
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 a sublinha.
Citações de textos de outros autores deverão ser feitas entre aspas,
sem o uso de itálico, desde que sejam citações com menos de quatro
linhas.

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: 3486.9015 – FAX: 3267.5169

e-mail: biblioteca@faculdadefb.com.br
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1. Os trabalhos para publicação da Revista Diálogo Jurídico deverão
ser inéditos e sua publicação não deve estar pendente em outro local.

2. Os trabalhos deverão ser enviados em arquivos gravados em
2 disquetes de 3,5 polegadas, acompanhados de 2(duas) provas
impressas dos mesmos. Recomendamos a utilização do processador
de texto Microsoft Word 97. Pode-se, no entanto, utilizar qualquer
processador de texto, desde que os arquivos sejam gravados no
formato RFT (Rich Text Format) que é um formato de leitura comum
a todos os processadores de texto.

3. Os trabalhos deverão ter entre 10 e 12 laudas. Os parágrafos devem
ser justificados. Somente serão aceitos os recuos de citação com
mais de quatro linhas. Não se deve utilizar o tabulador <TAB> para
determinar os parágrafos: o próprio <ENTER>, se configurado, já
determina, automaticamente, o recuo a 1,2cm, a sua abertura. Como
fonte, usar o Times New Roman, corpo 12. Os parágrafos devem
ter entrelinha 1,5, as margens superior e inferior 2,5cm e laterais,
3,0cm. O tamanho do papel deve ser A4.

4. Os trabalhos deverão ser precedidos por uma folha onde se fará
constar: o título do trabalho, o nome do autor (ou autores), endereço,
telefone, 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
6023/02 (Norma Brasileira da Associação Brasileira de Normas
Técnicas-ABNT). Uma referência bibliográfica básica deve conter:
sobrenome do autor em letras maiúsculas; vírgula; 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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RIBEIRO, Milton Gomes Baptista. Da coisa julgada incompatível com a
realidade social. Disponível em http://wwwjus.com.br. Acesso em 18 nov 2004.

RÊGO, Bruno Moura de Moraes. Ação recisória e a retroatividade das decisões
de controle de constitucionalidade das leis no brasil. Porto Alegre: Sérgio
Antonio Fabris Editor, 2001.

SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1982.

TUCCI, José Rogério Cruz e. Garantias constitucionais de processo civil. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.

VELOSO, Zeno. Controle jurisdicional de vonstitucionalidade. 3. ed. Belo
Horizonte: Del Rey, 2003.

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O Dogma da
Coisa Julgada. Revista dos Tribunais, 2003.

ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional.
São Paulo: RT, 2001.
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A relação desta garantia fundamental com o disposto no parágrafo
único do artigo 741 do Código de Processo Civil brasileiro é plenamente
harmônica, pois os casos ali apresentados revelam obediência ao princípio
constitucional da Supremacia da Constituição, valor entendido como
prevalecente neste caso particular.

As duas situações encontradas no parágrafo único do artigo 741 do
CPC mantêm conexão com o disposto no parágrafo único do artigo 28 da lei
9.868/99, tratando dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade de lei
ou ato normativo pelo controle concentrado com ou sem redução do texto.

A interpretação puramente literal é incompatível com os objetivos
almejados pelo ordenamento, tendo que se fazer uma interpretação
sistemático-teleológica do dispositivo citado, para alcançar sua real
compreensão.

Em vista do exposto, não existe incompatibilidade entre a Coisa
Julgada e o parágrafo único do artigo 741 do CPC, não havendo
igualmente inconstitucionalidade deste dispositivo.
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BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas
normas. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

_____________________. Interpretação e aplicação da constituição. São
Paulo: Saraiva, 2002.

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 13. ed. Rio de Janeiro:
Malheiros, 2003.

CANOTILHO, J. J. G. Direito constitucional. 6. ed. Coimbra: Almedina, 1993.

DIAS, Francisco Barros. Coisa julgada inconstitucional. Disponível em http:/
/www.jfrn.gov.br. Acesso em 26 de set 2004.

DINAMARCO, Cândido Rangel. “Relativizar a coisa julgada material”, Coisa
julgada inconstitucional, coord. Carlos Valtder do Nascimento. Rio de janeiro:
América Jurídica, 2002.

 FILHO, Vicente Greco. Direito processual civil brasileiro. 2º V. São Paulo:
Saraiva, 1996.

MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao código de processo civil. 10.
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002.
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Assim, no parágrafo em questão, somente duas situações podem ser
vislumbradas, ambas derivadas do controle concentrado, sendo a primeira,
congruente com a declaração de inconstitucionalidade via ADI genérica e a
segunda, referente ao controle de inconstitucionalidade sem redução do texto.

Nestes casos, ela sequer vem a existir, o dispositivo vem simplesmente
tornar expressa disposição que pela lógica já se incluía dentro do inciso
II, ou seja, embargos à execução fundada em título judicial por sua
inexigibilidade, já que o pedido tornou-se juridicamente impossível,
configurando a ausência de uma das condições da ação8. Qualquer outra
hipótese de incidência é falha interpretativa, configurando
inconstitucionalidade por afronta ao princípio da Coisa Julgada.

Destarte, pela própria razão interpretativa demonstrada, fica clara a
impossibilidade de tal entendimento e, assim, em hipótese alguma existe
causa de declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo
741 do Código de Processo Civil, e sim de simples pacificação
jurisprudencial, que já começa a se firmar.

�������������

Baseado nas considerações relatadas no corpo deste estudo, pode-se
inferir, a título de conclusão, que a res iudicata protege as sentenças dos
efeitos retroativos de lei nova, evitando rediscussão do mérito da matéria,
mas não possui imutabilidade e indiscutibilidade absoluta. E que a sentença
que se fundamentar em lei declarada inconstitucional, com ou sem redução
do texto, é inexistente e, conseqüentemente, incapaz de produzir Coisa
Julgada.

Ficando nítido que a relativização do princípio da Coisa Julgada se dá
em virtude do sistema jurídico do nosso país, pois tendo que conviver com
outros princípios, deverá abdicar da pretensão de ser este princípio aplicado
de forma absoluta, em favor de um princípio que lhe é divergente,
prevalecendo, portanto, apenas até o ponto a partir do qual não haja choque.
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8 O vício contido em sentença baseada em lei declarada inconstitucional é tão grave que não
só pode ser embargada, como também pode ser alvo de ação declaratória de inexistência
da relação jurídica processual (querella nulitatis insanabilis) com repetição de indébito, ou
mesmo a utilização da exceção de pré-executividade, haja vista que a sentença do processo
de conhecimento que deu origem ao direito sequer existiu no mundo jurídico e, por tal
motivo, não se sujeita a prazos prescricionais ou decadenciais.
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Excelso, mediante voto de maioria de dois terços (art. 27 da Lei 9868/
99) de seus membros, em ações de controle concentrado. Desta forma,
a declaração de inconstitucionalidade pelo STF não pode ser feita pela
via difusa.

Sobre a segunda parte do dispositivo: “em aplicação ou
interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal”,
vale asseverar que as palavras pelas quais a norma se expressa não
possuem um sentido único, sejam nelas mesmas ou no contexto em que
se encontram. Isto significa que a norma não pode ser simplesmente
aplicada, necessitando sempre de uma interpretação para determinar o
conteúdo do direito no caso concreto. Há, portanto, uma certa
“congruência” entre os termos aplicar e interpretar no mundo jurídico.

Neste viés, infere-se que o texto em análise é referente às declarações
de inconstitucionalidade, feitas igualmente pela via concentrada, do tipo
“sem redução do texto” vista no tópico 3 do presente estudo e não de
qualquer interpretação incompatível com a Constituição.

No entanto, não raro, juristas fazem uma interpretação finalística, de
cunho puramente gramatical, com uma leitura errônea, oportunista e muitas
vezes desesperada deste parágrafo único, pretendendo incluir em suas
hipóteses de incidência efeitos pertencentes à forma difusa de controle de
constitucionalidade. Como já foi observado, ao tratar dos casos do controle,
frisou-se que na sua forma difusa os efeitos só se estendem às partes da
lide, não podendo influir em outro processo indiretamente.

É de bom alvitre ressaltar a necessidade de uma maior cautela com
as interpretações dadas a este dispositivo, senão vejamos o ensinamento
do ilustre jurista Luís Roberto Barroso (2002b: P. 125), que diz:

“Nenhum método deve ser absolutizado: os diferentes meios
empregados ajudam-se uns aos outros, combinando-se e
controlando-se reciprocamente. A interpretação se faz a partir do
texto da norma (interpretação gramatical), de sua conexão
(interpretação sistemática), de sua finalidade (interpretação
teleológica) e de seu processo de criação (interpretação histórica)”.

Por este raciocínio, fica claro que o primeiro entendimento está
equivocado, pois, por uma interpretação mais apurada, com natureza
sistemática e teleológica, chega-se claramente a entendimento diverso.
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Provisória5 que acrescentou um parágrafo único ao artigo 741 do Código
de Processo Civil6, que apresenta a seguinte redação:

“Para efeito do disposto no inciso II deste artigo, considera-se
também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo,
declarados inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou
em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a
Constituição Federal.”

Com isso, no processo de execução passou a admitir-se a argüição
de eventual incompatibilidade do título executivo judicial com a
Constituição, possibilitando, por conseguinte, a suspensão da execução
em razão do art. 791, inciso I, do mesmo estatuto processual, sendo
disponibilizada mais uma ferramenta para garantir do princípio da
Supremacia da Constituição.

Com sua constitucionalidade posta à prova perante o Supremo Tribunal
Federal, mediante Ação Direta de Inconstitucionalidade7 interposta pelo
Conselho Federal da OAB, em face de estar ele supostamente ferindo a
Coisa Julgada, o instituto merece estudos mais aprofundados para o
amadurecimento de seu entendimento perante os tribunais.

Devido a uma atecnia legislativa, juristas passaram a dar
interpretações por demais extensivas a este parágrafo. Pois, ao fazer-se
uma análise puramente literal, poder-se-ia inferir, diante da passagem:
“declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal”, que
qualquer julgado sobre inconstitucionalidade trouxesse a possibilidade de
embargos.

Todavia, o instituto só obterá efeitos práticos se observarmos a sua
retroação aos casos acobertados pela Coisa Julgada firmada no processo
de conhecimento. Para tanto, é indispensável à interferência do Pretório
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5 MP nº 2.102-27, de 26/01/2001 – reedição MP nº 2.180-35, de 24/08/2001,
6 Há juristas que pregam a inconstitucionalidade formal do parágrafo único do artigo 741 do

CPC. A fundamentação de tal inconstitucionalidade, no entanto, é nula, pois a emenda
constitucional que veda a edição de medida provisória sobre matéria relativa a direito
processual civil (artigo 62, §1º, I, “b” da CF/88) é posterior à medida provisória que inclui
o referido parágrafo único. A própria emenda 32, em seu artigo 2º, ressalva que as emendas
anteriores a 11 de setembro de 2001 continuariam em vigor até serem revogadas
explicitamente por outra Medida Provisória ou por deliberação definitiva sobre a matéria
pelo Congresso Nacional.

7 ADIn: nº 2418-3, Rel Min. Sydney Sanches
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O assunto foi tratado de forma satisfatória e atendendo a ambos os
valores em jogo. A Lei 9.868/99 dispõe em seu artigo 27, In: verbis:

“Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de
excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal federal,
por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos
daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de
seu transito em julgado ou de outro momento que venha a ser
fixado.”

Nota-se que a regra é a retroatividade, corroborando a supremacia
da Constituição. Cabe ao STF sopesar os valores e conferir restrições e
atenuações com base em razões de segurança jurídica ou de excepcional
interesse social, fazendo prevalecer a Coisa Julgada, definindo o grau de
retroatividade. Somente o estudo específico da inconstitucionalidade em
questão é que poderá fornecer as razões para indicar o que é mais
razoável.

A lei vai além e fixa quais as ações e quem por ela fica vinculado no
parágrafo único do artigo 28 da mesma, senão vejamos:

 “Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de
inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a
Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem
redução do texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em
relação aos órgãos do Poder judiciário e à Administração Pública
federal, estadual e municipal.”

Desta forma, a segunda corrente doutrinária foi tida como mais
coerente com a realidade, e por tal motivo vem prevalecendo, sendo
inexistente toda medida legislativa ou executiva que desrespeitar os
preceitos constitucionais.

� ��!�������"#$�����������%�����	���&�

Tendo em mãos os elementos necessários para o entendimento da
problemática em pauta, pode-se passar, sem mais delongas, para a análise
do dispositivo que titula o tópico.

Mantendo sintonia com a idéia de Coisa Julgada inconstitucional, em
26 de janeiro de 2001, o Poder Executivo Federal editou Medida
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Depois de analisar as formas de controle, cabe saber qual a natureza
do ato inconstitucional. Conhecer exatamente quais os efeitos que uma
declaração deste tipo pode gerar, quais os limites que devem ser
respeitados e os valores que devem prevalecer.

Parte da doutrina entende que caso uma norma infraconstitucional
seja declarada como viciada de inconstitucionalidade, as sentenças até
então proferidas com base nela, devem ser mantidas sob pena de se
impedir a estabilidade do Direito, caso seja anulado tudo o que se verificou
sobre o império desta norma.

Esta retroação provocaria uma verdadeira calamidade jurídica, atingindo
um número incontável de situações já consolidadas, constituídas com base
na boa fé dos litigantes e amparadas em lei posta em vigor com presunção
de constitucionalidade. Estaria sendo jogada para o espaço a segurança
jurídica por afronta contundente ao princípio da Coisa Julgada.

A outra corrente, por sua vez, lembra que a eficácia de uma norma
implica inexoravelmente em sua executoriedade. Destarte, a lei
inconstitucional traz a uma pessoa um direito, e a uma outra,
conseqüentemente, impõe uma obrigação. Se uma lei inconstitucional
garantir esse direito, mesmo depois de assim ter sido considerada, estará
trazendo um prejuízo para a outra parte.

Neste ínterim, caso uma lei tenha tido sua inconstitucionalidade
reconhecida judicialmente, deve ser tida por natimorta.
Conseqüentemente, as sentenças nela baseadas igualmente extinguem-
se desde o início, operando ex tunc, tornando-se retroativamente ineficaz.

Esta solução é sobretudo lógica, pois, ao admitir-se solução contrária,
atribuindo algum efeito à lei declarada inconstitucional, estaria sendo
reconhecida a vinculação de tribunais a atos inconstitucionais, e, por
conseqüência, esta lei, durante sua vigência, teria se sobreposto à própria
Constituição, o que é absurdo e compromete a estrutura escalonada de
nosso ordenamento jurídico (Veloso, 2003: P. 185).

Fazer a ponderação de tais valores é tarefa de dificuldade inenarrável
e de incontestável importância prática. Tal questionamento já foi positivado,
tendo o Congresso Nacional entendido ser bem mais razoável suportar
as conseqüências de seu expurgo ab initio a manter em prejuízo aqueles
afetados por ela.
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No controle difuso, a alegação de inconstitucionalidade não é a
demanda principal, constituindo questão prejudicial no processo. O juízo
de inconstitucionalidade é suscitado incidentalmente, por ser relevante
se determinada norma vai ou não ser aplicada ao caso concreto. Os
efeitos deste controle ficam restritos à lide, incidindo eles somente nos
envolvidos na relação processual em tela (inter partes).

Assim, se houver uma norma que vá de encontro às normas
constitucionais, o juiz aplica a Carta Magna. A norma declarada
inconstitucional no caso concreto, continua dentro do ordenamento jurídico,
tendo como conseqüência a não aplicação na relação jurídica sob exame.

Paralelamente, o ordenamento jurídico brasileiro admite o controle
concentrado de constitucionalidade. Neste o STF atua mediante Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADIn), onde não se estará julgando uma relação
jurídica específica, mas a validade da norma In: abstrato. Portanto, fica
prejudicada a norma jurídica em si mesma, sem considerar sua aplicação
ao caso concreto. E isto se faz independentemente de qualquer ofensa ou
lesão a direito individual. No caso, é o interesse público que fala mais alto.
Os efeitos desta declaração são de incidência geral (erga omns).

Ressalte-se que pode ocorrer ainda a declaração de
inconstitucionalidade sem redução do texto onde o Supremo Tribunal
Federal, pela via concentrada, limita e restringe o entendimento de
determinado instituto, gerando igualmente eficácia contra todos e efeito
vinculante. Sobre o assunto Zeno Veloso (2003: P. 165) faz síntese
magistral, senão vejamos:

“A declaração da inconstitucionalidade sem redução do texto
significa reconhecer a inconstitucionalidade da lei ou ato
normativo sob algum aspecto, em dada situação, debaixo de
determinada variante.

A norma impugnada continua vigendo na forma originária.
O texto continua o mesmo, mas o tribunal limita ou restringe a sua
aplicabilidade, não permitindo que ela incida nas situações
determinadas, porque, nestas, há inconstitucionalidade. Nas
outras, não.”

Para que não reste dúvida, a decisão judicial (sentença) é a norma
jurídica do caso concreto, não se desprendendo da norma genérica e
abstrata que lhe serviu de base. Trata-se de norma hierarquicamente
subordinada, e por este motivo, padecendo a norma genérica de vício de
constitucionalidade, igualmente prejudicada fica a norma do caso concreto.
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“A doutrina e os tribunais começam a despertar para a necessidade
de repensar a garantia constitucional e o instituto técnico-
processual da coisa julgada, na consciência de que não é legítimo
eternizar injustiças a pretexto de evitar a eternização de incertezas”.

No mais, pode-se citar, a título de exemplo, o fato de o legislador
constitucional não excepcionar a ação rescisória, que por este raciocínio
seria incompatível com a Coisa Julgada, recepcionando o artigo 485 do
CPC. E por outro lado, o fato de os tribunais já virem entendendo pela
relativização também nas situações de incompatibilidade da sentença
com a realidade científico-social, nos casos de desconstituição do
reconhecimento de paternidade fundada em provas não científicas, que
choquem com ao exame de DNA4 etc.
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O assunto deste tópico é de complexidade somente comparável à
sua importância prática para o mundo jurídico. Contudo, não é o alvo
central deste trabalho, sendo, portanto, examinado somente alguns
aspectos relevantes de determinados modelos de controle de
constitucionalidade, com a finalidade de dar suporte a uma futura análise
da questão central do artigo.

A estrutura do ordenamento pátrio é sectária do clássico modelo
piramidal desenvolvido por Kelsen, onde todas as normas seguem um
padrão de derivação, buscando validade nas normas hierarquicamente
superiores. No topo desta pirâmide, encontra-se a Constituição, derivando
daí sua supremacia sobre as demais normas.

Desta supremacia emana, como principal conseqüência, a rigidez de
seu texto. Com o intuito de manter sua integridade, a Constituição dispõe
sobre formas de controle de constitucionalidade. A forma repressiva deste
controle realiza-se sobre leis ou atos normativos que já estejam editados,
retirando-os do ordenamento, caso sejam contrários à Constituição.
Existem dois tipos deste controle: o concentrado (via ação direta) e o
difuso (via exceção).
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4 STJ, 4ª turma, Rec. Esp. N. 226436/PR, Rel. Min Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de
04.02.2002.
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princípios o da proporcionalidade, que garante a máxima efetivação,
equacionando a colisão em prol da ponderação dos valores que devem
prevalecer no caso concreto, diante de eventuais antagonismos,
concretizando-se, assim, os ideais de justiça, prudência, eqüidade e
moderação. Trata-se de um princípio metodológico que direciona a
interpretação (BONAVIDES: 2003. p. 425-427), que contemporaneamente
assume grande importância, chegando a ser considerado o princípio dos
princípios.

Deste raciocínio, chega-se à conclusão lógica de que nenhum direito,
por mais fundamental que seja, assume caráter absoluto, tendo de ser
moderado diante de determinadas situações. Como visto, o instituto tratado
não é tão intangível quanto se costuma preconizar3, sendo sua relativização
decorrente da própria natureza principiológica que o envolve.

Destarte, a esta garantia fundamental não pode ser dado entendimento
radical, como outrora era observado entre juristas que tiveram sua
formação influenciada direta e incisivamente pelos ideais do positivismo
extremado. Entendimento este, tido como absoluto, e como era praxe
dizer, capaz de fazer do preto, branco e do quadrado, redondo.

Para efeito deste trabalho, será dada ênfase ao que diz respeito à
Coisa Julgada inconstitucional, ou seja, quando se observa o choque entre
os valores da segurança jurídica e da supremacia da Constituição, quando
será mostrada a prevalência do segundo em detrimento parcial e
excepcional do primeiro.

Ressalte-se que não é simplesmente por uma sentença acobertada
pelo manto da Coisa Julgada produzir situações indesejadas ao sistema
que ela possa ser desconsiderada. O que se infere a este respeito é o
caso desta sentença padecer de vício de tal monta, que fere materialmente
a Constituição, e, por conseguinte, o ideal de justiça nela contido. Sobre
o tema, Cândido Rangel Dinamarco (2002. p. 32) apresenta valiosa lição:
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3 Entre os principais autores que sustentam a relativização da coisa julgada estão José
Augusto Delgado, Cândido Rangel Dinamarco e Humberto Theodoro Júnior.
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A Constituição Federal de 1988 traz em seu texto disposição que
eleva a Coisa Julgada não só à categoria de Garantia Fundamental, como
também lhe garante segurança de cláusula pétrea. Dispõe o artigo 5º,
inciso XXXVI, que: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada.

Como pode ser observado a Carta Magna não trouxe um conceito
expresso sobre tal instituto, o que, de forma alguma, pode levar a pensar se
tratar de uma norma de eficácia jurídica limitada (SILVA: 1982. p. 89-91),
onde ficaria para a norma infraconstitucional a tarefa de regulamentá-la.
Possui aplicabilidade imediata, cabendo ao legislador infraconstitucional
a função de traçar o conceito e formas de incidência do princípio, como
o fez.

Não obstante, cumpre destacar que os conceitos legais existentes
não possuem a cientificidade necessária, causando maiores confusões
de esclarecimentos, pois por diversas vezes faz confundir esta garantia
com os institutos da coisa julgada formal e da preclusão. Na L.I.C.C.
(Lei de Introdução ao Código Civil), em seu artigo 6º, § 3º: Chama-se
coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não
caiba mais recursos. Igualmente o Código de Processo Civil cai neste
erro dispondo em seu artigo 476: Denomina-se coisa julgada material
a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não sujeita
a recurso ordinário ou extraordinário.

Após longos embates doutrinário a doutrina praticamente pacificou o
conceito de coisa julgada material, como sendo a qualidade de imutabilidade
que cerca os efeitos de uma sentença protegendo-os de agressões
extrínsecas ao processo em que foi decidido, impossibilitando a
repropositura. Um conceito doutrinário merecedor de destaque é o de
Vicente Greco Filho (1996: P. 265), que dispõe:

“A coisa julgada, portanto, é a imutabilidade dos efeitos da
sentença ou da própria sentença que decorre de estarem esgotados
os recursos eventualmente cabíveis.”

Outro ponto que merece ser trabalhado é a relativização dos princípios
de forma geral, decorrente da necessidade de conviver com outros de
igual importância. Para possibilitar esta cooexistência, surgem outros, de
cunho instrumental para harmonizar suas aplicações, sendo o pivô destes
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Em meio a esta análise, frisar-se-á a inclusão do parágrafo único do
artigo 741, do Código de Processo Civil, que exaltou a polêmica sobre o
assunto ao dispor, teoricamente, sobre um caso específico de relativização
da Coisa Julgada nos embargos à execução fundada em título judicial.

O presente estudo buscará sintetizar e conflitar entendimentos
doutrinários, bem como analisar as disposições legais, na busca de uma
interpretação do artigo supracitado, condizente com a realidade jurídico-
social do momento, guiando-se pelo princípio da proporcionalidade e
demais diretrizes metodológicas da Nova Hermenêutica Constitucional.

�+��������,����	�

Mesmo não sendo o ponto fulcral do presente estudo, não se pode
discorrer sobre o tema sem antes tratar, ao menos superficialmente, do
instituto da Coisa Julgada.

A res iudicata, em virtude do cunho valorativo que a envolve,
encontra-se enquadrada entre as normas jurídicas do tipo princípio2,
estando agregada de maneira indissociável à própria estrutura do Estado
Democrático de Direito, haja vista que para a plena efetivação deste, é
imprescindível a estabilidade e a segurança jurídica que se materializam
através desta garantia.

Destarte, trata-se de um preceito nuclear do nosso sistema normativo,
compondo seu verdadeiro alicerce, trazendo um valor fundamental que deve
ser resguardado, e induzido a irradiar-se sobre as demais normas, compondo
seus núcleos e servindo de parâmetro para sua exata compreensão e aplicação,
conferindo a este sistema consistência e harmonia.

Este instituto possui duas funções precípuas: proteger as sentenças
do efeito retroativo de lei nova e evitar a perpetuação dos litígios, ambas
garantindo que os efeitos da sentença sejam assegurados indefinidamente
para o futuro, a fim de firmar a segurança jurídica. Esta segurança tem
caráter extrínseco nas relações jurídicas, complementando o instituto da
preclusão que garante a segurança intrínseca do processo (Wambier:
2003. p. 21).

2 Concepção desenvolvida com a superação do positivismo extremado pelo pós-positivismo,
onde a norma jurídica ergue-se à categoria de gênero, onde regras e princípios são espécies.
Os primeiros, possuindo uma maior carga valorativa do que fática e os segundos, o
inverso.
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Resumo: O presente estudo analisa os reais contornos da declaração de
inconstitucionalidade sobre as matérias acobertadas pelo manto da garantia
fundamental da Coisa Julgada, dando ênfase as discussões doutrinárias acerca
da constitucionalidade do parágrafo único do artigo 741, do CPC, mais
precisamente no que tange a seu possível descompasso com os ideais da
segurança jurídica e da estabilidade do Direito.
Sumário: 01. Introdução; 02. Coisa Julgada; 03. Supremacia da Constituição e
Controle de Constitucionalidade; 04. Natureza do ato inconstitucional; 05. Artigo
741, parágrafo único do CPC; 06. Conclusão; 07. Referencia bibliográfica.
Palavras-chave: Coisa julgada – Supremacia da Constituição –
Inconstitucionalidade – Relativização – Controle concentrado – Efeito retroativo
– Interpretação – Ideal de justiça – Princípio da proporcionalidade.
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O tema deste trabalho gira em torno da chamada “coisa julgada
inconstitucional” ou, como preferem alguns doutrinadores, “relativização
da coisa julgada”, eixo de acirradas discussões doutrinárias e, embora
em menores proporções, também jurisprudenciais. Este assunto enseja
debates que envolvem dois princípios fundamentais do nosso ordenamento:
o da Coisa Julgada e o da Supremacia da Constituição. São valores que
não devem ser abandonados por completo, necessitando buscar-se sua
integração harmônica, ante a necessidade de aplicação conjunta.

Para tanto, mister se faz determinar o real alcance da Coisa Julgada.
Saber se é um instituto que impera absoluto nas relações jurídicas ou se
cabível hipóteses de mutabilidade. É fato que países como o Brasil, que
possuem linha jurídica romano-germânica, impõem barreiras fortes à
aceitação de restrições da Coisa Julgada. Igualmente, se faz necessário
saber quais os efeitos da declaração de inconstitucionalidade e suas
implicações na sociedade.

1 Acadêmico do 7º semestre do Curso de Direito da Faculdade Farias Brito
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Entendeu-se também a partir do que foi explorado que as normas
não necessariamente são imperativistas, como parecem demonstrar os
textos dos códigos, que indicam ao estudioso menos observador, que
estes irão prescrever ou proibir uma determinada conduta. Ou seja, dar
conta de providências que devam ou não serem tomadas pelo risco de
uma sanção19.

Neste trabalho através do qual se procurou estudar a interface entre
norma e linguagem, não se pretendeu apresentar conclusões, mas, pelo
contrário, fomentar questões e despertar o interesse pelo tema. Quando
se trata de linguagem, não se trata meramente do uso das palavras, das
regras gramaticais, das expressões idiomáticas. Quando se trata de
estudar o Direito, é necessário considerá-lo dinamicamente e não apenas
cristalizado em um conjunto de normas. Direito e linguagem, linguagem
e norma, tratam na verdade de um estudo da ordem do social concreto,
pertencente a um mundo fático, na perspectiva da imposição pela força
de um acontecimento (ato-fala/linguagem) no sentido da busca de
legitimidade do discurso através do Direito.
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19 “... nem toda a norma jurídica contém assim necessariamente um comando ou uma
proibição, mas contém decerto uma ordenação de vigência. O sentido como proposição
normativa é colocar em vigência conseqüências jurídicas. De acordo com a sua forma
lógica, uma proposição hipotética. O que quer dizer é: sempre que uma situação de fato
concreta S realizar a previsão Para, vigora para esta situação de fato a conseqüência C;
mais concisamente: para cada caso P vigora C.” (LARENZ, Karl, 1983:304).
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Em uma estreita estrada passa um carro por outro. Um está sendo
guiado por um homem e o outro, por uma mulher. A mulher grita
quando passa pelo carro que vem em sentido contrário: “- Porco!”
E o homem retruca: “- Porca!”. Mais adiante, ele se depara com
uma vara que havia invadido a estrada e bate seu carro, sofrendo
um acidente.

Deste episódio simples, banal e até cômico, conclui-se que a mulher ao
dizer “porco” não produziu um sentido literal, e que a omissão do texto
completo possível: “cuidado, porcos na estrada!”, não tirou para ela o sentido
do alerta que pretendeu transmitir. O homem percebeu a fala dela como
uma ofensa a ele dirigida; ela verbalizou com a intenção de alertar. Esta
situação expressa a idéia de BACH (2001) quanto à noção da
“não-literalidade” e daí se percebe que nem sempre o que se diz, e aqui
retornando ao ponto já indicado neste texto, é o que se quer dizer.

Por fim, a “não-literalidade” de BACH (2001), a “textura aberta da
linguagem” de Waismann, o “pragmatismo dos atos da fala” de Austin,
dentre outras abordagens teóricas, indicam o que constitui não só o discurso,
mas a matéria-prima que faz a norma (regra) jurídica, que é limitada pela
questão semântica e que por isto mesmo não ou nunca poderá ser superada.
Defende-se aqui, portanto, que ao homem é impossível dar conta da
linguagem, do todo, do real; que é impossível que o Direito seja determinado
pelo texto normativo ou pelas regras correntemente utilizadas pelos
magistrados quando se deparam com as lacunas e/ou antinomias. Uma
forma de certificar isto é o reconhecimento, por exemplo, de que os Princípios
Constitucionais não precisam estar positivados para terem sua existência
reconhecida e aplicabilidade implementada.
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A partir das leituras percorridas para o desenvolvimento deste trabalho,
entendeu-se preliminarmente que o exame do Direito sob o foco da
linguagem é indissociável da noção lógica do dever-se preconizada nos
textos jurídicos, no sentido de que a previsão normativa só se constitui e
resulta em conseqüências quando se liga a um evento fático.

Evento fático pode ser compreendido como um ato e, na concepção
de Austin, ao se investigar a linguagem está se investigado uma ação.
Percebe-se, portanto que não é possível um evento que rompa as ligações
entre linguagem e ação, realidade e fala, cultura e interpretação.
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É então se baseando na idéia do parágrafo anterior que se entende
que o Direito repousa sobre a linguagem, pois é efeito e é feito dela (da
língua). Peculiar ao ser humano, é impossível separar a fala do ato; o
sujeito do objeto; a ação de seu conseqüente resultado. Para se ter uma
idéia do quanto esta concepção está calcada em referenciais históricos,
os gregos usavam duas palavras para se referirem à linguagem: mythos
(no sentido de que os homens, mediante palavras, conseguem organizar
a realidade e interpretá-la) e logos (que significa a síntese de 3 conceitos:
fala (palavra), pensamento (idéia) e realidade (ser))17. Portanto, desde
os tempos helênicos, palavra e ato, intenção e fala, o que se pensa e o
que se diz, o que se quer e busca e o que se faz e encontra, enfim, a
busca no real, através do conteúdo representacional do discurso, funciona
como um espelho que truncadamente reflete a própria imagem do orador.
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No contexto do Direito, cabem alguns questionamentos, tais como:
até que ponto o formalismo jurídico garante a justiça e a certeza
(proporcionando segurança) do que é proferido nas decisões judiciais? A
objetividade da norma garante a extensão daquilo que possa alcançar
em termos da conduta geral? A decisão judicial depende do contexto? E
a formulação legislativa? Se a formulação normativa (legislativa) depender
do contexto, quais fatores deste contexto determinam o sentido do texto
normativo? Quais os papéis ou como definiríamos os papéis do legislador
(no ato de criar a norma), do advogado (quando trabalha com o texto da
norma) e do juiz (no ato de interpretar e aplicar a norma)? O legislador
cria norma ou cria signo (as unidades significativas) a serem significadas?18

Estas são algumas questões que apontam para uma indeterminação
semântica das normas gerais, pois nem sempre o que se diz é realmente
o que se quer dizer. Um exemplo do que se pretende falar pode ser visto
sem dificuldade no relato do seguinte episódio:
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17 Esta é uma construção de CASTRO, Lincoln Antônio de, 2001 (verificar bibliografia)
18 Para Orlandi, “os sinais que o homem produz quando fala ou escreve são chamados

SIGNOS. [...]Os signos são fundamentais, pois dão ao homem sua dimensão simbólica:
esta que o liga aos outros homens e à natureza, isto é, a sua realidade social e natural.”
(ORLANDI, Eni Pulcinelli, 1986 :10-11).



��������	
�����

���

Pode-se então, a partir do que foi dito acima, nos encaminhar pela
idéia da “não-literalidade da sentença”, preconizada por BACH (2001),
da qual se entende que todas as palavras têm significados literais, mas
podem ser empregadas em sentidos não-literais. Tal assunto será tratado
em momento oportuno.

No momento é interessante que se perceba a falaciosa discrepância
que há entre conduta e fala; ato e discurso. É nesta discrepância que se
encontra marcado o vazio que se perfaz e refaz a cada construção da
fala, que indica o ato. O vazio que aqui mencionamos é a própria brecha
deixada pela letra da norma, descrita pelo Marcelo Guerra como sentença
embutida (embedded), tratada por HART citado por STRUCHINER
(2002) como “textura aberta da linguagem” e que aqui trataremos como
o não-dito. E o não-dito, apesar do silêncio que sugere, é perceptível a
cada ato da fala ou a cada ato falho; ou até a cada silêncio ao outro
ofertado.

