e 2º da lei ora
atacada, onde reza que as turmas recursais serão instituídas por
decisão do Tribunal Regional Federal, que definirá sua composição
e área de competência, podendo abranger mais de uma seção.(...)
Não será permitida a recondução, salvo quando não houver outro
juiz na sede da Turma Recursal ou na Região. (...) A designação
dos juízes das Turmas Recursais obedecerá aos critérios de
antigüidade e merecimento.

Assim, nem mais carece citarmos outros dispositivos referentes a tal
matéria, para fazermos uma análise sobre os vilipêndios à nossa Carta
Política.

Desse modo, infere-se com hialina clareza que a lei sob comento
afastou a competência atribuída pela Constituição Federal aos Tribunais
Regionais Federais, que, de forma mais amiudada passaremos a discorrer,
demonstrando o vício de inconstitucionalidade no bojo dessa norma, no
que tange à sua parte recursal.

( -#'	����������6���������� 	�������#���������	���������!�� 	����
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O Texto Constitucional prevê algumas competências para os Tribunais
Regionais Federais. Dentre elas, elencadas no art.108, estão as de
processar e julgar originariamente os conflitos de competência entre
juízes federais vinculados ao Tribunal, julgar, em grau de recurso,
as causas decididas pelos juízes federais.
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Nesse cenário, de início nos deparamos com os vilipêndios à CF/88,
vez que, enquanto esta diz competir aos Tribunais Regionais Federais o
processo e julgamento originariamente dos conflitos de competência entre
os juízes federais vinculados ao Tribunal, a Lei Federal nº10.259 reza
que o pedido fundado em divergência entre Turmas da Mesma Região
será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a
presidência do Juiz Coordenador.

Além disso, a Constituição Federal atribui competência aos TRF’s
para processar e julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos
juízes federais, enquanto que a malsinada lei versa que essas causas
serão julgadas pelas Turmas Recursais.

Nesse azo, diante da antinomia entre as aludidas normas, surgem-nos
alguns problemas a serem esclarecidos: a Constituição ou a Lei dos
Juizados Federais prevalecerá, no caso de realmente haver antinomia.
Ou os juízes dos Juizados Federais não possuem essa condição, vale
dizer, não são juízes federais.

, -#'	������������������������������

Os magistrados dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais são juízes
federais, submetendo-se a concursos de mesmo nível e mesmas
atribuições, entretanto, são, consoante a lei Federal nº10.259, designados
para exercerem essas funções.

Assim, no bojo do Direito Constitucional, a investidura em cargo
ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza
e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargos em comissão declarados em
lei de livre nomeação e exoneração.

Ora, nem precisa ser gênio em matéria jurídica para saber que se alguém
presta o mesmo concurso, com as mesmas provas e as mesmas atribuições,
pelo menos de início, preencherá o mesmo cargo ou emprego público.

Nesse passo, forçoso é concluir que os julgadores dos Juizados
Federais são juízes federais e, por questões de designação, alguns
ocuparão as vagas dos Juizados Federais.
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Destarte, resta-nos tão-somente a análise da questão que sobeja, a
saber, qual norma prevalecerá, a Constituição Federal ou a Lei Federal
nº10.259/2001?

2 )�'���9�����������	�
���.�����#������	��J	��������

A Constituição Federal de 1988 considera-se rígida ou super-rígida,
consoante prefere cognominá-la Alexandre de Moraes2. O fato é que,
em sendo classificada dessa maneira, quanto à sua estabilidade, ela prevê
algumas matérias que submetem-se a um processo legislativo
diferenciado, de modo a tornar mais difíceis possíveis modificações pelo
Poder Constituinte Derivado e, em alguns casos, elenca preceitos que
jamais podem ser modificados, pelo menos no ínterim de sua vigência.

O inolvidável constitucionalista acima aludido, tece comentários acerca da
rigidez da nossa Magna Carta, vociferando que rígidas são as constituições
escritas que poderão ser alteradas por um processo legislativo mais solene
e dificultoso do que o existente para a edição das demais espécies
normativas (por exemplo: CF/88 – art.60); por sua vez as constituições
flexíveis, em regra não escritas, excepcionalmente escritas, poderão ser
alteradas pelo processo legislativo ordinário.3

Pode-se parecer absurdo o autor tracejar alguns conceitos básicos
sobre Direito Constitucional, todavia, consideram-se essenciais para o
desdobramento do nosso raciocínio. Isso porque a rigidez da Constituição
está imbricada com a sua supremacia.

Consoante leciona o ilustre Prof. José Afonso da Silva, da rigidez
emana, como primordial conseqüência, o princípio da supremacia
da constituição.4 E continua admoestando o mestre, citando Pinto
Ferreira, que este princípio é reputado como uma pedra angular, em
que assenta o edifício do moderno direito político.5

2  MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional, 15 ed., São Paulo: Atlas Jurídico, 2004. p. 41.
3  Idem.
4 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 21 ed., São Paulo:

Malheiros,  2002, p. 45.
5  Idem.
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Amiudando a análise da supremacia da Carta Cidadã, José Afonso da
Silva reza que nossa Constituição é rígida. Em conseqüência, é a lei
fundamental e suprema do Estado brasileiro. Toda autoridade só nela
encontra fundamento e só ela confere poderes e competências
governamentais. Nem o governo federal nem os governos dos Estados,
nem os dos Municípios ou do Distrito Federal são soberanos, porque
todos são limitados, expressa ou implicitamente, pelas normas positivas
daquela lei fundamental. Exercem suas atribuições nos termos nela
estabelecidos.6

Na realidade, a Constituição Federal, além de servir de fundamento
para elaboração de normas, através do processo legislativo, é dela que
todos devem partir para a interpretação do ordenamento jurídico brasileiro.
Aliás, Luís Roberto Barroso há tempos verbera que a interpretação
constitucional serve-se de alguns princípios próprios e apresenta
especificidades e complexidades que lhe são inerentes.7

Assim, o legislador ordinário não pode vilipendiar dispositivos
constitucionais no azo em que for confeccionar quaisquer espécies
normativas. Até as emendas à constituição possuem seu âmbito de
incidência limitado pelo constituinte, como forma de ofertar segurança
jurídica aos que submetem-se à sua égide.

Nesse cenário, se a Constituição Federal é suprema e serve de
fundamento ao legislador, torna-se ínvia a alteração de parte do seu texto,
a qual o Poder Constituinte Originário entendeu blindar do poder de reforma.

Dito isto, compete-nos observar as nuanças das matérias que o
constituinte de 1988 arrolou com escopo de que fossem intocáveis, bem
como em qual se enquadra a eiva da norma guerreada neste trabalho.

0 ����#���������������������%���������.I55

O art.60 da Carta Política alberga algumas limitações ao poder de
reforma ao seu texto. Elas são classificadas expressas e implícitas. Dentre
as primeiras, há as formais, materiais e circunstanciais.

6 Idem, pág 46
7 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 3 ed. São Paulo:

Saraiva, 1999.
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Os limites circunstanciais estão alojados no §1º do artigo em comento,
que reza sobre a vedação de emenda à Constituição na vigência de
intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Na fecunda
lição do Prof. Alexandre de Moraes, são limitações que pretendem
evitar modificações na constituição em certas ocasiões anormais e
excepcionais do país, a fim de evitar-se perturbação na liberdade e
independência dos órgãos incumbidos da reforma.8

Nesse aspecto, tenho a ousadia de divergir do posicionamento desse
constitucionalista. Em realidade, vislumbro que há limitações de mudanças
constitucionais não para preservar os órgãos incumbidos da reforma,
mas os particulares, pois esses é que se submetem ao talante do Poder
Constituinte Derivado e em tais casos, inclusive, poderá haver restrições
ao direito de locomoção no território nacional, previstos pela Lei Superior.

Assim, com escopo de salvaguardar os brasileiros e estrangeiros
residentes ou em trânsito no território brasileiro, o constituinte de 1988
vedou a possibilidade de emenda constitucional nessas situações
excepcionais, pois como vocifera Hugo de Brito Machado, o Direito
serve para limitar o poder, sobretudo do Estado, que tende a cometer
arbítrios com os particulares.9

Dessa maneira, para o legislador não exacerbar a restrição de
direitos dos particulares, o Poder Constituinte Originário de 1988
entendeu por bem, mitigar a perpetração de modificações à
Constituição, em certas circunstâncias, corroborando com a manutenção
do Estado Democrático de Direito.

Os limites formais ou procedimentais referem-se as disposições
especiais, em relação ao processo legislativo ordinário, que o legislador
constituinte estabeleceu para permitir a alteração da Constituição
Federal.10 Eles estão elencados nos §§2º, 3º e 5º, também do art.60.

8 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional, 15 ed., São Paulo: Atlas Jurídico, 2004.
9 O Prof. Hugo de Brito Machado tem sustentado, em várias de suas palestras, proferidas

aos estudiosos do Direito, a questão acima aludida, sobremaneira no que tange à matéria
tributária. Assim, entende esse jurista que o Estado, por possuir o Poder, tende a abusar de
suas prerrogativas. Daí chegar à conclusão de que o Direito tem o escopo de limitar o
Poder, mormente do Estado.

10 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional, 15 ed., São Paulo: Atlas Jurídico, 2004,
p. 567.
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Esses dispositivos versam que a proposta de Emenda Constitucional
será discutida em cada Casa do Congresso, em dois turnos, urgindo três
quintos dos votos dos membros de cada Casa, para que seja aprovada.
Ademais, será promulgada pelas Mesas da Câmara e do Senado com o
respectivo número de ordem e que, a matéria constante de proposta de
Emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova
proposta na mesma sessão legislativa.

Os limites que mais têm açodado a doutrina e a jurisprudência pátria
são os materiais. Eles freqüentemente são alvos de controvérsias nas
reformas ao texto da Constituição. Arrolados no preceito incrustado no
art.60, §4º, I a IV, são as denominadas cláusulas pétreas, onde a matéria
ali elencada não poderá ser objeto de deliberação que tenda sua abolição.

Por força do dispositivo sob exame, não será objeto de deliberação
a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado;
o voto direto, secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes
e os direitos e garantias individuais.

Nos limites materiais estão abarcados os expressos e os implícitos.
Os citados no §4º do art.60 da CF/88 são os expressos, enquanto os
implícitos são as vedações a abolir o art.60, pois caso fosse possível
infirmá-lo, nossa Magna Carta passaria, quanto à sua estabilidade, de
rígida (ou super rígida, como queira) para flexível, o que seria um absurdo.

Obrigamo-nos a trazer à baila a percuciente lição de José Afonso da
Silva sobre os limites materiais ao poder reformador, referindo-se às
explícitas vocifera que compreende-se facilmente que o constituinte
originário poderá, expressamente, excluir determinadas matérias
ou conteúdos da incidência do poder de reforma. E o conspícuo
professor reitera que, por exemplo, a autonomia dos Estados
federados assenta na capacidade de auto-organização, de
autogoverno e de auto-administração. Emenda que retire deles
parcela dessas capacidades, por mínima que seja, indica tendência
a abolir a forma federativa de Estado.11

11 SILVA, José Afonso da. Direito Constitucional Positivo, 21 ed., São Paulo: Malheiros, 2002,
p. 66 e 67.
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Com o mesmo raciocínio do exemplo acima citado é que atacaremos a
inconstitucionalidade da parte recursal da Lei dos Juizados Federais, visto
que o Legislativo restringiu a competência do Poder Judiciário, a saber,
dos Tribunais Regionais Federais, sobretudo porque a competência para
as matérias objetos de tais críticas já são atribuídas pela Carta Política, que
lhes outorgou limites materiais ao poder de reforma.

Apenas à guisa de esclarecimento, reiteramos que os conceitos básicos
e por nós reputados como essenciais, aplicar-se-ão sobretudo no próximo
item, onde apontaremos quais dos limites ao poder reformador foi maculado
pelo Poder Legislativo e que, por isso, merecem ser rechaçados pelos juízes
ou tribunais, em controle jurisdicional difuso de constitucionalidade, ou através
da fiscalização abstrata, esta perante o Supremo Tribunal Federal, consoante
disciplina o art.102, I, “a”, do Texto Sublime.

4 -�������
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O art.2º da Lei Maior do nosso país, prevê a separação das funções
estatais, no qual versa que são poderes da União, independentes e
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Logo,
de início já notamos que o Constituinte ao verberar que os poderes são
independentes e autônomos entre si, veda a possibilidade de um restringir
competência de outro.

O Prof. Sacha Calmon Navarro Coêlho doutrina, com invulgar
maestria, que a repartição dos poderes estatais surgiu da evolução
política e jurídica dos povos. É produto do progresso e da experiência
social. Coube, contudo, ao filósofo francês Montesquieu,
trabalhando sobre as idéias de Locke, o ter precisado a razão de
ser dessa classificação de poderes e funções no seu famoso Espírito
das Leis. O certo é que, hoje, é adotada pela maioria dos povos
civilizados, apesar de certas críticas que lhe foram formuladas.12

12 COÊLHO. Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro, 3 ed., Rio de
Janeiro: Forense, 1999, p.38.

���������������������
����'������������������
��!������������	
�������������������(����



��������	
�����

���

Assim, a farta distribuição de competências arroladas pelo Constituinte
de 1988 não foi feita com escopo de ser mitigada pelo legislador
infra-constitucional, mas sim, para ser cumprida fidedignamente, uma
vez que o texto constitucional se sobrepõe ao restante do ordenamento
jurídico pátrio.

Nesse cenário, aderimos à tese de que os órgãos do Poder Judiciário,
que possuem atribuições assentadas na Carta Política, são imunes à
tentativa de limitação pelo Legislativo, no que tange a essas competências.

Destarte, entendemos ser sub-reptício o talante do legislador ordinário
almejar vilipendiar preceito constitucional, excluindo competência do Tribunal
Regional Federal, que é a de julgar em grau de recurso as causas decididas
pelos juízes federais e as divergências entre Turmas de mesma região.

Ao que nos parece, o famoso Princípio da Separação dos Poderes, melhor
dizendo, da separação de funções, restou violado pela norma que disciplina
as atribuições para a apreciação dos recursos oriundos dos Juizados Especiais
Federais, visto que o Poder Legislativo vilipendiou a competência do Poder
Judiciário, vale dizer, dos Tribunais Regionais Federais, transmitindo-a às
Turmas Recursais, sobremodo porque aquela é disciplinada pela Magna Carta,
restringindo-a, o que jamais se poderia aquiescer.

5 -�'����������� F	#'������������	�������������������

O inciso LIII, do art.5º da CF/88, reza sobre a garantia de julgamento
pela autoridade competente. Ele configura a garantia dos jurisdicionados
em ter uma autoridade imparcial para processar e julgar seus feitos.

Ademais, como vocifera Alexandre de Moraes, tal princípio deve ser
interpretado como forma de exigir respeito absoluto às regras
objetivas de determinação de competência, para que não seja
afetada a independência e a imparcialidade do órgão julgador.13

De forma despretensiosa, sentimo-nos compelidos a invocar o disposto
no art.5º, LIV, com escopo de esclarecer que o devido processo legal
também é aquele processado e julgado por autoridade competente, pois
vilipendiá-lo significa violar o Princípio da Economia processual, visto
que o julgamento por autoridade absolutamente incompetente, eiva de
forma de modo incondicionado o processo.

13 MORAES. Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional,
São Paulo: Atlas Jurídico, 2002.
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Além disso, já há previsão para que nestes casos, vale dizer, nos
recursos advindos de juízes federais, é de competência dos Tribunais
Regionais Federais o processo e julgamento dos litígios, tornando-se, as
Turmas Recursais dos Juizados Federais, incompetentes para apreciar
os feitos em comento.

? ;���
�������F	�9����	���� 	������������
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A Constituição pátria vigente, em seu art.5º, XXXVII, estatui que
não haverá juízo ou tribunal de exceção, garantindo aos jurisdicionados
maior segurança nos processos em que figurarem, com escopo de evitar,
por exemplo, julgamentos políticos.14

Incumbe-nos trazer à baila os ensinamentos de Alexandre de Moraes,
que com invulgar maestria vocifera que o juiz natural é somente aquele
integrado no Poder Judiciário, com todas as garantias institucionais
e pessoais previstas na Constituição Federal. Citando os argumentos
do iniludível José Celso de Mello Filho, Ministro da nossa Suprema Corte,
afirma que somente os juízes, tribunais e órgãos jurisdicionais
previstos na constituição se identificam ao juiz natural.15

E com peculiar capacidade arremata o citado constitucionalista que o
referido princípio deve ser interpretado em sua plenitude, de forma a
proibir-se, não só a criação de tribunais ou juízos de exceção, mas
também de respeito absoluto às regras objetivas de competência, para
que não seja afetada a independência e a imparcialidade do órgão
julgador.16

Assim, se analisarmos de forma detalhada o art.98 da Constituição
Federal, veremos que não há falar em Turmas Recursais no âmbito dos
Juizados Federais, uma vez que o dispositivo reza que a União, no Distrito

14 É de bom alvitre salientar que não estamos defendendo a tese que não há julgamentos
políticos em nosso país, porquanto é cediço que, às vezes, o Supremo Tribunal Federal
nos envergonha em alguns julgamentos que se fundamentam tão-somente na conveniência
política, estreitando os laços de amizade entre as cúpulas dos poderes; o que entendemos
ser um despautério.

15 MORAES. Alexandre de. Direito Constitucional, 15 ed., São Paulo: Atlas Jurídico, 2004,
p.109.

16 Idem.
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Federal e nos Territórios, e os Estados criarão juizados especiais, providos
por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação,
o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e
infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos
oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação
e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau.

Ora, nem se venha com a interpretação bizarra de que a constituição
prevê a criação das turmas, porquanto pela luzente limpidez do preceito
mencionado, sobressai-se que apenas nos territórios, no Distrito Federal
e nos Estados é que podem ser instituídas as turmas recursais dos
respectivos juizados. Todavia, quanto aos Juizados Federais, entendemos
impossível, até porque apenas há uma alusão no parágrafo único versando
que os juizados federais serão criados mediante lei federal.

Ademais, como ressaltado alhures, há previsão constitucional para
julgamento das causas provenientes de juízes federais pelos Tribunais
Regionais Federais da região a que eles pertencerem, mostrando-se cediço
tal previsão infra-constitucional contrária ao Texto Maior.

Nesse passo, é compulsório o entendimento de que a criação de turmas
recursais federais vilipendia a Carta Magna, urgindo, de logo, que os
legitimados ceifem a inércia do Poder Judiciário, com escopo de suspender
os efeitos da norma por meio do controle concentrado de constitucionalidade.

�/ ����#	���

Pelos argumentos aduzidos no decorrer do presente texto, nota-se
que em matéria de recursos, a Lei dos Juizados Especiais Federais parece
uma coleção de inconstitucionalidades, visto que eiva questões inseridas
na CF/88 concernentes aos direitos e garantias fundamentais e à
separação das funções estatais.

Nesse passo, é de bom alvitre vociferar que as Turmas Recursais
dos Juizados Federais não são competentes para apreciar seus recursos,
consoante preceitua a Lei nº10.259 de 2001. A bem da verdade, como
amplamente demonstrado, em virtude da Supremacia do Texto
Constitucional e pelo assento da competência dos Tribunais Regionais
Federais para julgar em grau de recurso as causas decididas pelos juízes
federais de suas respectivas regiões, ninguém poderá suprimir tais
atribuições, por ser fidedigno o cumprimento à forma federativa de Estado.
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Também de maneira sub-reptícia, o legislador pretendeu atribuir
competência para uma reunião conjunta de Turmas que tivessem
divergindo em seus julgados.