O não-dito é aquilo que está nas entrelinhas da norma (discurso
positivado) e que justamente permite ao operador do Direito o trabalho
da interpretação por passear no ordenamento jurídico, tal como o deslize
do signo no que Saussure (1986)15 define como diferença para as relações
entre significantes e para as relações entre significados.

Esse deslizar do signo é o que promove os significados diversos16. É
o operador do Direito no contexto jurídico, como agente do discurso,
refém do seu próprio dizer, que nos deslizes da fala, falando mesmo de si,
busca atingir a um outro com seu repertório de tal modo a convencê-lo
ou demovê-lo de algo. No caso, o juiz.

�
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15 Pulcinelli Orlandi esclarece que “(...)Uma distinção importante que Saussure faz é a que
separa língua e fala. Para ele, a língua é um sistema abstrato, um fato social, geral, virtual;
a fala, ao contrário, é a realização concreta da língua pelo sujeito falante, sendo
circunstancial e variável”. (ORLANDI, 1986).

16 Para melhor se compreender esta idéia, recorremos a Luís Cláudio Figueiredo que entende
que “... o sistema de signos estabelece equivalência entre: uma série de diferenças entre
significantes e entre significados e para as relações entre esse significados Saussure reserva
o termo diferença, enquanto que as relações entre signos são denominadas oposições. Um
signo opõe-se a todos os outros presentes na seqüência verbal que o precedem e o sucedem
(dimensão sintagmática) e a todos os ausentes a que se poderia chegar por associação e,
eventualmente, poderia ocupar seu lugar na seqüência (dimensão paradigmática)”
(FIGUEIREDO, Luís Cláudio, 1991:161).
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Pergunta: Esta afirmação é verdadeira ou falsa? Para que seja
possível esta resposta, precisa-se, inicialmente, saber o que é um quarto;
também o que significa gato, preto, branco, naquele. Enfim, o ouvinte
buscaria referenciais, pressuposições, para se obter esta resposta.
Também deverá haver coerência entre os termos para que seja possível
esta significação. Vejam-se as variações:

Gato naquele preto branco e um quarto há ou

Naquele preto e branco gato há um quarto ou

Quarto preto e branco há naquele um gato.

Se a referência pressuposta não existe, a frase até pode não ter sentido
e ultrapassar os conceitos de falso ou verdadeiro por pura falta de nexo.
Também se, como dito no início deste parágrafo, a referência pressuposta
não existe, como por exemplo, não se saber o que é um gato ou quarto, a
frase pode não ser falsa, mas certamente terá seu valor de verdade
empobrecido. Portanto, não será nem falsa e nem verdadeira, talvez neutra.
Agora, sendo a referência pressuposta verdadeira (como por exemplo, eu
sei o que é um gato, sei que por aquela região há gatos; sei que na casa há
quartos e entendo quando alguém utiliza algum tipo de indicativo de lugar e
ainda consigo distinguir as cores, por associar isto a experiências ou
conhecimentos anteriormente obtidos), a própria pressuposição fará parte
da significação do que for interpretado como verdade14.

Um outro aspecto interessante a ser mencionado é que se chega à
conclusão da veracidade de uma sentença a partir de sua negação. Veja-se
que diante de duas portas idênticas fisicamente, sem identificação alguma
(identificação sígnica), ao usuário é impossível saber qual delas é o
banheiro masculino ou feminino, justamente por lhe faltar o elemento de
referência simbólica (ao nível do símbolo – da linguagem). Numa segunda
situação, diante de duas portas nas quais está escrito em uma “masculino”
e na outra “feminino”, pela contraposição, pela negação de uma diante
da outra, pelo uso da pressuposição (referência pressuposta) será possível
ao usuário saber por qual porta passar.
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14 Karl LARENZ trata desta idéia afirmando que “... a proposição jurídica enlaça, como
qualquer proposição, uma coisa com a outra. Associa à situação de fato circunscrita de
modo geral à “previsão normativa”, uma conseqüência jurídica, também ela circunscrita
de modo geral. O sentido desta associação é que, sempre que se verifique a situação de fato,
indicada na previsão normativa, entra em cena a conseqüência jurídica, quer dizer, vale
para o caso concreto...” (LARENZ, Karl, 1983:299).
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ciência hermenêutica que na história traz exemplos do fracasso da
determinação da linguagem na regulação das condutas. Veja-se os casos
da Escola de Exegese na França e, mais recentemente, das proposições
kelsenianas que privilegiavam a interpretação literal em detrimento do
componente axiológico da norma e até de ferramenta como analogia e
outras técnicas em prol do purismo da regra. Nas palavras do professor
Glauco Magalhães, “a interpretação gramatical ou literal é necessária,
mas não suficiente”. (GLAUCO MAGALHÃES, 2002:32).11
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Como é possível, então, o processo da comunicação entre os sujeitos
assujeitados pelo que não sabem (conscientemente) que não controlam
(o deslizar significante do discurso)? Como falar em intersubjetividades
se cada um quando fala, fala de si e a partir de si?

Em um primeiro plano, para que seja possível a comunicação, é necessário
que haja um sistema comum de representação simbólica que referencie os
sujeitos uns para os outros. Talvez aqui caiba a concepção de REBOUL
(2001)12 sobre a “pressuposição” que, sob a ótica desta autora, não se reduz
meramente ao implícito da fala e também não seria deste implícito uma
variação. A noção de pressuposição parte da idéia de que “uma pressuposição
é uma proposição implicada em um senso particular do termo”13. Para que
se obtenha a resposta se uma questão (ou afirmação ou texto ou fala) é falsa
ou verdadeira, basta compreender que será a pressuposição que funcionará
como uma expressão de referência para aquela questão tratada. Um exemplo
disso seria a variação da frase de WAISMANN (1978) utilizada anteriormente
neste texto. Agora poder-se-ia dizer: Há um gato preto e branco naquele
quarto.

�
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11 É importante que se destaque que neste trabalho não se tem a pretensão de trabalhar com
os elementos da hermenêutica clássica. A idéia aqui é a de pensar o “excedente” que entra
no conceito de ação humana, perpassada pela linguagem (pela diferenciação dos elementos
da fala); a proposta é a de pensar linguagem e determinação do Direito; pensar a norma
dotada de um sentido que não é dotado de objetividade.

12 Ver indicação do texto de Anne Reboul (2001) na bibliografia: “Pragmatique et cognition
– la présupposition”.

13 idem
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Suponha que eu me depare com um ser que se parece com um
homem, fala feito um homem, se comporta como um homem e só
tem um palmo de altura – devo eu dizer que se trata de um homem?
(WAISMANN, 1978:119-120 apud STRUCHINER 2002:16).9

Para Lacan (1998)10 o “matema do discurso escreve uma lógica
coletiva (...) Isto é, um discurso não liga um sujeito a um outro. Um
discurso é a maneira como o sujeito se situa em relação ao ser, é uma
regulação do gozo”. (GOLDENBERG, R., 1997). Disto se pode inferir
que o discurso é uma construção lógica, como já dito no início deste
trabalho, sustentado pela interface da linguagem, que guarda contradições.
São os paradoxos da fala que não dão conta do todo, pois trazem em seu
bojo sua própria limitação. Parafraseando Milner, o todo não se diz.

Desta feita, as regras, expressões da conduta firmadas pela língua,
encontram sua limitação a partir do que textualmente perseguem alcançar
pois, como qualquer outro recurso de linguagem, carregam em sua
essência a negação de si próprias que será explorado mais adiante.
Se assim não fosse não haveria a dedicação, estudo e aplicabilidade da
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9 No exemplo de Waismann (1978) poder-se-ia acrescentar uma outra consideração. Caso
se diga: “Tem um gato no quarto ao lado”, tal gato poderia ser um gato animal vivo ou
morto, um gato de pelúcia (tão comum nos quartos infantis), o desenho de um gato,
enfim, estas significações diversas ancoram-se (e aqui a partir do que se entendeu da leitura
do texto “Fatos e Instituições: um mundo feito de normas” do Professor Dr. Marcelo
Guerra – vide bibliografia), não apenas no que é um gato, mas também nas referências que
determinam o que é um gato, no valor que é a ele atribuído, na convenção coletiva que
identifica um gato real, vivo, morto, desenhado ou doente, enfim, no reconhecimento do
que possa ser a apresentação dada na situação concreta, é que vai residir o sentido do
discurso que o orador buscou transmitir.

10 E aqui se diga que “... O campo do gozo com seus discursos é a resposta de Lacan ao mal-
estar na civilização elaborada depois do movimento estudantil de 1968 na França, que se
caracterizou pela contestação geral da autoridade. Assim, retoma Freud que afirmou ser a
relação entre as pessoas a maior fonte de sofrimento humano. O mal-estar é representado
nos discursos por um elemento heterogêneo, o “objeto a”, que expressa a parte excluída
da linguagem e aquilo que a civilização exige que o homem renuncie, ou seja, os objetos de
suas pulsões. Esse objeto recebe o nome de objeto “mais-de-gozar”, extraído do conceito
marxista de mais-valia. Os laços sociais e os atos “os quatro discursos” são ditos “do
mestre, do universitário, do analista e da histérica” que correspondem às práticas de
governar, educar, psicanalisar e fazer desejar. O poder, o saber, o sujeito e o gozo estão
presentes em todas essas práticas, porém de modos distintos. São laços sociais estruturados
em torno da relação do agente e de seu outro (o parceiro), revelando a “verdade” a partir
da qual cada agente se autoriza a agir e inscrevendo o que é esperado que o comandado, o
outro, produza. (...)Os quatro discursos determinam quatro distintas formas de ato: o ato
governamental, o ato educativo, o ato histérico e o ato analítico. Cada modalidade de ato
é caracterizada pro seu agente: a lei, o saber, o sintoma e o objeto a, o que caracteriza um
governo não é o que dizem os políticos, mas sim os seus atos.” (Jornal do Brasil, 2001,
caderno Idéias – Desejo como poder).
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algo para outro e a isto ser dada uma continuidade. Talvez seja esta
consideração explicada pelo jusnaturalismo em sua origem, assim como
no mito Totem e Tabu de Freud, que inaugurou a convivência entre os
falasseres pela renúncia ao gozo7. A castração, o pai morto, o temor
(talvez ainda hoje o que põe a Lei como referencial da maioria das
condutas em sociedade), o vazio, são equivalentes ao Leviatã de Hobbes,
na constituição de um discurso impeditivo do gozo absoluto por parte de
todos, mediado pelo “grande monstro”, o Estado8. Aplicar-se-ia também
aqui a idéia da “textura aberta da linguagem”, proposta por Waismann e
posteriormente trabalhada por Hart, que problematiza a certeza do
discurso jurídico.

STRUCHINER (2002) nos relata, na intenção de esclarecer o
pensamento de Waismann acerca da “textura aberta”, o seguinte trecho
por este último adotado como exemplo:

Suponha que eu tenho que verificar a afirmação ‘Tem um gato no
quarto ao lado’; suponha que eu vá para o quarto ao lado, abra a
porta e, de fato, veja um gato. Será que isso é suficiente para
provar minha afirmação? Ou, devo além disso, tocar no gato,
acariciá-lo e induzi-lo a ronronar? (...) Mas, o que devo dizer se
mais tarde aquela criatura crescer assumindo um tamanho
gigantesco? Ou se aquela criatura vier a mostrar um comportamento
esquisito, que não se encontra nos gatos, como, por exemplo, sob
certas condições essa criatura ressuscitasse da morte, enquanto
gatos normais não fariam isso? Devo eu, nesse caso, dizer que
passou a existir uma nova espécie de animal? Ou que aquela
criatura era um gato com propriedades extraordinárias?

�
�	�������

7 Nota explicativa: O gozo seria falar ou acessar o discurso absoluto; a verdade real; a
certeza de que a palavra aplicada indica com segurança e de forma conclusa a ação ou ato
que se quis aplicar ou transmitir.

8 Um trecho de Hobbes: “[Da]igualdade quanto à capacidade deriva a igualdade quanto à
esperança de atingirmos nossos fins. Portanto se dois homens desejam a mesma coisa, ao
mesmo tempo em que é impossível ela ser gozada por ambos, eles tornam-se inimigos. E
no caminho para seu fim (que é principalmente sua própria conservação, e às vezes
apenas o seu deleite) esforçam-se por se destruir ou subjugar um ao outro. [...] E contra
esta desconfiança de uns em relação aos outros, nenhuma maneira de se garantir é tão
razoável como a antecipação; isto é, pela força ou pela astúcia, subjugar as pessoas de
todos os homens que puder, durante o tempo necessário para chegar ao momento em que
não veja qualquer outro poder suficientemente grande para ameaçá-lo. E isto não é mais
do que sua própria conservação exige, conforme geralmente é admitido.” (HOBBES apud
RIBEIRO, 2002: 55-56).
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A definição de norma como entidade semântica tal qual proposta
pelo professor Marcelo Guerra5 nos leva a pensá-la não como proposição6

absoluta, mas, por ser refém da própria língua, limitada na sua proposta
de regular as condutas. Afinal, a conduta é individual, personalíssima e,
por ser assim, carrega as contradições inerentes à própria natureza
humana. Tanto é desta maneira que a norma é ferida a cada vez que a
conduta com ela colide: a conduta positivada por si não garante o seu
cumprimento.

Para Saussure “a língua é uma forma e não uma substância”
(MILNER, 1987). Isto é, o real da língua é da ordem do calculável; a
língua real atende a requisitos de uma construção lógica, dotada de sentido,
identidade, diferença e regras. Entretanto, na ordem cotidiana (e mesmo
na real), a língua resguarda a contradição de si pelas brechas que nela a
todo instante se revelam. No caso do Direito, é impossível ao legislador,
através das palavras, encerrar a vida em um conjunto de regras. A
complexidade da vida não permite que isto ocorra: para cada ser falante
(falasser – parlêtre – assim definido por LACAN:1998) é possível a
recorrência de sentidos diversos para o que é lido, escrito, falado, enfim,
transmitido. Os paradoxos e equívocos existem tanto no campo da conduta
quanto no campo da linguagem.

Antes que se prossiga no desenvolvimento deste raciocínio, necessário
se faz compreender que a linguagem é a expressão do social através do
discurso de cada um. Não haveria fala ou seres falantes se não fosse a
esfera da convivência, pois, ao contrário, não haveria porque significar
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5 O Professor Dr. Marcelo Guerra (2004) em seu texto “Norma: uma entidade semântica”,
nos diz: “... como quer que seja, um primeiro e importante passo na definição de norma
é enquadrá-la no genus (gênero próximo) dos conteúdos intensionais ou entidades
semânticas. Tal enquadramento permite compreender, por exemplo, porque normas
podem comparecer em diferentes tipos de atos de fala: podemos sugerir uma norma,
reportar a existência de uma norma, derrogar uma norma e até, pôr uma norma. Mas
apenas um desses atos lingüísticos consiste na subscrição da norma, podendo ser
caracterizado como ato de fala normativo”.

6 Diz Karl Lorenz: “... a regra do Direito tem a forma lingüística de uma proposição, a
“proposição jurídica”. (...) A proposição jurídica deve distinguir-se, em virtude do sentido
normativo que lhe é correspondente, de uma proposição enunciativa, que contém uma
afirmação de fatos ou de uma constatação. De igual modo deve-se distingui-la daquelas
proposições que contêm enunciados sobre Direito vigente, onde se fala de normas
jurídicas...” (LORENZ, Karl, 1983:298).
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complexo de regras ou mesmo situá-lo em uma visão kelseniana3, que o
confunde com a própria norma, pois o Direito não se esgota na lei. As
codificações jurídicas podem ser vistas como princípios de racionalidade
que, na verdade, não esgotam o Direito, mas o posiciona para além dos
Códigos.

Situado na esfera do dever-ser e também sendo constituído por
normas (geradas pela linguagem), percebe-se no Direito uma
intangibilidade que, evidentemente, não é perceptível aos nossos cinco
sentidos e que é da ordem de um excedente da ação humana: o próprio
ato de falar. Tal constatação pode ser confirmada através da leitura de
diversos doutrinadores. Um exemplo pode ser visto no âmbito do Direito
Civil, quando se considera o requisito da vontade como um pressuposto
imprescindível para a celebração de um negócio jurídico. A vontade, neste
caso, se apresenta como discurso e como ato. Há aqui um “para além da
fala”; um meta discurso que desnuda o ato através da manifestação da
vontade. Citando um trecho de VENOSA (2003), percebe-se com mais
clareza o que se quis explicitar:

[...]De várias formas exterioriza-se a vontade. Mais comumente, a
vontade é expressa, quando vem materializada por palavras,
escritas ou orais. É também expressa a vontade manifestada por
mímica. Geralmente, nos contratos utilizamos a palavra. Há
situações de costume, no entanto, que admitem a vontade gestual,
como o sinal de um lanço que se faz num leilão, por exemplo,
lembrando ainda a situação dos surdos-mudos.4

�
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3 Segundo Fábio Ulhoa Coelho, falando sobre Kelsen, “o sentido da norma jurídica é
prescritivo” (COELHO, Fábio Ulhoa:2001), para-50).

4 Ainda citando Venosa: “[...]O dito popular quem cala consente, não é jurídico. A discussão
doutrinária e as conseqüências que podem advir em casos concretos impõem o exame do
silêncio na vontade contratual (...). Quem cala não nega nem confessa; não diz que não
nem que sim; não rejeita nem aceita (Qui tacet neque negat, neque utique fatetur). Não
sendo o silêncio qualificado, sua admissão indiscriminada fatalmente desaguaria no abuso
de direito. (...) É importante a atividade do juiz no exame da qualificação do silêncio.”
(VENOSA, 2003:512-514).
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Resumo: O artigo visa examinar teórica e preliminarmente uma das dimensões da
determinação do Direito pela linguagem, a saber, a interface entre norma e
linguagem. A pretensão é trabalhar com elementos distintos dos da hermenêutica
clássica, através do reconhecimento da literatura presente em alguns autores-
chave, buscando-se chamar a atenção sobre a fundamental importância de se
compreender a articulação entre filosofia da linguagem e filosofia do Direito.
A conclusão central deste trabalho entende que no uso da linguagem são
cometidos atos indicadores de excedentes, referenciados no conceito de ação
humana, traduzidos de forma objetiva no Direito por toda a tentativa de dizer,
determinar ou prever a conduta.
Sumário: 1. Considerações iniciais; 2. A linguagem normativa e a regulação do
gozo; 3. Fala, pensamento e realidade: paradoxos do ato de comunicar? 4. Direito
e indeterminação semântica; 5. Considerações finais.
Palavras-chave: Direito – Linguagem – Norma Jurídica – Indeterminação
Semântica
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O estudo da pragmática ou da chamada teoria da pragmática dos atos
da fala, realizado por John Austin, foi uma contribuição fundamental à
filosofia jurídica e sua articulação aos estudos lingüísticos, por ter apontado
a dimensão performativa (“to perform”) da fala, expressando-a como ação
real e demonstrando a intrínseca ligação entre filosofia da linguagem e
filosofia do Direito.

Não se pode compreender o Direito apenas do ponto de vista técnico.
Pensar o Direito é pensar antes de tudo naquilo que o estrutura e constitui:
a linguagem2. Afinal, seria insuficiente tomá-lo apenas como um conjunto

1 Aluna da graduação do Curso de Direito da Faculdade Farias Brito – Psicóloga pela
Universidade Federal do Ceará – Trabalho orientado pelo Prof. Dr. Marcelo Lima Guerra
no Programa de Pesquisa Jurídica da FFB

2 Nas palavras de Ivan Corrêa, a língua estaria bem estabelecida na gramática, com regras
fixas; e parafraseando Jacques Lacan, com a linguagem, faz-se dela o que quer. (CORRÊA
Ivan:1997).
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O trabalho infantil acaba por ser, literalmente, um fim em si mesmo,
haja vista as deficiências físicas e psíquicas carregadas por quem as
sofreu, pelo resto da vida; privando crianças de serem o que são,
terminando no hoje o amanhã.

Não há como evitar a exploração que ocorreu, mas há sim como
buscar erradicar o que ainda existe. Um dos passos fundamentais a serem
dados para tal é a conscientização social, pois a sociedade precisa
mobilizar-se exigindo das autoridades a responsabilidade que lhes cabem,
fazendo a sua parte através de ONG’s, e, mesmo, mudando de atitude,
onde, quando cada cidadão fizer a sua parte, por menor que seja, não
dando margem a qualquer tipo de exploração da mão-de-obra infantil,
diminuirá os índices alarmantes.

Não se pode mais admitir a inobservância de preceitos constitucionais,
de princípios basilares e gestores de todo o direito, negando a própria
dignidade do ser, sendo isto uma afronta e pondo em cheque a segurança
jurídica e toda a estrutura social.

Felizmente, a sociedade parece começar a reagir a tal desrespeito,
talvez, porque o problema já tenha chegado muito perto dela, não podendo
mais ignorá-lo, porém o importante é reverter este quadro, pois:

a crueldade do trabalho infantil é um pecado social grave em nosso
país. A dignidade de milhões de crianças brasileiras está sendo
roubada diante do desrespeito aos direitos humanos fundamentais
que não lhes são reconhecidos: por culpa do poder público,
quando não atua de forma prioritária e efetiva, por causa da família
e da sociedade, quando se omitem diante do problema ou quando
simplesmente o ignoram em decorrência da postura individualista
que caracteriza os regimes sociais e políticos do capitalismo
contemporâneo, sem pátria e sem conteúdo ético12.

12 MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Publicado no jornal Diário de Natal, no caderno
Opinião, de 21/10/2000.
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A sociedade mergulhada em uma hipocrisia sem fim, acaba por não
reagir diante de tal realidade, esquecendo-se de que é uma das mais
prejudicadas com isso. Não é preciso ir longe para observar os danos, a
começar pela própria estrutura social. Quando se deixa de contratar um
adulto, com todos os seus direitos trabalhistas, férias e 13° salário, por exemplo,
em uma determinada atividade para explorar a mão-de-obra infantil, afinal,
não se paga impostos por isso, a criança não reclama (ela precisa para
sobreviver), não é sindicalizada. Gerando assim mais desemprego.

Infelizmente, não é só no hoje que se sofrem as conseqüências, mas
principalmente no amanhã. Quando toda esta geração crescer efetivamente
e descobrir que está sem opção, sem cultura, sem educação, sem esperança,
onde lhe foi roubada brutalmente sua infância por conta do sistema,
completamente marginalizada. E aqui, das duas uma, ou irá permitir continuar
sendo explorada de forma desumana, ou trilhará por caminhos mais fáceis
da criminalidade. Frutos desta segunda opção já são colhidos atualmente
pela sociedade e se esta continuar a negar o que seus olhos vêem só
constatará o avanço descontrolado da criminalidade. E o pior, onde atacar
tais conseqüências será inútil, poderá no máximo amenizar a violência,
porém deixará muito a desejar para a solução. Portanto, vale ressaltar a
gritante necessidade de se trabalhar as causas geradoras do trabalho infantil,
a fim de eliminar este e conseqüentemente seus efeitos.

Entretanto, alguns setores da sociedade já têm despertado para essas
constatações, fato este que se pode observar nas palavras de Farah11:

A prática maciça do labor da criança tem obtido destaque na luta
pela defesa dos direitos humanos, liderada por ONGs, segmentos
governamentais e órgãos supra-estatais, por chocar a sociedade,
por um lado, pela transparência do problema que, como a fome e a
miséria e por todo o conjunto de informações já colhidas, mostra
o infante em condições precárias de vida, sofrendo constante
exploração por parte de quem domina sua força de trabalho e da
necessidade que a sobrevivência exige, que degenera sua condição
física, moral, mental e social e se vê ceifada a oportunidade de a
criança alcançar uma vida digna...

11 FARAH, Gustavo Pereira. Trabalho Infantil: da represália ao desconforto.
RDT n° 4 – 30/04/2001.
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psicológica e social)”9. Logo, uma vez excluída socialmente, pela sua
condição financeira, encadear-se-à uma série de fatores intrinsecamente
interligados e diretamente prejudiciais a aquele menor, senão vejamos: a
família, a sociedade e o Estado responsáveis por proporcionar a segurança
física e psíquica da criança acabam por negá-las completamente, assim,
se quem deveria efetivar a proteção e os cuidados, garantindo-lhes seus
direitos fatalmente os violentam, como poderiam as meras crianças frágeis
e indefesas exigi-los?

Portanto, uma criança criada em um ambiente familiar desestruturado,
sem carinho e atenção devidos, modeladores de caráter; onde lhe falta
até o alimento, às vezes por causa do próprio sistema, como falar de
moral, como convencê-la de sua dignidade? Conseqüentemente ela mesma
irá ter que buscar algo que era para lhe ser dado. Com isso a formação
emocional é terrivelmente afetada, pois em vez de estudar, brincar e
mesmo “aprontar”, a criança pega o machado, o martelo ou outra
ferramenta qualquer, e vai trabalhar, sem as mínimas condições de
segurança, na agricultura, em carvoarias e pedreiras, na indústria, às
vezes como domésticas ou mesmo na exploração sexual.

Outro aspecto que sofre duramente com esta vergonha é o físico das
crianças e aí, não só por estar em desenvolvimento como já vimos, mas
também pelos riscos aos quais geralmente são expostas. O que não faltam
são casos de mutilações, onde crianças perderam dedos, braços, pernas,
ou ainda, adquiriram doenças que as perseguiram para o resto da vida.

Assim, “os afazeres do trabalho não podem comprometer esses
fatores estruturantes, que lapidam a personalidade da pessoa. Tudo a
seu tempo. Cumpre evitar inversões como a poetizada por Lêdo Ivo:
“Manejo minha infância perdida como se fosse um chicote. Nunca estive
tão longe de mim sem me desejar tanto10!” Logo, toda criança sofre
danos irreversíveis quando desviada de suas vitais necessidades para
ser inserida no trabalho, qualquer que seja, comprometendo a sua saúde
física e mental com seqüelas à capacidade de aprendizado, de
desenvolvimento e de socialização.

9 MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Publicado no jornal Diário de Natal, no caderno
Opinião, de 21/10/2000.

10 TEXEIRA FILHO, João de Lima. Trabalho do Menor. Op. cit. p. 1003.
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Não há como omitir, no aspecto legislativo, a singular influência que
a ação internacional teve e tem sobre a regulamentação do trabalho do
menor, deixando nítida a necessidade da intervenção estatal neste assunto
e mais, dando um tratamento tutelar que lhe é devido. Dentre as várias
Convenções e Recomendações da Organização Internacional do Trabalho
(OIT) ratificadas pelo Brasil destacam-se para o tema abordado, a
Convenção 182 e a Recomendação 190 que tratam sobre a Proibição
das Piores Formas de Trabalho Infantil e a Ação Imediata para sua
Eliminação, cujo objetivo é eliminar as mais degradantes formas da
exploração da mão-de-obra infantil. Ainda, a Organização das Nações
Unidas (ONU) tem editado documentos essenciais para tal combate,
como a Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 1959, e a
Convenção sobre Direitos da Criança, 1989.

A CLT, como não poderia deixar de ser, também dispõe, em seus
artigos 402 a 4417, sobre a proteção do trabalho infantil, porém além de
reescrever o que está posto na Constituição, é direcionado a tratar do
trabalhador, ou na condição de aprendiz, ou a partir dos dezesseis anos.

Certamente, de legislação estamos bem guarnecidos, entretanto, o que
nos preocupa não é a mera existência de leis descrevendo o que pode ou não
ser feito, mas sim a possibilidade de sua efetividade no plano dos fatos.
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Atentar para o desenvolvimento psicofisiológico de uma criança,
necessariamente nos reporta “às grandes contribuições de Freud e Piaget,
cujos estudos demonstraram um desenvolvimento psicológico, baseado na
evolução de um aparato biológico (neurofisiológico), mas que se realiza na
interação do homem, no caso, da criança, com o outro e com o mundo.”8

Portanto, pode-se ver a forte influência do ambiente em que uma pessoa
se encontra sobre esta, fora toda a complexidade existente neste contexto.

Uma criança é um ser humano, porém, “com a peculiaridade de se
encontrar numa fase de desenvolvimento que enseja proteção especial em
todas as áreas de sua vivência (física, familiar, moral, educacional,

7 Vale ressaltar que parte destes artigos sofreu recentes alterações por força da Lei
n° 10.097, de 19 de dezembro de 2000.

8 LIMA, Consuelo Generoso Coelho de. Anais do Seminário da Região Sul, Proteção Integral
para Crianças e Adolescentes: fiscalização do trabalho, saúde e aprendizagem, Florianópolis,
18 e 19 de setembro de 2000. Florianópolis: DRT/SC, 2000. p. 18.
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do trabalho infantil ser menos oneroso e mais lucrativo é prejudicial àquela
criança por ela estar em desenvolvimento, ficar suscetível a acidentes, a
doenças, enfim, não estar apta a determinadas tarefas pesadas para as
quais freqüentemente é designada a fazer. De sorte que, quem pode explorar
o faz, ignorando as leis e todas as conseqüências inerentes a tal atitude.
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Com a promulgação da Carta Magna de 1988, houve uma ascensão
dos direitos sociais, onde o labor infantil se insere. Exemplificando isso
temos o inciso XXXIII4, do artigo 7º, tendo sido este alterado recentemente
pela Emenda Constitucional n° 20/98, que elevou a idade mínima de
trabalho para dezesseis anos, salvo como aprendiz a partir dos quatorze
anos, sendo assim vedado qualquer tipo de trabalho para crianças até
esta idade. Ainda na Constituição Federal/88 encontramos o artigo 227,
caput5 e § 3º, I6, que são expressos ao delegarem a responsabilidade à
família, sociedade e Estado de assegurarem os direitos das crianças e
adolescentes e, mais uma vez, a idade mínima para a admissão ao trabalho.
Além destes dispositivos, pode-se atentar ainda para os artigos 205 a
214 desta Carta que tratam sobre direito à educação, por exemplo.

Logo após estas conquistas, em 13 de julho de 1990, foi promulgada
a Lei nº 8.069, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), estatuto este, que regula praticamente todos os direitos e deveres
da criança e do adolescente, inclusive o assunto pertinente ao trabalho
do infante, disciplinando em seus artigos 60 a 69 o direito à
profissionalização e à proteção no trabalho destes.

4 CF/88, art. 7°, inc. XXXIII – “proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir de quatorze anos;”

5 CF/88, art. 227, caput – “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança
e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

6 CF/88, art. 227, § 3°, I – “idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho,
observado o disposto no art. 7°, XXXIII;”
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A primeira proteção realmente efetiva no Brasil ocorreu no governo
de Getúlio Vargas que foi o decreto de nº 24042, de 03.11.32, que
estabelecia as condições de trabalho dos menores na indústria. Além da
própria CLT (legislação principal e mais utilizada no universo das relações
de trabalho) de 1943 que dita e disciplina regras sobre o trabalho infantil
nos seus artigos 402 a 443.

A Constituição de 1934 proibiu o trabalho noturno dos menores de 16
anos e o trabalho aos menores de 14, proibia também a diferenciação de
salário em razão da idade. A Constituição do Estado Novo (1937), trouxe
as mesmas proibições da anterior.

Após a era de Getúlio Vargas, nada mais houve de relevante sobre a
disciplina do trabalho infantil, pois, tanto Juscelino, quanto os militares não
se preocuparam muito com o assunto. A não ser uma pequena mudança
na Constituição de 1967 que aceitava o trabalho de maiores de 12 anos,
mas proibia o trabalho noturno e insalubre a menores de 18 anos.
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Como se pode ver, a exploração da mão-de-obra infantil vem dos mais
longínquos tempos, onde diante de necessidades imediatas buscam-se
soluções, pondo em risco não só a vida de crianças, mas também o futuro
da própria nação. Deste modo, países que não proporcionam a seus
cidadãos condições mínimas de subsistência, como é o caso do Brasil,
acabam por dar margem a tal barbárie.

Assim, a sociedade vem “selecionando naturalmente” os capazes,
impondo circunstâncias desumanas aos excluídos, aqueles que nada possuem.
Este resultado não nos permite sequer disfarçar uma triste realidade, a
desigualdade social, fruto da enorme concentração de renda existente, sendo
um dos principais fatores para a exploração do trabalho infantil.

Deste modo, perante o capitalismo exacerbado, no qual não importa
o quanto posso explorar outrem e sim o quanto aquele pode me fazer
lucrar e a legítima necessidade de sobrevivência das pessoas que se
submetem, em troca de um prato de comida, às ordens e vontades que
lhes são postas, não há como conscientizar um explorador de que apesar
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A primeira lei que tratou sobre o labor infantil, (também o 1º código
da humanidade) foi o Código de Hamurabi, datado de 2000 anos antes
de Cristo. Logo após, ou na mesma época, o Egito nas dinastias XII a
XX, elaboraram escritos que falavam de menores, mas resguardavam
que o labor deles se submetia ao regime geral, desde que possuíssem
algum desenvolvimento físico.

Segundo Mário De La Cueva3, o ato inicial do direito do trabalho foi
a proteção dos menores, consolidada através do Moral and Health Act,
expedido por Robert Peel, em 1802, sendo considerada a primeira
disposição correspondente à idéia contemporânea do direito do trabalho.
Sendo denominada também de manifesto de Peel, que ainda não é
considerado uma lei oficializada.

Dos países do Velho Mundo, o primeiro a lançar leis de proteção à
infância, que fixaram a idade de admissão ao emprego e a jornada de
trabalho, e a proibição de serviço noturno em minas subterrâneas foi a
França, talvez porque a industrialização não trouxe tanta repercussão
quanto na Inglaterra.

Em 1819 a Inglaterra aprovou uma lei, que tornou ilegal o trabalho de
menores de nove anos na indústria algodoeira e em 1933 foi votada uma
lei que reduzia a jornada de trabalho para 9 (nove) horas, a menores de
13 anos.

Vinte anos mais tarde, a Alemanha também publica sua primeira lei
de proteção a menores. E por último a Itália em 1886 aprovou uma lei
que estabeleceu proibições a certos tipos de trabalho para o menor.