Todavia, é até hilário descer a maiores detalhes, pois a CF/88
elucida-nos com clareza meridiana que a competência para dirimir
conflitos de competência entre os juízes federais de mesma região é do
respectivo Tribunal Regional Federal.

Sobressai-se, no ensejo, o esclarecimento da questão, restando inócuos
os argumentos favoráveis à aplicação dos dispositivos atacados, referentes
à Lei nº10.259/2001, porque engendram máculas à Carta Política, em
face de sua supremacia.

E mesmo que o Poder Legislativo almejasse instituir tal sistema através
de Emenda Constitucional, estaria vedado pelo Texto Supremo, por tratar-se
de matéria insuscetível de modificação.

Alfim, urge que o Poder Judiciário passe a rechaçar essa excrescência
cognominada lei, no que concerne à sua parte de competência recursal,
seja por intermédio do controle jurisdicional difuso de constitucionalidade
ou pela fiscalização abstrata, com escopo de que sejam valorizados aos
preceitos alojados na Constituição Federal, para não sobejarem frustradas
a sua supremacia e rigidez.
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Resumo: O presente artigo tem por finalidade demonstrar a inconstitucionalidade
da Emenda Constitucional nº 41/2003. Analisamos detidamente os principais
argumentos sobre o direito adquirido, as clausulas pétreas, o princípio da isonomia
tributária e os próprios benefícios da seguridade social, advindos do direito
previdenciário, relacionados com a EC nº 41/03.
Sumário: 1. Introdução, 2. A Inconstitucionalidade da Emenda 41 de 2003,
 2.1. Do Direito Adquirido (Art. 5º, XXXVI, CF/88), 2.2. Das Cláusulas Pétreas
(Art. 60, §4º, IV, CF/88), 2.3. Da Isonomia Tributária (Art. 150, II, CF/88),
2.4. Dos Benefícios da Seguridade Social (Art. 195, § 5º, CF/88) , 3. Conclusão ,
4. Referências Bibliográficas.
Palavras-chave: Poder reformador – Emenda Constitucional nº 41 de 2003 –
Inconstitucionalidade – Inativos – Pensionistas – Direito adquirido – Princípio
da irretroatividade – Princípio da isonomia tributária – Cláusulas pétreas –
Seguridade social.
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Em um pequeno intervalo de tempo o Governo aprova o Estatuto do
Idoso, Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 e a Emenda Constitucional
nº 41 de 19 de dezembro de 2003. Enquanto a primeira garante direitos e
estipula deveres para melhorar a vida de pessoas com mais de 60 anos,
a segunda, de forma nitidamente inconstitucional, impõe tributação a
inativos e pensionistas, configurando uma verdadeira incoerência social.

O presente artigo tem como objetivo principal demonstrar de forma
lógica algumas considerações doutrinárias acerca da inconstitucionalidade
da EC nº 41/2003, como a impossibilidade de tratamento desigual entre
contribuintes em situação equivalente. Em nenhum momento tivemos
por escopo tratar de maneira exaustiva a matéria, mas simplesmente
traçarmos de forma sucinta nossas considerações acerca do tema em
tela, servindo de intróito a posteriores estudos.

1  Estudante de graduação 7º semestre do curso de Direito da Faculdade Farias Brito – FFB –
Estagiário da PGE-CE – e-mail: juliocarlosampaioneto@yahoo.com.br.

2  Estudante de graduação 7º semestre do curso de Direito da Faculdade Farias Brito – FFB –
Estagiário do TJ-CE – e-mail: academicodireitoffb@ibest.com.br
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Antes de iniciarmos a analise dos aspectos controversos da
constitucionalidade, ou não, da EC nº 41/03, importante transcrevermos
o teor do dispositivo em analise:

Art. 4º. Os servidores inativos e os pensionistas da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
em gozo de benefícios na data de publicação desta Emenda, bem como os
alcançados pelo disposto no seu artigo 3º, contribuirão para o custeio do
regime de que trata o art. 40 da Constituição Federal com percentual igual
ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.
Parágrafo único. A contribuição previdenciária a que se refere o caput
incidirá apenas sobre a parcela dos proventos e pensões que supere:
I – cinqüenta por cento do limite máximo estabelecido para os benefícios
do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição
Federal, para os servidores inativos e pensionistas dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
II – sessenta por cento do limite máximo estabelecido para os benefícios
do regime geral de que trata o art. 201 da Constituição Federal, para os
servidores inativos e os pensionistas da União.

Abordando a doutrina Constitucionalista, bem como os debatidos
pareceristas Celso Antonio Bandeira de Mello, Diogo de Figueiredo Moreira
Neto e José Afonso da Silva, inconteste declinarmos pela inconstitucionalidade
do artigo 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, sob
fundamentos de que a referida emenda viola o disposto no inciso XXXVI, do
art. 5º, o inciso IV, § 4º, do art. 60, o inciso II, do art. 150 e o § 5º, do art. 195
da Constituição Federal de 1988.

����������������-�3	������ C-����2@1�KKK;�1��.I55D

Ao impor obrigação tributária consistente no pagamento de contribuição
previdenciária aos pensionistas e servidores inativos que a data da publicação
da Emenda nº 41/03 já perfaziam todos os requisitos legais à aposentadoria
sob as regras disciplinadoras do regime da época, a Emenda em questão
contraria e viola abertamente o que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição
Federal de 19883, que consagra o princípio da irretroatividade da lei.

3 “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;”
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Portanto, a instituição de contribuição previdenciária incidente sobre
os inativos e pensionistas, bem como dos servidores que, a despeito de
ainda não aposentados, na data da Emenda Constitucional em questão já
preenchiam todos os requisitos necessários à aposentadoria, fere a
garantia constitucional de inalterabilidade do ato jurídico perfeito e do
direito adquirido, independente que o novo tributo tenha sido previsto por
emenda constitucional.

Ponderável é a definição de direito adquirido apresentada pelo
professor Matias Joaquim Coelho Neto, em seu irretocável artigo intitulado
“Controle de constitucionalidade de emenda à Constituição abolidora de
direito adquirido”:

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.4

Especificamente em relação ao tema “aposentadoria”, cumpre
destacar o posicionamento do Digno Min. Carlos Mário da Silva Velloso,
em artigo intitulado “Funcionário Público – Aposentadoria – Direito
Adquirido”, nos termos citados por Carlos Valder Nacimento, Sérgio de
Andréa Ferreira e Sérgio Resende de Barros:

Em precioso artigo doutrinário S. Exa., invocando, legitimamente, sua
qualidade de Professor de Direito Constitucional, realça, embasado na mais
sadia doutrina e jurisprudência, que a aposentadoria se rege, segundo seu
entendimento, pelo Direito Positivo vigente no momento em que tinha o
servidor condições para exercitar o seu direito à inativação, surgindo para o
funcionário, naquele instante, o direito ao regime jurídico então vigorante.

(...) Aceitando, como regra geral, se tratar de nova Constituição, por força do
Poder Constituinte originário, não haver direito oponível à subseqüente Carta
Magna, ressalta que “cumpre indagar, em primeiro lugar, se a reforma implica
apenas modificações do texto constitucional ou a sua substituição total.”

4 COELHO NETO, Matias Joaquim. Artigo “Controle de constitucionalidade de emenda à
constituição abolidora de direito adquirido” Revista Diálogo Jurídico. Ano II, nº 2.
Fortaleza: Faculdade Farias Brito, 2003. p. 152.
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Daí, conclui, a propósito de simples modificação, após salientar, com
Manoel Gonçalves Ferreira filho, que “o Poder Constituinte instituído é o
próprio Poder Legislativo Constituído” e não Constituinte, sendo “órgão
subordinado como qualquer outro à Constituição”, que a emenda tem de
respeitar o princípio da irretroatividade das leis, ou seja, o ato jurídico
perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

Citando Caio Mário da Silva Pereira, no mesmo sentido, vale-se de seu
exemplo de que “uma reforma da Constituição que tenha por escopo suprimir
uma garantia antes assegurada constitucionalmente”, como “a
inamovibilidade e vitaliciedade dos Juízes não atinge aquela prerrogativa ou
aquela garantia, integrada no patrimônio de todos que gozavam do benefício.5

Por fim, há que ser destacado trecho do brilhante voto proferido pelo
Ilustre Min. Marco Aurélio no julgamento do MS nº 23.047-3/ DF:

(...) Agora, surge uma matéria que, para mim, tem plausibilidade maior e
o risco relativamente a ela diz respeito ao óbice do § 4º quanto à deliberação,
simples deliberação – e o mandado de segurança é preventivo –, de
proposta de emenda tendente a abolir direitos e garantias individuais.

Retiro, Senhor Presidente, desta menção a “direitos e garantias individuais”
a maior eficácia possível. Não posso desconhecer que o problema
previdenciário a envolver o tomador em si, dos serviços, a União, o
Estado, o Município, o Distrito Federal e, também, o próprio prestador
do serviço é sinalagmática e comutativa, já que há a contribuição do
próprio servidor visando a um resultado, um benefício.

Ora, se isso ocorre, na expressão “direitos e garantias individuais”, tem-se
a preservação, pela Carta de 1988, das situações também em curso, não
apenas dos direitos adquiridos, consideradas as situações concretas
daqueles que já atenderam às exigências indispensáveis a alcançar-se a
aposentadoria. A ordem jurídico-constitucional há de ser percebida com o
alcance de viabilizar a almejada segurança jurídica. O que assento, e aqui
sinalizo a visão que adotarei sobre a reforma previdenciária, é a
imutabilidade das situações em curso, tenham o tempo que tiverem. Afinal,
entender-se de forma diversa é admitir que o Estado, que tudo pode –
legisla, executa e julga –, altere, unilateralmente, os parâmetros de
aposentadoria, fazendo-o de forma substancial. Não, isso para mim não
é possível, porquanto, repito, as contribuições satisfeitas têm objetivo

5 NASCIMENTO, Carlos Valder e Outros. Reforma da previdência e contribuição dos
inativos – direito adquirido e segurança jurídica. Belo Horizonte: Fórum, 2003.
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próprio e a modificação esvazia, implicando vantagem indevida para um
dos envolvidos na relação jurídica e, o que é pior, justamente para aquele
que, a todos os títulos, surge na posição mais confortável – o Estado.6

Incide, reiteramos, vício de inconstitucionalidade material, por
contrariedade ao princípio constitucional da segurança jurídica, como bem
assevera o Nobre J.J.Gomes Canotilho, ao elencar entre os princípios do
Estado Democrático de Direito:

Os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica podem
formular-se assim: o cidadão deve poder confiar em que aos seus atos ou às
decisões públicas incidentes sobre seus direitos, posições jurídicas e relações,
praticados de acordo com as normas jurídicas vigentes, se ligam os efeitos
jurídicos duradouros, previstos ou calculados com base nessas normas.7

Não pode, desse modo, o legislador constituído ou constituinte derivado
pretender emendar a Constituição com normas retroativas, as quais
atingem situações já concretizadas, ferindo direitos públicos e sociais
constitucionalmente assegurados pelo legislador constituinte originário.

����������#�	�	#���:+������C-����0/1�L,@1��;1��.I55D

Preciosas são as palavras do Professor Doutor Paulo Bonavides ao
tratar do poder de reforma constitucional em seu Curso de Direito
Constitucional:

O poder de reforma constitucional exercitado pelo poder constituinte
derivado é por sua natureza jurídica mesma um poder limitado, contido
num quadro de limitações explícitas e implícitas, decorrentes da Constituição,
a cujos princípios se sujeita, em seu exercício, o órgão revisor. 8

O constitucionalista Alexandre de Moraes9 subdivide as limitações
explícitas, por ele denominadas limitações expressas, em materiais,
circunstanciais e formais.

6  MS 23.047-3/DF. Rel. Min. Sepúlveda Pertence. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. DJ Data-
14-11-2003 PP-00014.

7 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1992, p. 377/378.
8 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 13 ed. São Paulo: Malheiros,

2003. p. 198.
9 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 13 ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 544.
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No caso em tela devemos observar as limitações materiais,
notadamente aos direitos e garantias individuais, asseguradas pela
imutabilidade das cláusulas pétreas, por força do art. 60, § 4º, IV, CF/88.

Por conseguinte, o respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito
e à coisa julgada, estabelecidos pela Constituição Federal de 1988 em
seu art. 5º, inc. XXXVI.

Defensores da constitucionalidade da EC nº 41/03, tentando fugir da
garantia do intransponível art 60, § 4º, IV, da Constituição Federal de
1988, formularam várias interpretações, de onde destacamos duas.

A primeira defendida pelos mais positivistas, tentam sem sucesso,
alegar que o inciso XXXVI, do artigo 5º, impõe o respeito ao direito
adquirido pela atuação do legislador infraconstitucional, pois traz em seu
texto a palavra “lei”, de sorte que a restrição não se aplicaria na hipótese
de emenda constitucional.

Nesse sentido pondera com propriedade o preclaro docente Matias
Joaquim Coelho Neto, demonstrando a superação do questionamento,
por três relevantes razões:

1ª – O vocábulo lei contido no art. 5º, XXXVI, inclui todas as
espécies normativas do processo legislativo contidas do art. 59 da
Constituição;(...) Pois, do contrário, admitindo-se que só a lei, no
sentido formal e estrito, não pudesse prejudicar direito adquirido,
o ato jurídico perfeito e coisa julgada, chegaríamos a absurda
conclusão de que decretos legislativos e resoluções, ex. g.,
pudessem prejudica-los(...);

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 obediências 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.(...)

�%������
���������������
�����)#������
������������



��������	
�����

���

3ª – O art. 102, I, “a”, da Constituição Federal assegura a competência do

STF 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 STF para processar e julgar emendas à

Constituição que tendem a abolir cláusulas pétreas?(...) 10

No mesmo sentido doutrinam com inteligência o Ilustre Ministro Carlos
Ayres Britto e o Professor Valmir Pontes Filho:

Em síntese, a norma constitucional veiculadora da intocabilidade do direito
adquirido é norma de bloqueio de toda função legislativa pós-Constituição.
Impõe-se a qualquer dos atos estatais que se integrem no “processo
legislativo”, sem exclusão das emendas. Não fosse assim, teríamos que
dizer do direito adquirido aquilo que o gênio de Dostoievski hipotetizou
em relação ao próprio Deus: ‘Se Deus não existe, então tudo é permitido’.11

A interpretação combinada do art. 60, § 4º, IV com o art. 5º, XXXVI,
ambos da Constituição Federal, não nos deixam dúvidas que o poder de
emendar a Constituição não pode prejudicar o direito adquirido e o ato
jurídico perfeito.

A propósito, com propriedade o professor Raul Machado Horta, em
artigo publicado na Revista Trimestral de Direito Público, nega de forma
expressa a possibilidade de o direito adquirido ser desfeito por meio de
emendas, afirmando que a Constituição é a fonte protetora do direito
adquirido e ressalvando:

(...) a competência desconstitutiva do direito adquirido pelo constituinte
de revisão, se aquele resultou de decisão do constituinte originário ou de
sua compatibilidade com a Constituição, é passível de argüição de
inconstitucionalidade por violação de decisão fundamental do constituinte
originário.12

10 COELHO NETO, Matias Joaquim. Artigo “Controle de constitucionalidade de emenda à
constituição abolidora de direito adquirido” Revista Diálogo Jurídico. Ano II, nº 2.
Fortaleza: Faculdade Farias Brito, 2003. p. 156 – 157.

11 BRITTO, Carlos Ayres; PONTES FILHO, Valmir. Direito adquirido contra as emendas
constitucionais, In: Estudos em homenagem à Geraldo Ataliba / Celso Antônio Bandeira
de Mello, organizador. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 160.

12 HORTA, Raul Machado. Constituição e direito adquirido. Revista Trimestral de Direito
Público, v. I, p. 59.
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A segunda interpretação é totalmente intolerável e carece
completamente de fundamentação, afirma que a Constituição admite a
possibilidade de supressão dos direitos adquiridos singular e concretamente
considerados, visto que apenas proíbe a edição de emenda tendente a
abolir a previsão geral e abstrata, no elenco dos direitos e garantias individuais,
da garantia do direito adquirido.

Na remotíssima hipótese de se considerar minimamente verdadeira a
argumentação levantada ter-se-ia caracterizada situação paradoxal,
segundo a qual determinada pessoa não poderia perder a garantia do direito
adquirido, entretanto poderia perder cada um de seus direitos adquiridos,
caso fossem suprimidos individualmente, conforme alguns tentam justificar
com seus deploráveis argumentos tautológicos.

É totalmente desprovida de consistência a interpretação atribuída ao
preceito sob análise, no sentido de que somente seria inconstitucional a
alteração do próprio inciso XXXVI, do artigo 5º, e não o prejuízo imposto
ao seu conteúdo. É que, sem a proteção dos direitos adquiridos singularmente
considerados, o preceito constitucional restaria inócuo e sem aplicação.
Afinal, de que adiantaria garantir a proteção genérica dos direitos adquiridos
se o conteúdo de cada direito adquirido individualmente considerado, pudesse
ser diretamente atingido por emendas ao texto constitucional?

Seria um verdadeiro contra-senso, além de uma teratologia tautológica.

Não se sustenta, lógica e juridicamente, a alegação de que o legislador
constituinte erigiu à categoria de cláusula pétrea apenas a garantia abstrata
dos direitos adquiridos, e não estes, concretamente considerados. Trata-se
de interpretação que esvazia o conteúdo dos direitos adquiridos e supõe no
texto constitucional uma divisão entre os direitos e as garantias, na realidade
inexistente, conforme lição de José Afonso da Silva:

(...) Não são nítidas, porém as linhas divisórias entre direitos e garantias,
como observa Sampaio Dória, para quem “os direitos são garantias, e as
garantias são direitos”, ainda que se procure distingui-los. Nem é decisivo,
em face da Constituição, afirmar que os direitos são declaratórios e as
garantias assecuratórias, porque as garantias em certa medida são
declaradas e, às vezes, se declaram os direitos usando forma assecuratória.
A Constituição, de fato, não consigna regra que aparte as duas categorias,
nem sequer adota terminologia precisa a respeito das garantias.13

13 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, 19 ed. São Paulo:
Malheiros, 2001, p. 189.
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A própria Constituição, no tema, não abriu espaço a distinção. Antes,
conferiu-lhe tratamento em harmonia: direito e deveres individuais e coletivos,
de sorte que, injurídica, data venia, a distinção que se tenta operar.

Ressaltamos então que nenhuma emenda pode desconstituir o que
foi consolidado pelo próprio Direito anteriormente (seja no direito adquirido,
no ato jurídico perfeito e na coisa julgada) pois este poder advém por
derivação, submetido a limites.

��(��������������!�� 	������C-�����2/1���1��.I55D

Destacamos ainda que a EC nº 41/03 afronta também o princípio da
isonomia tributária, consagrado no art. 150, II, da Constituição Federal
de 198814, na medida em que, caso sejam mantidas as fórmulas de cálculo
do quantum a ser recolhido, os servidores que vierem a se aposentar
sujeitar-se-ão ao pagamento de quantia menor do que os servidores já
aposentados. E, ainda, entre o grupo dos servidores já aposentados, seria
atribuído tratamento deveras desigual aos servidores estaduais, distritais,
municipais e federais, quando comparados entre si, recaindo sobre os de
maior teto remuneratório a obrigação de pagar a quantia mais elevada.