Em nível de Brasil, a primeira legislação que regulou sobre o trabalho
do menor foi o decreto nº 1313 de 1890, não passando de letra morta,
pois não foi cumprido nem aplicado pela burguesia. As nossas duas
primeiras constituições silenciaram sobre o trabalho do menor, e, somente
após a 1ª Guerra Mundial houve uma pequena alteração, na busca de
tornar mais efetivas as medidas de proteção às crianças.

3 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2000.
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Sua expansão ocorreu quando, na Idade Média, o homem começou
a desbravar os mares conhecendo assim novos mundos. Segundo teóricos
do direito do trabalho sua maior expansão se deu com as guerras, pois a
maioria dos homens adultos ia guerrear, fazendo com que mulheres e
crianças passassem a trabalhar na agricultura e na indústria para garantir
o seu sustento. Para os industriais esse fato se tornou vantajoso visto
que, para trabalhar, mulheres e menores aceitavam condições subumanas
e salários baixíssimos, aumentando assim a lucratividade devido ao baixo
custo da produção. Sendo aproveitado em larga escala, quer quanto a
natureza do trabalho como pela duração da jornada, que eram as mesmas
dos adultos, sendo aproveitados também em minas de subsolo.

De suma importância foi também à época corporativa, onde filhos de
trabalhadores livres pagavam ao mestre para aprender o ofício,
 sujeitando-se aos seus ensinamentos, desenvolvendo atividades produtivas
com caráter predominantemente didático.

O desenvolvimento tecnológico e o uso das máquinas permitiram
que crianças pudessem participar de trabalhos industriais, sendo uma
das principais portas pelas quais entraram no mercado de trabalho, em
condições paritárias de serviço com os adultos. Por suas capacidades de
produções serem inferiores, eram submetidos a abusos por parte dos
empregadores, tornando-se assim ao lado de mulheres, camponeses,
mutilados e todos aqueles que têm sua capacidade de trabalho reduzida,
as primeiras legiões de trabalhadores marginais.2

A globalização trouxe uma precariedade das relações de trabalho,
devido a uma busca incessante por aumento de lucro, refletindo
diretamente no labor infantil tendente a menores salários e a um trabalho
não regulamentado pela lei.

2 Parágrafo produzido baseado nas idéias de Mozart Victor Russomano, em sua obra entitulada,
Curso de Direito do Trabalho.
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No Brasil, as raízes do trabalho infantil estão depositadas na
colonização portuguesa e sua associação ao tráfico negreiro. Ocorreu a
escravização de alguns indígenas, mas a dificuldade em mantê-los cativos
e a defesa por parte dos jesuítas em transformá-los cristãos influenciaram
na importação de mão-de-obra escrava advinda da África. Esses escravos
africanos não gozavam de nenhuma proteção, até porque os jesuítas não
os consideravam criaturas de Deus. Os escravos menores, quando não
eram vendidos a outros senhores – assim que passassem a possuir
desenvolvimento físico que lhes permitissem trabalhar, eram transportados
para outros lugares, longe de seus pais – eram utilizados em atividades
domésticas, olarias, indústrias rudimentares e habitualmente trabalhavam
nas colheitas dos campos desde pequenos.

+�#�#�����
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Tanto na Antigüidade quanto na Idade Média existiram grandes lutas
e conquistas por territórios, nas quais não raro, os povos que tinham seus
territórios conquistados por guerras ou conquistas pacíficas, se tornavam
escravos dos conquistadores; tendo como conseqüência a escravização
dos adultos, o que faria com que fatalmente os seus filhos chegassem a
essa condição, sendo assim suas vidas desde a infância. Na Antigüidade
apenas dois povos se diferenciaram dos demais sob o aspecto do labor
infantil: os Egípcios e os Espartanos. Para os primeiros, todos os cidadãos
deveriam trabalhar, inclusive os menores que eram submetidos ao regime
geral, sem levar em consideração qualquer distinção em relação a
nascimento ou fortuna. Já os menores espartanos não realizavam
trabalhos braçais, apenas eram treinados para as guerras, sendo
propriedade do Estado espartano, que cuidava e ensinava-lhes técnicas
de guerras.

Pouca diferença havia sobre a escravidão por dívidas e a escravização
por conquistas de territórios para os povos antigos, exceto alguns casos
que dificilmente ocorriam de seus pais conseguirem saldar suas dívidas
pagando assim o credor, quando sob essa condição as crianças eram
libertadas.
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Não há como negar a evolução com a qual todos se beneficiam.
No entanto, ao mesmo tempo em que contemplamos grandes efeitos,
deparamo-nos com verdades tão cruéis, chocantes até, mas necessárias
para que não se ponha a perder tais êxitos, ou pior ainda, acabe por
extinguir o pouco de dignidade que nos resta, ceifando-nos a qualidade
de seres humanos.

O homem tem feito a sua história com grandes conquistas, porém às
custas de muitos inocentes. Assim, cabe a este mesmo homem reescrever
este capítulo, ou melhor, como não se pode voltar no tempo, pelo menos
amenizar suas seqüelas.
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O trabalho infantil tem seu início paralelamente ao do próprio trabalho,
desde que o ser humano passou a depender da agricultura de subsistência.

Tem suas raízes ligadas à escravidão, ou seja, desde os primórdios
da humanidade existe a exploração do homem pelo próprio homem e,
juntamente, do labor infantil, porque se existia escravidão por dívidas, e
quando se conquistavam novos povos, claro que não se pouparam às
crianças que, possuíam braços para trabalhar, assim como os adultos.
No caso da escravidão por dívidas, os credores utilizavam a mão-de-
obra dos filhos dos devedores para aumentar sua lucratividade, isso ocorria
com freqüência nas civilizações Grega e Romana. Na maioria das vezes,
os menores eram utilizados em serviços domésticos e artesanais.

As primeiras leis que trataram do labor infantil não conseguiram
impedir o trabalho noturno de crianças, pois previam muitas exceções, o
que culminou por abrir grandes oportunidades para prática de abusos.

Na época corporativa, contudo, os ensinamentos eram transmitidos
no âmbito familiar com caráter predominantemente didático, sujeitando
o menor aprendiz à proteção e aos ensinamentos do mestre e/ou do
companheiro, que se localizava em uma escala um pouco mais elevada
que a sua na corporação.
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Resumo: O presente estudo preocupa-se em analisar a evolução social e
legislativa da problemática do labor infantil, destacando aspectos históricos
que ensejaram o seu nascimento e sua difusão pelo mundo. Além disso, destaca
o impacto que tal evolução causou na sociedade, explanando a dura realidade
existente, onde a criança tem sua infância vergonhosamente roubada, sua
dignidade negada e sua precária força de trabalho explorada, fora da efetiva
proteção legal e sobretudo estatal. Tais fatos expõem crianças a situações na
maioria das vezes perigosas e prejudiciais ao desenvolvimento físico e intelectual,
traçando um futuro duvidoso e sem perspectiva, o que desencadeará fatalmente
um ciclo de marginalização, no qual, dever-se-à combater suas causas, pois
inútil será fazê-lo em seus efeitos.
Palavras-chave: Trabalho infantil – Difusão – Legislação – Responsabilidade –
Sociedade – Criança – Impacto.
Sumário: 1. Introdução – 2. Aspectos históricos do trabalho infantil: 2.1 Origem:
2.1.1 Contexto social; 2.2 Difusão; 2.3 Legislação pertinente à época –
3. Desenvolvimento e atualidade: 3.1 Contextualização do fato social; 3.2
Legislação atual; 3.3 Efeitos do trabalho precoce na criança; 3.4 Impacto na
sociedade – 4. Conclusão.
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A humanidade, no decorrer dos séculos, tem se desenvolvido
extraordinariamente. A vida em sociedade tem sido um constante desafio,
onde os direitos de uma pessoa acabam quando invadem uma esfera que
não lhes pertence, qual seja, a dos direitos de outrem, os deveres
coexistentes para com terceiros, visando a harmonia social, a organização
da estrutura global, a tecnologia em constante crescimento, sempre
aprimorando o existente e inovando o inimaginável. Sonhos não apenas
desejados e inatingíveis, mas uma busca concreta resultando na realização
do impossível.

1 Jamile Barbosa Guimarães de Vasconcelos, acadêmica do 9° semestre FFB, estagiária do
BEC - Banco do Estado do Ceará e Vanice Maria Carvalho Fontenele, acadêmica do 6°
semestre FFB, estagiária da CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento.
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A União tributa os livros por contribuições, como a COFINS, o que
sustentamos se configurar como uma aberração jurídica. Tudo sob
argumento de que estas possuem caráter solidário. Ora, todos os tributos
possuem caráter solidário.26

Esse ente federado, com o açodamento que lhe é peculiar, em matéria
tributária, vem instituindo contribuições sobre os livros, suprimindo a real
intenção do constituinte, que era a de incentivar os estudos, aumentar a
cultura, a educação e os conhecimentos insertos nestes produtos.

Nesse cenário, esse novo contexto gera vilipêndio ao princípio da
imunidade dos livros e, reflexamente, despreza o direito à educação, além
de eivar direitos fundamentais dos contribuintes, retirando, de forma sub-
reptícia, parcela de seus patrimônios.

A melhor interpretação a ser dada pelo preceito imunizante é de que
os livros são imunes aos tributos, mas não somente aos impostos.

Os sujeitos passivos da relação tributária podem ingressar com ações
perante o Poder Judiciário, como o Mandado de Segurança e a Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, com intuito de questionar
a incidência de tributos sobre os livros. Mesmo que se entenda que se
podem tributar esses produtos, urge o ajuizamento de Mandado de
Injunção, para assegurar a imposição de alíquota zero, garantida pela Lei
nº 10.925/04.

26 Luciano Amaro, em seu livro Direito Tributário defende que todos os tributos possuem
caráter solidário. Até as taxas o têm, sobretudo porque podem ser cobradas, inclusive, de
usuários apenas em potencial uso do serviço específico e divisível. Portanto, não prospera
o argumento evasivo de que as contribuições, por ter caráter solidário, ligado aos direitos
de 2ª e 3ª dimensões, devem ser cobradas de maneira exacerbada.
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constitucional garantido aos sujeitos passivos da relação tributária.
Aduziriam, certamente, que a norma infraconstitucional não ofertaria
direitos inerentes à Carta Federal.

O que se percebe é um direito eminentemente constitucional que
está sendo vilipendiado pela omissão na elaboração do ato conjunto exigido
pelo presente produto legislativo.

Conforme já salientamos, inclusive com esteio na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, que o Estatuto do Contribuinte é direito
fundamental, sobtretudo porque atinge diretamente o direito de
propriedade, inscrito no art.5º, XXII, do Maior Diploma.

Ora, uma pessoa normal não seria capaz de sustentar que a tributação
dos livros em alíquota zero, garantida por lei, mas se ficasse ao alvedrio
das autoridades competentes para o ato administrativo, afetaria o direito
de propriedade dos que se encontram no pólo passivo da relação tributária.

A omissão em legiferar o assunto viola flagrantemente o direito de
propriedade dos contribuintes. Este é um direito fundamental. Se ele é
maculado por omissão das autoridades, cabe Mandado de Injunção.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a teoria do
remédio, com a adoção da posição não concretista (apenas ocorre a
comunicação à(s) autoridade(s) omissa(s), no entanto nada de concreto
é concedido ao detentor do direito), perdeu sua eficácia, servindo tão-
somente para o estudo dos que apreciam o Direito Constitucional, bem
como para realizar reprovações nas avaliações de certames públicos.

<���;��4=*>6*-

Há alguns fatos em que não se podem instituir impostos. Ocorre que
a União afirma que, como o Texto Constitucional se refere a eles, o que
se extrai da norma é que se pode tributar tais hipóteses por outras espécies
tributárias. Exemplo clássico é a imunidade dos livros, de que não se
podem instituir impostos sobre esses objetos, entretanto sofrem incidência
da COFINS. Nota-se que a intenção do constituinte não foi vedar a
instituição de impostos sobre eles, mas sim, de não tributá-los, uma vez
que são inerentes à educação e à cultura do povo brasileiro.
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Nela, o pólo passivo da relação jurídico-tributária poderá questionar se a
incidência é ou não devida e se possuem ou não obrigação de pagar o tributo.
Note-se que isso não é mera consulta ao Poder Judiciário, como os mais
reacionários poderiam pensar. Trata-se de não resignação com a tributação
indevida e, conseqüentemente, a retirada de numerário dos contribuintes, de
maneira sub-reptícia, o que se configura uma afronta ao direito de propriedade,
bem como um desserviço, no concernente à educação e à cultura, por força
do objetivo da norma constitucional imunizante.

Ela pode vir cumulada com o depósito judicial. Este suspende a
exigibilidade do crédito tributário, a Fazenda não poderá ingressar com
processo de execução ou proceder à autuação sobre aqueles tributos
que serão questionados.

Poder-se-á, posteriormente, requestar ao Poder Judiciário a repetição
do indébito tributário, caso este entenda que as exações são
inconstitucionais e o raciocínio aqui defendido é o mais adequado e
compatível com o Texto Constitucional e sua melhor hermenêutica.

?�)�@!�/!/;�/6�(�,=�AB;-

Também caberá o Mandado de Injunção, a fim de compelir a criação
do ato conjunto que impõe alíquota zero à COFINS sobre a receita
decorrente da venda dos livros.

Este remédio constitucional está previsto no art. 5º, LXXI, da
Constituição Federal, no qual se estatui a concessão mandado de injunção
sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício
dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à
nacionalidade, à soberania e à cidadania.

Mesmo que se admita a possibilidade da instituição de contribuições
sobre os livros (o que se argumenta apenas pelo apego às deliberações
acadêmicas), a falta do ato conjunto, que garante a exação com base em
alíquota zero, coaduna-se com a garantia conferida pelo art.5º, LXXI,
tornando-se cabível o Mandado de Injunção para a regulamentação
concedida pela Lei nº 10.925/04.

Os menos abalizados poderiam tergiversar pelo não cabimento da
ação constitucional em vertência, sustentando que a lei não alude a direito
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O interesse não é público, mas governista. O que importa, para a União,
é granjear numerário, mesmo que tenha que violar preceitos constitucionais,
ou direitos e garantias fundamentais. A propósito, a (I)legalidade tributária,
para eles, resume-se à interpretação das Instruções Normativas e Decretos,
já que quem entende de Direito Tributário são as autoridades fazendárias,
e não o constituinte; o que rechaçamos com veemência.

Poderiam as empresas ajuizar tal ação, objetivando de questionar a
incidência de contribuição sobre produtos imunes, embora não seja a
mais adequada, porquanto os posicionamentos reacionários da
jurisprudência e as decisões políticas dos tribunais superiores, sobretudo
do Supremo Tribunal Federal, vêm sublevando em suas decisões,
afastando-se do mérito das ações e asseverando que esses Mandados
de Segurança se impõem a refutar lei em tese, o que afastaria o
cabimento, por força da via estreita do writ.

Temos que admitir a ausência de certeza do direito invocado. É que, a
despeito de o pensarmos assim, a doutrina e a jurisprudência não o vem
entendendo. Portanto, melhor não se utilizar da via estreita do Mandado de
segurança para questionar a cobrança da COFINS sobre os livros; o que
não impede o ajuizamento de outras ações, conforme abordaremos.

É mister salientar que entendemos ser cabível o Mandado de Segurança,
mormente se os sujeitos passivos da relação tributária fizerem uma consulta
administrativa em prelúdio. Como certamente a Fazenda negará, caberá o
MS contra o ato da autoridade competente. Embora, repita-se, é bastante
provável sua improcedência, por conta das decisões políticas que temos
acompanhado, sobretudo do Supremo, o guardião da Constituição.

?�+� !AB;�;�/(�C�(!�/6�4!�!DE�(!�/6� (�6F(*DG��(!
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Essa ação é a mais adequada a se manejar perante o Poder Judiciário
porque possui dilação probatória e maiores possibilidades de
questionamentos que poderão ofertar resultados pretendidos pelos
contribuintes vendedores de livros, que certamente se sentem lesados pela
exação através de COFINS nas receitas decorrentes de seus produtos.
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Tal conceito estava estatuído pela LC 70/91, em seu art.2º, que
prescrevia ser faturamento a receita bruta de vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza. Teríamos,
ainda, mais um confronto entre lei ordinária e complementar.

Em nosso sentir, essa lei ordinária é formalmente inconstitucional,
por desatender mandamentos dispostos na Carta da República,
especificamente porque o regramento de normas gerais sobre Direito
Tributário reservado à lei complementar é garantia de segurança aos
contribuintes, a qual o legislador ordinário, para atender a interesses
escusos do Fisco, vem vilipendiando com bastante contumácia, o que
não se poderia admitir em um Estado Democrático de Direito.

Essas são apenas algumas das incoerências da COFINS com o
ordenamento jurídico em voga.

?����6I6*��;�*(/6�!A>6*�*;��6�!*�@6/(/!*�,=/(�(!(*
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Há alguns meios judiciais de os contribuintes que se sentirem lesados
por força dessa voraz atividade do Fisco Federal. Para isso, a Carta
Política nos trouxe algumas garantias que possuem finalidade de coibir
condutas ilegais e abusivas como as que temos presenciado, praticadas
pela União Federal.

?�#�@!�/!/;�/6�*6J=�!�A!-

As pessoas jurídicas vendedoras e produtoras de livros poderiam
impetrar Mandado de Segurança para questionar a cobrança da COFINS
sobre as receitas decorrentes desses produtos.

O Mandado de Segurança é o remédio constitucional que surgiu no
Direito Brasileiro e serve para prevenir ou reprimir atos ilegais e/ou
abusivos perpetrados pelas pessoas jurídicas de Direito Público ou as
que exercerem atividades públicas.

As ilegalidades são inúmeras. Aliás, em matéria tributária, parece
que o princípio constitucional é o da Ilegalidade Tributária, porquanto
nem o Fisco, nem o Governo, nem o Poder Judiciário respeitam os direitos
ofertados aos contribuintes, tudo em virtude do feroz interesse de
arrecadação e sempre com os raciocínios desprovidos de sustentação
jurídica: “Supremacia do interesse público sobre o privado”.

���
	��!�"�



��������	
�����

�



Nesse passo, se a matéria foi reservada para se detalhar por lei
complementar, jamais lei ordinária poderá modificar, pelo menos enquanto
vigorar a redação do art.146, III, da Constituição.

Repise-se que aqui não se defende hierarquia de normas em nosso
ordenamento. Apenas defendemos que há algumas matérias salvaguardadas
ao regramento por leis complementares, por conta de expresso mandamento
constitucional. Aliás, defende-se, em nossas obras, que uma lei complementar
pode ser modificada por uma ordinária, desde que a matéria não tenha sido
reservada pelo Poder Constituinte, já que uma LC pode tratar de matérias
que somente a ela cabem, como também, no mesmo texto, cuidarem de
outros assuntos, que poderiam ter sido disciplinados na ordinárias, ou mesmo
em decretos. Quando isto ocorrer, esta última parte poderá ser modificada
por legislação que possa regrar o tema.

Portanto, se o regramento de normas gerais sobre matéria tributária
ficou a cargo das LC‘s, não poderia o legislador ordinário tê-las disciplinado,
já que a Constituição não admite essas incoerências legislativas.

Não satisfeito, o legislador ordinário ainda modificou conceitos
inerentes ao Direito Privado, o que também se encontra defeso pelo
Código Tributário Nacional, em seu art.110. É que a lei ora guerreada
ampliou indevidamente o conceito de faturamento.

É o que observa o Prof. José Artur Lima Gonçalves24, aduzindo que
“faturamento é mero ingresso; é a soma dos valores das faturas; é a
grandeza do conjunto de faturas emitidas”.

Marcelo Guerra Martins afirma que:

No Direito Privado, o faturamento corresponde ao produto da
venda de mercadorias e serviços em geral. Assim, por exemplo, as
receitas provenientes de operações financeiras, aluguéis, doações,
indenizações e outras estranhas ao conceito em foco não podem
compor o conceito de faturamento.25

24 GONÇALVES, José Artur Lima. Imposto sobre a renda – pressupostos constitucionais.
São Paulo: Malheiros, 1.999. p.177.

25 MARTINS. Marcelo Guerra. Impostos e contribuições federais. Rio de Janeiro: Renovar,
2.004. p.423.
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Nota-se que a incidência de COFINS sobre o faturamento de livros
é inconstitucional.

O primeiro ponto que destoa da Constituição Federal, pelo menos da
melhor interpretação do art.150, VI, “a”, uma vez que não se poderia
tributar produtos imunes. O termo “impostos” seria impróprio. Deve-se
interpretar como sendo “tributos”. É este o objetivo da norma
constitucional, por toda a nossa argumentação, mormente pela proteção
e pelo incentivo à educação e à cultura do nosso povo.

Ainda há mais afrontas ao Texto Constitucional. Como diria o Prof.
Valmir Pontes Filho, essa legislação “é um catálogo de inconstitucionalidades.22

Uma das incompatibilidades entre a norma que ora analisamos e a
CF/88 é a forma. Tem-se uma inconstitucionalidade formal.

A COFINS foi criada pela Lei Complementar nº 70 de 30 de dezembro
de 1991, substituindo a antiga contribuição para o FINSOCIAL.
Posteriormente passaram a disciplinar a matéria as leis ordinárias 9718,
de 27 de novembro de 1998, art.18 da 10.684 de 30 de maio de 2.003 e
mais recentemente a 10.833/03, sem aludir à 10.925 de 2004.23

É cediço que as normas gerais sobre Direito Tributário devem ser
preconizadas por leis complementares, por força do mandamento
incrustado no art.146, III, da Magna Carta. Infere-se que o assunto foi
reservado às leis complementares e, por conseguinte, somente por elas
deveria se disciplinar a matéria.

O interesse incomensurável de a Fazenda Nacional arrecadar não permite
observância à Constituição. O governo Federal não procura observar os
princípios tributários e aprova leis (excrescências jurídicas) totalmente em
desacordo com o Texto Maior, algumas vezes obtendo a chancela do Supremo
Tribunal Federal, o que este autor repudia demasiadamente.

22 O Prof. Valmir Pontes Filho utiliza-se dessa frase em algumas de suas palestras, decorrente
de sua proverbial argúcia, referindo-se à Constituição Estadual do Ceará, face aos vários
dispositivos existentes que se encontram em despautério com a Carta Federal, no entender
do citado mestre.

23 Este é um dos grandes problemas de se estudar Direito Tributário. Veja-se que a legislação
é modificada com freqüência, isso sem se falar de várias portarias, resoluções e instruções
normativas editadas pelas autoridades fazendárias.
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A incidência de contribuições sobre os livros vilipendia a imunidade
assegurada pela Constituição Federal vigente, uma vez que o constituinte
pretendeu realmente foi a propagação da cultura, do conhecimento e da
educação em nosso país, a fim de que se pudessem tornar mais acessíveis
esses produtos, já que eles nos proporcionam a garantia de uma sociedade
mais informada e culta, em decorrência dos ensinamentos que
encontramos nos compêndios.

Mesmo assim, o Governo Federal vem instituindo essas espécies
tributárias sobre os livros.

A Lei Ordinária federal nº 10.833 de 29 de dezembro de 2.003 instituiu
a não-cumulatividade da COFINS. Em seu art.1º, a predita norma
estabelece que a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
– COFINS, com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil, determinando que, em regra, a alíquota aplicada a esse regime
será de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento).

Com a Lei nº 10.925/2004, a alíquota da COFINS incidente sobre os
livros, em tese, ficou reduzida a zero. A norma ora aludida modificou a
redação do art.2º, §4º da Lei nº 10.833/2003, preconizando que “fica
reduzida a 0 (zero) a alíquota da COFINS incidente sobre a receita de
venda de livros técnicos e científicos, na forma estabelecida em ato
conjunto do Ministério da Educação e da Secretaria da Receita Federal”.

Apesar disso, a redução a zero ocorreu em tese, porquanto, como se
infere do dispositivo, a regra se refere ao ato conjunto do Ministério da
Educação e da SRF. Logo, pelas visões fazendárias, reacionárias e
arrecadatórias, carece de regulamentação, castrando a plena
aplicabilidade do preceito sob crivo, o que decorre a obrigatoriedade de
os contribuintes continuarem pagando tais espécies tributárias.

Aliás, o Presidente da República, nos jornais pátrios, afirmou que
desonerará a carga tributária dos livros nos próximos três anos, ou seja,
minorará comedidamente a alíquota sobre esses produtos, praticando
uma conduta populista, embora mantendo o interesse exacerbado na
arrecadação tributária, peculiar do Governo Federal.
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Com o vasto acervo de dispositivos constitucionais acerca da cultura
e da educação, afirmamos que o disposto no art.150, VI, “a”, da
Constituição Federal não foi incluso sem propósito.

A melhor interpretação do texto não é a vedação da incidência de
impostos, mas sim, de tributos, uma vez que o objetivo era desonerar a
cadeia produtiva e minorar o preço, a fim de que se facilitasse a aquisição
desses produtos, para se conseguir maiores conhecimentos técnicos,
culturais e científicos.

Essa conclusão se impõe por força da finalidade da norma sob
enfoque. Destarte, a nova conjuntura tributária nos leva à ilação de que
o art.150, VI, “a” está sendo violado em face da sua interpretação
restritiva.

A atual conjuntura de que se trata é a de extinção, redução ou
imposição à alíquota zero nos impostos e a instituição de contribuições,
bem como a tributação dos produtos imunes por meio destas.21

Por meio deste entendimento, alguns afirmam que o termo “impostos”,
inserto no art.150, VI, “a”, da Magna Carta, excluiria da imunidade
perante as contribuições; o que ousamos discordar.

A União vem se utilizando das exações mediante contribuições sobre
os produtos imunes a impostos, mormente porque não divide as receitas
oriundas dessas incidências com os demais entes federados. Essa política
torna mais cômoda a tributação pelos tributos afetados.

O preceito deve ser interpretado como tributos (ao invés de impostos),
com intuito de que diminua a carga tributária sobre esses produtos, bem
como não se desvirtue um princípio constitucional ofertado pela Assembléia
Nacional Constituinte de 1988.

Inclusive, recentemente o Presidente da República afirmou que
desonerará a carga tributária incidente sobre os livros de todos os gêneros
nos próximos três anos. É que a legislação que os tributou o fez por
alíquota zero, posto que não tenha sido regulamentada. Pensamos ser o
primeiro aceno da posição sub-reptícia da tributação sobre esses produtos.

21 O tema ora em relevo será abordado de modo percuciente, em nossa obra específica sobre
o assunto.
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Nota-se que a imunidade concedida aos livros não se concedeu à
toa. Primeiro porque se trata de norma princípio e versa sobre direito
fundamental. Segundo por conta da decorrência lógica de que ela se
prestou para favorecer a cultura e a educação do povo brasileiro.

A Constituição da República Federativa do Brasil garantiu a educação
e a cultura aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, bem como
aos que por aqui passassem apenas temporariamente.
Logo no art.6º do Diploma Maior vemos que a educação se encontra no
rol dos direitos sociais, que são fundamentais.

O art. 205 da Carta Magna prescreve que a educação é direito de
todos e dever do Estado e o preceito incrustado no art. 215, do mesmo
texto dispõe que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a
valorização e a difusão das manifestações culturais.

Ora, parece assaz límpido que o constituinte de 1988 pretendeu ofertar
tais direitos aos que possam usufruir os direitos fundamentais e, para
tanto, ainda na Constituição Federal, inseriu outros dispositivos para
viabilizar esse objetivo.20

Visando isto foi que no Estatuto do Contribuinte estabeleceu-se
que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado a
sua impressão (art.150, VI, “a”).

20 Para confirmar a assertiva acima, basta citarmos o art. 227, o qual estabelece que “é dever
da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além
de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão”. O art. 213, I prescreve que “os recursos públicos serão destinados
às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou
filantrópicas, definidas em lei, que comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus
excedentes financeiros em educação”. O art.23, V, estatui que “é competência comum da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proporcionar os meios de acesso
à cultura, à educação e à ciência”. O art.216, §3º, preconiza que a lei estabelecerá incentivos
para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais.
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Pensar o contrário é coonestar com uma contradição em seus próprios
termos, que é a tributação pela COFINS, por exemplo, em alíquotas
similares às do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Alguns
Serviços (ICMS). Admitir-se-ia que não poderia incidir ICMS, que, em
regra, possui alíquota interna em torno de 17% (dezessete por cento) em
vários Estados-Membros. Todavia, poderia se tributar por contribuições
que incidiria o mesmo percentual, pouco a mais ou a menos, desde que
não configurasse o confisco tributário.

Contanto que a carga tributária não se caracterizasse como
confiscatória (outro princípio tributário) seria livre a tributação sobre os
livros. O pior é que, como nas contribuições não se dividem as receitas
com os outros entes federados, não seria repassada a verba adquirida
pela União àqueles integrantes da Federação, nomeadamente pelo caráter
vinculado dessas espécies tributárias.

Ousamos contrariar os fazendários mais arraigados à interpretação
literal do dispositivo, bem como aos doutrinadores que compartilham com
o mesmo entendimento. Admoestamos que se deve entender o termo
“impostos” como “tributos”, a fim de dar maior concretude a esse princípio
constitucional-tributário, sobretudo pelo fomento à educação e à cultura,
que decorre da desoneração de tais produtos.

Carece de fundamentação o argumento “lugar comum” peculiar a
alguns de que os constituintes responsáveis pela confecção do Sistema
Tributário que seria inserido no Texto Constitucional eram conhecedores
dos termos deste ramo do Direito e que não se equivocariam se
almejassem colocar o termo “tributo”.

Este pensamento merece reprimenda, pois se restringe aos que não
conhecem o Direito Tributário. A prova maior é que, em diversos
dispositivos da Carta Política os termos foram empregados de forma
equivocada. Por exemplo, em várias partes deste diploma há o termo
“isenção”, pelo qual se deve entender imunidade. É que isenção se
concede por lei, enquanto que as limitações ao poder de tributar insertas
na Constituição se configuram como imunidades. Portanto, vemos que
há várias atecnias no texto, o que, de plano, afasta este simplório
argumento, carecedor de maiores elucubrações.
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O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
nº 177.657-9, em 25/03/1.997, ratificou nossas idéias, inclusive estendendo
a imunidade à publicidade veiculada nos jornais. O posicionamento vem
sendo mantido pelo guardião da Constituição.19

O art.150, VI, “a” da Constituição da República estabelece que é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir
impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua
impressão (art.150, VI, “a”).

O disposto no art.150, VI, “a”, da Carta Federal não é uma regra,
mas sim, um princípio, o que impõe a interpretação extensiva,
principalmente pelos diversos posicionamentos do STF. Não se pode
admitir que a União Federal, ente tributante competente para instituir
contribuições, utilizar-se de raciocínio desprovido da racionalidade, com
viso de realizar exações por tributos afetados sobre os livros.

Devemos interpretar o preceito imunizante dos livros como sendo
estendido a todas as espécies tributárias, tais como impostos, taxas e
contribuições, sobretudo por conta do seu objetivo, que é a valorização
da educação e da cultura. Não se deve restringir o entendimento de que,
como o Texto Maior não instituiu o termo “contribuições”, cingir-se-á
apenas aos impostos.

19 Apenas para exemplificar citamos o RE 101441/RS: Ementa – imunidade tributária (art.
19, iii, ‘d’, da C.F.). I.S.S. – listas telefônicas. a edição de listas telefônicas (catálogos ou
guias) e imune ao I.S.S., (ART. 19, III, ‘D’, DA C.F.), mesmo que nelas haja publicidade
paga. se a norma constitucional visou facilitar a confecção, edição e distribuição do livro,
do jornal e dos ‘periódicos’, imunizando-se ao tributo, assim como o próprio papel
destinado à sua impressão, é de se entender que não estão excluídos da imunidade os
‘periódicos’ que cuidam apenas e tão-somente de informações genéricas ou específicas,
sem caráter noticioso, discursivo, literário, poético ou filosófico, mas de ‘inegável utilidade
pública’, como e o caso das listas telefônicas. recurso extraordinário conhecido, por
unanimidade de votos, pela letra ‘d’ do permissivo constitucional, e provido, por maioria,
para deferimento do mandado de seguranca. (RE 101441 / RS – Rio Grande do Sul,
Recurso Extraordinário, Relator(a): Min. Sydney Sanches, Julgamento: 04/11/1987

    Órgão Julgador:  Tribunal Pleno, Publicação: DJ Data-19-08-88 PP-20262 EMENT
VOL-01511-03 PP-00466 RTJ VOL-00126-01 PP-00216).
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Tentando realizar uma melhor hermenêutica do Texto Constitucional,
buscaremos asseverar que há uma melhor interpretação da imunidade
relacionada aos livros, traçando um paralelo com outros direitos
fundamentais, com fito de esclarecermos que essas exações da Fazenda
Federal são inconstitucionais.

É que parece de luzente limpidez que o sentido do Texto Constitucional
(art.150, VI, “a”) é de não restringir o preceito aos impostos. Pensamos
ser interpretação restritiva demais a de que a imunidade ofertada pela
Constituição cinge-se ao âmbito dos impostos, podendo-se tributar por
meio de contribuições.

Pela ótica das mentes que formam a Fazenda Nacional, não se pode
instituir Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
sobre os livros. Entretanto, é lícito instituir contribuições sobre tais
produtos.

Ora, o Supremo Tribunal Federal, por várias vezes já asseverou que
os princípios constitucionais tributários são direitos fundamentais porque
a eles estão ligados. Os direitos fundamentais estão prescritos em normas
princípios, o que nos força a interpretá-los extensivamente.

Mister enfrentarmos a questão muito importante para este trabalho:
o sentido do texto analisado é a retirada de incidência de impostos sobre
os livros ou é a valorização da cultura e da educação (com a imunidade
a quaisquer tributos como forma de fomentar o aprendizado e a produção
científica, o que conseqüentemente ensejará o aumento da educação e
da cultura do povo brasileiro [o autor está partindo da premissa de que
nenhuma pessoa dotada de suas faculdades mentais discordará de que a
educação e a cultura são direitos fundamentais {mormente em virtude
do preceito incrustado nos arts. 205 e 215 c/c art.6º c/c art.5º, §2º, da
CF/88}])?
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Tais normas estatuem limitações que dispõem sobre um dos direitos
fundamentais albergados pela pessoa humana, que é a propriedade.
A incidência de tributos afeta diretamente o poderio econômico dos que
praticam os atos-fatos que geram a obrigação perante o Fisco.