Utiliza-se como justificativa, para a imposição de exações diferenciadas
aos servidores aposentados antes da Emenda Constitucional nº 41 e àqueles
aposentados após a entrada desta em vigor, o fato de terem sido submetidos
a um tempo de contribuição menor, ou não terem sido submetidos a qualquer
contribuição, no caso dos aposentados e pensionistas regidos pelas normas
anteriores à EC nº 20/98.

Suposta afirmação a ser defendida levará a crer que o legislador buscou
punir, através da cobrança de uma contribuição maior, aqueles que se
aposentaram antes da edição da EC nº 41/2003, a despeito de terem
preenchido todos os requisitos constitucionalmente previstos à época da
aposentadoria. Trata-se de raciocínio ilógico, porquanto não há fundamento

14 “art. 150 – Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: II – instituir tratamento desigual
entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção
em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da
denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos”.
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para a imposição de verdadeira punição, consubstanciada na obrigatoriedade
de recolher valor contributivo maior, a quem conquistou o direito à
aposentadoria, exatamente por ter obedecido às normas legais então vigentes.

Ademais, o desrespeito ao Princípio da Igualdade resta evidente, uma
vez que não há entre os pretensos contribuintes características que os
tornem suficientemente diferenciados. O inciso II, do artigo 150, da
Constituição Federal, prevê a impossibilidade de imposição de tratamento
desigual entre contribuintes que se encontrem “em situação equivalente”.

Inaceitável, na medida em que as situações dos contribuintes da
obrigação tributária são idênticas: todos são servidores aposentados ou
pensionistas. Esta é, precisamente, a situação que poderia lhes diferençar,
não havendo que se cogitar de circunstâncias paralelas, como, por exemplo,
o fato de já terem contribuído para a previdência, para impor ônus mais
elevados a uns ou a outros.

��,�����7���%���������J�'	�������J����#�C-�����?21�L�2@1��.I55D

A contribuição previdenciária não se discute, tem natureza de tributo,
devendo, por via de conseqüência, possuir todas as características
inerentes à espécie.

Dispõe o artigo 195 da Constituição Federal:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes
dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da
lei, incidentes sobre:

(...)

II – do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não
incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo
regime geral de previdência social de que trata o art. 201;

III – sobre a receita dos concursos de prognósticos

§ 1º. As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos,
não integrando o orçamento da União.

(...)

�%������
���������������
�����)#������
������������



��������	
�����

��


Ocorre que, conforme já reconhecido pelo STF quando do julgamento
da ADI 2010-215, a contribuição para a seguridade social é tributo
vinculado, ou seja, o produto de sua arrecadação é especificamente
“destinado ao custeio e ao financiamento do regime de previdência dos
servidores públicos titulares de cargos efetivos”.16

Vê-se, desse modo, que a contribuição previdenciária só existe em
função da necessidade de que sejam custeados serviços e benefícios
específicos, os quais pressupõem a existência de uma determinada parcela
da população beneficiária, a saber, os contribuintes.

Enfim, em sendo a contribuição previdenciária um tributo vinculado,
somente poderá ser seu contribuinte o beneficiário da previdência.
E, na situação ora analisada, opera-se uma peculiaridade: o benefício
principal jamais é simultâneo, ou seja, o sujeito passivo paga a contribuição
durante longo período de tempo e, quando preenchidos os requisitos, terá
direito à aposentadoria e à percepção de determinado provento, que é a
retribuição do Estado pelas contribuições anteriormente pagas.

De tais considerações decorre uma conclusão, qual seja, a de que se
o legislador deseja impor uma nova contribuição deverá também criar
um novo benefício que a justifique, sob pena se ter como caracterizada a
cobrança de um imposto sui generis cujo fato gerador seria a percepção
de proventos de aposentadoria, hipótese que já se configura como fato
gerador do imposto de renda.

Ao contrário do afirmado nas razões da AGU no julgamento da ADI
nº 2010, o STF não se limitou a vincular a instituição da contribuição
previdenciária de inativos e pensionistas à inexistência de uma matriz
constitucional, suposta falta que estaria suprida pela edição da Emenda
Constitucional nº 41/2003, entretanto, naquela mesma oportunidade,
também restou assentado que, ante o caráter retributivo do sistema
contributivo, sem causa suficiente, não se justifica a instituição ou
majoração da contribuição de seguridade social:

15 ADI 2010-2. Rel. Min. Celso de Mello.
16 Em função disso afirma Hugo de Brito Machado: “ As contribuições, com as quais os

empregadores, os trabalhadores e os administradores de concursos de prognósticos financiam
diretamente a seguridade social, não podem constituir receita do Tesouro Nacional
precisamente porque devem ingressar diretamente no orçamento da seguridade social.”
MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 20 ed. São Paulo: Malheiros,
2002, p. 363.
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(...) o regime contributivo é, por essência, um regime de caráter
eminentemente retributivo. a questão do equilíbrio atuarial (CF, ART.
195, § 5º). contribuição de seguridade social sobre pensões e proventos:
ausência de causa suficiente.

Sem causa suficiente, não se justifica a instituição (ou a majoração) da
contribuição de seguridade social, pois, no regime de previdência de caráter
contributivo, deve haver, necessariamente, correlação entre custo e
benefício. A existência de estrita vinculação causal entre contribuição e
benefício põe em evidência a correção da fórmula segundo a qual não
pode haver contribuição sem benefício, nem benefício sem contribuição.

Observando-se, portanto, que a Emenda Constitucional apenas instituiu
nova contribuição previdenciária, sem especificar qualquer novo benefício,
tem-se a criação de tributo sem causa, ou melhor, um ônus previdenciário
sem benefício específico, portanto, completamente inconstitucional.

Ressalte-se que o estabelecimento de uma contribuição sobre os
proventos de aposentadoria representa a tributação sobre o benefício a
que faz jus o aposentado por já ter contribuído para a previdência, portanto,
que não cabe argumentar que a contribuição tem finalidade previdenciária,
porque como já afirmado, o regime contributivo previdenciário tem por
característica o fato de que o sujeito passivo contribui hoje para garantir
um benefício futuro.

Perquirimos: qual o benefício futuro a que terá direito o aposentado
ou pensionista que recolher a contribuição nos moldes estatuídos pela
EC nº 41/2003?

Verificamos que não há resposta para a pergunta, o que corrobora o
entendimento de que o legislador reformador criou tributo previdenciário
sem o correspondente benefício, portanto, explicitamente inconstitucional.

Outra argumentação costumeiramente empregada pelos defensores
da constitucionalidade da EC nº 41/2003 seria o Princípio da Solidariedade
contributiva, entretanto, a solidariedade não pode ser utilizada como
fundamento para a tributação dos inativos e pensionistas, pois, embora
seja um valor incorporado no ordenamento jurídico pátrio, através de
princípios como o da capacidade contributiva, consagrado no parágrafo
1º, do artigo 145, da Constituição Federal, não autoriza a criação de novos
tributos, não previstos no texto constitucional.
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A Constituição Federal impõe vários limites a serem respeitados pelo
legislador no momento de imposição da carga tributária, consagrando
princípios como o da discriminação das rendas tributárias, o da legalidade,
o da isonomia, dentre outros, os quais não podem ser sobrepostos
exclusivamente pela solidariedade.

Enfim, a criação de uma contribuição previdenciária somente poderia
ocorrer caso houvesse uma finalidade concreta vinculada à instituição
do novo tributo, isto é, um novo benefício a ser concedido ao contribuinte,
não sendo a solidariedade causa ou razão legítima para a imposição da
aludida contribuição, haja vista não existir na Constituição Federal previsão
acerca de contribuição social para inativos e pensionistas, nem tampouco,
comando que possibilite, ainda que por meio de Emenda Constitucional,
tributá-los com contribuição cujos sujeitos passivos são, na realidade, os
servidores exercentes de cargos efetivos.

( ����#	���

Considerando a interpretação axiológica do Ordenamento Jurídico
brasileiro, a de se concluir que a EC nº 41 de 2003 é flagrantemente
inconstitucional face a explícita mácula ao princípio do Direito Adquirido,
violando as clausulas pétreas, onde o legislador constituinte derivado
pretendeu emendar a Constituição com normas retroativas, as quais
atingem situações já concretizadas, ferindo direitos públicos e sociais
constitucionalmente assegurados pelo legislador constituinte originário.

A EC nº 41/03 afronta também o princípio da isonomia tributária,
resta evidente que o fato dos aposentados já terem contribuído para a
previdência, independentemente dos valores de seus proventos de
aposentadoria, não geram uma nova situação que poderia lhes diferençar
dos demais aposentados, portanto, essa situação também é incapaz de
impor ônus previdenciário diferenciado, principalmente quando mais
elevados a uns do que a outros.

Finalmente, observando-se do ponto de vista exclusivamente dos
Benefícios da Seguridade Social, a Emenda Constitucional nº 41/03 apenas
instituiu nova contribuição previdenciária, sem especificar qualquer novo
benefício, tem-se a criação de um novo tributo previdenciário incompatível
com seu fato gerador, ou melhor, um ônus previdenciário sem benefício
específico, portanto, inconciliável com os princípios basilares do próprio
Direito Previdenciário, eivando a EC nº 41/03 de completa inconstitucional.
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo desenvolver a temática da legítima
defesa comercial por intermédio da discussão dos tópicos seguintes: Direito deve
ser jurídico, justo e legítimo. Conflito de interesses. Princípio da Tolerância nas
relações de comércio exterior. A querela internacional dos subsídios agrícolas.
Medidas de defesa comercial: as medidas compensatórias. Organização Mundial
do Comércio. A importância do agronegócio no Brasil. A eliminação dos subsídios
agrícolas como questão social. A poderosa influência política no tocante à aplicação
do Direito nas relações comerciais internacionais. Isonomia no comércio exterior.
O primado da Constituição e do princípio da Tolerância: legítima defesa comercial.
Sumário: 1. Introdução, 2. Os mecanismos de defesa comercial em comércio
exterior, 3. O Brasil e os subsídios agrícolas dos países desenvolvidos, 4. Uma
questão social, 5. A complicada aplicação das medidas de defesa comercial,
6. Conclusão, 7. Referências Bibliográficas
Palavras-chave: Comércio Exterior – Direito Comercial Internacional – Defesa
Comercial.
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Direito nasce de um fato, ao qual valores são agregados, dando origem
à norma jurídica. Além desse tridimensionalismo (fato, valor e norma),
Direito deve ser jurídico, justo e legítimo, numa concepção axiológica.
Direito, regulador das relações humanas.

Ocorre que as relações humanas não são simples ou facilmente
caracterizáveis. Do contrário, a relação entre duas pessoas é extremamente
complexa, isso porque envolve razão e emoção, daí influências morais,
sociais, religiosas, econômicas, jurídicas e políticas. O resultado, um conflito
de interesses.

Imaginemos, então, a relação entre duas nações, soberanas, e as
influências que sobre elas agem. Certamente as de cunho jurídico, político
e econômico se sobressaem. Assim o é no comércio exterior.

1 Monografia apresentada por George Felício Gomes de Oliveira no III Seminário de Direito
Internacional do Ceará, realizado pela FIEC em out/2003 e selecionada pelo evento para
ser publicada na revista Diálogo Jurídico.
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Entretanto, é válida a lição de Hans Kelsen, que, recordando a democracia
como baluarte da sociedade contemporânea, expõe dessa maneira seu límpido
e correto pensamento:

Do ponto de vista do conhecimento racional, existem somente interesses
humanos e, portanto, conflito de interesses. Para solucioná-los, existem
apenas dois caminhos: ou satisfazer um dos interesses à custa do outro,
ou promover um compromisso entre ambos. Não é possível comprovar
que somente uma, e não a outra solução, seja justa.

O grande vienense expressa o fato da inexistência de valores absolutos,
mormente por se tratar da comprovada complexidade de um conflito de
interesses, que é uma relação humana. Continua o célebre jurista:

O princípio moral que fundamenta – ou do qual se pode deduzir – uma
doutrina relativista de valores é o princípio da tolerância: é a exigência de
compreender com benevolência a visão religiosa ou política de outros,
mesmo que não a compartilhemos, e, exatamente porque não a
compartilhamos, não impedir sua manifestação pacífica.

O que se percebe, contudo, nas relações internacionais e, principalmente,
pois este é o propósito deste trabalho, nas relações jurídicas (e políticas) de
comércio exterior, é que os próprios instrumentos jurídicos existentes – e
aqui a ousadia de afirmar que eles hão para transformar a sociedade, além
de garantir segurança à resolução dos conflitos de interesses – são
diariamente tolhidos em sua eficácia em decorrência da política.

Isso é facilmente perceptível quando se analisa duas discussões
presentes na sociedade brasileira contemporânea: a questão da liberação
da produção de soja transgênica no país e a querela internacional em
torno dos subsídios agrícolas.

No que toca a este último ponto, alvo dos parágrafos seguintes, sabe-se
que a própria Organização Mundial do Comércio (OMC) preza a tolerância
e a razoabilidade em nome da segurança e da soberania de uma nação,
elevando à categoria de práticas desleais de comércio o oferecimento de
subsídios a indústrias, e prevendo mecanismos de defesa, tais como as
medidas compensatórias. Isso do ponto de vista jurídico.

Os mecanismos de defesa comercial não bastam. Só o Direito não
adianta. É preciso vontade política. É preciso vencer a intolerância.
É preciso dar lugar à solidariedade, nem que para isso o argumento seja
o da legítima defesa comercial.
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O fenômeno da abertura comercial proporcionou a adoção de diversos
instrumentos – como a redução tarifária – tendo em vista a inclusão do
Brasil no cenário do comércio internacional. Como conseqüência imediata,
o notável acréscimo do número de importações em território nacional.
Observou-se a exposição da indústria nacional à concorrência externa,
proporcionando melhoria de qualidade e produtividade, bem como uma
redução de preços e na melhoria do bem-estar da população.

Reza a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada
em 1988, em seu artigo 3o, que um de seus objetivos fundamentais é
garantir o desenvolvimento nacional. Conclui-se, então, que o fenômeno
acima descrito está em perfeita consonância com nossa Carta Magna.

Contudo, nosso país tem de se proteger de práticas desleais e dos
danos que podem causar à indústria nacional. Produtos estrangeiros são
sempre bem-vindos, em nome da livre concorrência que só melhorias
traz à população, desde que se resguarde o interesse nacional.

Para que isso se efetive, é mister respeitar os acordos internacionais
e garantir sua correta aplicação, cumprindo suas regras, garantindo à
indústria nacional o acesso às chamadas medidas de defesa comercial.

A ser assim, consideram-se instrumentos de defesa comercial: as medidas
antidumping, as medidas compensatórias e as salvaguardas, bastante
aplicadas pelos países ditos desenvolvidos. Tais medidas originam-se do
Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT), hoje
Organização Mundial do Comércio (OMC). O propósito deste trabalho é
difundir tais medidas no âmbito do mundo jurídico e das políticas legislativas
brasileiras. Em seguida, um breve resumo da cada uma delas:

��� M�������������	���

Considera-se dumping o fato da indústria de um país exportar produto
a preço menor do que o chamado valor normal, qual seja, aquele praticado
nas vendas para seu mercado interno. Tal diferença de preços é que se
configurará em prática desleal de comércio, quando responsável por danos
causados à indústria interna do país alvo da exportação.
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As medidas antidumping, portanto, têm como objetivo evitar que os
produtos nacionais sejam prejudicados por importações realizadas a preço
de dumping. Para serem aplicadas, requerem a constatação de três
elementos básicos: I) existência de dumping; II) ocorrência de dano à
indústria doméstica; III) nexo causal entre o dano e a prática desleal.

A legislação pertinente sobre o assunto prevê todo um processo
investigativo para a comprovação de dumping, bem como para aplicação
das medidas cabíveis, os chamados direitos antidumping, definidos como
taxas impostas às importações realizadas a preço desleal, com o objetivo
de neutralizar seus efeitos danosos à indústria nacional.
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Ao lado do dumping, é também considerada como prática desleal a
aplicação de subsídios, isto é, concessão de benefícios os quais conferem
vantagens ao exportador, e que podem ser de duas ordens: I) através da
existência de qualquer forma de sustentação de renda ou de preços que,
direta ou indiretamente, contribuam para aumentar exportações ou reduzir
importações de qualquer produto; e II) caso haja contribuição financeira
por um governo ou órgão público no interior do país exportador.

As medidas compensatórias objetivam, portanto, compensar subsídios
concedidos, de forma direta ou indireta, no país exportador, para a
fabricação, produção, exportação ou transporte de qualquer produto cuja
importação ao Brasil cause dano à indústria doméstica.

Assim, para a aplicação dos chamados direitos compensatórios, há
que se ter também a ocorrência de dano e o comprovado nexo causal
entre ele e a prática desleal de concessão de subsídios. Os subsídios
podem ser acionáveis ou não-acionáveis. Os acionáveis são específicos,
ou seja, autoridade outorgante ou a legislação vigente limita o acesso ao
subsídio a uma ou a um grupo de empresas ou indústrias, a ramos de
produção ou a regiões geográficas.

Direito compensatório é, portanto, a taxa imposta às importações de
produtos beneficiados com subsídios acionáveis, com o objetivo de
neutralizar o dano causado à indústria nacional.
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São medidas cujo objetivo é proteger a indústria doméstica de forma
temporária em decorrência do aumento das importações, desde que haja prejuízo
grave ou ameaça de prejuízo grave, com o intuito de que aquela se ajuste,
aumentando a sua competitividade durante o período de vigência. Têm, portanto,
caráter de prevenção ou de reparação de prejuízos à indústria nacional.

À guisa de conclusão deste tópico, resta afirmar que todas as medidas
de defesa comercial, presentes nos ordenamentos jurídicos de numerosos
países, e aplicadas por vários outros, necessitam de ser efetivadas junto
à Organização Mundial do Comércio, mediante todo um rigor processual
devidamente normatizado e ratificado pelas nações.

( >�7����#�������	 ��������'����#���������������������#�����

Sabe-se que os países desenvolvidos costumam conceder, de há muito,
subsídios aos seus produtos agrícolas, com o intuito de fortalecer sua
exportação. Com isso, deixam em situação de desvantagem indústrias de
países em desenvolvimento, como o Brasil, os quais se sentem excluídos dos
mercados dos países ricos e sem condições de competir dentro de seu próprio
mercado interno. Tanto é assim, que hoje se discute a criação de um G-21
(ou G-23), grupo formado pelos países ditos em desenvolvimento e liderado
por Brasil, Índia, Argentina e África do Sul, como mecanismo de fortalecimento
das discussões políticas.

Isso gera declarações como a proferida há algum tempo, em nota oficial,
pelo Governo Brasileiro, através do Itamaraty, segundo a qual o governo
“não hesitará em lançar mão de todas as opções em matéria de defesa
comercial para anular o efeito nocivo dos produtos subsidiados que se
destinem ao mercado nacional, bem como procurará o amparo legal
necessário para a defesa dos legítimos interesses da agricultura nacional
em terceiros mercados”.