Ademais, consoante prelecionam os melhores estudiosos do Direito
Tributário, os preceitos imunizantes são princípios. Eles formam o
denominado Estatuto do Contribuinte, significando dizer que devem
ser interpretados ampliativamente em favor dos hipossuficientes na relação
jurídico-tributária.

É de bom alvitre esclarecer que nem todas as limitações ao poder
impositivo são princípios. São apenas alcunhados com esta palavra, mas
não o são efetivamente. Consideramos com bastante segurança que o
preceito que impõe imunidade aos livros é um princípio, embora haja
diversas manifestações doutrinárias em sentido contrário.

Citando Ênio Moraes da Silva, Leandro Paulsen sustenta que “a
Constituição Americana não possui cláusulas específicas atinentes a
limitações ao poder de tributar, mas permite que de seus artigos sejam
extraídas conseqüências nesta seara”.17

O autor destas linhas já se manifestou a respeito da interpretação a ser
realizada, no concernente aos princípios18. O raciocínio aqui se mantém:

Esses princípios (ou normas princípios) servem de fundamento
para ofertar maior concreção e amplitude aos direitos fundamentais,
ao revés do que se pensava (que eles traziam insegurança jurídica).
Na realidade, esses mandados de otimização é que conferem
segurança aos particulares e com a evolução dos princípios gerais
do Direito até os princípios constitucionais é que já se pode aludir
à eficácia dos direitos em comento em face de terceiros.

Nesse passo, forçoso concluir que a norma que preconiza a imunidade
tributária incidente sobre os livros é um princípio constitucional e, de
conseguinte, deve ser interpretada extensivamente.

17 PAULSEM, Leandro. Direito tributário, 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2.004.
p.181.

18 COÊLHO, Ivson. Constitucionalização do direito privado. Publicado no sítio eletrônico
http://www.pge.ce.gov.br/teste1_arquivos/Constitucionaliza%E7%E3o%20do%20
Direito%20Privado.doc.
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Lógico que isso não se aplica às normas que o ínclito Hans Kelsen
denominou de derrogantes, ou seja, que suprimiu parcialmente a validade
da outra. Por exemplo: no nosso ordenamento há a norma que proíbe um
indivíduo ceifar a vida de outro. É uma norma. Todavia, a norma derrogante
é a que permite em caso de legítima defesa, estado de necessidade ou
estrito cumprimento de dever legal. Isso não configura conflito entre as
normas. O conflito apareceria se a norma autorizasse e proibisse a mesma
conduta.16

Já com os princípios isso não ocorre. Se em algum caso concreto
houver colisão, haverá uma apreciação de qual deles possui maior valor
naquela refrega. No entanto, em outra situação, o mesmo princípio pode
se sobrepor ao outro diante do balanceamento. Essas possíveis e
freqüentes tensões não suprimem a densidade axiológica do princípio a
que fora concedido menor valor na lide em desate.

Daí a necessidade de perquirir se as imunidades são ou não normas
princípios e se se trata ou não de direitos fundamentais do contribuinte.

O dispositivo imunizante concerne a direitos fundamentais, conforme
sustentam as melhores doutrina e jurisprudência pátrias, mormente os
diversos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal.

16 Uma norma que preconizasse que todo servidor público teria que trabalhar gratuitamente
não poderia ser compatível com a lei dos servidores públicos civis da União, que veda o
trabalho gratuito neste âmbito. Assim, a aplicação de uma excluiria a da outra e enquanto
uma possuísse vigência e eficácia a outra não poderia ser aplicada.(Por não se tratar do
objeto do presente ensaio não aludiremos à questão da possível hierarquia de normas no
Direito pátrio, mas que fique salientado que combatemos o ponto de vista da maioria dos
doutrinadores abalizados, que afirmam haver tal distinção entre as normas. Pensamos
haver apenas uma divisão de matérias de acordo com o meio legislativo a ser usado [é que
a maioria assevera que uma lei complementar revoga uma lei ordinária, se posterior. E se
anterior, mesmo que a lei ordinária for incompatível não pode revogá-la]. Não observamos
por esse prisma, visto que se o constituinte não reservou determinada matéria para lei
complementar, o legislador é que não pode usurpar tal função e começar a atribuir
tratamento diferenciado às matérias ao seu alvedrio, porquanto ele estaria se sobrepondo
ao constituinte; o que nem de longe se cogita. Exemplificando, para melhor dilucidar a
questão: em relação às limitações ao poder de tributar, a Constituição Federal vigente
estatui que se deve tratar o assunto através de lei complementar, com suporte no art. 146,
II. Todavia o mesmo diploma prescreve que o imposto de transmissão causa mortis e
doação de quaisquer bens ou direitos terá sua alíquota máxima fixada pelo Senado Federal
[é cediço que tal regulamentação de alíquota é estabelecida por resolução]. Desse modo,
caso haja uma lei complementar disciplinando as alíquotas, uma simples resolução pode
alterá-la (pode até ser estranho, mas se o Senado decidir que a alíquota máxima é de um
por cento e a lei tiver fixado em três por cento, valerá a que for estabelecida pelo Senado).
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Em contrapartida, surge a fase positivista, assegurando que os trouxe
(os princípios) incrustados nos códigos como fontes normativas
subsidiárias. São tratados como normas gerais, ainda havendo uma certa
resistência à sua supremacia em relação às regras, porquanto entendiam
sê-los derivados das leis.

Havia um reconhecimento que eles eram informativos e serviam de
fundamento ao Direito, mas sempre derivando do ordenamento posto,
uma vez que este sempre seria coerente.

O atual momento dos princípios, alcunhado de Pós-Positivismo15,
autorizou que os tratasse como Direito. Nota-se a necessidade de jungir
valores, leis e Direito, com o fim de que possam se solucionar todos os
problemas sujeitos à apreciação do Poder Judiciário.

Em realidade, reconhece-se que eles estão acima das normas regras,
porquanto estas devem sempre estar balizadas por aqueles e serem
interpretadas em sua conformidade, visto que são mandados de
otimização. Além de servirem de parâmetro ao legislador, para a confecção
de regras, conferem-nas legitimidade, quando da interpretação em que
eles figurarem como propugnáculo.

Daí entrar a questão de validade de regras, mas não dos princípios.
Aquelas valem; elas se opõem em abstrato, caso versem sobre casos
incompatíveis. Quando uma incidir, a outra não vale e, por enquanto que a
aplicada viger e possuir eficácia, não poderá incidir naquela matéria.

15 Com espeque na fecunda doutrina do insigne Prof. Paulo Bonavides, “a teoria dos princípios
chega à presente fase do pós-positivismo com os seguintes resultados já consolidados: a
passagem dos princípios da especulação metafísica e abstrata para o campo concreto e
positivo do Direito, com baixíssimo teor de densidade normativa; a transição crucial da
ordem jusprivatista (sua antiga inserção nos Códigos) para a órbita juspublicista (seu
ingresso nas Constituições); a suspensão da distinção clássica entre princípios e normas;
o deslocamento dos princípios da esfera da jusfilosofia para o domínio da Ciência Jurídica;
a proclamação de sua normatividade; a perda de seu caráter de normas programáticas; o
reconhecimento definitivo de sua positividade e concretude por obra sobretudo das
Constituições; a distinção entre regras e princípios, como espécies diversificadas do
gênero norma, e, finalmente, por expressão máxima de todo esse desdobramento
doutrinário, o mais significativo de seus efeitos: a total hegemonia e preeminência dos
princípios.” E arremata o grande jurista cearense: ´Fazem eles (os princípios) a congruência,
o equilíbrio e a essencialidade de um sistema jurídico legítimo. Postos no ápice da pirâmide
normativa, elevam-se portanto, ao grau de norma das normas, de fonte das fontes. São
qualitativamente a viga-mestra do sistema, o esteio da legitimidade constitucional, o
penhor da constitucionalidade das regras de uma Constituição.”(Ob.cit.p.265).
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Preambularmente, cumpre-nos realizar algumas elucidações sobre a
distinção entre normas, regras e princípios, sobretudo no que tange aos
dois últimos. É que havia um entrevero engendrado pelos juristas em
relação aos critérios estabelecidos para diferenciá-los.

Norma jurídica é um sentido geralmente atribuído a um enunciado; a
algo derivado de produção legislativa, que se materializa em códigos,
leis, constituições. São as prescrições dali extraídas, objetivando disciplinar
condutas; regular a vida dos indivíduos.13

Elas podem ser divididas em regras e princípios.

Há algum tempo surgem discussões sobre a verificação de ser ou não
os princípios normas jurídicas. Defendia-se, algures, que os princípios não
possuíam normatividade, ou, em sendo-os dotado de tal atributo, seria a
normatividade irrisória ou quase nula. Eles apenas serviam para auxiliar o
intérprete no azo da ausência de previsão no ordenamento jurídico. Era o
chamado caráter subsidiário dos princípios, os quais eram insertos nos códigos
como modo de salvaguarda aos juristas em caso de ausência de lei.

Mesmo assim, nessa fase da juridicidade principiológica
(jusnaturalista), sustentava-se que eles não seriam suficientes para integrar
o ordenamento jurídico, urgindo a utilização do Direito Natural para a
resolução dos conflitos sociais. Eram considerados axiomas jurídicos,
uma concepção ideal de Direito, inspirada nos ensinamentos aristotélicos.14

13 O brilhante Prof. Marcelo Lima Guerra afirma que “parece mais adequado dizer que a
norma não tem um sentido ou significado, mas que ela é um sentido ou significado, embora
se discute se tal sentido é de se atribuir a um ato de vontade (Kelsen) ou a um enunciado
lingüístico (por exemplo, Robert Alexy).
“Esse trabalho deriva de manuais gentilmente cedidos pelo autor, em estudos sobre as
normas jurídicas e suas peculiaridades, como a linguagem. A caracterização das normas
como entidades semânticas.

14 O Prof. Paulo Bonavides assevera que “a corrente jusnaturalista concebe os princípios
gerais de Direito, segundo assinala Flórez-Valdés, em forma de “axiomas jurídicos” ou
normas estabelecidas pela reta razão. São, assim, normas universais de bem obrar. São os
princípios de justiça, constitutivos de um direito ideal. São, em definitivo, ‘um conjunto
de verdades objetivas derivadas da lei divina e humana’.” BONAVIDES, Paulo. Curso de
direito constitucional.10. ed. Brasil: Malheiros, 2000.
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Assim sendo, para que este valioso instrumento de conservação
do contribuinte (o que efetivamente é de interesse público-social)
não reste esvaziado – com certeza, se foi previsto pelo constituinte
originário, requer aplicação – propõe-se que seja analisado, em
verdade, o sistema em questão, ou seja, a carga tributária a que a
generalidade dos contribuintes esteja submetida.

Quanto à liberdade de tráfego, a norma Constitucional estatui que
não se pode estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por
meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança
de pedágio.

O lente Aliomar Baleeiro prelecionava que “existe verdadeiro dilúvio
de julgados a respeito da tributação discriminatória no campo do comércio
interestadual, continuando aberto o problema até hoje. Práticas fiscais,
inspeções sanitárias e outros expedientes têm sido usados na concorrência
dos Estados entre si.”12

Na realidade, o que prescreve o Texto é que os entes federados não
instituam guerras fiscais, utilizando-se da tributação, ora concedendo
incentivos, ora exacerbando a incidência de exações, a fim de atrair ou
repelir a passagem de pessoas ou bens em seu território, conforme lhes
for mais conveniente e oportuno.

No que tange à imunidade, limitar-nos-emos aos livros, por ser o
âmbito de análise deste trabalho. Neste particular, estabelece o art.150,
VI, d, que é vedado aos entes tributantes instituir impostos sobre livros,
jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão.

O Constituinte Originário retirou da competência tributária os livros.
Teremos que examinar qual o alcance de tal norma, uma vez que o termo
se refere aos impostos. Desse modo, indaga-se: quis o Constituinte retirar
da competência de quaisquer tributos os livros ou foi tão-somente da
incidência de impostos?

Doravante, este será o núcleo de controvérsias do ensaio, para
posteriores conclusões, após breves digressões sobre a matéria, que além
de muita polêmica, afigura-se-nos assaz instigante.

12 BALEEIRO, Aliomar Baleeiro. Limitações constitucionais ao poder de tributar, atualizado
por Misabel de Abreu Machado Derzi. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense. p.207.
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Foi apenas o reconhecimento do Poder Constituinte derivado de que
os contribuintes precisam da segurança jurídica. É que, anteriormente,
decorrente do Princípio da Anterioridade tributária, como os tributos só
incidiriam no exercício posterior, no mês de dezembro a obnubilação das
Fazendas para arrecadar faziam com que se modificasse a legislação
nos últimos dias do ano, com intenção de garantir uma maior arrecadação.

Desta maneira, não se acatavam os direitos dos contribuintes, uma
vez que, se o objetivo é a segurança jurídica, de nada adiantaria garantir
a anterioridade e possibilitar a instituição de tributo no último dia do
exercício financeiro, para que já possa ser cobrado no mês seguinte.

O Constituinte Derivado merece aplausos quanto a este ponto, máxime
em virtude do maior lapso temporal que os cidadãos terão para planejar
os pagamentos dos tributos devidos.

A vedação de confisco consiste em não se poder realizar exações de
modo que retire parcela excessiva do patrimônio dos tributários. É que
se trata de direito fundamental, especificamente o de propriedade, em
que as pessoas jamais poderão deixar de possuir uma vida digna para
atender interesses do Fisco (dos bancos [FMI e outros], melhor dizendo).

Hugo de Brito Machado admoesta que “o tributo, sendo instrumento
pelo qual o Estado obtém os meios de que necessita para o desempenho
de suas atividades, não pode ser utilizado para destruir as fontes desses
recursos”.10

Ora, é de trivial cognoscência que não se deve perquirir o confisco
com base nos tributos de per si. Deve-se analisar a carga tributária
incidente sobre uma pessoa jurídica, por exemplo, a fim de saber se ela
consegue ou não resistir à tributação incidente sobre seus produtos, suas
atividades, seu patrimônio. Caso a resposta seja negativa, configura-se o
confisco.

É o que nos demonstra Marcelo Guerra Martins, que compartilha do
mesmo raciocínio. Senão, vejamos11:

10 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 12. ed. São Paulo: Malheiros,
1997. p.191

11 Op. Cit. P.120
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deve ser entendida em seu sentido formal, vale dizer, lei ordinária ou
complementar (apesar de esta servir para normas gerais sobre Direito
Tributário, limitações ao poder de tributar, nada impede que ela desça
aos detalhes dos tributos, aumente bases de cálculos).7

A capacidade contributiva diz respeito à tributação de acordo com as
possibilidades de cada contribuinte, utilizando-se de fatos signos
presuntivos, onde quem estiver em situações equivalentes arcará com
quantias equivalentes, quem estiver em circunstâncias econômicas
privilegiadas custeará com maior numerário. É o que acontece, por
exemplo, com a seletividade e a progressividade do IPI e ICMS.8

A irretroatividade, incrustada no art.150, III, a, diz respeito à vedação
de os entes federados cobrarem tributos concernentes a fatos geradores
ocorridos em pretérito. É que, se à época, o fato não era imponível, o
contribuinte não pode ficar a mercê do legislador e da voracidade do
Fisco, sob pena de castrar-se a sua segurança jurídica; princípio basilar
de nosso Direito.

A anterioridade preconiza a impossibilidade de se cobrar tributo no
mesmo exercício financeiro, de acordo com o disposto no art.150, III, b,
da Carta Política. Se houver modificação na legislação tributária, que
aumente ou institua tributo, o contribuinte só arcará com a quantia no
ano seguinte.9

Inovação trazida pela Emenda Constitucional nº42/2003 foi a alínea
“c” do art.150, III, que assegurou aos contribuintes que, mesmo com a
anterioridade que já era consagrada pela Magna Carta, há de haver no
mínimo um interstício de noventa dias entra a instituição do tributo e a
cobrança.

7 Deve-se logo ressaltar que discordamos da posição do abalizado Prof. Hugo de Brito
Machado e dos demais seguidores de sua doutrina, no que tange à suposta hierarquia de leis.
Entendemos que em nosso ordenamento não há hierarquia; apenas algumas matérias são
reservadas pelo constituinte a determinados atos normativos. Neste tocante, a nosso ver,
mesmo que uma lei complementar diminua a base de cálculo de um tributo, não há óbice
de que uma lei ordinária a aumente. É que entendemos que o não pretendido pelo constituinte
não pode ser usurpado pelo legislador.

8 Ora, se o produto é supérfluo, deve-se tributar com alíquotas maiores. Já com produtos
essenciais, deve-se, preferencialmente, reduzir alíquotas e bases de cálculo, a fim de que
seus preços finais sejam menores. É o caso dos produtos que compõem a cesta básica, em
caso de ICMS, com esteio no decreto estadual que o regulamenta (o RICMS).

9 No Direito pátrio, o exercício financeiro confunde-se com o nosso ano.
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Além disso, o §2º do art 5º da Constituição da República preconiza
que aqueles direitos não excluem outros decorrentes do regime, dos
tratados e dos princípios por ela adotados. Logo, dessumimos que os
direitos assegurados aos contribuintes são direitos fundamentais,
principalmente pela manifestação do Supremo neste sentido.

É o que sustenta Marcelo Guerra Martins6:

Aliás, em que pesem opiniões em contrário, efetivamente, essas
limitações devem ser consideradas como um direito individual do
contribuinte, na medida em que a tributação nada mais é do que a
ingerência do Estado na propriedade que, por previsão expressa, é
indiscutivelmente um direito individual (CF, art.5º, XXII).

Não é outro o posicionamento de Luciano Amaro:

Essa outorga de competência, obviamente, não é sem fronteiras.
Além de buscar uma demarcação tanto quanto possível nítida das
áreas de atuação de cada ente político, com a partilha da
competência tributária, a Constituição fixa vários balizamentos
que resguardam valores por ela reputados relevantes, com atenção
especial para os direitos e garantias individuais.

Superadas tais divagações, resta-nos enumerar os princípios
constitucionais referentes ao Sistema Tributário Nacional. São eles:
legalidade, irretroatividade, igualdade (ou capacidade econômica, ou
capacidade contributiva), anterioridade, proibição de confisco, liberdade
de tráfego e as imunidades.

A legalidade tributária equipara-se à legalidade do art. 37 da
Constituição Federal, que norteia a Administração Pública. Com espeque
no art.150, I, CF/88, os entes tributantes não podem exigir ou aumentar
tributo sem que a lei o estabeleça. A lei aludida no Texto Constitucional

6 MARTINS, Marcelo Guerra. Impostos e contribuições federais, Rio de Janeiro: Renovar,
2.004. p.82.
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Esses princípios tributários, também alcunhados de “Estatuto do
Contribuinte”, asseguraram alguns direitos àqueles que se sujeitam às
exações tributárias, inclusive a melhor doutrina e o Supremo Tribunal
Federal têm sustentado que se trata de direitos fundamentais. É que a
incidência de tributos afeta o direito de propriedade, que consta no rol do
art. 5º, onde estão alguns dos direitos fundamentais.

Paulo de Barros Carvalho nos traz algumas ponderações acerca dos
princípios5:

No campo das significações, o uso do signo “princípio” oferece
farta variedade conotativa, de tal sorte que alcança todas as
circunstâncias de objetos, atuando nas quatro regiões ônticas. É
uma palavra que freqüenta com intensidade o discurso filosófico,
expressando o “início”, o “ponto de origem”, o “ponto de partida”,
a hipótese-limite como proposta de trabalho. Exprime também as
formas de síntese com que se movimentam as meditações
filosóficas (“ser”, “não-ser”, “vir a ser” e “dever ser”), além do
que tem presença obrigatória ali onde qualquer teoria nutrir
pretensões científicas, pois toda a ciência pousa em um ou mais
axiomas (postulados). Cada “princípio”, seja ele um simples termo
ou um enunciado mais complexo, é sempre passível de expressão
em forma proposicional, descritiva ou prescritiva.

Exemplificando, transcreveremos um excerto da manifestação de
Celso de Mello, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 712-DF em
que se admitiu ser o Estatuto do Contribuinte (limitações ao poder de
tributar) direito fundamental. Senão, vejamos:

Os princípios constitucionais tributários, assim, sobre
representarem importante conquista político-jurídica dos
contribuintes, constituem expressão fundamental dos direitos
individuais outorgados aos particulares pelo ordenamento estatal.
Desde que existem para impor limitações ao poder de tributar do
Estado, esses postulados têm por destinatário exclusivo o poder
estatal, que se submete à imperatividade de suas restrições.

5 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de iniciação ao direito tributário. São Paulo:
Dialética, 2.004.
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Não desceremos a maiores digressões, por não ser o âmbito adequado,
já que será debatido em trabalho específico sobre a matéria. Entretanto,
necessário salientar que a classificação adotada é a mais aceita
hodiernamente, nomeadamente em virtude do posicionamento do Supremo
Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 138.284-8. Nesse diapasão,
dividiremos os tributos em impostos, taxas, empréstimos compulsórios,
contribuições (em sentido amplo, abrangendo as de melhoria, as sociais,
as de interesse de categoria econômica e as de intervenção no domínio
econômico).

Em síntese, esses são os tributos existentes no Direito Brasileiro.
Não obstante, merecem reflexões as observações feitas pelos professores
Carlos César Sousa Cintra e Juraci Mourão Lopes Filho3:

Não adotamos, em sua plenitude, pelas razões já exteriorizadas, a
classificação engendrada pelo Ministro Carlos Velloso, por ocasião
do já mencionado voto proferido no Recurso Extraordinário
nº138.284-8, que vê na contribuição de melhoria uma espécie do
gênero contribuição.

Mais adiante arrematam os citados doutrinadores4:

Firmam-se nossas divergências essencialmente em dois nucleares
pontos: a) o critério de classificação não pode ser exclusivamente
o conteúdo da hipótese de incidência dos tributos; b) a
contribuição de melhoria não pode ser colocada na mesma rubrica
das demais contribuições, dado o regime constitucional daquela
ser influenciado pela perspectiva condicional (se-então) e o regime
destas pela ótica funcional ou finalística (para o fim de).

)�� ;*� &�(��H&(;*� D�(�=DC�(;*� (���=*D!/;*� �!
�;�*D(D=(AB;� 16/6�!4-

A Constituição Federal vigente trouxe detalhadamente normas que
compreendem seu Sistema Tributário. Tal disciplina foi aplaudida pela
doutrina pátria, uma vez que se vislumbra ser uma das Cartas mais
avançadas neste particular.

3 CINTRA, Carlos César Sousa; FILHO, Juraci Mourão Lopes. As Contribuições no Sistema
Tributário Brasileiro. In: As contribuições no sistema tributário brasileiro. Coord. Hugo
de Brito Machado. Co-edição: Dialética e Instituto Cearense de Estudos Tributários-
ICET, São Paulo e Fortaleza, 2003. p.134.

4 Op. Cit. P.134.
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Qual a melhor interpretação para o princípio da imunidade,
nomeadamente no que tange aos livros?

São esses, em linhas gerais, os pontos que pretendemos dilucidar
com nossas observações sobre o Direito Constitucional e o Tributário.
Colocaremos em contraponto os posicionamentos dos juristas a respeito
da atual conjuntura tributária e a suposta violação à imunidade.

+��!*�6*&M�(6*�D�(�=DC�(!*��;�/(�6(D;���!*(46(�;-

Muito se discute acerca de quais são as espécies tributárias existentes
no Direito Brasileiro. É que, apesar dos vários anos de Código Tributário
Nacional e mais de quinze anos de Constituição Federal, a doutrina tem
se debatido sobre quantos e quais os tipos de tributos existentes em nosso
país.

Há autores que defendem só haver três tipos de tributos, a saber:
impostos, taxas e empréstimos compulsórios. É a corrente defendida por
Alfredo Augusto Becker. Tal jurista advertia que, por exemplo, as
Contribuições de Melhoria ora poderiam ser classificadas como impostos
(quando se tributasse a valorização do imóvel), ora poderiam ser
classificadas como taxas (quando se tributasse a realização do serviço
público).

Rogando máxima vênia aos que defendem a classificação tripartida
de tributos, entendemos que há, em realidade, cinco espécies tributárias
no Direito Brasileiro, a saber: impostos, taxas, empréstimos compulsórios
e contribuições de melhoria e outras contribuições.

O Prof. Ives Gandra da Silva Martins afirma: “em audiência pública,
perante a Constituinte, defendi tal natureza (das contribuições como
espécies tributárias), tendo os constituintes aceitado, inclusive a divisão
qüinqüipartida de tributos, que também foi objeto daquelas
manifestações”2.

2 MARTINS, Ives Gandra da Silva. As Contribuições no Sistema Tributário Brasileiro.
In: As contribuições no sistema tributário brasileiro. Coord. Hugo de Brito Machado.
Co-edição: Dialética e Instituto Cearense de Estudos Tributários-ICET, São Paulo e
Fortaleza, 2003. p.340.
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Cuida-se da instituição da COFINS sobre a receita decorrente da
venda dos livros e a inconstitucionalidade de tais exações em face do
prisma que vem sendo ofertado, nesse caso, aos princípios constitucionais.

A interpretação literal de princípios constitucionais, máxime daquele
que garante algumas imunidades tributárias e a instituição de contribuições
onde não podem incidir impostos, mitiga o direito à educação e à cultura,
visto que o preceito sob exame é uma norma princípio, o que, por uma
interpretação literal do texto constitucional levaria à ilação de que tais
limitações ao poder de tributar se restringiriam aos tributos de caráter
geral e sem destinação específica (os impostos).

O vertente estudo verificará a constitucionalidade da instituição de
contribuições nos casos em que há previsão constitucional de imunidade
a impostos, especificamente no que concerne aos livros, ou seja, se seria
possível tributar por meio de contribuições o que nenhum dos entes
federados pode perpetrar exação por impostos.

Primeiramente há de se perquirir se é legítimo tributarem os fatos
imunes a impostos por meio de contribuições, sobretudo os livros, que
são os pilares para a propagação da educação, do conhecimento e da
cultura.

Também se deve constatar se o princípio constitucional tributário da
imunidade deve ser interpretado literalmente e quais os tributos que a
União Federal vem instituindo sobre os livros. Além disso, sobeja aquilatar
qual o papel das ações constitucionais diante dessa nova situação político-
tributária.

A União vem tributando os fatos imunes a impostos através de
contribuições. Seriam possíveis tais exações tributárias, interpretando-
se literalmente o dispositivo que concede imunidade a esses produtos ou
o que almejou o constituinte foi a disseminação do conhecimento, da
cultura e da educação? Em decorrência dessas exações, como o Poder
Judiciário poderia intervir para coibir essa burla gerada pela União
Federal?

Como devemos (e qual o possível meio judicial para) solucionar essa
política tributária, caso haja desvirtuamento de fatos imunes, em
decorrência dessa interpretação literal do princípio da imunidade
tributária?
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Resumo: O presente trabalho possui uma análise crítica acerca da política
tributária da União Federal, respeitante à instituição de contribuições sobre os
livros. Discutimos se é lícita a incidência de tais tributos sobre os livros,
porquanto eles possuem imunidades, em relação aos impostos. Sustentamos
que não pode incidir contribuição sobre a venda dos livros, visto que se trata de
uma norma constitucional fim e que, por versar as limitações ao poder tributante
de direitos fundamentais, impassíveis, inclusive, de modificação através de
emendas à Constituição Federal, não se afigura razoável a deturpação da
conjuntura tributária nacional. Verificamos que é uma corrupção legislativa do
Governo Federal, lamentavelmente referendada pelo Supremo Tribunal Federal.
Sumário: 1. Intróito; 2. As espécies tributárias no Direito brasileiro; 3. Os
princípios tributários incrustados na Constituição Federal; 4. Normas: Regras X
Princípios 5. A interpretação literal do preceito imunizante; 6. Imunidade dos
livros como norma princípio: valorização do direito à educação; 7. Contribuições
incidente sobre os livros e a inconstitucionalidade da exação tributária; 8. Breves
considerações sobre as medidas judiciais ofertadas aos contribuintes; 8.1
Mandado de Segurança; 8.2 Ação declaratória de inexistência de relação jurídica;
8.3 Mandado de Injunção; 9. Conclusões.
Palavras-chave: Contribuição Social, COFINS, Incidência sobre Produtos
Imunes, Interpretação Literal da Norma Imunizante.
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Este trabalho versa sobre tema que estamos investigando há algum
tempo, sobre o qual iniciaremos as primeiras divagações acerca de alguns
estudos tributários que têm instigado os maiores estudiosos da matéria.
Trata-se de aspectos peculiares na incidência de contribuições sobre os
livros, que são imunes a impostos.

1 Membro do Instituto Cearense de Estudos Avançados (ICEA), membro do Núcleo de
Pesquisas Jurídicas Cearense (NPJC), Estagiário da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará,
Auxiliar Judiciário do Tribunal de Justiça e Acadêmico do 9º semestre do Curso de Direito
da Faculdade Farias Brito.
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espera é a continuidade desses avanços, rumo a um posicionamento mais
consistente não só do STF, como de todo o Sistema Judiciário, voltado à
garantia da plena normatividade e efetividade da Constituição, cuja meta
corresponde ao objetivo de todos aqueles comprometidos com a
concretização de uma sociedade mais justa e igualitária, onde o primeiro
passo consiste em tornar realidade todos os sonhos e conquistas
depositados na Constituição.

������������

A partir da Constituição de 1988 e da incorporação nesta dos direitos
e garantias fundamentais, faz-se necessário a construção de uma
dogmática jurídica que tenha por objetivo tornar a Lei Fundamental uma
Constituição normativa integral. O que pressupõe a construção de
isntrumentos suficientes para atender não somente os casos de violação
da Constituição por ato comissivo, como também o seu descumprimento
em virtude de ato omissivo.

Nesta ótica temos a ação direta de inconstitucionalidade por omissão
e o mandado de injunção, duas grandes conquistas, que se propõem a
suprir a omissão que se apresenta como um empecilho ao gozo dos direitos
fundamentais.

A inexistência de uma vontade constitucional por parte dos operadores
jurídicos que, em sua maioria, propõe teses aniquiladoras destas duas
grandes conquistas, são inibidas as grandes potencialidades do instituto,
que acabam não sendo explorados em toda sua capacidade.

Faz-se necessário que se respeite o conceito legal-constitucional
destes institutos, e que sejam aplicados em todo seu teor normativo. Busca-
se um maior comprometimento dos operadores do direito com os preceitos
constitucionais, que empreendam uma luta em prol da efetivação dos
direitos e garantias constitucionalmente asseguradas.

Cabe, assim, um aprimoramento e maior exploração da potencialidade
destas técnicas processuais, devendo-se ressalvar, porém, que não se
pode centrar toda a efetividade da Constituição na “judicialidade”. Outras
técnicas de participação política devem ser criadas, com base nas regras
do jogo democrático, e que permitam a todos o pleno exercício da
cidadania.
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De grande importância para a evolução das decisões acerca do
Mandado de Injunção foi a ADIMC 1458 ajuizada em 23.05.96 (Rel.
Min. Celso de Mello), pela Confederação de Trabalhadores, em face do
Congresso e do Presidente da República, alegando omissão parcial na
fixação do Salário Mínimo previsto no inc. IV do art 7.º, e pretendendo o
suprimento da referida omissão parcial (refletida na insuficiência do valor)
pelo STF. A decisão reconheceu que “ao dever de legislar imposto ao
Poder Público — e de legislar com estrita observância dos
parâmetros constitucionais de índole jurídico-social e de caráter
econômico-financeiro (art 7o , IV) – corresponde o direito público
subjetivo do trabalhador a uma legislação que lhe assegure,
efetivamente, as necessidades vitais ... e a revisão periódica do valor
salarial mínimo, em ordem a preservar... o poder aquisitivo…”.

 Ao firmar entendimento no sentido de que “a procedência da ADIn:
por Omissão ... confere ao STF, unicamente, o poder de cientificar
o legislador inadimplente, para que este adote as medidas
necessárias”, e que “não assiste ao Supremo, em face dos próprios
limites fixados pela Carta Política em tema de Inconstitucionalidade
por Omissão (CF art 103, § 2o) a prerrogativa de expedir provimentos
normativos (para) ... suprir a inatividade do legislador...” a Corte
deixa entrever que fora dessa sede processual (ADIn), e à margem das
limitações fixadas no § 2.º do art 103, a outra espécie de provimento, que
era a pretendida pelo autor (suprimento judicial), poderia ser concedida.

Os maiores avanços ocorridos foram quando o STF entendeu haver-
se expirado o prazo constitucional (ou o que seria “razoável”) para o
legislador e, a seu ver, coincidiam, na mesma entidade estatal, o obrigado
à elaboração da norma e o obrigado à prestação. Nesse caso, a Corte
fixou novo prazo (agora judicial) e, descumprido também este, incidiu a
sanção – consistente em ter-se por dispensável a norma regulamentadora
abstrata. A partir de tal dispensa, em um dos casos, o Impetrante entrou
diretamente no gozo do benefício, e, em outros, foi autorizado a ajuizar
nova ação, no juízo comum competente. Esse órgão judicial, por sua vez,
ficava autorizado a aplicar a norma ao caso concreto.

Podemos dizer que foi um passo positivo, mas não foi tudo. Um longo
caminho ainda deve ser percorrido para que se conceda uma efetivação
integral das potencialidades que possuem ambos institutos. O que se
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‘mandamental’, apesar de fixados prazo e cominação). Diante disso,
deliberou o Tribunal que,

... reconhecido o estado de mora inconstitucional..., e
considerando que, embora previamente cientificado no MI 283,…,
absteve-se de adimplir a obrigação que lhe foi constitucionalmente
imposta, torna-se prescindível nova comunicação à instituição
parlamentar, assegurando-se aos impetrantes, desde logo, a
possibilidade de ajuizarem, imediatamente, nos termos do direito
comum, a ação de reparação instituída em seu favor pelo preceito
transitório.

Outras decisões seguem no mesmo sentido, dentre as quais registram-
se os julgamentos do MI 384, em 05.08.93 e do MI 447, em 05.05.94.