Vale ressaltar que a querela em torno dos subsídios agrícolas é muito
pertinente, tendo em vista o fato de nosso país ser um produtor altamente
competitivo no mercado internacional (e, do ponto de vista interno, em
decorrência do fato do agronegócio ser responsável por uma parte altamente
considerável do Produto Interno Bruto brasileiro – nosso país é o segundo
maior produtor de soja do mundo e as previsões para este ano, é que se torne
o maior exportador, superando os Estados Unidos da América). Daí, sérios
interesses políticos gravitarem em torno dessa questão.
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Em um mundo em que milhões estão abaixo da linha de pobreza, e no
qual a fome é problema de primeira grandeza, o desenvolvimento da economia
global não pode “desperceber” essa questão. Afinal, o potencial mercado
para os produtos dos países pobres é justamente o seu mercado interno, e
isso é dificultado pela concorrência desleal dos produtos subsidiados pelos
países ditos desenvolvidos.

Em nome da prosperidade global, é necessário que a política seja deixada
de lado em detrimento de um sentimento crescente de solidariedade entre
os povos. Segundo Donald J. Johnston, secretário-geral da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE):

É de interesse de todos que os países ricos reduzam os subsídios e até
eliminem as tarifas e os subsídios à sua agricultura (...) Permitir que os
países em desenvolvimento expandam sua exportação de produtos
agrícolas poderia tirar milhões de pessoas da pobreza.

Há, portanto, justificativas econômicas e até mesmo humanitárias
em defesa da eliminação dos mencionados subsídios agrícolas.
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Pode-se questionar, neste momento, com total pertinência: o que impede
o Brasil de fazer uso das referidas medidas de defesa comercial, como por
exemplo a aplicação de medidas compensatórias junto à Organização Mundial
do Comércio?

Ora, a questão, além de social, é diplomática, econômica, jurídica e política.
Do ponto de vista jurídico, consoante o Decreto no 1355, de 30 de dezembro
de 1994, regulamentado pelos Decretos no 1602, de 23 de agosto de 1995 e
no 1751, de 19 de dezembro de 1995, nada impede nosso governo de buscar,
junto a OMC, a aplicação das mencionadas medidas, desde que devidamente
comprovada a ocorrência de danos ao mercado interno.

Sabemos que o Direito é político por natureza, em essência, logo sofre
influências das atitudes humanas, seja no âmbito econômico ou efetivamente
político, se é que nesse caso não há confusão entre eles. A dificuldade maior,
então, reside no campo político-diplomático. Vale frisar que o Brasil vive em
constantes discussões com os Estados Unidos da América do Norte (EUA)
a respeito da implantação do Acordo para o Livre Comércio da Américas, a
ALCA, e que o tema dos subsídios agrícolas é alvo de uma Constante queda
de braço entre os dois países. Os EUA, por sua vez, lutam para ganhar mais
e mais mercados, inclusive frente à União Européia.
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É sabido, contudo, que a OMC age em consenso, o que pode ser um
ponto favorável ao nosso país. Resta, então, tal qual o Governo Brasileiro
vem fazendo, aprimorar as discussões internacionais, fortalecer a luta
pelas idéias nacionais e conseguir adesões dos países em desenvolvimento,
os quais, do ponto de vista social, certamente acolhem a maior parte da
população faminta e desassistida deste nosso planeta.

Discutir traz à tona o sentimento da tolerância, essencial para a efetivação
da justiça. E como vivemos a era da democracia, vale a pena enfatizarmos
o dizer de Hans Kelsen: “Se a democracia é uma forma de governo
justa, ela só o é por significar tolerância”.

0 ����#	���

A efetivação da prosperidade global passa pela necessidade de discussão
e compromisso político. Com isso haverá o fortalecimento da política externa
e da imagem brasileira frente à economia internacional. Se a meta é um
mundo melhor no futuro, há que se efetivar a proposta de isonomia no comércio
internacional, baluarte da igualdade, que significa tratar igualmente os iguais,
mas desigualmente os desiguais. Economicamente falando, as desigualdades
são gritantes.

Nesse caso, os mecanismos de defesa comercial, mormente as
medidas compensatórias, em se tratando dos subsídios agrícolas, são
extremamente úteis e devidamente legais, além de legítimas e justas.
Comprometidas, portanto, com o princípio da livre concorrência.

Em verdade, é justamente para garanti-lo e efetivá-lo, que se deve
estimular as medidas de defesa comercial. Ademais, trata-se de uma questão
de legítima defesa, tendo em vista a enorme disparidade de forças econômicas
existente entre os países desenvolvidos e os ditos em desenvolvimento.

Legítima defesa constitucional, senão vejamos:
“Art. 3o: Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil:
(...) II – garantir o desenvolvimento nacional;
Art. 4o: A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações
internacionais pelos seguintes princípios:
I – independência nacional;
IX – cooperação entre os povos para o progresso da humanidade”.
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Enfim, há que se reagir às práticas desleais, mas com o devido cuidado
de cunho político, visto que as medidas de defesa comercial são justas, legítimas
e jurídicas. Nesta querela internacional, o Brasil não é inerme, tendo em
vista a maior de todas as armas: a discussão, cuja flâmula é a tolerância.
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Resumo: Esta monografia apresenta, em sua essência, o conceito de dumping,
seus tipos, as políticas antidumping, a defesa comercial do Brasil, sua legislação
básica, e as etapas para a detecção da prática do dumping. O trabalho também
mostra os principais motivos pelos quais uma nação é levada a ser desleal com
as outras, seu grau de intencionalidade e os fatores de ordem externa que,
apesar de, às vezes, parecerem não intencionais, trazem à outra nação prejuízos
de ordens diversas. Muito mais que destrinchar o dumping em suas diversas
facetas, este trabalho tem também a função de mostrar ao leitor porque uma
nação deve estar sempre atenta às leis do comércio exterior e doméstico para
que possam postular os seus direitos.
Sumário: 1. Introdução, 2. Definição de dumping e métodos de cáculo do valor
normal, 3. Os tipos de dumping numa concepção generalizada, 4. Os tipos de
dumping numa concepção específica, 5. Etapas na análise do processo de
dumping, 6. Legislação brasileira sobre dumping e algumas observações básicas,
7. Conclusão, 8. Referências Bibliográficas.
Palavras-chave: Dumping – Comércio Exterior – Legislação antidumping.
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Desde que o homem surgiu no mundo o poder sempre foi algo atrativo
e deslumbrante. Nos dias de hoje a dominação mais eficiente é a
dominação econômica. Diz-se que quem manda no mundo de hoje é
quem possui informação. O interessante é que a informação privilegia os
detentores do capital. Sendo assim as nações mais privilegiadas agem
muitas vezes sem escrúpulos quando o assunto é dominação econômica.

Inúmeras são as formas de tentativa de dominação. Entre elas se
enquadra o dumping, uma prática desleal de comércio, que nada mais é
do que instrumento utilizado para atacar e evitar ser atacado.

1 Monografia apresentada por Helder Nóbrega Ribeiro no III Seminário de Direito
Internacional do Ceará, realizado pela FIEC em out/2003 e selecionada pelo evento para
ser publicada na revista Diálogo Jurídico.
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Hoje existem formas de combate ao dumping, denominadas políticas
antidumping, mas que já estão sendo discutidas, analisadas para que
possam, se possível, ser substituídas por outros tipos de políticas, como
por exemplo políticas de concorrência.

Isto ocorre devido as fato de as políticas antidumping serem, em
muitos casos, desnecessárias e até mesmo vulneráveis. Já que quando
tratamos de economia estamos tratando de uma ciência que não é exata,
que se baseia também nos gostos do ser humano. É onde está a questão
do lucro, que é o elemento primordial e fundamental da ciência
empresarial. Ora, mas lucro algo subjetivo. Auferir lucro depende,
também, de quanto se quer ganhar e quanto se pode ganhar. É nesse
contexto que o dumping ganha força, quando uma empresa ou uma
nação abre mão desse lucro de curto e médio prazos para se consolidar
no mercado a longo prazo e devorar as outras empresas ou nações que
não estavam em pé de igualdade.

São dois os principais motivos da prática do dumping: o primeiro diz
respeito ao monopolista maximizador de lucro que discrimina o mercado
doméstico e de exportação, pelo fato destes serem diferentes, e o segundo
é referente à firma que tenta eliminar seus rivais no mercado de exportação
para tornar-se única nesse mercado.

Vale lembrar que existe uma condição necessária para que isso ocorra
é a existência de poder de mercado pela firma que comete o dumping,
pois somente assim ela pode impor preços e também que possa cobrir os
prejuízos do curto e médio prazos no longo prazo.
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Sejam dois países “A” e “B” – sendo “A” o país exportador e “B” o
país importador. Pela definição do GATT (General Agreement on Tariffs
and Trade) – Artigo VI, 1994, ocorre dumping quando o preço FOB
(Free on Board) do produto exportado para o país “B” for menor que o
preço do produto similar no país “A” , de origem, denominado valor normal.

Se a comparação anterior não puder ser feita, dumping será definido
quando o preço FOB do produto exportado para o país “B” for menor do
que o preço do produto similar exportado do país “A” para outros países
ou os custos de produção e venda do produto exportado.
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Considerando o comércio em condições normais o Agreement on
Implementation of Article VI of the GATT apresenta três formas de se
calcular o valor normal do produto. São elas:

1ª. O valor normal é o preço praticado pelo país exportador para o
consumidor deste país, se houver vendas suficientes do produto similar.

2ª. O valor normal é o preço praticado para as exportações em um
terceiro país.

3ª. O valor normal é calculado pelo custo cheio, ou seja, os custos de
produção mais os custos administrativos, de renda, gerais e margem de lucro.

Alguns autores definem dumping como preço abaixo do custo cheio
ou abaixo de algum outro tipo de custo. Assim, mesmo que os preços
impostos no país de origem e nas exportações sejam iguais, se eles estiverem
abaixo do custo, o país importador pode solicitar uma medida antidumping.

( >�������������	�����	���������
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Segundo Willig (1998) existem dois tipos de dumping:
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Neste caso existe uma grande probabilidade de o exportador gerar
uma situação de dominação, às vezes permanente, no país importador,
no longo prazo.

As conseqüências são drásticas pois resultam na destruição da
economia doméstica ao mesmo tempo em que há elevação nos preços e
redução na oferta dos produtos no mercado doméstico.

O dumping monopolista não traz nenhuma vantagem ao país
importador e, por isso, deve ser rigorosamente combatido.

(�� ��	��������M�����#����

A prática do dumping não monopolista possui baixa probabilidade de
que haja a formação de uma situação em que o mercado do país
importador seja dominado.
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De forma geral este dumping resulta em ampliação da concorrência
no mercado do país importador, no longo prazo, fato vantajoso do ponto
de vista dos consumidores deste país, muito embora não seja para os
produtores, pois há uma tendência de queda no lucro dos empresários.

, >�������������	�����	���������
���������%���
,�� ��	�������� ����������#

É o dumping praticado quando há influência de fatores exógenos,
geralmente de curta duração, ocorridos na economia.

Essa prática não é proveniente do planejamento estratégico da
empresa, mas sim de uma resposta a uma eventualidade.

O dumping não intencional se enquadra no dumping monopolista.
Isto ocorre porque, mesmo que se crie um possível monopólio de curto
prazo, fato improvável, este não consegue se sustentar. Ou seja, acabado
o efeito do choque, o dumping se extingue e o mercado volta a trabalhar
de forma como antes.

Inúmeras vezes surge a indagação de quando pode ocorrer esse
dumping de curto prazo, e uma boa resposta é dizer que esse tipo de
dumping pode ocorrer nos seguintes casos:

1. Redução na oferta do país de origem, o que acarreta em elevação
de preços, ficando o mercado exportador com preços mais atrativos;

2. Elevação repentina na demanda do país de origem, levando ao
aumento de preço no mercado doméstico e à atratibilidade pelos preços
do mercado exportador;

3. Excesso de oferta no país exportador com conseqüente queda nos
preços de exportação;

4. Escassez de demanda no país exportador, resultando em queda de
preços de exportação.

,�� ��	���� ����������#

Ocorre quando se pratica o dumping devido a um planejamento
estratégico.

Pode ter duração temporária, no caso dos preços predatórios, ou não.
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Acontece geralmente quando o excedente do consumidor eleva-se
de forma permanente, pois mais consumidores do país importador passam
a ter acesso ao produto a preços menores. No concernente ao excedente
do produtor do país de origem, este também aumenta, pois, caso contrário,
a empresa não escolheria pela discriminação.
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Ocorre quando a empresa do país de origem impõe preço no mercado
exportador abaixo do seu custo com o objetivo de eliminar seus rivais no
mercado exportador no curto e médio prazos, para aquela permanecer
neste mercado no longo prazo como monopolista, se ressarcindo dos
prejuízos sofridos no curto e médio prazos.
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Ocorre quando a empresa do país de origem precisa de economia de
escala na sua produção (como se este mercado fosse um monopólio
natural), o que poderia fazê-lo exportando, e tem, concomitantemente,
incentivo à exportação (que pressiona o preço interno do país exportador
para cima). Este também é um caso de discriminação de preços, mas
com uma motivação diferente daquela apresentada anteriormente. Neste
caso ela ocorre não por razões de mercado, mas pelo fato de a empresa
precisar expandir seu mercado e haver alguma política comercial que
favoreça esta expansão via exportação a um preço relativo menor. Neste
caso nenhuma medida antidumping deveria ser implementada, a não ser
que o dumping estratégico seja também um comportamento predatório.
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Ocorre quando uma empresa estatal de um país que, de moeda não
conversível, exporta bens com o objetivo de ter acesso a uma divisa
forte. Neste caso, como os preços no país de origem (cotados na moeda
não conversível), seja porque não há taxa de câmbio, seja porque os
preços do país de origem não são ditados pelas regras de mercado, a
constatação do dumping pode ser feita comparando-se com a venda do
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produto em questão em uma outra região ou até mesmo por um custo
cheio estimado. Cabe ressaltar que este tipo de dumping pode não ser a
melhor forma de maximizar a obtenção de divisas. Este também é um
caso de discriminação de preços. Neste caso a causa é a obtenção de
divisas para o financiamento de suas exportações (do país de origem).
Também aqui nenhuma medida antidumping deveria ser implementada,
a não ser que o dumping estatal esteja tendo um comportamento
predatório.

2 $������������#��������������������������

As políticas antidumping têm como objetivo prevenir o dumping,
conforme definido artigo VI do GATT, e não se limitam somente a prevenir
o do tipo predatório. As normas que disciplinam os procedimentos
administrativos, relativos à aplicação de medidas antidumping estão
dispostas no decreto 1.602, de 23 de agosto de 1995. Para a aplicação
desta medida é necessário provar a existência: a) de dumping; b) dano
à indústria doméstica; e c) nexo de causalidade.
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O Decreto Legislativo nº 30 de 15 de dezembro de 1994 aprovou a
Ata Final da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais
do GATT, as listas de concessões do Brasil na área tarifária (lista III) e
no setor de serviços e o texto do Acordo Plurilateral sobre carne Bovina.

O Decreto nº 1.335 de 30 de dezembro de 1994 promulgou a Ata
Final que incorpora os resultados da Rodada Uruguai de Negociações
Multilaterais do GATT (novas versões do Acordo Antidumping e do
Acordo Sobre Subsídios e Direitos Compensatórios).

A Lei 9.019 de 30 de março de 1995, modificada pelo artigo 53 da Medida
Provisória nº 2.113 de 2001 dispõe sobre a aplicação dos direitos previstos no
Acordo Antidumping e no Acordo de Subsídios e Direitos Compensatórios.

O Decreto nº 1.602 de 23 de agosto de 1995 regulamenta as normas
que disciplinam os procedimentos relativos à aplicação de medidas
antidumping.

O Decreto nº 4.732 de 10 de junho de 2003 dispõe sobre a Câmara
de Comércio Exterior – CAMEX, do Conselho de Governo.

A Circular SECEX nº 21 de 2 de abril de 1996 contém o roteiro para
elaboração da petição relativa à investigação da prática antidumping.
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Se um produtor nacional considerar que suas vendas no mercado interno
são afetadas por determinadas importações, é importante que saiba que,
se as mesmas se realizam em condições desleais têm o direito de solicitar,
junto aos órgãos oficiais, medidas de proteção para a sua indústria.

São consideradas práticas desleais de comércio o dumping e os
subsídios.

Considera-se que há a prática de dumping quando uma empresa
exporta para o Brasil um produto a preço inferior àquele que pratica
para um produto similar nas vendas para o seu mercado interno. Desta
forma, a diferenciação de preços é, por si só, considerada como prática
desleal de comércio.
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O termo “dano” será entendido no sentido de dano material à indústria
doméstica já estabelecida ou o retardamento na implantação de uma
indústria. Para determinar a existência deste dano ou ameaça de dano à
indústria doméstica é necessária a informação dos cinco últimos anos,
relativos à produção doméstica do produto em questão e às importações
(para cada uma das origens denunciadas).

Caso a indústria doméstica do país sofra dano em decorrência de
importação de produtos similares realizadas a preço de dumping, podem
ser aplicados direitos antidumping, e em caso de os produtores de um
país concorrerem com importação de produtos similares que recebam
subsídios governamentais para sua produção e/ou exportação podem ser
adotados direitos compensatórios.

A CAMEX é a autoridade que aplica os direitos antidumping e
compensatórios no Brasil e fundamenta sua decisão no parecer final elaborado
pelo Decom (Departamento de Defesa Comercial) da Secex do MDIC.

As medidas antidumping têm como objetivo evitar que os produtores
nacionais sejam prejudicados por importações realizadas a preço de
dumping, prática esta considerada desleal em acordos internacionais.

Um produto é considerado similar ao outro quando é idêntico àquele,
ou, quando não existir produto idêntico, um outro que apresente
características suficientemente semelhantes.

O valor normal é, em princípio o preço sem impostos e à vista, pelo
qual a mercadoria exportada é vendida no mercado interno pelo país
exportador, em volume significativo e em operações comerciais normais,
isto é, vendas a compradores independentes e nas quais seja auferido o
lucro.

O preço de exportação será o preço efetivamente pago ou a pagar
pelo produto exportado no Brasil. Tal preço, em princípio, deverá ser o
preço ex fabrica (isto é, sem impostos) e à vista.

A diferença entre o valor normal e o preço de exportação é chamada
“margem de dumping”. Para que tal diferença seja calculada é
necessário que se faça a comparação justa entre o preço de exportação
e o valor normal, vigentes durante o período estabelecido para a
investigação de existência de dumping.
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O trabalho buscou apresentar, de forma sucinta, os motivos que levam
as empresas a praticarem o dumping e mostrar os mecanismos de defesa
utilizados pelo Brasil para inibir esta prática desleal de comércio.

Sabemos que há pontos de interseção entre os subsídios governamentais
e a deflagração dos preços predatórios que impedem o crescimento e
desenvolvimento de vários setores da economia, se não todos.

Com a inibição desta prática, sobretudo de preços predatórios, teremos
situações pró-indústria e pró-consumidor. É fato notório que a política
antidumping é suscetível de falhas e muito vulnerável. Esperamos, assim,
contribuir para a mobilização e a atenção das nações e dos chefes de
estado para a tomada de medidas de ordem combativa e preventiva em
relação aos subsídios e ao dumping.
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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, fax 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 linhas 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 o
sublinhado. 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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