Ao julgar os MI 369 e MI 95, respectivamente, em 19.08.92 e em
07.10.92, impetrados ante a falta de regulamentação do direito ao Aviso
Prévio Proporcional, o STF, por sua maioria, retrocedeu à velha posição
de 1989, reafirmando o caráter meramente declaratório da Injunção.
Assim, apenas declarou a mora do Congresso “exortando-o” a supri-
la. Manteve, também, seu entendimento de que a legitimação passiva é
apenas do órgão devedor da norma, e não do devedor da prestação
correspondente ao direito subjetivo. Assim, foram excluídos dos feitos
respectivos, a União Federal e o Banco de Roraima S. A, mantendo-se,
apenas, o Congresso.

Os MI 211 e MI 263 (julgados em 10.11.93) tratavam, ambos, da
aplicação do § 5.º do art 40 da CF, que dispõe corresponder a pensão por
morte “à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor
falecido”, com o adendo da expressão “até o limite estabelecido em
lei…”.

Nos dois casos, a Corte declarou que, em já estando estabelecido, no
texto constitucional, um limite que não pode ser ultrapassado pelo legislador
ordinário, segue-se a impossibilidade de uma lei vir a dispor
diferentemente, i. é, ultrapassar tal barreira, sob pena de submissão da
regra constitucional, ao legislador ordinário. Por essa razão, deles não
conheceu, entendendo ser auto-aplicável a norma. Esta decisão se situa,
como evidente, na linha da atribuição da maior eficácia possível às normas
constitucionais.
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Por sua vez, no MI 283, de relatoria do Min. Pertence, daria o STF o
segundo passo, no resgate das reais finalidades do instituto. A impetração
tinha por base o disposto no § 3.º do art 8.º do ADCT, que concedia
reparação econômica, “na forma que dispuser a lei..., a entrar em
vigor no prazo de 12 meses”, aos cidadãos impedidos de exercer suas
atividades profissionais na vida civil, por força de atos arbitrários do
Ministro da Aeronáutica, no período ditatorial. Não editada a lei, o STF
decidiu que

“vencido o prazo... legitimado (está) o beneficiário da reparação
mandada conceder, a impetrar M.de Injunção, dada a existência,
no caso, de um direito subjetivo constitucional, de exercício
obstado pela omissão legislativa... Se o sujeito passivo do direito
constitucional obstado é a entidade estatal á qual igualmente se
deva imputar a mora legislativa..., é dado ao Judiciário, ao deferir
a injunção, somar aos seus efeitos mandamentais típicos, o
provimento necessário a acautelar o interessado contra a
eventualidade de não se ultimar o processo legislativo, no prazo
razoável que fixar, de modo a facultar-lhe, quanto possível, a
satisfação provisória do seu direito”. “Premissas de que resultam,
na espécie, o deferimento do MI para: a) declarar em mora o
legislador com relação à ordem de legislar contida no art 8.º ....,
comunicando-o ao Congresso Nacional e à Presidência da
República; b) assinar o prazo de 45 dias, mais 15 dias para a sanção
presidencial, a fim de que se ultime o processo legislativo da lei
reclamada; c) se ultrapassado o prazo acima, sem que esteja
promulgada a lei, reconhecer ao impetrante a faculdade de obter,
contra a União, pela via processual adequada, sentença líquida
de condenação à reparação constitucional devida, pelas perdas e
danos que se arbitrem; d) declarar que, prolatada a condenação, a
superveniência de lei não prejudicará a coisa julgada, que,
entretanto, não impedirá o impetrante de obter os benefícios da lei
posterior, nos pontos em que lhe for mais favorável.”

A citada decisão constituiu um avanço no sentido de que fixou um
prazo, o qual não estava previsto na Constituição para Mandado de
Injunção, e permitiu que o impetrante pudesse usufruir, no futuro, possíveis
benefícios advindos de lei posterior à coisa julgada.

No MI 284 (Rel. Design. Min.Celso de Mello), levou-se em conta o
já ocorrido com a decisão anterior (descumprimento do provimento
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“Ele (o mandado de injunção) (...) ação que se propõe contra o
Poder, órgão, entidade ou autoridade omissos quanto à norma
regulamentadora necessária à viabilização do exercício dos direitos
, garantias e prerrogativas a que alude o art. 5.º, LXXI, da
Constituição, e que se destina a obter sentença que declare a
ocorrência da omissão constitucional, com a finalidade de que se
dê ciência ao omisso dessa declaração, para que se adote as
providências necessárias, à semelhança do que ocorre com a ação
direta de inconstitucionalidade por omissão (art. 103, § 2.º, da
Carta Magna) com a determinação, se for o caso, da suspensão de
processos judiciais ou administrativos, se tratar de direito
constitucional oponível ao Estado, mas cujo exercício está
inviabilizado por omissão deste”8

O Supremo Tribunal Federal foi extremamente criticado por esta
decisão, por não ter explorado todas as potencialidades que o instituto do
mandado de injunção oferece, tendo-lhe conferido os mesmos efeitos da
ação de inconstitucionalidade por omissão.

Porém, aos poucos, vem ocorrendo um indiscutível avanço quanto às
jurisprudências do Supremo Tribunal Federal a respeito desta matéria.
No julgamento dos MIs 232, 283 e 284, todos eles no ano de 1991, vieram
os primeiros (e até aqui mais significativos) progressos.

No mandado de injunção 232 (Rel. Min. Moreira Alves), impetrado
para viabilizar o exercício do direito constante no art. 195, § 7.º, da
Constituição Federal, que estabelece “São isentas de contribuição para
a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social
que atendam às exigências estabelecidas em lei”. A impetrante,
entidade civil de fins filantrópicos, defendia que havia esgotado o prazo
fixado no art. 59, do ADCT para a deliberação, pelo Congresso, dos
projetos de lei dispondo sobre a organização da Seguridade Social. O
Supremo Tribunal Federal concedeu o prazo de seis meses para que o
legislativo tomasse as medidas necessárias de acordo com o disposto no
art. 195, § 7.º, caso contrário, vencido esse prazo sem que a obrigação
fosse cumprida, o impetrante passaria a gozar da imunidade requerida.

No presente caso, o Supremo proferiu uma decisão aplicável
diretamente ao caso concreto, removendo o obstáculo (reserva de lei)
existente à fruição dos direitos invocados.
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8 MI 42-5-DF,Rel. Min. Moreira Alves, DJU 7.02.90.
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e removendo possíveis obstáculos à sua efetividade. A decisão tem caráter
satisfativo, visto que objetiva suprir, em situação concreta, a lacuna
provocada pela não atuação por quem competia fazê-lo.

No controle de incostitucionalidade por omissão compete ao Supremo
Tribunal Federal dar ciência ao Poder competente para a adoção das
providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para
fazê-lo em trinta dias (cf. art. 103, § 2.º, CF/88). A decisão é meramente
declaratória.

Neste sentido, ensina JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Mandado de
injunção não se confunde com inconstitucionalidade por omissão. Esta visa
a obter uma decisão que estimule a produção das normas (leis, etc.)
necessárias a integrar a eficácia do mandamento constitucional que as
requeira. O mandado de injunção visa a obter o direito em favor do
impetrante, quando inexistam normas regulamentadoras do artigo
constitucional que outorgue direitos, liberdades ou prerrogativas. O mandado
de injunção não é instrumento destinado a obter a produção de normas
regulamentadoras. Para isso, existe a ação de inconstitucionalidade por
omissão.”7

Assim, as decisões de mérito na ação direta de inconstitucionalidade
por omissão fazem coisa julgada com efeito erga omnes, enquanto as
proferidas em relação ao mandado de injunção geram efeitos inter partes.
No caso de mandado de injunção coletivo, os efeitos estendem-se ao
universo dos substituídos.
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A adoção do mandado de injunção e do processo de controle abstrato
da omissão tem ensejado intensas discussões na doutrina e na
jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal, num primeiro momento,
decidiu equiparar o mandado de injunção à ação de inconstitucionalidade
por omissão, onde decide que
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7 Apud. Randolpho Gomes, ob. cit, p. 40
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Em primeiro lugar, no controle de constitucionalidade por omissão,
são legitimados para proporem a ação todos aqueles elencados no art.
103 da Constituição Federal. Ao contrário, no mandado de injunção,
qualquer pessoa que se encontra na impossibilidade de exercer os direitos
e liberdades constitucionais e as prerrogativas inerentes à nacionalidade,
à soberania e à cidadania, será titular da ação.

Quanto à legitimidade passiva ad causam, existem entendimentos
de que o legitimado passivo no mandado de injunção é o órgão, pessoa
ou entidade, de natureza pública ou privada que obstaculiza o exercício
de um direito constitucional ao argumento de que inexiste norma
regulamentadora. Definiu, entretanto, o Supremo Tribunal Federal, “que
o mandado de injunção deve ser impetrado contra o órgão público ou
autoridade que, responsável pela regulamentação do direito constitucional
plasmado em norma inexeqüível por si mesma, deixou de adimplir a
obrigação”.6 E a ação de inconstitucionalidade se dirige à pessoa ou
entidade encarregada ou competente para a elaboração da norma ausente.

Quanto à competência privativa, no controle de constitucionalidade
por omissão será do Supremo Tribunal Federal. De forma distinta, no
caso do mandado de injunção, a competência não é mais privativa da
Corte Suprema, mas esta a exerce sob a forma de competência originária
(art. 102, q), ou sob a forma de competência derivada (art. 102, II, a).

O mandado de injunção foi criado pelo Constituinte enquanto um
instrumento de garantia jurídico-constitucional, para que o cidadão possa
reclamar a efetividade de direitos constitucionais desafiantes de medidas
normativas estatais. Porém o Constituinte não deixou definida a forma
pela qual o Judiciário deve atuar para viabilizar o exercício desta garantia
constitucional.

Numerosas foram as discussões doutrinárias sobre o tema, até
alcançar-se um quase consenso, no sentido de que cabe ao Judiciário, de
forma imediata, suprir a lacuna existente e assim tornar viável o exercício
daqueles direitos a que se refere o art. 5.º, LXXI. Neste caso, o Judiciário
não exercerá função normativa genérica, mas aplicará o direito ao caso
concreto, revelando a normatividade existente no dispositivo constitucional,
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6 MI n° 323-8-DF (STF).
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I – processar e julgar, originariamente:

q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma
regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso
Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de
uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um
dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;

II – julgar, em recurso ordinário:

 a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o
mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais
Superiores, se denegatória a decisão;

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

h) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma
regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal,
da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência
do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça
Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal;

Art. 121.

§ 4.º Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais, somente caberá
recurso quando:

V – denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas
data, ou mandado de injunção.”
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A Constituição Brasileira criou dois mecanismos para a garantia da
eficácia dos dispositivos constitucionais, quais sejam, a ação de
inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção. Embora ambos
se dirijam à falta de regulamentação de preceito constitucional, são dois
institutos distintos, com procedimentos e efeitos próprios.
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A exemplo do mandado de segurança, o mandado de injunção não
deve ser admitido em tese, há necessidade concreta de ato ou omissão
que inviabilize o exercício de um direito dado, palpável, definido.

A Constituição realizou um enunciado genérico das categorias abrangíveis
pelo mandado de injunção: direitos e liberdades constitucionais e
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
Cabe, assim, à doutrina e à jurisprudência a definição de quais direitos são
amparáveis pelo citado instrumento. Assim, é extremamente amplo o alcance
dado pela Constituição ao mandado de injunção. Inviabilizado o exercício
desses direitos, liberdades ou prerrogativas elencados, por falta de norma
que os regulamente, possuem os governados a seu dispor este novo
instrumento para garantir o exercício dos privilégios sonegados.

Cabe mandado de injunção contra omissão absoluta do legislador ou
contra omissão parcial, isto é, contra uma lacuna da lei, ou especialmente
de uma exclusão de benefício incompatível com o princípio da igualdade.
Quando a regra regulamentadora for incompleta, contra ela caberá, assim,
a aplicação do presente instituto processual.

Quando a competência originária para conhecimento do mandado de
injunção for do Supremo Tribunal Federal, a decisão proferida, salvo
caso de voto divergente, será irrecorrível. Quando o mandado de injunção
for impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior
do Trabalho, ou o Superior Tribunal Militar, da decisão denegatória caberá
recurso ordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal.
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São os seguintes os dispositivos constitucionais que tratam do mandado
de injunção:

“Art. 5.º.…

LXXI – conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de
norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades
constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania
e à cidadania;

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a
guarda da Constituição, cabendo-lhe:
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O dispositivo que a criou é auto-suficiente e auto-aplicável, mesmo porque
seria contraditório exigir-se regulamentação para um mecanismo
destinado justamente a fazer cumprir normas constitucionais pendentes
de regulamentação.

Não há previsão em seu texto ao rito processual adotável, o que
incumbirá aos tribunais e Supremo Tribunal Federal estabelecê-lo, sem
restringir o seu alcance ou impor obstáculos ao seu exercício. Também o
Legislativo poderá editar lei que discipline o processo e procedimento
cabíveis ao exercício do mandado de injunção. Porém, a falta do texto,
não poderá servir de obstáculo ao uso da medida. Ainda, segundo decisões
dos Tribunais, na ausência de regras processuais próprias, aplicam-se
aquelas pertinentes ao mandado de segurança, em virtude da natureza
jurídica semelhante de ambas ações.

A ação do mandado de injunção, segundo Randolpho Gomes5, constitui
uma ação cognitiva que pode assumir, de acordo com o objetivo colimado
em cada uma delas, a modalidade de “condenatória, declaratória ou
constitutiva”. Deve ter um rito sumário, que não frustre a pronta solução
almejada pelo impetrante. Tem de ser rápida e eficaz.

O mandado de injunção visa a tornar efetiva, de imediato, norma a
que falte o complemento regulamentar com efeito inter partes. Poderá
ser impetrado por qualquer pessoa ou entidade em face de quem obste o
exercício de um direito emanado da constituição.

O interesse de agir no mandado de injunção refere-se à inviabilidade
do exercício do direito, não da inexistência da norma regulamentadora.
Embora inexistente esta, o interesse de agir só aparece se o direito nela
expresso for inadimplido ou obstado.

A falta de norma regulamentadora pode ser real ou hipotética.
Real quando a própria Constituição remeteu para outra esfera a
complementação. Hipotética quando, por traduzir um preceito genérico,
precisa de uma complementação para ser aplicável. Em ambos cabe o
mandado de injunção.
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5 Randolpho Gomes. Mandado de Injunção, Rio de Janeiro, Edições Trabalhistas, 1989. p. 24.
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direta, pelos juízes e tribunais, e desde que contando com normatividade
suficiente para isso, do dispositivo constitucional demandante de
complementação; (ii) afastar os riscos jurídicos causados pela falta da
norma regulamentadora; (iii) autorizar a deflagração de mecanismos
políticos de suprimento da omissão inconstitucional.”4
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A adoção do mandado de injunção tem dado ensejo a intensas
controvérsias na doutrina. Alguns autores sustentam que, como as regras
constantes do preceito constitucional que instituiu o mandado de injunção,
não eram suficientes para efetivar sua aplicação, ficava sua utilização
condicionada à promulgação das regras processuais regulamentadoras.

Outros doutrinadores defendem que, sendo o mandado de injunção
instrumento dirigido contra omissão impeditiva do exercício de direitos
constitucionalmente assegurados, o juiz deveria proferir decisão válida
para o caso concreto em questão, e com eficácia inter partes.
Uma terceira corrente defendia que a decisão judicial deveria ser aplicável
não apenas à questão submetida ao Tribunal, mas teria efeito erga omnes.

Após várias decisões e discussões sobre o tema, encontra amparo
na maior parte da doutrina e jurisprudência o entendimento de que o
mandado de injunção é uma ação de origem constitucional, e como tal,
prescinde de regulamentação em lei complementar ou ordinária.
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4 Clèmerson Merlin Clève, ob. cit. p. 349. No que tange à primeira solução, o autor defende
que decisão judicial proferida em ação direta de inconstitucionalidade por omissão alcançaria,
ainda que com a vantagem da eficácia erga omnes, os mesmos efeitos da decisão proferida
em mandado de injunção. No que concerne à segunda solução, ele cita como exemplo a
paralisação dos processos judiciais e administrativos envolvendo como plano de fundo a
controvérsia a respeito do direito material suscetível de alteração pela regulamentação de
dispositivo constitucional. Por exemplo, os casos de processo de execução cujo alvo da
constrição envolvesse a ‘pequena propriedade rural’, pois, segundo o art. 5.º, XXVI, da
CF/88, “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela
família, não será objeto de penhora”.
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como de caráter normativo e não referente à prática de ato em caso
concreto. A omissão de medidas concretas reclama a provocação de
outros tipos de procedimentos.”3Há casos, entretanto, que embora a
providência reclamada exige uma atividade material do Estado, a própria
Constituição exige a edição de lei dispondo sobre o plano de prestação
da atividade. É o caso, v.g., do art. 187, que dispensa lei federal dispondo
sobre a política agrícola e dos arts. 197 e 198, que, de igual forma, exigem
lei dispondo sobre a política nacional de saúde e a instituição do sistema
único de saúde.

Em face de que o provimento da ação implica dar ciência ao Poder
competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando
de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias, parece não haver
possibilidade para a concessão de medida cautelar. O Ministro Sepúlveda
Pertence, advertiu, porém, que, caso no futuro se apresente outra ação,
tendo, como pedido liminar, não a antecipação de efeitos positivos da
futura lei reclamada, mas um pedido cautelar negativo, inibitório de um
risco causado pela falta de regulamentação, a matéria poderá ter outra
solução.

Declarada a inconstitucionalidade por omissão, “será dada ciência
ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em
se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias”. Não há
prazo para o suprimento da omissão pelo Poder Legislativo. O Legislativo
pode, entretanto, através de seu Regimento Interno, fixar prazos e
fórmulas viabilizadoras do suprimento da omissão declarada
inconstitucional. Em qualquer hipótese, as omissões declaradas
inconstitucionais concretizam uma verdadeira censura constitucional ao
Poder omisso, com repercussões diversas, entre elas a responsabilização
civil do Estado aos danos porventura ocorridos.

Clèmerson Clève observa que o Constituinte perdeu a oportunidade
de conferir uma maior efetividade à ação de inconstitucionalidade por
omissão. “Assim, a decisão judicial, sobre dar ciência ao poder omisso
para providenciar o suprimento da omissão, poderia: (i) permitir a aplicação
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3 ADin 19, Rel. Ministro Aldir Passarinho, DJU 14.4.89.
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um determinado prazo, analisado caso a caso, sem o qual não haverá
omissão inconstitucional censurável, mas mera lacuna técnica.

Quanto à possibilidade de realização da prova técnica, em muitos
casos pode ser indispensável a realização de uma ampla investigação
sobre a matéria de fato para averiguar-se a legitimidade do ato impugnado.
Assim, algumas Cortes Constitucionais têm admitido a realização de um
mínimo de instrução probatória.

O art. 103, I a IX estabelece quem são os legitimados ativos para a
propositura da ação de inconstitucionalidade. Entende-se que nos
casos de provocação da fiscalização abstrata da legitimidade de ato
normativo ou da inconstitucionalidade por omissão, a legitimidade ativa é
a mesma.

Os legitimados passivos na ação de inconstitucionalidade por omissão
são as autoridades ou órgãos legislativos responsáveis pela omissão de
ato exigido pela Constituição.

O Procurador-Geral da República poderá propor a ação de
inconstitucionalidade por omissão. No caso de receber representação
pela propositura, dispõe de autonomia para encaminhá-la ou não ao
Supremo (para propor, ou não, a ação de omissão). O mesmo oferecerá
parecer em todos os processos de competência do Supremo Tribunal
Federal (art. 103, parágrafo primeiro da CF), inclusive naqueles em que
é o autor.

Em relação ao papel do Advogado-Geral da União, dispõe o artigo
103, parágrafo terceiro da CF:

“Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade,
em tese, de norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o
Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado.”

Assim, o Advogado-Geral da União estará dispensado de pronunciar-se
na ação direta de omissão, ao contrário de sua atuação na ação direta de
inconstitucionalidade positiva, quando tem o dever de defender o ato
impugnado. Também deverá manifestar-se nos casos de omissão parcial
(relativa, material e absoluta parcial).

Quanto às omissões impugnáveis, decidiu o Supremo Tribunal Federal,
que a medida “cuja omissão deve ser suprida, há de se compreender,
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As normas constitucionais, assim, possuem eficácia imediata, mas
deve-se observar apenas, o grau (maior ou menor) de eficácia imediata
alcançado pela norma. Há regras jurídicas que reclamam a expedição
de um comando complementar da vontade constitucional para suprir a
sua insuficiência e tornar a sua incidência possível, com total eficácia.
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A inconstitucionalidade por omissão pode ocorrer em decorrência de
medida político-administrativa, de medida judicial ou de medida legislativa.
Porém é a inconstitucionalidade por omissão de medida legislativa que
vem suscitando uma grande discussão na doutrina constitucional e que
será objeto do presente estudo.

A declaração de inconstitucionalidade por omissão encontra-se prevista
no parágrafo segundo do artigo 103 da Constituição Federal. O presente
artigo designa as duas espécies de inconstitucionalidade existentes no direito
brasileiro: a de lei ou ato normativo e a inconstitucionalidade por omissão.

O artigo 103, parágrafo segundo dispõe que “declarada a
inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma
constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção
das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo,
para fazê-lo em trinta dias”. (cf. art. 103, § 2.º, CF/88)

Entende-se, a partir do dispositivo constitucional citado, a inexistência,
no Brasil, de uma ação constitucional especial, em sede de fiscalização
abstrata, para resolver esse tipo de questão constitucional, mas o
reconhecimento desta modalidade de ação no âmbito da já conhecida
ação direta.

A ação direta de inconstitucionalidade por omissão não tem por objetivo
a defesa de um direito subjetivo, de um interesse juridicamente protegido
lesado ou na iminência de sê-lo. É voltada inteiramente para a defesa da
Constituição, declarando a mora do legislador frente a uma omissão
legislativa e adotando medidas para o suprimento desta omissão
constitucional, que será feita por iniciativa do próprio órgão remisso.

O procedimento adotado pela ação de inconstitucionalidade por
omissão é o mesmo da ação de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo. Para a propositura da ação deve-se esperar o transcurso de
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As soluções frente o desatendimento dos deveres constitucionais de legislar
eram buscadas através do processo político e eleitoral. Atualmente
conhecemos uma série de remédios para afastar a inércia do Poder Público,
principalmente o silêncio legislativo inconstitucional, a exemplo, no Brasil,
do mandado de injunção e da ação de inconstitucionalidade por omissão.
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As Constituições dos Estados Democráticos atuais devem ser
potencializadas por uma dogmática constitucional democrática. A partir do
momento que são incorporados no âmbito das constituições contemporâneas
os direitos fundamentais, que expressam os valores fundantes da sociedade
e condição indispensável ao exercício da cidadania, torna-se fundamental
a busca de meios jurídicos para sua efetiva aplicação.

A efetiva concretização das normas constitucionais pressupõe a
existência de uma dogmática constitucional que enfrente não apenas os
casos de violação por atos comissivos, como também o seu descumprimento
em virtude de ato omissivo. Desta forma reconhecer-se-ia como
inconstitucionais atos comissivos e omissivos, desde que ofensivos aos
dispositivos constitucionais.

A construção desta específica categoria – a inconstitucionalidade
por omissão, surgiu ao longo de um profundo processo de transformação
do papel e forma de organização do Estado.

No Estado Liberal, a defesa das liberdades exigia uma prestação
negativa, um dever de não-agir por parte do Estado. Com o surgimento
do Estado Social, a liberdade perde o seu caráter absoluto e passa a
conviver com o valor igualdade, não somente formal, mas principalmente
material. Exige-se do Estado uma atuação no meio social, econômico,
cultural etc., objetivando a garantia dos direitos sociais do cidadão para
fazer frente à crescente desigualdade econômica.

Constitui consenso na contemporaneidade, o papel de supremacia
exercido pela Constituição, a qual consiste na lei maior, fonte suprema
da produção normativa, cujos enunciados (regras e princípios) que a
compõem também são normas dotadas de efetiva operacionabilidade e
vinculabilidade à prática jurídica.
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os dispositivos constitucionais são dotados de plena normatividade, tanto
as regras como os princípios constitucionais vinculam toda a produção
normativa à observância e respeito dos mesmos. Clèmerson Merlin Clève
sustenta encontra-se há muito tempo superado o entendimento segundo
o qual as programáticas não são norma e não podem servir de parâmetro
programático, mas, pelo contrário são dotadas de plena normatividade.
E acrescenta:

“A doutrina vem procurando definir a Constituição como um ‘sistema
aberto de princípios e preceitos’. Os princípios, ninguém desconhece,
possuem características que os diferenciam das regras ou preceitos.
Dispõem de maior grau de abstração e, portanto, menor grau de densidade
normativa, e bem por isso sintetizam, fundamentam e estruturam o sistema
constitucional. Além disso condensam as idéias estruturais do sistema,
razão pela qual, em geral os preceitos constituem desdobramentos de
idéias-sínteses engessadas nas disposições principiológicas.”2

A inconstitucionalidade material também pode ocorrer quando a norma
editada tem por objetivo o alcance de determinados fins diversos ou
contrários daqueles dos fins constitucionais. Ou tendo sido editada para
realizar as finalidades dispostas na Constituição o faz de modo inapropriado,
desproporcional. No primeiro caso temos o desvio ou excesso de poder
legislativo no segundo, manifesta ofensa ao princípio da razoabilidade
dos atos do Poder Público.

A inconstitucionalidade poderá ocorrer por ação ou omissão do Estado
legislador. A inércia do Poder Público e o silêncio do legislador também
ofendem a Constituição, levando à ocorrência de uma modalidade
específica de ilegitimidade, a inconstitucionalidade por omissão. A omissão,
em sentido jurídico, consiste em não fazer algo que se estava
constitucionalmente obrigado a fazer.

O direito constitucional sempre conheceu mecanismos para afastar
atos comissivos inconstitucionais do Poder Público, mas não conhecia
nenhum remédio jurídico para combater as omissões inconstitucionais.

2 Clèmerson Merlin Clève, A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro,
2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 44. No mesmo sentido, inclusive citado
pelo autor: José Joaquim Gomes Canotilho, Direito Constitucional, 5. ed. Coimbra,
Almedina, 1991. p. 171 e ss.
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Assim, como a instituição de dois remédios distintos – o Mandado de
Injunção, no inciso LXXI do art 5.º e a Ação de Inconstitucionalidade por
Omissão, no § 2.º do art 103 – para enfrentar os diferentes problemas
que decorrem da ausência de normas regulamentadoras ou de medidas
de outra natureza. Multiplicaram-se, a partir de então, os estudos
relacionados a esta temática.

A expectativa criada com a adoção desses institutos no ordenamento
constitucional brasileiro levou à propositura de inúmeras ações de mandado
de injunção e ação de inconstitucionalidade por omissão, o que obrigou o
Supremo Tribunal Federal a adotar uma posição em relação ao significado
desses institutos na ordem constitucional brasileira, assim como suscitou
uma intensa discussão entre os doutrinadores sobre a aplicação dos
citados institutos processuais.

O presente estudo tem por objetivo fazer uma análise do significado
e natureza do mandado de injunção e ação de inconstitucionalidade por
omissão, desde seu surgimento até as transformações sofridas na
atualidade, assim como assinalar a fundamental importância destes
institutos para a garantia da efetivação dos princípios democráticos
presentes nos atuais estados constitucionais de direito.
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Um ato jurídico inconstitucional é aquele cujo conteúdo ou forma
contrapõe-se, de maneira expressa ou implícita, ao conteúdo de um
dispositivo constitucional. A inconstitucionalidade pode advir da
desconformidade do ato normativo (inconstitucionalidade material) ou
do processo de elaboração (inconstitucionalidade formal) com alguma
regra ou princípio constitucional.

A inconstitucionalidade formal manifesta-se quando uma lei for
elaborada por um órgão incompetente ou seguir procedimento diverso
daquele fixado na Constituição. Assim, pode a inconstitucionalidade formal
resultar de vício de elaboração ou de incompetência.

O ato normativo será materialmente inconstitucional quando for
incompatível com o conteúdo da Constituição. No momento da elaboração
de um ato normativo deve-se observar o disposto na Constituição,
confrontando-o com os princípios e regras que compõem a mesma. Todos
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Resumo: O advento da Constituição Federal de 1988 trouxe especial destaque
ao reconhecer os direitos e garantias fundamentais. De seu turno, põe-se em
relevo, as omissões do texto constitucional e os mecanismos judiciais hábeis a
colmatar as lacunas deixadas pelo constituinte originário, mormente à aplicação
imediata das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais. Dentre
desse contexto, o texto submete à comunidade jurídica o exame do mandado de
injunção e da ação direta de inconstitucionalidade por omissão como instrumentos
eficazes do processo constitucional e conferidos à solução das omissões do
texto constitucional.
Sumário: 1. Introdução. 2. Conceito e tipos de inconstitucionalidades. 3. Ação
direta de inconstitucionalidade por omissão. 3.1. Conceito de Constituição nos
Estados Democráticos atuais. 3.2. Caracterização da inconstitucionalidade por
omissão. 4. O Mandado de Injunção. 4.1. Conceito e cabimento do writ.
4.2. Competência para julgar o mandado de injunção. 5. A ação direta de
inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção. 5.1. Confronto entre
a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção.
5.2. O entendimento pretoriano conferido ao mandado de injunção e à ação
direta de inconstitucionalidade por omissão. 6. Conclusão. 7. Bibliografia.
Palavras-chave: processo constitucional; garantias fundamentais; mandado de
injunção; ação direta de inconstitucionalidade por omissão.
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Com o advento da Constituição de 1988, são reconhecidos e
destacados em lugar próprio os direitos e garantias fundamentais da
pessoa humana. Surge uma explícita preocupação demonstrada pelo
Constituinte com as omissões legislativas, ao determinar, no § 1.º do art
5.º da nova Carta, a “aplicação imediata das normas definidoras dos
direitos e garantias fundamentais”.

1 Especialista em Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do
Ceará – Advogado em Fortaleza
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O desenvolvimento das relações internacionais, a crescente realidade
dos processos de integração e a interdependência das nações são fatores
que suscitam permanente atualização dos profissionais do direito. Contudo,
o interesse por temas internacionais ainda é escasso.

Concluímos com as palavras de Deisy Lima Ventura: “uma pessoa
que não entendeu como funciona o mundo (as relações de poder, as
estruturas econômicas, os tratados, as instituições, as empresas
transnacionais, as normas sobre nacionalidade, a globalização da cultura,
a formação de blocos, o terrorismo internacional, os crimes internacionais)
é absolutamente irrelevante no mercado de trabalho21”.
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Analisamos neste trabalho a importância do estudo do Direito
Internacional na sociedade atual. As universidades brasileiras devem dar-
se conta de quanto o Direito Internacional é atual e, doravante, não colocá-
lo mais como um adorno na grade curricular ao final do curso de direito.
Vivemos numa sociedade global, não podemos, portanto, ficar à parte da
dinâmica internacional.

Diversas questões foram levantadas neste trabalho com o intuito de
dar respaldo ao grande tema: a relevância de se adquirir conhecimentos
acerca do Direito Internacional. Queremos deixar claro que não foi
intenção nossa aprofundar tais questões, mas citá-las com o fito de se
reforçar a idéia principal deste estudo.

O Direito Internacional atravessa um processo de expansão nunca
antes visto, cabendo a nós, profissionais do direito, tomarmos parte desse
processo.

21 VENTURA, Deyse de Freitas Lima. Entrevista DIPNET. Disponível em: (http://
www.dipnet.com.br/mostra_entrevista.asp?entrevista=deisyventura) Acesso em: 03 jun
2004.
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respostas rápidas sejam dadas às questões jurídicas surgidas, é preciso
que os operadores do direito se conscientizem da necessidade
inquestionável do estudo do Direito Internacional.
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Lamentavelmente as universidades brasileiras não se dedicam de
maneira profunda ao estudo desse ramo do direito, a despeito da existência
de excelentes internacionalistas em nossa comunidade jurídica. As
disciplinas pertinentes ao Direito Internacional, quando consideradas nos
currículos das universidades, figuram no rol das disciplinas eletivas ou de
final de curso.

Somos testemunhas da crescente inserção do Brasil no cenário
internacional. O Brasil tem assumido posições de vanguarda no que tange
ao comércio internacional, liderando o G-2019 e enfrentando o poderio
econômico dos Norte-Americanos e Europeus junto a instituições
internacionais como a OMC. O Brasil tem firmado em média um acordo
internacional por dia, quer seja de ordem econômica ou social. Somos
alvos da ingerência internacional na Amazônia (Base de Alcântara).
Sangue de indígenas brasileiros é patenteado por laboratórios
multinacionais. Diante desse emaranhado de acontecimentos, o estudo
do Direito Internacional se apresenta como mecanismo vital para o
entendimento dos fenômenos ocorridos não só a nível internacional como
também a nível nacional. Portanto, esquivar-nos do estudo do Direito
Internacional é ato inculto, uma incongruência diante desse processo de
internacionalização. Na expressão de Celso de Albuquerque Mello “o
Direito Internacional interessa não apenas aos especialistas, mas a
todos20”.

19 O G-20 (Grupo dos 20, atualmente composto por 19 países) é um grupo de grande
relevância dentro da OMC. Tem por objetivo defender os interesses dos países pobres
produtores e exportadores agrícolas e exigir, junto a OMC, a redução das barreiras para o
comércio de produtos agrícolas. Esse grupo, liderado pelo Brasil, tem como integrantes
África do Sul, Argentina, Bolívia, Chile, China, Cuba, Egito, Filipinas, Índia, Indonésia,
México, Nigéria, Paquistão, Paraguai, Tailândia, Tanzânia, Venezuela e Zimbábue.

20 Mello, op. cit., 15.
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legais. “Quando Santos Dumont contornou a Torre Eiffel (...) estava
criando um novo Direito Internacional (...) o Direito Internacional, que
era bidimensional – porque só se ocupava do mar e da terra -, passou a
ocupar-se também do ar16”.

Dentre os ramos do direito, o que atualmente evolui mais rapidamente
é, sem dúvida, o Direito Internacional. Países hoje fazem acordos, se
agrupam em blocos econômicos trazendo, assim, uma série de implicações
para o mundo jurídico. Da quebra de barreiras alfandegárias à salvaguarda
dos direitos humanos, há uma série de impasses a serem enfrentados pelos
operadores do direito, tanto no âmbito do direito internacional quanto ao
que se refere às legislações nacionais. Vale ressaltar que essas duas esferas
do direito (nacional e internacional) não se encontram rigorosamente
separadas visto que mantêm uma relação de reflexo-contraste, ou seja,
uma exercendo influência sobre a outra.

O ritmo das mudanças é acelerado. Ao tempo que se concatenavam
idéias de multilateralismo (apoiados pelo GATT17) assistia-se a formação
de blocos regionais de integração, tornando as relações internacionais
ainda mais complexas. Os países não se limitam mais a negociar de
maneira isolada, contrario sensu, a tendência é que os acordos sejam
celebrados entre blocos a exemplo do que está ocorrendo entre Mercosul
e União Européia.

Ao passo que a globalização nos beneficia em vários aspectos como,
por exemplo, acesso mais rápido e fácil ao conhecimento, também nos
exige, em contrapartida, ações e respostas rápidas diante das mudanças
que se nos apresentam.

O Direito Internacional nunca foi tão solicitado como está sendo na
atualidade e esta é uma tendência, a nosso ver, irreversível visto que
“toda vida política, econômica, social e cultural está se internacionalizando,
e o Direito Internacional é instrumento desse processo18”. Para que

16 SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e. A incorporação ao direito interno de instrumentos
jurídicos de direito internacional humanitário e Direito internacional dos direitos
humanos. Disponível em: (http://www.cjf.gov.br/revista/numero11/PainelII-1.htm).
Acesso em: 03 jun 2004.

17 GATT – Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio.
18 Mello, op. cit., 15.
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No momento em que se desrespeita de maneira tão aviltante uma
instituição que tem como pressupostos orientar a aplicação do direito
internacional e a manutenção da ordem mundial, se coloca em xeque o
próprio direito internacional visto que se abrem precedentes para que
outras nações ignorem as regras que norteiam as relações internacionais.

 Não é de agora que a superpotência vem utilizando inadequadamente
previsões do direito internacional (no caso, o combate a armas de destruição
em massa) para justificar práticas intervencionistas e unilaterais que na
verdade abrigam interesses econômicos e de dominação. Quais
mecanismos deverão ser estabelecidos a fim de que seja assegurada a
adequada aplicação das regras pactuados nos tratados internacionais?
Parece-nos próprio afirmar que a coerção a nível internacional depende
da vontade política dos Estados, das pressões econômicas e diplomáticas e
da mobilização da opinião pública internacional. Que tipo de regulação
jurídica internacional atenderia às crescentes mutações nas relações
internacionais? Tais questionamentos refletem alguns dos desafios a serem
enfrentados pelos operadores do direito internacional no novo século.
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O processo de globalização está trazendo profundas transformações
para a sociedade contemporânea. O acelerado avanço tecnológico e
cultural vem nos colocando novos desafios. A vida em sociedade sofre
influência desse paradigma (globalização) e no que tange ao Direito não
poderia ser diferente, devendo este se adequar às mudanças visando a
atender as demandas do mundo global. Enfim, o mundo globalizado traz
mudanças que nos fascinam e nos apavoram.

A influência da globalização no mundo jurídico, notadamente na esfera
do Direito Internacional, vem assumindo grande complexidade. De acordo
com o discutido no início deste estudo, a história vem demonstrando que
existe uma crescente tendência de união entre os povos. Essas
modificações vêm surtindo grandes efeitos nos campos econômico, político
e jurídico suscitando reflexões por parte dos profissionais do direito.

É inegável a rapidez com que o direito internacional se expande.
Os seres humanos se tornaram “cidadãos do mundo”, um mundo cada
vez mais sem fronteiras no qual as nossas mais simples ações podem
repercutir no mundo jurídico provocando rápidas alterações dos conceitos
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Também em pauta, hodiernamente, está a demanda pela promoção
da decência a nível internacional. A discussão a cerca da prática da
decência no âmbito internacional é conceito amplo nos reportando a setores
múltiplos que estão sob a égide do direito internacional.

Partindo-se do pressuposto de que há uma desigualdade de poder no
cenário internacional, de pronto podemos inferir que as regras
internacionais tendem a ser estabelecidas e reformuladas de acordo com
as prioridades e interesses dos mais poderosos, numa patente falta de
decência. No mesmo compasso, regras que atendem interesses de poucos
acabam por comprometer não só as metas, mas, na maioria das vezes,
as necessidades preeminentes dos menos poderosos.

Nesse contexto marcado pela desigualdade internacional, outro ponto
que suscita questionamentos é o comércio predatório praticado por nações
que detêm o poderio econômico. Se por um lado movimentos destinados a
regular o comércio internacional obtiveram algum êxito, especialmente a
partir do período pós-guerra, por outro, aumentaram as pressões sobre
órgãos internacionais como a OMC e a ONU no sentido de as tornarem
coadjuvantes desse processo predatório. Não é difícil avaliar que um sistema
de comércio que pondere não somente as necessidades econômicas de
países menos desenvolvidos, mas que também considere a proteção aos
direitos humanos e meio ambiente, construirá caminhos que conduzirão à
paz. Infelizmente, a grande maioria da população mundial não participa do
processo de feitura das regras que regem o comércio internacional,
sobejando-lhes, apenas, as conseqüências dos desmandos perpetrados.

Atingido tal ponto na discussão, torna-se interessante citar o recente
conflito Iraque-Estados Unidos que traz à baila alguns dos grandes desafios
a serem enfrentados pelo direito internacional.

Em face do que já foi discutido até então, queremos ressaltar que é
de suma importância para a sobrevivência do direito internacional, ter
assegurado, através dos ordenamentos jurídicos nacionais, o respeito aos
compromissos assumidos nos tratados internacionais. No momento em
que o governo americano (em parceria com o governo britânico) fez
opção pela guerra em desobediência à Organização das Nações Unidas,
uma ilegalidade internacional foi deflagrada. Além de atingir frontalmente
uma organização internacional consagrada há mais de cinqüenta anos,
essa ação unilateral comprometeu a unidade política da também já
consagrada União Européia.
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Ocorre no mundo moderno uma crescente e contínua transferência de
normas regulatórias internas para o direito público. A supranacionalidade
se constrói à medida que o Estado delega poderes a entidades internacionais;
assim o direito internacional assume novas vertentes sem paralelismo
histórico.

É de bom alvitre mencionar, que o palco internacional ganha novos
atores. A discussão de contendas internacionais já não é mais monopólio
dos Estados soberanos. Vem surgindo uma gama de organizações
internacionais (notadamente as Organizações Não-governamentais –
ONGs) que se lançam como verdadeiros porta-vozes da humanidade. O
direito internacional se redimensiona abandonando a posição de direito
cosmopolita15 e passando a legitimar reivindicações dos novos atores
que figuram no cenário internacional.

+�#��/
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 O sentido de cooperação que nasceu da preocupação em se estabelecer
a ordem e, por conseguinte, a paz no espaço internacional, também adquire
nova roupagem. Surge no âmbito internacional situações de incontestável
importância que desafiam os até então estabelecidos institutos
internacionais. A forma de se abordar questões de guerra e paz, por exemplo,
não estão mais restritos aos modelos tradicionais de regulamentação do
uso da força, tampouco a questões de legalidade acerca da atuação dos
beligerantes. A proliferação e uso de armas de destruição em massa, por
exemplo, desafiam as clássicas leis de guerra e levantam questões
humanitárias de grande relevância. O controle de armas de destruição em
massa passa por vontade política que está ausente nos centros de poder,
tornando impotente a mobilização dos organismos internacionais.

15 Direito cosmopolita é termo da Teoria Geral do Direito que se define como “dever de cada
Estado de estabelecer relações jurídicas com os demais para defender seus interesses
legítimos”. GÓIS, Ancelmo César Lins de. Direito internacional e globalização face às
questões de direitos humanos. Disponível em: (http:www.jus.com.br/doutrina/
texto.asp?id=1607). Acesso em: 01 jun 2004. Ainda nas palavras de Maria Helena Diniz
(que traduz o pensamento de Emmanuel Kant) encontramos a definição de direito
cosmopolita (ou cosmopolítico) como sendo “a união possível de todos os povos em
relação a certas leis universais de seu comércio possível. A idéia racional de uma comunidade
pacífica de todos os povos, estabelecendo relações entre eles, é um princípio do direito.”
Diniz, op. cit., p. 148.
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(FMI, Banco mundial), interesses trabalhistas (OIT), dentre outros.
À medida que essas instituições se fortaleciam emergiam instituições ulteriores
configurando as integrações regionais (União Européia, Nafta e Mercosul)
de onde surgiria o direito comunitário (União Européia e Mercosul).

Além dessas entidades internacionais e regionais tem-se instrumentado
uma série de arranjos bilaterais e multilaterais, que variam da proteção à
camada de ozônio ao combate ao terrorismo; todas elas reforçando o
sentido de cooperação além fronteiras.

É impressionante a dinâmica internacional no que pese a mudanças
significativas reproduzidas pelas leis internacionais. As relações
internacionais, não mais confinadas a interesses bilaterais recíprocos
compartilhados pelos Estados, assumem novas dimensões.
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O fenômeno da globalização pode ser entendido pela
internacionalização da vida política, econômica, social e cultural; pela
diminuição das distâncias espaciais e temporais e pelas inovações de
cunho político-jurídicas. Visto que a transnacionalização ocorre também
no campo do direito, tem-se como conseqüência disto uma demanda
cada vez maior e mais legítima por uma melhor regulação internacional.
Determinadas questões assumem tamanha complexidade em face da
globalização, que soluções a nível local se tornam por vezes ineficazes,
ou seja, uma ação conjunta a nível internacional teria melhor resposta se
considerada a aplicação de normas universalmente autorizadas. É nesse
contexto de mutações aceleradas que surgem questionamentos acerca
dos desafios a serem enfrentados pelo direito internacional nessa nova
ordem mundial.

O direito internacional situa-se em um cenário de contínua
“globalização da justiça”. Determinadas matérias, que anteriormente eram
de competência exclusiva das soberanias nacionais, assumem uma
dimensão universal surgindo, assim, ramificações do Direito Internacional,
quais sejam: Direito do Comércio Internacional, Direitos Humanos
Internacional, Direito Internacional Penal, Direito Internacional do Meio
Ambiente, dentre outras.
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Unidas, a Organização Internacional do Trabalho, dentre outras, que
refletiram as mutações no cenário internacional marcando o posterior
desenvolvimento do direito internacional público.

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) colocou em evidência que a
idealização da paz deveria ser orquestrada de forma global. A Grande
Guerra deixou como legado a Liga das Nações (uma das mais relevantes
fontes do Direito Internacional Público moderno) que expressou de forma
contundente a necessidade de cooperação internacional. Como assinala
Guido Fernando Silva Soares, os Estados reconheceram na necessidade
de ação conjunta o veículo para obtenção de objetivos internacionais,
assinalando ainda que para “a própria sobrevivência [dos Estados], não
haveria outra possibilidade senão conceber o direito internacional como
um corpo de regras para o aperfeiçoamento desejável em suas relações
recíprocas, pela via da cooperação13”.

Embora a Liga das Nações não tenha tido muito sucesso, como
mantenedora da ordem internacional, estabeleceu os alicerces aos quais
se consolidaram, mais tarde, a Organização das Nações Unidas (ONU).

Os anos subseqüentes a Segunda Guerra Mundial (1939-1945)
reafirmaram de modo ainda mais decisivo o caráter que o direito
internacional assumira de dever de cooperação, entre Estados, regulados
por um sistema normativo.

O mundo do pós-guerra foi palco do surgimento de organizações
internacionais que atuariam na regulamentação da paz por meio da
diplomacia. Muitas foram as mudanças que ampliaram o alcance do direito
internacional para uma esfera global. A citar a ONU que estendeu a
abrangência do direito internacional para além Europa14. Adveio também
a proliferação de um novo modelo de instituições, de cunho internacional
e regional, não apenas ligadas a assuntos de paz, mas de diferentes
domínios quais sejam: interesses comerciais (GATT – antecessor da
OMC), interesses culturais (UNESCO), interesses econômicos

13 Soares, op. cit., p.31.
14 A Organização das Nações Unidas (ONU), estabelecida em Nova York no ano de 1946,

marcou a ampliação da atuação do direito internacional, antes muito difundido na Europa
entre Estados Cristãos. A Turquia, bem como Estados da América, da Ásia, da África e da
Oceania passaram a integrar o Direito Internacional.
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democráticos. Se antes os tratados eram orientados em razão de interesses
nacionais respectivos, passaram a assumir um caráter de cooperação
que dominou a política internacional após as Guerras Napoleônicas11.

Merece destaque a Quíntupla Aliança (continuação de alianças
anteriores que lutavam contra Napoleão) que além do princípio de
cooperação, trouxe à cena o princípio da intervenção12, quando nos
congressos de 1821 e 1822 se decidiu por intervenções em Nápoles e na
Espanha respectivamente. O tema “intervenção” é assunto polêmico e
contraditório no campo do direito internacional, que se baseia no princípio
da não-intervenção.
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Ainda que o sistema jurídico internacional de caráter multilateral tenha
sido consolidado no século XX, ainda no século XIX, mais precisamente
em 1899, se deu o estabelecimento da Corte Permanente de Arbitragem
pela 1ª Conferência de Paz de Haia que visava soluções pacíficas para
os litígios internacionais.

Durante o século XX vários foram os acontecimentos de grande
importância para o desenvolvimento do direito internacional. Em 1921
foi instituída a Corte Permanente de Justiça Internacional, sucedida pela
Corte Internacional de Justiça em 1946. A criação de organizações
internacionais como a Liga das Nações, a Organização das Nações

11 SOARES, Guido Fernando Silva. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: Atlas,
2002, v.1, p.30.

12 A Quíntupla Aliança abrangia a Rússia, a Prússia, a Áustria, a Inglaterra e a França.
BERGAMINI, Ricardo. Expansão das idéias liberais na Europa. Disponível em: (http://
members.tripod.com.br/rberga/hh/hh13.html) Aceso em:01 jun 2004. Maria Helena Diniz
define intervenção como “ato de um país interpor, indevidamente, sua autoridade sobre
outro Estado soberano, violando a interdependência das nações ao efetuar sua intromissão
nos negócios internos e externos de outro, ou a constranger outro Estado a adotar certa
medida ou a cumprir certo ato”. DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. São Paulo:
Saraiva, 1998, v.2, p.892. Entretanto, intervenção é um conceito de difícil definição,
sendo inclusive admitida por alguns autores (intervenção humanitária) e tida como ilegal
apenas quando esta se configura ingerência de aspecto ditatorial em assuntos internos e
externos dos Estados. Para um maior aprofundamento no assunto vide: MELLO, Celso de
Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 12. ed. rev. aum. Rio de Janeiro:
Renovar, 2000, v.1. e CARTER, Barry E., TRIMBLE, Phillip R. International Law. 3. ed.
New York: Aspen, 1999.
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Entre os escritores clássicos do direito internacional podemos destacar
Vitória (1480-1546), professor de teologia na Universidade de Salamanca;
Suarez (1548-1617), jesuíta nascido em Granada e autor de “De Legibus
ac Deo Legislatore” e Gentilli (1552-1608), italiano que se tornou professor
de direito civil na Universidade de Oxford. Nos escritos desses
precursores do direito internacional é significante a preocupação de se
definir regras que regulassem os conflitos armados entre os Estados.

Um dos mais influentes juristas da antiguidade, no entanto, foi Hugo
Grotius (1583-1645). Humanista, jurista e historiador, foi o autor de
“De Jure Belli ac Pacis” (Lei da Guerra e da Paz), primeiro estudo
sistemático do direito internacional. Devido sua grande obra, Hugo Grotius
é tido por muitos como pai do direito internacional, o que consideramos
uma impropriedade tendo em vista que Hugo Grotius seguiu em vários
aspectos, as idéias de seus precursores. O Ponto central de sua doutrina
foi o conceito de uma “lei natural”, onde propôs a existência de leis próprias
da natureza humana independentes de Deus e da vontade dos soberanos.

Hugo Grotius participou do Congresso de Vestefália (1648) na
condição de embaixador da Suécia. A Paz de Vestefália, que pôs fim a
Guerra dos Trinta Anos, consagrou o princípio da territorialidade do direito
– “hujus régio, ejus religio”-onde: em um território sob domínio de um
príncipe, esteja em vigor apenas uma ordem jurídica.

No século XVIII, a Revolução Francesa introduziu idéias que
orientaram a formulação do princípio da nacionalidade, do instituto do
plebiscito, da proibição da guerra de conquista; conceitos que marcaram
profundamente o direito internacional.
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No século XIX o direito internacional alcança outro cenário. Os
acordos internacionais, até então meramente bilaterais, passam a ser
desafiados pelo multilateralismo. É de se mencionar também que a
multiplicação dos regimes republicanos teve como conseqüência a erosão
da figura do chefe de Estado como ator principal na celebração de tratados.
Há o surgimento de representações populares e a criação do instituto de
ratificação (conceito romano) através de controles constitucionais e
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Mas a idéia da paz, o fundamento moderno do direito internacional,
foi primeiro discutido pelo povo judeu. O pacifismo moderno tem aí suas
raízes, tendo sido influenciado mais tarde pelo cristianismo.

Foi com desenvolvimento da civilização romana que surgiu a idéia de
ratificação dos tratados. A “Sponcio” eram tratados provisórios celebrados
por generais (entre Roma e outros Estados) que só se tornavam
obrigatórios quando aprovados pelo Senado7.

Também do Direito Romano vem o “Jus Gentium” e o “Jus Fetiale”.
O “Jus Gentium” eram regras aplicáveis aos estrangeiros em casos nos
quais a lei estrangeira era desconhecida8. O “Jus Fetiale” eram regras
de cunho político e religioso utilizadas nas relações internacionais entre
Estados independentes.

A Igreja Medieval teve grande influência no desenvolvimento de
alguns institutos do direito internacional. Os movimentos pacifistas liderado
pela Igreja, que era contrária à idéia de guerra, tiveram como resultado a
regularização das guerras impondo restrições a ataques aos camponeses,
comerciantes, mulheres, viajantes e seus bens9.

No entanto, a maior contribuição da Igreja talvez tenha sido o
desenvolvimento do conceito da Guerra Justa por Santo Ambrósio, Santo
Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino foi quem
melhor desenvolveu esse conceito estabelecendo três princípios determinantes
de uma Guerra Santa: a) primeiro, ela deveria ser declarada por chefe de
Estado; b) deveria ocorrer em resposta a uma violação de direito; e c) deveria
ter como fundamento promover a paz ou evitar um mal10.

Por volta dos séculos XVI e XVII alguns pensadores começaram a
escrever sobre “as leis das nações” buscando conceitos nos precedentes da
história da antiguidade, nos princípios romanos, na teologia e no direito natural.

7 Mello, op. cit., p.156.
8 JANIS, Mark W. An Introduction to International Law. 4. ed. Nova York: Aspen Publishers,

2003. p. 1.
9 Mello, op. cit., p. 156.
10 Mello, op. cit., p. 158.
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assinala Celso de Albuquerque Mello, o “Direito Internacional surgiria
onde existissem dois ou mais Estados, com cultura semelhante, e que
houvesse entre eles uma ‘certa igualdade2’”. Muito antes do aparecimento
das “leis” do Cristianismo já ocorria, como se pode observar através da
história, celebração de tratados, certas leis e costumes de guerra existentes
no Antigo Egito e Índia, como também casos de arbitragem e mediação
ocorridos na China e no mundo Islâmico. Porém, alguns internacionalistas
como Henry Wheaton3, por exemplo, creditam o surgimento do direito
internacional somente a partir do Tratado de Vestefália. Há de se ressaltar
que no mundo antigo as relações não se davam nos moldes do que se
reconhece na atualidade como direito internacional visto que na antiguidade
não havia uma clara distinção entre moral, religião, justiça e lei. De um
ponto de vista histórico, pode-se partir do preceito de que na antiguidade
o direito internacional público e o direito internacional privado foram
tratados em conjunto, porque não se fazia distinção entre o Estado e o
conjunto de cidadãos4.

Alguns exemplos a serem citados sobre a existência do direito
internacional na antiguidade seria o tratado entre Ramsés II, rei do Antigo
Egito, e Hattisuli, rei dos hititas, o qual pôs fim à guerra da Síria5 e o
Código de Manu, na Índia Antiga, onde foi codificado o direito costumeiro
concernente à diplomacia, às normas de guerra e uso de armas6.

2 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 12. ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2000, v.1, p. 151.

3 Henry Wheaton é advogado e diplomata americano a quem coube o título de primeiro
historiador do direito internacional. Encyclopaedia Britannica. Disponível em: (http://
en.wikipedia.org/wiki/Henry_Wheaton) Acesso em: 28 maio 2004. Appletons
Encyclopedia. Disponível em: (http://www.famousamericans.net/henrywheaton/) Acesso
em: 28 maio 2004. The 1911 Edition Encyclopedia. Disponível em: (http://
www.1911encyclopedia.org/W/WH/WHEATON_HENRY.htm) Acesso em: 28 maio 2004.

4 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 12. ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2000. v.1.

5 CÁNEPA, Maria Luisa. Ramsés: La agonía y el éxtasis del Império Nuevo. Disponível em:
(http://www.geocities.com/Paris/Sorbonne/3066/index41.html) Acesso em: 29 maio 2004.

6 É de se notar que o direito internacional na antiguidade está, em muito, ligado à idéia de
guerra, havendo, inclusive, autores que citam as guerras como principal forma de relação
internacional na antiguidade e, portanto, propulsora do direito internacional nas
civilizações antigas.
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“Não serei o poeta de um mundo caduco.

Também não cantarei o mundo futuro.

Estou preso à vida e olho meus companheiros.

(...) Entre eles, considero a enorme realidade.

O presente é tão grande, não nos afastemos”.

(Carlos Drummond de Andrade)

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo avaliar a importância do Direito
Internacional na sociedade contemporânea. Um estudo da evolução histórica
do Direito Internacional é apresentado com o intuito de apontar quão dinâmico
é esse ramo do Direito. Analisa-se também a questão da globalização concernente
às suas influências nas aceleradas mutações ocorridas no Direito Internacional.
Por fim, levantamos a necessidade das universidades brasileiras darem maior
ênfase ao estudo do Direito Internacional com vistas a capacitar profissionais
para atuar nesta área.
Sumário: 1. Evolução Histórica do Direito Internacional: 1.1 Multilateralismo;
1.2 O Sistema Jurídico Internacional – 2. Os Reflexos da Globalização no Direito
Internacional: 2.1 Desafios do Novo Século – 3. A Importância do Direito
Internacional: 3.1 O Direito Internacional e as universidades brasileiras – 4.
Considerações Finais.
Palavras-chave: Direito Internacional – Globalização – Globalização e Direito –
Importância do Direito Internacional – Internacionalização – Globalização da
Justiça – Relações Internacionais.
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O Direito Internacional tem raízes na Antigüidade, a partir do
momento em que regras de conduta se tornaram necessárias para
conduzir as relações entre comunidades independentes. Como bem

1 Advogada e Mestre em Direito Internacional pela Universidade do Arizona – James E.
Rogers College of Law.
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Portanto, conclui-se que a atividade jurisdicional não é a única
instituição capaz de alcançar o ideal de justiça social.

Junto à referida atividade inserem-se os meios extrajudiciais de
disputas: a mediação, conciliação, dentre outros, que, lado a lado com o
Poder Judiciário irão concretizar os fundamentos constitucionais
estampados na Carta Magna de 1988, especificamente no seu Preâmbulo,
qual seja, a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a
justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e
sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem
interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias.
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dissolução do vínculo conjugal, dentre outros. Portanto, o que caracteriza
a atividade indispensável do controle jurisdicional é exatamente a
indisponibilidade desses direitos.

A solução dos conflitos por meios extrajudiciais, quando não está em
jogo direitos indisponíveis, constitui um direito subjetivo fundamental do
cidadão e que merece o apoio de toda a comunidade jurídica. Esse
entendimento decorre da interpretação sistêmica da Constituição Federal,
quando se vincula na mensagem contida em seu preâmbulo, na parte que
prega a harmonia social e a solução pacífica dos conflitos, com os arts.
1º, II e III, e 5º, inciso XXXV, da mesma Carta Magna.

Desta forma não existe nenhum óbice legal para que qualquer
indivíduo, em situações legalmente transacionáveis, escolha qual a solução
que lhe seja mais vantajosa e que se desenvolva de forma rápida, segura,
desburocratizada e de fácil acesso, especialmente, por não exigir maiores
despesas financeiras.

No preâmbulo da Carta Magna de 1988 está a síntese dos objetivos
fundamentais a serem alcançados pelo Estado Brasileiro, dentre eles o
de proporcionar a todos uma convivência baseada na harmonia social e
na solução pacífica das controvérsias.

Evidente que, em face de tal posicionamento do legislador constituinte
originário, não se confiou, de modo exclusivo, ao Poder Judiciário, a
entrega da prestação jurisdicional, portanto não há que de se falar em
choque entre o princípio do controle jurisdicional com os meios
extrajudiciais de solução de conflitos.

Busca-se uma mudança considerável no conceito de justiça.
Ao analisar o teor das decisões de nossas Cortes, bem como os
procedimentos formais, transforma-se o conceito de justiça num mero
aplicador de regras concretas de direito aos fatos verdadeiros do caso.
Com as transformações sociais o então conceito de justiça meramente
formal, transmuta-se para o conceito social, ou seja, tem-se a justiça
social, voltada não só através dos membros do Poder Judiciário ditando
o direito, mas sim aplicando-se os fundamentos pacificadores, dentre
esses estão os meios alternativos de disputas almejando a instituição do
verdadeiro Estado Democrático de Direito.
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para a solução de conflitos, de tal modo que a justiça pública “não deveria
servir de embaraço à livre circulação dos bens, serviços e mercadorias”,
devendo “atuar somente em último caso”, e, antes de decidir, “buscar
conciliar, pois a lide seria uma ‘disfuncionalidade do sistema’ que poderia
deixar seqüelas, podendo inviabilizar ou dificultar negócios futuros”4.

Em razão de um lento desenvolvimento doutrinário sobre o tema,
dirigido por juristas como Ada Pellegrini Grinover, Antônio Carlos de
Araújo Cintra, Cândido Rangel Dinamarco, Sálvio de Figueiredo Teixeira,
Kazuo Watanabe, dentre muitos outros autores, tem se conduzido a
cultura jurídico-processual brasileira as novas modalidades de soluções
não-jurisdicionais de conflitos, tratadas como meios alternativos de
resolução de controvérsias. Segundo Ada Pellegrini Grinover, “vai ganhando
corpo a consciência de que, se o que importa é pacificar, torna-se irrelevante
que a pacificação venha por obra do Estado ou por outros meios, desde
que eficientes”5.

Tendo como premissa o alcance da justiça social e com o objetivo
estritamente pacificador, que surge a conciliação, a mediação, a
negociação, arbitragem, como meios extrajudiciais solução de
controvérsias que são cada vez mais utilizados.

O fato é que diante do alargamento desses institutos extrajudiciais,
foi-se criando certa rejeição por boa parte da doutrina alegando-se que a
aplicação dos mencionados meios feria, frontalmente o art. 5º, inciso
XXXV, da Constituição Federal de 1988, que dispõe: “a lei não excluirá
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Portanto, segundo o dispositivo constitucional acima transcrito, ou
seja, através do princípio do controle jurisdicional indispensável veda-se,
em regra, a satisfação da pretensão por ato de qualquer indivíduo, cabendo
somente ao poder Judiciário ditar o direito diante do caso concreto.

Ocorre que as pretensões que são obrigatoriamente sujeitas a exame
judicial, para que possam ser atendidas de forma plena, são aquelas
que se referem a direitos e interesses regidos por normas de extrema
indisponibilidade, como por exemplo, a imposição de pena, a

4 HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem. 21. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1986. p. 29.
5 GRINOVER, Ada Pellegrini et. alii, ob. cit, p. 29.
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O mediador é o intermediador das relações entre as partes envolvidas,
por isso tem que ser terceiro neutro, sem ligações prévias com nenhuma
das partes. Sua forma de agir é que vai determinar o êxito ou fracasso
do processo, já que tem ele a função de restabelecer a comunhão entre
os conflitantes. Não é ele que impõe uma solução para o conflito, mas
simplesmente facilita, abre caminho para que as próprias partes cheguem
a uma solução. Ele tem o papel de conduzir as negociações.

A cautela reside em não considerar os institutos da mediação e
conciliação como um gênero. Apesar das semelhanças entre esses dois
métodos de solução de conflitos deve-se ficar atento qual modalidade,
diante do caso concreto, será utilizada entre as partes. Para isso é de
providencial relevância ter o mediador/conciliador o preparo técnico devido.

No Brasil, existe o Projeto de lei de autoria da Deputada Zulaiê Cobra
Ribeiro que atualmente transita na Câmara dos Deputados do Congresso
Nacional onde é feito o disciplinamento e institucionalização da mediação
como método de prevenção e solução consensual de conflitos, para
matéria civil ou penal que admita acordo.

Referido projeto dispõe que o acordo proveniente da mediação produzirá
os efeitos jurídicos próprios de sua matéria e poderá ser reduzido a termo
e homologado por sentença caso as partes assim o desejem. Reconhece a
prática judicial e extrajudicial e a ocorrência prévia ou concomitante ao
processo judicial em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Em outubro de 2003 foi apresentado pelo Instituto de Direito
Processual Brasileiro projeto onde se prevê a obrigatoriedade da tentativa
da mediação antes do início do processo civil e terá, como fiscal, a Ordem
dos Advogados do Brasil.

Isso demonstra como a mediação vem ganhando espaço e,
principalmente, demonstrando que, mesmo sendo um procedimento não
judicial, consegue pacificar controvérsias e, conseqüentemente, efetivar
a justiça social de forma plena e ampla.
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Não são recentes as investidas de indivíduos ou grupos econômicos
vociferando a criação de mecanismos alternativos para a solução de
conflitos. A nova ordem econômica está a exigir alternativas “novas”
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para que as partes, em comum acordo, verdadeiramente e por si só,
encontrem uma solução para sua demanda.

No entendimento de Lília Moraes:

Diferencia-se, pois a conciliação da mediação porque, na primeira,
o tratamento do conflito é superficial, encontrando-se um resultado
parcialmente satisfatório em um acordo; já na segunda é
aprofundado e o acordo representa total satisfação. A decisão
pela aplicação de uma ou de outra técnica pode residir no fato de
existir ou não relacionamento entre as partes envolvidas no
conflito. Se existir um vínculo entre elas, (família, vizinhos, colegas
de trabalho), para a manutenção e aprimoramento desse vínculo,
a mediação torna-se bastante adequada. Por outro lado quando
não há relacionamento entre as partes ou em relacionamento
circunstanciais (compra e venda casual, acidentes entre
desconhecidos, colisão automobilística), a conciliação apresenta-
se como meio satisfatório de solução de conflitos.

A conciliação pode ser classificada como judicial e extrajudicial3,
podendo também ser realizada por instituições privadas, mesmo que não
possua um texto legal dispondo acerca da sua utilização.

Assim, tanto a mediação como a conciliação são utilizadas no âmbito
particular, podendo ser amplamente aplicada no âmbito das Universidades,
através de atendimentos as comunidades carentes e feitas pelos próprios
acadêmicos, sempre com a vigilância constante dos professores
orientadores.

Na mediação existe também a presença de um terceiro, mediador,
que não busca interesse algum, nem decide conflito nenhum. Serve este
apenas de meio de locomoção do diálogo das partes, utilizando-se de
técnicas que facilitarão o entendimento mútuo dos interesses de cada
qual, resultando com o acordo firmado entre as partes. Mister se faz
expor que este acordo pactuado entre as partes é fruto de sua própria
consciência, tendo em vista que o mediador apenas auxilia na discussão,
não decidindo nada. Os tipos mais conhecidos de mediação são: a
comercial, a comunitária e a mediação familiar.

3 A conciliação extrajudicial é o objeto do presente estudo.
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Desta forma, os meios extrajudiciais de disputas surgem como
instrumentos pacificadores de controvérsias, contribuindo para a
construção de uma sociedade livre, justa e solidária, onde os direitos
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, a igualdade e
a justiça sejam elevados a categorias máximas e valores supremos a
serem respeitados e, principalmente, efetivados no seio da sociedade.
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Como autênticos meios de solução alternativa surge a mediação e a
conciliação como mecanismos que as partes podem utilizar para tentar pacificar
as controvérsias antes mesmo de ingressar com uma demanda judicial.

Conciliação, palavra derivada do latim “conciliatione”, significa ato
ou efeito de conciliar; ajuste, acordo ou harmonização de pessoas
desavindas; congraçamento, união, composição ou combinação.

Conceitua-se ainda como uma legítima convenção das partes em um
ato judicial ou extrajudicial, antes do conflito de interesses ser suscitado
diretamente em juízo; tendo com fim precípuo evitar que o pleito entre as
partes se estenda e acabe numa demanda judicial.

A conciliação é, pois, uma forma não adversarial de composição de um
conflito, onde as partes procuram uma melhor forma de resolverem a querela
de modo a não prejudicar relações futuras. Apesar de assemelhar-se com a
mediação, com ela não deve ser confundida devendo, o intermediador, diante
de cada caso concreto, diferenciar; fazer o filtro, de qual o instituto se valerá
diante do caso. Segundo leciona Lília Moraes Sales:

Na conciliação resolve-se o conflito que se expõe, não cabendo ao
conciliador apreciá-lo com profundidade, verificando-se o que há
além dele. Na mediação é preocupação primeira do mediador verificar
todo o contexto do conflito, tratando-o, analisando os fatos e
transformando o real conflito, não podendo o mediador forçar
qualquer acordo. O acordo deve nascer porque as partes decidiram
assim e não por intervenção do terceiro.

Diferenciam-se, pois os dois institutos pelo fato de na conciliação, o
que se objetiva é a realização de um acordo, havendo uma maior
intervenção do conciliador, o conflito é trabalhado de forma superficial,
enquanto na mediação, o mediador não pode ter uma intervenção direta
no mérito da questão, e o conflito tem que ser trabalhado e transformado
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Desta forma, deve-se ter a cautela na abrangência e dimensão da palavra
acesso à justiça para que não a relacione apenas ao Poder Judiciário.

 Sabe-se que o Poder Judiciário possui o relevante papel de intervir,
quando solicitado, para resolver e pacificar controvérsias entre direitos
fundamentais em conflito, na medida em que irá concretizar as liberdades
civis. Tudo isso decorre do princípio da inafastabilidade do controle
jurisdicional cabendo aos membros do aludido Poder se manifestar sobre
qualquer questão quando devidamente provocado.

Através da atividade jurisdicional se transforma o direito estático e
inoperante em direito vivo e dinâmico, ou seja, cabe à jurisdição concretizar
o ordenamento jurídico no caso concreto, em última instância2.

Portanto, a sujeição do juiz à Constituição e o seu papel de garantir
os direitos fundamentais constitucionalmente estabelecidos tornam-se o
principal fundamento da legitimação da jurisdição e da independência do
Poder Judiciário.

Ocorre que, apesar de o objetivo da atividade jurisdicional ser a
efetivação da justiça, não se pode afirmar ser esse o único caminho a ser
percorrido para que referido ideal de justiça seja concretizado.

A partir dessa assertiva tem-se os meios extrajudiciais de disputas
como instrumentos que irão, lado a lado com a atividade jurisdicional,
tentar concretizar as liberdades civis na medida que, na mesma dimensão
e força, conseguem efetivar e garantir os direitos fundamentais.

São diversos os meios extrajudiciais de disputas, dentre os quais temos:
a mediação, a conciliação, a facilitação do diálogo, a negociação, o
aconselhamento patrimonial, a arbitragem, dentre outros, que foram surgindo
e aprimorando-se juntamente com as transformações sociais. Aborda-se-á
no presente estudo apenas os institutos da mediação e conciliação.

Portanto, aos poucos, tenta-se mudar a mentalidade da cultura judicial
muito arraigada em formalismos jurídicos e, através da difusão desses
meios extrajudiciais de disputas, procura-se pacificar as controvérsias
existentes, antes mesmo de se ingressar com um árduo e demorado processo
judicial. Ressalte-se que a utilização dos referidos meios não substitui a
atuação do Poder Judiciário, ao contrário, seria inconcebível num verdadeiro
Estado Democrático de Direito a inexistência de um Judiciário forte.

2 ROCHA. José Albuquerque. Teoria geral do processo. op. cit. p. 99.
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Resumo: A temática do presente estudo surge da necessidade de analisar que o
conceito de acesso à justiça não pode ser considerado apenas como o acesso
aos Tribunais, ou seja, o acesso via Poder Judiciário. A Constituição Federal de
1988, através do preâmbulo e dos valores fundamentais inseridos em seu corpo
constitucional, elegeu a justiça como um dos valores supremos da sociedade e
a solução pacífica de controvérsias com um dos princípios de maior relevância
para a sobrevivência do Estado Democrático de Direito. Surgem os meios
extrajudiciais de disputas, como a conciliação e mediação, que lado a lado com o
Poder Judiciário efetivam o ideal de justiça social inseridos na Constituição
Federal de 1988, excluindo a idéia de que somente a atividade jurisdicional é a
única instituição capaz de alcançar o ideal de justiça social. Desta forma, os
aludidos meios extrajudiciais no papel de pacificadores de controvérsias,
contribuem para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, onde os
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, a igualdade
e a justiça sejam elevados a categorias máximas e valores supremos a serem
respeitados e, principalmente, efetivados no seio da sociedade.
Sumário: 1. Intróito; 2. Mediação e Conciliação – Diferenciação; 3. Dos Meios
Extrajudiciais de Disputas e Poder Judiciário; 4. Conclusão; 5. Referências
bibliográficas.
Palavras-chave: Meios Extrajudiciais – Acesso à Justiça – Pacificação social.
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No preâmbulo da Carta Magna de 1988 está a síntese dos objetivos
fundamentais a serem alcançados pelo Estado Brasileiro, dentre eles o
de proporcionar a todos uma convivência baseada na harmonia social e
na solução pacífica das controvérsias.

Assim, o acesso à justiça configura-se numa garantia constitucionalmente
preconizada na Carta Republicana de 1988 e sua concretização é
imprescindível para a real efetividade dos direitos fundamentais.

1 Advogada, Assessora da Procuradora Geral de Justiça do Estado do Ceará, mestre em
Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e Professora da Universidade
de Fortaleza – Unifor.
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de força executiva (art. 584, IV, do CPC) fere um pressuposto específico
de admissibilidade do procedimento monitório, havendo impossibilidade
jurídica do pedido, como visto, além da falta de interesse de agir, pois o
autor não conseguirá através da monitória mais do que já possui.
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Mostra-se escorreito concluir, valendo-se do exposto, que:

1) A ação monitória consagrada no direito brasileiro apresenta-se
como meio tendente à simplificação do processo, beneficiando o detentor
de documento escrito denotador de crédito com uma via a qual possibilita
sejam ultrapassados os percalços do processo de conhecimento, com a
formação mais célere de um título executivo judicial;

2) O procedimento monitório pode distinguir-se em documental ou
puro (Calamandrei). Aquele é caracterizado pela exigência de que os
requisitos os quais habilitam o crédito a ser perseguido através da via
monitória sejam provados quando do ajuizamento da demanda. Este, pela
desnecessidade de tal prova, baseando-se a expedição da ordem de
pagamento apenas nas alegações do autor. Resulta mais aprofundada,
pois, a cognição efetuada na via injuntiva documental;

3) A noção da prova escrita a que alude o art. 1102a do Código de
Processo Civil não se resume à de documento escrito (meio de prova
grafado), por preceituar, também, a atividade cognitiva realizada pelo
juiz na fase inicial da ação monitória, com a qual culmina a expedição ou
não do mandado de pagamento; e

4) A sentença estrangeira não constitui documento escrito apto a
ensejar a cognição sumária operada pelo juiz na fase primeira da ação
monitória, ante a necessidade de sua homologação pelo Supremo Tribunal
Federal para que surta efeitos no Brasil, consoante o complexo normativo
constitucional e legal atinente à matéria.
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usurpação da competência do Pretório Excelso. Nem mesmo uma
alteração legislativa que tornasse expressa a possibilidade de utilização
da sentença estrangeira para o ajuizamento de ação monitória tornaria
possível tal procedimento, ante a inconstitucionalidade de que estaria
revestido.

Ressalte-se, ainda, a inaptidão política e social do procedimento
monitório para o fim em comento. Se o réu, ao receber o mandado de
pagamento expedido com base em sentença estrangeira, restar contumaz,
formar-se-á de pleno direito um título executivo, independentemente da
adequação do decisum aos valores basilares do Estado brasileiro, nada
obstando seja tal decisão atentatória à ordem pública, como, v.g., a que
condena alguém a pagar determinada soma prometida a outrem para a
perpetração de um homicídio. Não se pode admitir que mera omissão,
ainda que em tese, possa gerar tão desastroso efeito. Daí ser previsto no
art. 216 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal que “não
será homologada sentença que ofenda a soberania nacional, a ordem
pública e os bons costumes”.

De igual modo, não se deve olvidar que a negativa de efeito a uma
decisão estrangeira pode acarretar negativos efeitos diplomáticos, de
sorte que se mostra desaconselhável remeter a juízo singular tal decisão.
Esse é, indubitavelmente, um dos fatores que inspiraram o constituinte
originário a confiar ao Supremo Tribunal Federal a homologação de
sentenças estrangeiras.

Impende aduzir, por fim, que, mesmo depois de homologada pelo
Supremo Tribunal Federal, não poderia uma sentença estrangeira habilitar
o acesso à via monitória, ante a vedação firmada pelo art. 1102a do Código
de Processo Civil no que toca à utilização de título executivo para o
ajuizamento de ação monitória (“... prova escrita sem eficácia de título
executivo”)24. Vislumbra-se, desse modo, que o emprego de título já dotado

24 “O pressuposto da admissibilidade do pedido monitório ... é ter o possível credor prova
escrita da obrigação sem eficácia de título executivo. Obviamente porque se tivesse título
teria execução e não teria interesse processual, necessidade do provimento monitório.”
(GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. v. 3. 10. ed. São Paulo:
Saraiva, 1995. p. 334/335). A jurisprudência esposa entendimento símile. Oportuno
colacionar o aresto: “Título executivo extrajudicial não se presta para embasar a ação
monitória, pois colidiria com os princípios da própria ação que, em falta de pronta
prestação pelo devedor, converte o mandado inicial em título executivo judicial” (TARS
– 2a Câmara Cível; Apelação 196.194.518, Rel. Marco Aurélio dos Santos Caminha, j.
12/12/1996).
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No afã de enfrentar da questão ora proposta, mostra-se fundamental
perscrutar a intenção do constituinte ao deferir ao Supremo Tribunal
Federal aquela competência, assim como o tratamento que o legislador
infraconstitucional dedicou à questão.

No nível constitucional, insta destacar, ao lado do já mencionado
art. 102, I, “h”, o art. 109, X, segundo o qual compete aos juízes federais
a execução de sentença estrangeira, “após sua homologação”.
A repetição da necessidade de homologação da sentença pode parecer
irrelevante, mas resta obviado que seria desnecessário tal destaque, o
qual seria suprido pela simples interpretação sistemática da Lex Legum.
Ora, se repetição houve, reforça-se a possibilidade de se concluir que o
constituinte buscou acentuar como condição de eficácia de sentença
estrangeira no território nacional a prévia homologação do Pretório
Excelso. Perceba-se, outrossim, que a competência deferida aos juízes
federais refere-se à execução da sentença proferida em juízo alienígena,
e nunca à atribuição de eficácia executiva à mesma23.

É o mesmo o entendimento que se pode inferir do legislador ordinário.
Nos termos do art. 483 do Código de Processo Civil, “a sentença
estrangeira não terá eficácia no Brasil senão depois de homologada pelo
Supremo Tribunal Federal”. Esse dispositivo faz extraído da sentença
estrangeira não homologada pelo Supremo qualquer efeito no Brasil.
A Lei no 9037, de 23/09/1996, ao tratar do reconhecimento e execução
das sentenças arbitrais estrangeiras, estatui em seu art. 35 que, “para
ser reconhecida ou executada no Brasil, a sentença arbitral estrangeira
está sujeita, unicamente, à homologação do Supremo Tribunal Federal”.

Como se vê, a força executiva da sentença estrangeira no Brasil
apenas pode ser obtida através de sua homologação pelo Supremo
Tribunal Federal. Destarte, ainda que atenda em tese aos requisitos da
prova escrita da ação monitória, por tratar-se de documento escrito
despido de eficácia executiva, não poderá a decisão alienígena ser
empregada naquela via especial. Entendimento contrário representaria
imediata transgressão aos dispositivos acima aludidos, o que importaria
conduta eivada de inconstitucionalidade e ilegalidade, ante a frontal
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23 O art. 224 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal preceitua que a execução
da sentença estrangeira homologada por aquele órgão será feita mediante a extração de
carta de sentença, no juízo competente (i.e., juiz federal, nos termos do art. 109, X, da
Constituição Federal de 1988, aludido alhures).
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Sérgio Shimura apresenta símiles considerações, ao afirmar que a
“prova escrita pode consistir em qualquer documento escrito. Se o
documento estiver redigido em língua estrangeira, mister se faz a tradução
para o vernáculo”. Aduz, com esteio na qualificadora escrita, que excluídas
estão desse conceito as provas gráficas, como desenhos e fotografias.
Acrescenta que se amoldam ao requisito legal “os documentos públicos
ou privados (conforme seja, ou não, de autoria de quem esteja no exercício
de uma função pública), autógrafo ou heterógrafo (conforme o autor
do documento seja o próprio autor do fato documentado ou outrem),
preconstituídas ou casuais (conforme tenham ou não sido produzidos
com o propósito de servir, no futuro, de prova do ato ou fato nele
representados)”. Arremata o autor ao afirmar que o documento, para os
fins sob análise, não pode ser detentor de força executiva, assim como
deverá envolver obrigação de pagar soma em dinheiro ou de entregar
coisa fungível ou determinado bem móvel21.
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Delineados tais aspectos, possibilita-se seja investigada a possibilidade
de utilização de sentença estrangeira como documento escrito na ação
monitória. Perceba-se, de logo, que a conformação genérica operada
alhures acerca da prova escrita na ação monitória faz admissível como
tal a sentença estrangeira, desde que adstrita aos limites materiais22

preconizados pelo art. 1102a do Código de Processo Civil. É o que se
buscará aferir doravante.

A produção de eficácia no Brasil de sentença proferida por Juízo
alienígena é assunto que atine diretamente à soberania (art. 1o, I, da
Constituição Federal de 1988), daí porque o legislador constituinte
originário optou por conferir ao Supremo Tribunal Federal, a cúpula do
Poder Judiciário brasileiro, a competência para a homologação daquela
sorte de decisões, consoante preceitua o art. 102, I, “h”, da Constituição
Federal de 1988, como pressuposto para que sejam eficazes no Brasil.
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21 SHIMURA, Sergio. Sobre a ação monitória. RePro 88/58. 1997. p. 61/62.
22 I. e., pagamento de determinada quantia em dinheiro ou entrega de coisa fungível ou de

coisa certa móvel.
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a) Admite-se prova complexa na ação monitória

Vários documentos podem ser utilizados para a formação do
convencimento do juiz. Este poderá colher alguns elementos em
determinado documento, mais alguns em outro, e assim entender pela
plausibilidade do crédito afirmado pelo autor.

b) Os documentos não necessariamente devem possuir vinculação
com o crédito perseguido

A existência de uma cognição mais aprofundada, não obstante ainda
sumária, habilita o suposto credor a valer-se de documentos despidos de
vinculação direta com o crédito buscado através do caminho injuncional.
O ressarcimento do valor empregado em tratamento de saúde pode, v.
g., ser perseguido através de ação monitória, valendo-se o autor de uma
declaração que o réu prestou a hospital no sentido de haver sido causador
de moléstia sofrida por aquele.
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Não se pode olvidar, contudo, que o meio de prova a que aludiu o
legislador de 1995, agora considerando-se de modo restrito a expressão
“prova escrita”, foi o documento grafado, o que obsta a utilização, em
sede de ação monitória, da “prova documental lato sensu, como tal a
gravada em fita cassete, videotape, enfim, todo sistema visual ou auditivo,
ou produto da cominação de ambos, que faça prova em favor do titular
do direito”19.

Alguns exemplos de documentos a possibilitarem o acesso à ação
monitória são arrolados por Nelson Nery Junior:

Qualquer documento escrito que não se revista das características
de título executivo é hábil para ensejar a ação monitória, como por
exemplo: a) cheque prescrito; b) duplicata sem aceite; c) carta
confirmando a aprovação do valor do orçamento e a execução do
serviço; d) carta agradecendo ao destinatário empréstimo em
dinheiro; e) telegrama; f) fax20.
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19 ALVIM. Ob. cit., p. 19.
20 NERY JUNIOR, Nelson. Atualidades sobre o processo civil: A Reforma do Código de

Processo Civil brasileiro de 1994 e de 1995. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996.
p. 228.
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Desse modo, desaconselhável se mostra a utilização da terminologia
“título monitório” para designar a prova escrita acima comentada, nos
moldes previstos no direito brasileiro, não obstante seja empregada por
eminentes doutrinadores, tais como Ernane Fidelis Dos Santos, Vicente
Greco Filho e Sérgio Bermudes15. Trata-se de terminologia inaugurada
por Carnelutti, o qual procurou distinguir título executivo de título injuntivo.
Aquele autorizaria a ação executiva, enquanto este ensejaria a viabilidade
do processo injuncional16.

Ocorre que, em nosso direito, inexiste documento que garanta ao
autor o deferimento da expedição do mandado de pagamento, o que
afasta a noção de título. A dicção da súmula de no 247 do Superior Tribunal
de Justiça, não fosse bastante a letra do art. 1102a do Código de Processo
Civil, auxilia na demonstração da afirmação que se profere. Segundo
aquela norma, o contrato de abertura de conta corrente autoriza o
ajuizamento da ação monitória, e não o deferimento da expedição do
mandado de pagamento17. O preceito traz como conseqüência a só
circunstância de o magistrado, ao consagrar tal posicionamento
jurisprudencial, não indeferir liminarmente o pedido monitório, ao verificar
que era aquele o documento trazido pelo autor, passando à análise daquele
meio de prova.

Esse entendimento completa a idéia da cognição sumária realizada
pelo juiz na análise do documento escrito trazido pelo demandante, a qual
é consideravelmente mais aprofundada do que aquela realizada por ele
no processo de execução. A existência dessa operação cognitiva,
associada à inexistência de títulos monitórios em nosso direito, permite
afirmar, socorrendo-se da lição de Eduardo Talamini18, que:
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15 SANTOS, Ernane Fidelis dos. Ação Monitória ..., p. 39.
16 Apud CRUZ E TUCCI. Ob. cit., p. 41.
17 Em termos similares, TASP – 3a Câmara Extraordinária; Apelação 00729534-7/007,

Rel. Itamar Gaino, j. 27/11/1997.
18 TALAMINI, Eduardo. Tutela monitória: a ação monitória – Lei 9.079/95. São Paulo:

Revista dos Tribunais, 1997. p. 68/69.
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fatos afirmados pelas partes. ... Prova, de fato, não quer dizer
demonstrar já a verdade dos fatos discutidos e sim determinar ou
examinar os mesmos fatos mediante procedimento determinado11.

Como meio de prova poder-se-ia, sim, inserir a idéia de “documento
escrito”. A atividade probatória, como ensina o jurista peninsular, envolve
o meio de prova em si, sua elaboração, sua apresentação ao juiz e a análise
feita por este. Resulta clara, assim, a ocorrência de cognição por parte do
juiz na fase inicial do procedimento monitório, cognição essa a qual, contudo,
ante a própria natureza daquele procedimento, reveste-se de notável
sumariedade12. Deve o autor, através de suas alegações e do tênue
arcabouço probatório apresentado, formar no juiz a convicção da
viabilidade do procedimento monitório. São aqueles elementos os que
gerarão no julgador a idéia da aparência, da plausibilidade do direito a
ensejar a utilização da via monitória. Trata-se, portanto, de juízo de
verossimilhança e de admissibilidade. O juiz não afirma a existência do
direito do autor; apenas defere seu acesso à via monitória13.

A existência de cognição sumária na ação monitória é uma das facetas
que a diferenciam da execução. Nesta, a cognição é superficialíssima,
podendo-se afirmar até mesmo que ela é aí inexistente. Isso ocorre porque,
na execução, o juiz cinge-se a verificar se o documento trazido pelo
autor consta entre os reputados pela lei detentores de força executiva.
Essa cognição mínima existe no procedimento monitório puro e poderia
existir no documental, desde que, neste último caso, a lei previsse quais
documentos dariam acesso ao caminho injuncional, o que não ocorre em
nosso direito. A ação monitória pátria insere-se no molde documental,
mas o tratamento que lhe é deferido pela lei processual deixa clara a
existência de uma cognição mais aprofundada, ante a já comentada
utilização da expressão genérica “prova escrita”14.
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11 CARNELUTTI, Francesco. A prova civil. Trad. Lisa Bary Scarpa. 2. ed. Campinas:
Bookseller, 2000. p. 67/70.

12 Em sentido contrário, ALVIM, J. E. Carreira. Ação monitória e temas polêmicos da
reforma processual: com as reformas das Leis nos 10.352/01, 10.358/01 e 10.444/02 e de
acordo com o Novo Código Civil (Lei no 10.406/02). Rio de Janeiro: Forense, 2004.
p. 18/19. Segundo aquele eminente autor, somente existirá atividade probatória no
procedimento monitório depois de opostos os embargos ao mandado.

13 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Reforma do Código de Processo Civil. 3. ed. São Paulo:
Malheiros, 1996. p. 236.

14 “A exigência de prova escrita, não há dúvida, tanto acentua a qualificação documental do
procedimento monitório, tanto clama pelo ajuste técnico da cognição” (ROCHA, José
Taumaturgo da. Ela, a ação monitória, vista por nós, os brasileiros. RePro 82/12. 1997. p. 19).
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O iter previsto pela legislação processual pátria para a ação monitória
pode ser assim sumariado: o autor solicita ao juiz a expedição de um mandado
de pagamento10, com base em prova escrita sem eficácia executiva.
Admitindo o pedido, o juiz determina inaudita altera parte a expedição do
mandado dirigido ao réu. Este contará com o prazo de quinze dias para
efetivar o pagamento ou opor embargos. Uma vez inerte, opera-se ex lege
a conversão da ordem de pagamento em título executivo. Opostos os embargos
monitórios, o feito passa a seguir o rito comum, dando-se guarida à cognição
exauriente, a qual é desfechada através de sentença.

A fim de desenvolver a análise proposta, forçoso ressaltar a noção
de prova escrita em nosso direito, ante sua já explicitada exigência.
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O art. 1102a dispõe como pressuposto específico de admissibilidade
da ação monitória a “prova escrita sem eficácia de título executivo”.
Uma interpretação superficial do dispositivo levaria à mera conclusão de
que a petição exordial da ação monitória deve ser acompanhada de
documento escrito despido de eficácia executiva, o qual denotaria a
existência de um crédito em favor do autor. Não se nos afigura haver sido
apenas essa a intenção do legislador. Afinal, o optou ele pela expressão
prova escrita, e não documento escrito, expressões não coincidentes.

Em verdade, a prova lato sensu apresenta-se como uma atividade
complexa, e não simplesmente como meio de prova. É o que explica
Carnelutti, para quem:

Não se pode, naturalmente, excluir que na linguagem de
determinado ambiente se utilize prova somente para designar a
atividade de quem fornece os meios para a persuasão alheia, mas
também não se pode admiti-lo se não existe um vocábulo diferente
que sirva para designar a atividade diversa de quem, como os
meios que lhe forem fornecidos, conhece o fato, ou seja, comprova
a afirmação. ... É notável que com o nome de prova se designem
somente os procedimentos mediante os quais o juiz comprova os
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10 Em nosso ver, a entrega de coisa pode ser considerada pagamento lato sensu, pelo que
optamos pelo emprego da expressão genérica mandado de pagamento, em vez de mandado
de pagamento ou entrega da coisa, para englobar o que o art. 1.102b do Código de
Processo Civil designa mandado de entrega da coisa.
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Em verdade, a relevância dessa classificação pode ser considerada
didática, pois as normas processuais adotadas pelos diversos países
apenas se aproximam de um ou de outro modelo, sem, entretanto, a ele
se adstringir. A disciplina normativa da ação monitória brasileira, por
exemplo, prescreve a necessidade de apresentação de prova escrita sem
eficácia de título executivo, o que indica a consagração do modelo
documental, mas a ordem expedida com base naquela prova escrita é
inexeqüível antes do decurso do prazo concedido ao réu para pagar ou
embargar. Além disso, no bojo de uma mesma espécie podem ser
contempladas diversas variações, como a existência ou não de um rol
legal de documentos que viabilizam acesso à via monitória, no caso do
procedimento documental.
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O ressurgimento de um procedimento de natureza monitória no direito
pátrio ocorreu através da Lei no 9.079, de 14 de julho de 1995, a qual
acrescentou ao Código de Processo Civil os artigos 1102a, 1102b e 1102c9.
O número diminuto de dispositivos a disciplinar o procedimento sob análise,
por ensejar amplo espaço interpretativo, responde em grande parte pelos
dissensos doutrinários e jurisprudenciais vários acerca da matéria.
No direito italiano, o procedimento d’ingiuzione, o qual serviu de base
ao legislador nacional, é, por seu turno, tratado em mais de vinte artigos.
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9 Os Estados eram competentes para legislar sobre processo antes do advento do Código de
Processo Civil de 1939. Até então, era consagrada a ação decendiária prevista nas
Ordenações Manoelinas e Filipinas, a qual ostentava caráter injuncional (v. SANTOS,
Moacyr Amaral. Ações Cominatórias no Direito Brasileiro. Tomo I. São Paulo: Max
Limonad, 1958. p.125). Com a codificação, aquela via processual foi extinta em nosso
direito. Boa parte dos documentos que a ensejavam passaram a ser títulos executivos. Mas
havia no Código de 1939 processo com natureza monitória: a ação cominatória para
prestação de fato ou abstenção de ato. Nela era prevista a citação do réu para fazer ou não
fazer algo, sob a pena contratual ou, se nenhuma houvesse sido convencionada, a requestada
pelo autor. Não cumprindo nem contestando no prazo de dez dias, era condenado. Havendo
contestação, seguia-se o rito ordinário (v. BENEVIDES, José Marijeso de Alencar. Manual
do Processo Civil e Comercial. 4. ed. São Paulo: Marijeso Benevides, 1958. p. 217/223).
O Código de Processo Civil de 1973 nasceu sem que previsse qualquer procedimento
monitório. A tutela das obrigações de fazer ou não fazer deixou de prever a injunção e se
ordinarizou plenamente. A falta de contestação passou, pois, a gerar a mera revelia.
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O procedimento injuncional puro, por seu turno, identifica-se pela
desnecessidade da apresentação dessa prova inicial. Os requisitos
autorizadores do recurso à via monitória devem apenas ser afirmados
pelo autor para que seja deferida pelo juiz a emissão da ordem de
pagamento. Apenas a inexistência dessas afirmações ou a circunstância
de delas não erigirem as conseqüências jurídicas vislumbradas pelo autor6

poderia conduzir ao indeferimento do pedido:

... El procedimiento monitorio puro, para llegar a la declaración de
certeza del derecho alegado por el acreedor, exonera al acreedor
de proporcionar la prueba preventiva y especula anticipadamente
... sobre la supuesta falta contradicción en tiempo por parte del
pretendido deudor.7

Como se vê, é mínima a cognição realizada no procedimento monitório
puro, o que mitiga sobremaneira a possibilidade de efetivação material
momentânea da ordem de pagamento que se expede no bojo daquele
procedimento. Nele é imprescindível a inércia do réu para que aquela
ordem ganhe força executiva. Na modalidade documental, o decreto
monitório ganha robustez, pois a cognição ali operada, não obstante
sumária, apresenta maior profundidade, o que autoriza sua exeqüibilidade
provisória. Neste caso, o autor não queda totalmente dependente da
ausência de impugnação do réu, já podendo extrair resultados práticos
desde o início do processo.

Resta evidenciado, ante o exposto, que não é exatamente a mera
necessidade da produção de prova inicial que difere o procedimento
injuncional puro do documental – até porque nada obsta que no
procedimento puro o autor apresente documentos comprobatórios de seu
crédito8 – mas a necessidade ou desnecessidade de sua apresentação e
a profundidade da cognição vestibular realizada pelo juiz, das quais
dependerá a exeqüibilidade provisória do decreto monitório.
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6 Pagamento de quantia pactuada para o assassínio de determinada pessoa, v. g.
7 CALAMANDREI. Ob. cit., p. 123.
8 CRUZ E TUCCI, José Rogério. Ação Monitória. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995.

p. 36.
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A expedição da referida ordem, em nosso direito, baseia-se em “prova
escrita sem eficácia de título executivo” (art. 1102a do Código de Processo
Civil). O presente estudo reveste-se do escopo precípuo de buscar a
caracterização desse requisito e verificar se são a ele adequadas as
sentenças proferidas por juízos estrangeiros. Para tanto, mister se faz
analisar preliminarmente as espécies de procedimentos monitórios, por
se mostrarem úteis para a elucidação do requisito ora investigado, para
somente então enfrentar o tema proposto.
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Fez-se formulada por Calamandrei uma classificação dos
procedimentos monitórios baseada na necessidade ou desnecessidade
de o autor apresentar ab initio litis ao juiz prova da existência da relação
creditícia. Segundo ele, aquele critério permite classificar o procedimento
monitório em documental e puro.

O primeiro é caracterizado pela exigência de que os requisitos os
quais habilitam o crédito a ser perseguido através da via monitória sejam
provados quando do ajuizamento da demanda. A decisão do juiz quanto à
expedição do mandado de pagamento não será fundamentada apenas
nas alegações do autor, assim como a certeza daqueles requisitos não
ficará condicionada apenas à inércia do réu. É o que ensina o
processualista italiano, ao asseverar:

La existencia de uma prueba escrita4 ... viene a ser ... un ulterior
presupuesto procesal especial, esto es, otra condición de
admisibilidad de esta forma de procedimiento; si esta prueba falta,
el acreedor podrá igualmente llegar, mediante otros medios de
prueba y en otra sede, a hacer condenar al deudor, pero non podrá
servirse, para alcanzar su finalidad, de esta forma especial de
condena, que es la inyunción.5

4 O conceito de prova escrita no procedimento injuncional será adiante explicitado.
5 CALAMANDREI, Piero. El procedimiento monitorio. Trad. Santiago Sentis Melendo.

Buenos Aires: EJEA, 1953. p. 124.
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percalços de um processo de conhecimento, efetivando-se materialmente
um direito que sequer foi declarado através de atividade judicante. Trata-se
de opção legislativa. Observa o legislador a existência de determinados
documentos no seio da sociedade os quais em regra denotam a existência
de um direito creditício e fá-los títulos executivos extrajudiciais.

Acreditando-se titular de um direito, mas destituído de qualquer
documento apto a ensejar a execução, restaria ao sujeito, pois, o processo
de conhecimento, através do qual se requestaria do Estado-juiz um
pronunciamento quanto ao direito alegado, que habilitasse a posterior
tutela executiva.

Há situações, entretanto, que se podem reputar intermédias: não há
título executivo, mas se abrem portas para que se vença o processo de
conhecimento, ou melhor, para que se possibilite tal efeito. É o que se
verifica na ação monitória2, como denominada pelo legislador pátrio, e
nas vias processuais congêneres existentes nos diversos ordenamentos
jurídicos hodiernos, assim como em diversos instrumentos similares,
criados e aplicados no Curso da História. Todos esses institutos
caracterizam-se essencialmente por ser neles prevista a expedição de
uma ordem dirigida ao suposto devedor, no sentido de que ele solva a
obrigação perseguida ou impugne o pedido do requerente, tendo em seu
desfavor, uma vez reste contumaz, a constituição de um título executivo.
Impugnado o pedido, volve-se aos entraves do rito comum. É essa a
espinha dorsal do procedimento injuncional3, a qual recebe as variantes
legislativas adiante explicitadas.

2 Daí afigurar-se escorreito considerar a ação monitória como um tertium genus de processo,
intermediário à cognição e à execução, como o fazem, entre outros Ernane Fidelis dos
Santos (Ação monitória: sistema brasileiro (evolução doutrinária e jurisprudencial).
Belo Horizonte: Del Rey, 2000. p. 30), e Antonio Carlos Marcato (O processo monitório
brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 11).

3 Empregar-se-ão indistintamente no presente estudo os termos monição e injunção, monitório
e injuncional, ante a corrente utilização pela doutrina processualista nacional e alienígena,
como o faz, v.g., Giuseppe Chiovenda (Instituições de Direito Processual Civil. v. 1. Trad.
J. Guimarães Menegale. São Paulo: Saraiva, 1965. p. 259), não obstante alguns autores,
como Ernane Fidelis dos Santos apontem distinção terminológica baseada na imperatividade
da injunção, a qual seria, assim, ausente no procedimento monitório, no qual é facultada ao
réu a impugnação do pleito autoral (Ação monitória: sistema brasileiro (evolução doutrinária
e jurisprudencial). Belo Horizonte: Del Rey, 2000. p. 18/19).
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Resumo: Analisa-se no presente artigo a aptidão da ação monitória pátria para o
fim de atribuir eficácia no Brasil às decisões proferidas por juízos estrangeiros.
Para tanto, são abordadas as espécies de procedimentos monitórios e a
caracterização da prova escrita prevista em nosso direito como requisito
específico daquela via processual.
Sumário: 1. Introdução. 2. Espécies de procedimentos monitórios. 3. A prova
escrita como requisito da ação monitória brasileira. 3.1. Considerações
preliminares. 3.2. Compreensão da expressão “prova escrita”. 3.3. Prova escrita
como documento escrito. 3.4. Sentença estrangeira e documento escrito na ação
monitória. 4. Referências bibliográficas.
Palavras-chave: Constitucional – Processo Civil – Ação monitória – Prova escrita
– Sentença estrangeira – Homologação.
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Consubstanciando-se o processo numa concatenação de atos,
inarredável a necessidade de tempo para a atuação de seus diversos
sujeitos, consoante os prazos fixados pela lei ou pelo juiz. Associando-se
a essa duração normal do processo a demora originada por fatores a ele
extrínsecos – como a festejada deficiência estrutural do aparelho judicante
pátrio – os quais majoram o tempo necessário para a consecução dos
fins dele esperados, verificar-se-á o fundamento para a busca de meios
tendentes à simplificação dos procedimentos disponíveis para a
materialização dos direitos subjetivos.

No bojo dos meios simplificadores da prestação jurisdicional, encontra-se
indubitavelmente a própria execução. Ora, a reputação de determinado
documento como detentor de eficácia executiva faz vencidos todos os

1 Professor da Faculdade de Direito da UFC e da Faculdade Farias Brito –  Mestre em Direito
Público pela UFC Pós-graduado pela Universidade de Fortaleza. E-mail: vander@jfce.gov.br
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acionista, cuja permanência no cargo depende da vontade de quem
deliberou adotar a conduta, ou uma outra das pessoas indicadas,
em situação idêntica, teria o dever de impedir aquela conduta que
suspeitasse ser criminosa?15

Por fim, o Código Civil de 2002 afinal contemplou norma legal16

destinada a atender às mesmas preocupações que inspiraram a
elaboração da disregard doctrine.

 ���������.
�

A sociedade limitada, portanto, desempenha papel extremamente
importante no cenário econômico-social do nosso país, na medida em
que, como modelo societário preferencialmente escolhido por pequenos
e médios empreendedores, fomenta o desenvolvimento através da
circulação de riquezas, da arrecadação fiscal, da produção de bens, e da
geração de empregos, implementando o crescimento das regiões.

Duas características são responsáveis, por assim dizer, pelo seu
sucesso, quais sejam, a simplicidade de constituição e sua estrutura simples
e pouco dispendiosa aliada à limitação da responsabilidade dos sócios ao
valor das cotas integralizadas.

Assim como essa regra de limitação tem seu fundamento no estímulo
à exploração das atividades econômicas, as normas que atribuem
responsabilidade extraordinária aos sócios e administradores – apesar
das críticas doutrinárias relevantes sob o prisma do Direito Empresarial
– se justificam por conferir ao magistrado instrumentos para tornarem
úteis e efetivas as sanções legais cominadas pela manipulação fraudulenta
e lesiva da sociedade, na função última de promover, acima de tudo, a
pacificação e o bem estar social.

Desse modo, devem os sócios e os administradores da sociedade
limitada primarem pela retidão na consecução dos objetivos sociais,
exercendo corretamente as suas funções, sob pena de virem a autonomia
da pessoa jurídica dar espaço à invasão de seus patrimônios, em virtude
da possibilidade de responsabilização ilimitada, solidária e pessoal.
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15 MACHADO, Hugo de Brito. Responsabilidade penal no âmbito das empresas. Jus
Navigandi, Teresina, a. 6, n. 58, ago. 2002. Disponível em: <http://www1.jus.com.br/
doutrina/texto.asp?id=3009>. Acesso em: 15 jul. 2003.

16 Art. 50;CC/02.
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dada ao magistrado para suspender ou tornar ineficaz, momentaneamente,
para determinados atos, a personalidade jurídica, ainda que ausentes os
pressupostos da teoria – fraude contra credores e abuso de direito.

De forma semelhante, a Lei nº 8.884/1994, art. 18, denominada Lei
Antitruste, ao cuidar da prevenção e repressão às infrações contra a
ordem econômica, facultou a desconsideração da personalidade jurídica
do responsável pela infração “quando houver da parte deste abuso de
direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação
dos estatutos ou contrato social”, e também em caso de “falência, estado
de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados
por má administração”.

Em sede de Direito Ambiental, é possível a imputação de
responsabilidade penal à pessoa jurídica quando ocorrer a prática de
crime contra o meio ambiente. A Constituição Federal, art. 225, ao tratar
do meio ambiente, estabelece que “as condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou
jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.”

A Lei nº 9.605/1998, arts. 3º e 4º, dispõe sobre a responsabilidade por
lesões ao meio ambiente, trazendo a possibilidade de ser desconsiderada
a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados ao meio ambiente, além da previsão
do chamado princípio da dupla imputação, através do qual pessoas
jurídicas e físicas poderão ser responsabilizadas conjuntamente.

Em relação aos sócios e administradores da sociedade limitada, a lei
ambiental, no art. 1º, lhes atribuiu o dever de impedir a prática de condutas
criminosas contra o meio ambiente, responsabilizando quem, de qualquer
forma, concorre para elas. Desse modo, podem vir a ser responsabilizados
nos âmbitos civil, administrativo e criminal, desde que observada a
existência de crime ambiental.

O Professor Hugo de Brito Machado, em comentários acerca dessa
responsabilidade, expõe a seguinte crítica:

Não é fácil, porém, saber-se até onde esse dispositivo legal produz
efeitos práticos, pois não é fácil saber-se em que casos o diretor,
o administrador, o membro de conselho, etc., pode agir para evitar
a conduta que vem depois a ser tida como crime contra o meio
ambiente. Um diretor acionista minoritário, ou mesmo não
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“EXECUÇÃO – SÓCIO – DESPERSONALIZAÇÃO DO
EMPREGADOR – RESPONSABILIDADE DO SÓCIO –
ADMISSIBILIDADE – Cabível em sede trabalhista, pela adoção da
teoria da desconsideração da pessoa jurídica, admitida pelo
ordenamento jurídico pátrio a partir da promulgação do Código de
defesa do consumidor, tornou-se possível ir além da coisa julgada,
para trazer de volta o patrimônio da empresa que dela foi retirado,
responsabilizando seu sócio-gerente e extensivamente os demais
sócios, em face das culpas In: eligendo, In: vigilando e In: contrahendo.
Agravo de petição a que se nega provimento.” (TRT 1ª R. – AP
00239-2000 – 9ª T. – Rel. Juiz Ideraldo Cosme de Barros Gonçalves –
DORJ 15.09.2000 – p. 3)

“FRAUDE – MANDADO DE SEGURANÇA – EXECUÇÃO – EX-
SÓCIO – EXCLUSÃO – FRAUDE – A presença do sócio ou ex-sócio
na fase de conhecimento e isto é pacífico, torna-se desnecessária, em
virtude da figura da empregadora, no pólo passivo. Contudo, na fase
de execução, ainda que excluído, por sentença ou não, da condição
passiva na fase de conhecimento, perdura a responsabilidade, seja
sócio ou ex-sócio, em especial quando se vislumbra a existência de
elementos indicativos de procedimento fraudulento.” (TRT 2ª R. –
Proc. 00175/1999-6 – Ac. 2000007340 – SDI – Rel. Argemiro Gomes –
DOESP 16.05.2000).

Dessa forma, a Justiça do Trabalho, firmando sólida jurisprudência,
vem executando bens do patrimônio pessoal dos sócios – ex-sócios,
cotistas minoritários – e administradores da sociedade limitada,
independentemente de autorização legal.

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/1990,
conjunto de normas de ordem pública e interesse social, voltadas à
proteção e defesa do consumidor, constitucionalmente garantidas, tem o
escopo de reequilibrar a relação de consumo, reforçando a posição do
consumidor, e proibindo ou limitando certas práticas de mercado.14

A sociedade limitada, como fornecedora de bens ou serviços, (art.
3º, caput, CDC) no desempenho de atividade econômica, pode ter seus
sócios e administradores sujeitos aos efeitos da aplicação da teoria da
desconsideração da personalidade jurídica, prevista pioneiramente no
direito nacional, art. 28, caput e d 5º, CDC, inovando com a permissão
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14 GRINOVER, Ada Pellegrini.[et al.]. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado
pelos autores do anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. p. 7.
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Note-se bem, aqui basta a pessoa assumir a qualidade de sócio da
sociedade limitada para responder pessoalmente, independentemente de
ter havido fraude, ou de exercer a administração – o que amplia
consideravelmente os limites da responsabilidade dos sócios cotistas,
delineados no art. 1.052, do Código Civil de 2002.

Nessa direção, Fábio Ulhoa acertadamente pondera que “não se deve
esquecer das hipóteses em que a desconsideração da autonomia da pessoa
jurídica prescinde da ocorrência da fraude ou do abuso de direito. Somente
diante do texto expresso da lei poderá o juiz ignorar a autonomia
da pessoa jurídica, sem indagar da sua utilização com fraude ou
abuso de direito.”12

Ocorre que normas gerais tributárias, inclusive sobre responsabilidade
– obrigação tributária, por força da incidência do artigo 146, III, b, da
Constituição Federal, são matérias reservadas constitucionalmente à lei
complementar, não podendo a lei ordinária dispor validamente acerca
das matérias àquelas reservadas. Sem dúvida, padece o artigo 13 da Lei
nº 8.620/93 de inconstitucionalidade formal; entretanto, ainda não foi objeto
de controle concentrado de constitucionalidade13, de modo que vigente e
aplicável o seu conteúdo nos moldes acima expostos.

No Direito do Trabalho, o princípio da proteção, cujo fundamento
é, em última análise, o princípio constitucional da igualdade, materializado
na superioridade jurídica conferida ao empregado pela lei, e o princípio
informativo de que não se pode imputar o risco da atividade
empresarial ao empregado, ensejaram a aplicação analógica da teoria
da desconsideração da personalidade jurídica, como meio de efetivação
das decisões trabalhistas.

Isso resulta na atribuição de responsabilidade pessoal e ilimitada, aos
sócios e administradores da sociedade limitada, quando do inadimplemento
de créditos decorrentes de relação de emprego; independentemente da
comprovação da ocorrência de fraude; o que acaba sendo, a rigor, uma
aplicação desvirtuada da referida teoria, já cristalizada na jurisprudência
predominante, a par dos princípios citados. Nesse sentido:
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12 COELHO, Fábio Ulhoa. Desconsideração da personalidade jurídica. São Paulo: RT,
1989. p. 63.

13 V. comentários de Leandro Paulsen, In: Op. Cit., p. 837.
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Comentando a responsabilidade tributária, o Professor Leandro Paulsen
revela que a jurisprudência se firmou no sentido de que, para o surgimento
da responsabilidade, não basta o mero não pagamento da obrigação
tributária, é necessária a ocorrência da exorbitação dos poderes ou da
violação da lei ou do contrato social da limitada. Assim dispõe o autor:
“O mero inadimplemento de obrigação tributária não é suficiente para
configurar a responsabilidade do art. 135 do CTN. Nesse sentido é que se
consolidou o entendimento tanto da 1ª como da 2ª Turmas do STJ que,
assim, adotam a melhor posição, acatando a doutrina bastante consistente
que já vinha preconizando uma interpretação adequada e sistemática desse
dispositivo. Em setembro de 2001, também a 1ª Seção do TRF4 revisou
sua posição anterior em sentido contrário para, à luz da nova orientação do
STJ, alinhar-se pela interpretação que descarta o simples inadimplemento
como fundamento para a responsabilização dos sócios-gerentes.”11

Além disso, para os efeitos de incidência da norma em análise,
necessária a prática de atos de administração – direção ou gerência,
por parte das pessoas designadas no contrato social da sociedade limitada,
de modo que não se pode atribuir responsabilidade tributária pela simples
condição de sócio. Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça tem entendido:

“EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE POR QUOTAS DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA. DÍVIDA DA SOCIEDADE.
PENHORA. BENS DE SÓCIO NÃO GERENTE. O quotista, sem
função de gerência, não responde por dívida contraída pela
sociedade de responsabilidade limitada. Seus bens não podem
ser penhorados em processo de execução fiscal movida contra a
pessoa jurídica” (Julgados do STJ, nº 105, p. 23, Resp. 151.209-0-
AL, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 8-3-1999).

Em relação ao Direito Previdenciário, a Lei nº 8.620/1993, art. 13,
dispõe que aos sócios cotistas é imputada responsabilidade pessoal e
solidária pelo pagamento das contribuições à Seguridade Social; enquanto
os administradores responderão de forma pessoal, solidária e subsidiária
quando o inadimplemento decorrer de atos dolosos ou culposos.

�	�����
��������	���	�(���	�	���
���������	�����	���������	��	��������	������

11 PAULSEN, Leandro. Direito tributário: constituição e código tributário à luz da doutrina
e da jurisprudência. Porto Alegre: Livraria do Advogado: ESMAFE, 2003. p. 829.
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No âmbito do Direito Tributário, a responsabilidade tributária, nas
palavras do Professor Bernardo Ribeiro de Moraes, é definida como a
“relação jurídica derivada, em virtude qual uma pessoa (ou mais),
denominada devedora, fica adstrita a satisfazer certa prestação em
proveito de outra, denominada credora, em razão do inadimplemento da
obrigação tributária originária. Responsável tributário é a pessoa que se
encontra no pólo negativo da relação jurídica derivada, com a obrigação
de assumir as conseqüências do inadimplemento da obrigação tributária.
A responsabilidade tributária, portanto, tem por fonte imediata a lei tributária
e por fonte mediata o inadimplemento da obrigação tributária.”9

A lei tributária (CTN, art. 135, III) é demasiadamente clara ao
determinar a responsabilidade dos administradores e sócios, não deixando
espaço para se cogitar da aplicação da teoria da desconsideração da
personalidade jurídica, pois aqui a sociedade limitada e seus administradores
responderão em igualdade de condições, solidariamente.

Quanto a esse aspecto, parte da doutrina diverge10, apesar dos tribunais
terem firmado entendimento dominante no sentido da subsistência da
responsabilidade da pessoa jurídica, afastando o fenômeno da substituição
tributária, pelo qual haveria a exclusão da responsabilidade desta.

A despeito dos posicionamentos doutrinários discordantes, o
entendimento jurisprudencial prevalente é bastante favorável ao Fisco,
por manter solidariamente responsáveis pessoa jurídica e administradores,
aumentando as chances de efetivação da arrecadação quando se mantém
dois sujeitos passivos na obrigação tributária.
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9 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de direito tributário. Rio de Janeiro: Forense,
1997. p. 502.

10 Aliomar Baleeiro considera: “O caso, diferentemente do anterior, não é apenas de
solidariedade, mas de responsabilidade por substituição. As pessoas indicadas no art. 135
passam a ser os responsáveis ao invés do contribuinte.” (BALEEIRO, Aliomar. Direito
tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1970. p. 435). Ives Gandra da Silva Martins
pondera: “Ora, sempre que os contratos ou estatutos sociais, a saber, os diplomas protetores
da vida societária, são violados por quem estaria na obrigação de preservá-los, é evidente que
a pessoa jurídica, a que pertencem, está, como o Fisco, na posição de vítima, e não pode ser
transformada em autora. Sob esse aspecto, parece-me sadia a orientação legislativa em
tornar, para esses casos: a) pessoal, b) total, e c) exclusiva a responsabilidade das pessoas
físicas, enunciadas no referido artigo, sempre que o dolo, a fraude e a má-fé forem os agentes
deflagradores das obrigações tributárias.” (MARTINS, Ives Gandra da Silva – coordenador.
Comentários ao Código Tributário Nacional. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 262).
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O descumprimento desses deveres pode gerar danos à sociedade
limitada, fazendo emergir, assim, a responsabilidade solidária dos
administradores pelo integral ressarcimento da empresa. Nesse sentido,
adequada a lição do Professor Waldo Fazzio Júnior: “O exercício da
função administrativa não supõe irresponsabilidade. Administrador
societário responde. Por isso, está sujeito a um conjunto de mecanismos
de controle societário, destacando-se o dever de dar aos sócios contas
justificadas de sua administração, e apresentar-lhes, anualmente, o
inventário, o balanço patrimonial e o de resultado econômico da atividade
empresarial da sociedade.”7

O Código Civil de 2002 incorporou dispositivo8 inspirado na Lei nº
6.404/76, delimitando a responsabilidade solidária dos administradores
por ato regular culposo, no exercício de suas funções; atribuída
exclusivamente aos administradores, posto que dissociada da
responsabilidade dos sócios, por força da adoção, pelo novo sistema legal,
do princípio da hetero-organicidade – possibilidade da sociedade limitada
ser dirigida por quem não é sócio da mesma.

A responsabilidade abordada aqui como geral, restringe-se à
responsabilidade dos sócios e administradores pelas obrigações da
sociedade limitada sem que haja a prática de fraude ocultada pela
autonomia patrimonial – aplicação da teoria da desconsideração da
personalidade jurídica – nem se encontre dentre as exceções de
irresponsabilidade. Observa-se, então, que a regra de limitação da
responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais não é absoluta, plena,
irrestrita, incondicional, ou incontestável. Há circunstâncias em que,
mesmo integralizadas suas cotas, poderão vir a ser os sócios
responsabilizados com seus patrimônios particulares por dívidas da
sociedade – responsabilidade extraordinária.
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7 FAZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de direito comercial. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
p. 212.

8 “Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os
terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.”
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O limite, portanto, da responsabilidade dos sócios na sociedade limitada
é o valor das respectivas cotas integralizadas, fixadas no contrato social,
como claramente dispõe o CC/2002, art. 1.052, sepultando discussões
anteriores, quando vigente o Dec. nº 3.708/19. É possível, no entanto,
que reste aos sócios responsabilização solidária pela integralização do
capital, sem prejuízo das sanções aplicáveis ao sócio faltoso – remisso.

Isso significa, em outras palavras, que, íntegro o capital social da
limitada os sócios nada devem, nem à sociedade, nem aos terceiros.
Não há lugar para responsabilidade – ilimitada ou mesmo limitada –
dos sócios se não houver fraude. Eventuais débitos pertencem à
sociedade, tão somente; respondendo esta ilimitadamente com todo o
seu patrimônio pelo seu passivo, ainda que este ultrapasse o ativo.

O fundamento dessa limitação, justifica Fábio Ulhoa, corresponde à
regra jurídica de estímulo à exploração das atividades econômicas,
chamado direito-custo.5 Nas palavras de Rachel Sztajn, “a imputação
da atividade empresarial parece estar relacionada à assunção de riscos,
à possibilidade de perda da riqueza investida no exercício da atividade da
empresa. Risco é inerente à atividade empresarial e perder ou ganhar
faz parte dela.”6

Por todas essas razões, deve se prevenir quem negocia com uma
sociedade limitada, no sentido de obter garantias – fiança ou aval, ou de
embutir nos preços uma taxa de risco. Isso pode ser feito tranqüilamente
pelos credores negociais, não, porém, por outra espécie de credores –
não negociais, como por exemplo o Estado (Fisco, INSS), os trabalhadores,
os consumidores, os titulares de direito à indenização. Para estes, as
regras da separação patrimonial e da limitação da responsabilidade dos
sócios sofrem exceções, as quais trataremos posteriormente.

Em relação aos administradores da sociedade limitada, estes devem
atender aos deveres de diligência, lealdade, informação e prestação de contas,
estabelecidos nos arts. 153 a 157, da Lei nº 6.404/76 e arts. 1.011 e 1.020, do
CC/2002, verdadeiros preceitos gerais dirigidos a qualquer pessoa que exerça
a função de administração de bens ou interesses de outrem.
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5 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, v. 1. 2002.
p. 401-402.

6 SZTAJN, Rachel. Teoria jurídica da empresa: atividade empresária e mercados. São
Paulo: Atlas, 2004. p. 159.
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de natureza essencialmente civil – ou melhor, não empresarial, e, em
regra, desempenhadas sem a organização empresarial, a quem o legislador
facultou a organização coletiva sob a forma de sociedade simples.

A despeito das fundadas e veementes críticas doutrinárias4, foi mantida
no novo Código Civil, art. 983, caput, a possibilidade da sociedade simples
organizar-se consoante um dos modelos próprios das sociedades
empresárias, o que implica, na realidade, a existência de sociedade limitada
na forma e simples no objeto.

As sociedades cooperativas, os artesãos e os exercentes de atividade
rural também não estão submetidos ao regime jurídico-empresarial,
facultada a estes últimos a inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis. Pelo arbítrio legislativo, sempre que se organizarem
coletivamente constituirão sociedades simples.

A sociedade limitada, assim, pode ser definida como a forma societária
empresária, constituída mediante contrato celebrado entre dois ou mais
sujeitos, que vinculam-se assumindo responsabilidade limitada ao valor
das respectivas cotas integralizadas, direcionada para o exercício de
atividade econômica organizada, a que a lei confere personalidade jurídica.
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Com a personalização da sociedade limitada, após o arquivamento
de seu ato constitutivo na Junta Comercial, surge um novo sujeito de
direito – pessoa jurídica de direito privado – dotado de nome, nacionalidade,
domicílio e patrimônio próprios. Com efeito, isso importa a separação
patrimonial entre a pessoa jurídica e seus membros, de modo que são
titulares de seus próprios direitos e obrigações, não podendo ser atribuídos
a outras pessoas – materialização do princípio da autonomia patrimonial
da pessoa jurídica.
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4 Waldirio Bulgarelli, em sua obra A teoria jurídica da empresa. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1985. p. 441, já criticava tal permissão: “Não podemos deixar de consignar a
nossa estranheza, por ter o Projeto mantido o mesmo sistema de vasos comunicantes
hoje existente entre as sociedades civis e comerciais, ao permitir que as sociedades simples
adotem os tipos das sociedades empresárias. Quer-nos parecer que essa exótica passagem
de sociedades que não são empresárias para o âmbito da empresarialidade, através da
adoção do tipo de sociedade empresarial, mas, sem as responsabilidades conseqüentes,
mantendo-se como não empresária, não mais se justifica pois que a absorção pela
empresarialidade de inúmeras atividades hoje consideradas civis ou de natureza comercial
duvidosa, fará cessar as razões que poderiam existir para justificar essa assimetria existente.”
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Esse marco, inspirado no Direito italiano que, em 1942, unificou o
Direito Privado, encontra-se materializado no novo Código Civil brasileiro,
que, no Livro II, artigos 966 a 1195, regula o Direito de Empresa.

O jurista Asquini3, superando sabiamente a dificuldade da elaboração
de um conceito jurídico de empresa, quando da adoção dessa nova teoria
pelo Código Civil italiano de 1942, salientou que a definição se relacionava
com diversos significados, consoante diferentes perfis – perfil subjetivo,
perfil objetivo, perfil funcional e perfil corporativo; compreendida a
empresa, respectivamente, como empresário, estabelecimento,
atividade e instituição.

O artigo 966 do Código Civil de 2002 revela a forte influência advinda
do direito italiano, exprimindo a consagração do perfil subjetivo da empresa
no conceito legal de empresário.

Nesse sentido, o campo de atuação do Direito Comercial sofreu
considerável ampliação, na medida em que o comerciante deixou de ser
o centro nuclear e equipararam-se as espécies de atividades econômicas
produtivas, restando todos os sujeitos em um mesmo plano, o da empresa
como atividade economicamente organizada para a produção ou oferta
de bens ou serviços aos mercados.

Caracteriza-se, portanto, o empresário, pelo exercício profissional,
por pessoa física – empresário individual – ou jurídica – sociedade
empresária – de atividade econômica organizada, através da coordenação
dos fatores de produção, voltada à criação de riqueza pela produção de
bens ou de serviços, destinados à circulação nos mercados, sendo
obrigatória a sua inscrição na respectiva sede do Registro Público de
Empresas Mercantis, nos termos do artigo 967, do novo Código Civil.

Subtrai-se do conceito de empresário e, por conseguinte, do regime
jurídico-empresarial, todos aqueles que exercem, mesmo com o concurso
de auxiliares ou colaboradores, profissão intelectual, seja de cunho artístico,
científico ou literário, exceto quando o exercício dessa profissão constituir
elemento de empresa. Em outras palavras, cuida o d único do art. 966, CC/
2002, dos profissionais liberais, escritores e artistas, cujas atividades são

3 ASQUINI, Alberto. Perfis da empresa. Tradução com anotações de Fábio Konder
Comparato, Revista de Direito Mercantil, 104-109, São Paulo: Revista dos Tribunais.
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A criação desse novo modelo, portanto, possibilitou uma racional e
atrativa interligação entre a limitação da responsabilidade nas sociedades
anônimas e a simplicidade inerente às sociedades denominadas de pessoas
– contratuais, capaz de fomentar o desenvolvimento através de novos
empreendimentos, principalmente nos campos do comércio e da indústria.

No Brasil, a introdução da então denominada sociedade por cotas
de responsabilidade limitada se efetivou por influência do direito
português e do direito alemão, como ensina Fran Martins2, através da
aprovação do Decreto nº 3.708, em 10 de janeiro de 1919, de autoria do
deputado Luís Joaquim Osório, inspirado no Código Comercial de Inglês
de Souza.

Muito criticado, especialmente pela doutrina, o referido diploma legal
pecava por suas várias imperfeições e omissões, as quais, somadas a
outros fatores, tais como a influência das reformas ocorridas no Direito
Comparado, as necessidades econômicas do mundo moderno em
constante transformação, e a importância da sociedade por cotas de
responsabilidade limitada no nosso país, compuseram todo um cenário
sequioso por um novo disciplinamento legal.

As diversas tentativas de reforma do Direito Privado resultaram no
Projeto de Lei nº 634, de 1975, supervisionado pelo insigne mestre e
filósofo Miguel Reale. Após longa tramitação no Congresso Nacional,
foi então aprovada, aos 10 dias do mês de janeiro de 2002, a Lei nº
10.246 – a nova Codificação Civil brasileira, que entrou em vigor no dia
11 de janeiro de 2003.

Com efeito, dentre as inovações, uma repercutiu diretamente no
Direito Comercial, efetivando formalmente o abandono do antigo e
tradicional sistema adotado pelo Código Comercial de 1850, calcado no
comerciante e no exercício profissional da mercancia – Teoria dos atos
de comércio, fundada em critérios objetivos adotados no Código de
Comércio francês, de 1807, e a adoção do sistema do empresário e da
atividade empresarial – Teoria da empresa.

2 MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000.
p. 201.
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A denominada responsabilidade geral dos sócios e administradores
na sociedade em estudo, consiste naquela originada da simples condição
de sócio ou administrador, independentemente de qualquer prática de
fraude ou abuso.

Por outro lado, as exceções, consubstanciadas na responsabilidade
extraordinária dos sócios e administradores da sociedade limitada,
resultam da incidência de normas de ordem pública de diversos ramos
do direito – Tributário, Previdenciário, Trabalhista, Consumidor, Econômico
e Ambiental, à luz da doutrina e jurisprudência predominantes.

Frise-se que a matéria é de extrema relevância, pois no Brasil
organizam-se sob a forma de sociedade limitada praticamente todas as
empresas de pequeno e médio portes, além de diversas empresas de
grande porte, joint ventures e muitas empresas com participação de
investidores estrangeiros.
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O surgimento da sociedade limitada no mundo jurídico, diferentemente
das demais formas societárias resultantes da prática comercial, decorreu
de criação legislativa, impulsionada por motivos econômicos e sociais
voltados, em última análise, ao atendimento das aspirações de uma classe
por demais peculiar – a dos comerciantes – pequena burguesia européia,
sobretudo a germânica e a inglesa.

À época, no Brasil, o Código Comercial de 1850 previa como tipos
societários as companhias, as sociedades em comandita, as sociedades
em nome coletivo, as sociedades de capital e indústria e as sociedades em
conta de participação. Desses, o único formato a limitar a responsabilidade
de todos os sócios era a sociedade anônima, no entanto, os elevados custos
relativos ao cumprimento das formalidades legais, o número maior de
fundadores, e a necessidade de autorização para constituição, exigida até
1882, desestimulavam consideravelmente a sua adoção.

Por outro lado, tornava-se ainda maior o desinteresse dos investidores
na constituição de uma sociedade de pessoas, em face da aquisição de
responsabilidade ilimitada por todos – na sociedade em nome coletivo,
ou por, pelo menos, um dos sócios – nas sociedades em comandita, de
capital e indústria e em conta de participação.
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Resumo: O vertente trabalho propõe-se a analisar a responsabilidade pelas
obrigações sociais no âmbito da sociedade limitada, através da ótica de dois
sujeitos – o sócio e o administrador. A responsabilidade geral dos sócios e dos
administradores vem especificada na lei comercial, enquanto a extraordinária
resulta da incidência das normas de outros ramos do direito. A adoção da teoria
da desconsideração da personalidade jurídica pelo direito nacional acarreta a
responsabilização pessoal dos sócios e administradores. A proeminência e
singularidade da sociedade limitada, ente empresarial e econômico significativo,
na busca da satisfação das necessidades sociais e da criação de riquezas através
da atividade economicamente organizada para a produção ou oferta de bens e
serviços aos mercados.
Sumário: 1. Introdução; 2. A sociedade limitada: breve histórico e evolução no
Direito nacional; 3. A responsabilidade geral dos sócios e administradores;
4. A responsabilidade extraordinária dos sócios e administradores; 5. Conclusões.
Palavras-chave: Sociedade limitada – Sócios e administradores –
Responsabilidade pelas obrigações sociais – Teoria da desconsideração da
personalidade jurídica.
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Merece contorno um aspecto societário demasiadamente relevante
e atual: a responsabilidade dos sócios e administradores pelas obrigações
da sociedade limitada, forma societária instituída no Brasil em 1919 e
hoje regida pelo Código Civil de 2002.

Esse modelo revelou-se tão simples e eficiente que gerou a quase
extinção do uso das demais formas de sociedade, cujo principal diferencial
é a limitação da responsabilidade dos sócios ao valor das respectivas
cotas integralizadas.

1 Advogada. Especialista em Direito Privado pela UNIFOR. Professora da Faculdade de
Direito da UFC e da Faculdade Farias Brito.
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Conclui-se também, que é relevante a sintonia do nosso País com o
mundo globalizado. Os resultados serão ainda mais positivos, já que o
crime organizado e a lavagem de dinheiro, muitas vezes, descambam em
operações ilícitas transnacionais.

Finalizando, se observa que o legislador ao adotar o Princípio da
Acessoriedade Limitada, na Lei nº 9.613/98, possibilitou a persecução
penal em crimes de lavagem, apenas com indícios da existência do crime
antecedente, onde os fatos são puníveis na referida norma, mesmo que
desconhecida ou isento de pena o autor daquele crime.

O Brasil segue no caminho certo.
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A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência do
crime antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei,
ainda que desconhecido ou isento de pena o autor daquele crime.

No caso de ocorrência dos crimes prévios ou antecedentes do rol
contido na Lei nº 9.613/98, já enumerados, só se exige que os mesmos
sejam fatos típicos e antijurídicos, pois a culpabilidade é despicienda,
ou seja, a culpabilidade não é necessária para a consideração do delito
prévio, não se exige que o sujeito que realiza um dos delitos antecedentes,
previstos na Lei de Lavagem, seja culpável. Dessume-se desta forma,
que para se condenar o sujeito pelo delito de lavagem, é necessário, no
mínimo, que haja uma prova convincente do delito prévio, prova essa
que pode ser acreditada com relação a um dos delitos prévios constantes
do rol do art. 1º da Lei de Lavagem.

Observe-se ainda, que o legislador foi sábio ao determinar no art. 2º,
II, do citado diploma legal, que o processo e julgamento dos crimes
previstos na indigitada Lei, independem do processo e julgamento dos
crimes antecedentes referidos no artigo anterior, ainda que praticados
em outro país.

������������

Por todo o exposto, se verifica uma intensa atividade das autoridades
brasileiras no combate ao crime organizado e suas derivações.

Percebe-se que as Leis Penais Especiais, jamais, em tempo algum,
foram tão aplicadas no País, resultando no restabelecimento da ordem,
na fortificação do Ministério Público, no próprio resgate de crédito do
Judiciário.

É notória a necessidade de intensificação dos trabalhos, mas, a pedra
fundamental já existe, o Brasil assiste e aplaude de pé o eficaz combate
a essa forma de crime que se apresenta num modelo extremamente
estruturado, e, lamentavelmente, com a participação de elementos com
força política e econômica.

A ordem socioeconômica precisa ser protegida, sendo a aplicação
da legislação penal extravagante fundamental para esse objetivo, onde
na realidade, ocorre uma regulação jurídica de intervenção do Estado na
nossa economia.
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O procedimento de ocultar ou dissimular a natureza, origem,
localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos
ou valores provenientes, direta ou indiretamente de crime, caracteriza o
procedimento da Lavagem de Dinheiro.

A Lei nº 9.613/98, diz quais os crimes que podem, na forma da lei,
proporcionar a transmudação de ativos ilícitos em dinheiro “limpo”.

O tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins;
terrorismo e seu financiamento; contrabando ou tráfico de armas,
munições ou material destinado à sua produção; extorsão mediante
seqüestro; contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si
ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como
condição ou preço para a prática ou omissão de atos administrativos;
contra o sistema financeiro nacional; praticado por organização criminosa.
Este rol é taxativo.

No sentido de conceituar organização criminosa, a fim de proceder à
Lavagem de Dinheiro, chama-se à colação, o entendimento dado na
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional,
ocorrida em Palermo, na Itália, em 15 de dezembro de 2000, que a definiu
em seu artigo 2º:

Todo grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há
algum tempo e atuando concertadamente com o fim de cometer
infrações graves, com a intenção de obter benefício econômico
ou moral.

A Convenção foi ratificada pelo Decreto Legislativo nº 231, publicado
em 30 de maio de 2003, no Diário Oficial da União, n. 103, p. 6, segunda
coluna. Faz parte, assim, do nosso ordenamento jurídico.
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Comprovadamente para ocorrer o crime de lavagem de dinheiro,
necessário se faz a observância do rol de crimes prévios constantes do
art. 1º da Lei nº 9.613/98, onde, se repita, tal rol é taxativo.

No entanto, cumpre esclarecer que o legislador pátrio adotou o príncipio
da acessoriedade limitada, conforme o art. 2º, § 1º. da Lei em exame:
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de quatro ou mais agentes; b) finalidade de praticar reiteradamente;
c) crimes de tortura, terrorismo, tráfico de drogas e hediondos. A
pena dessa quadrilha com fins específicos passa a ser de 3 a 6
anos de reclusão, contados em dobro, se o grupo for armado7.

Finalizando, registre-se a Associação para o Tráfico de Drogas,
estabelecida no art. 14 da Lei nº 6.368/76. Referido crime é comum,
qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, sendo plurissubjetivo ou de
concurso necessário.

Em caso de condenação pelo crime acima apontado, inexiste
possibilidade de progressão de regime, conforme remansosa
jurisprudência:

O condenado por tráfico de entorpecentes, Lei n. 6.368/76, art. 12,
deve cumprir a pena em regime integralmente fechado – Lei n.
8.072/90, art. 2º, § 1º. Recurso provido (STJ, 5º T., Resp. n. 61.679-
4/SP, rel. Min. Edson Vidigal, DJU de 13.11.19958.

Todas essas modalidades de Associações Criminosa convergem,
destarte, na formação do crime organizado, que devidamente
estruturado, como acentua CAPEZ, na obra citada, “faz surgir um Estado
dentro do Estado, o que permite a essas organizações obter legitimação
popular e se camuflar no meio da imensa multidão sem rosto”.
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Inicialmente verificamos que a Lavagem de Dinheiro decorre da
atividade do crime organizado.

A definição, neste aspecto, é dada por CASTALDO:

É crime associativo, normalmente exteriorizado em
comportamentos lícitos, agressivos de interesses supra-
individuais e imateriais, emergente de uma organização ramificada
e presente no território graças à conivência com poderes
institucionais9.

7 CAPEZ, Fernando. In: Legislação penal especial. São Paulo: Damásio de Jesus, v.1.
3. ed. 2004. p. 123.

8 CAPEZ, Fernando. In: Legislação penal especial. São Paulo: Damásio de Jesus, v.2.
3. ed. 2004. p. 204.

9 CASTALDO, Andréa R. La criminalidad organizada em itália: la respuesta normativa y
los problemas de la práxis, Revista de Ciências Criminais, ano 7, n. 27, julho-setembro,
Revista dos Tribunais. 1999. p. 19.
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Tutela-se, ainda uma vez, a paz pública. Não pode a lei permitir a
reunião de várias pessoas que tenham como finalidade a prática de
crimes. O artigo 288 prevê um ilícito em que se nota claramente a
impaciência do legislador ao incriminar fato que consistiria apenas
ato preparatório de crimes. O dispositivo registra um crime formal,
de perigo abstrato, já que o risco à paz pública é presumido quando
se constitui uma organização criminosa”.5

Nesse sentido, a jurisprudência fala mais alto:

No crime de quadrilha ou bando pouco importa que os seus
componentes não se conheçam reciprocamente, que haja um chefe
ou líder, que todos participem de cada ação delituosa ou que cada um
desempenhe uma tarefa específica. O que importa verdadeiramente é
o propósito deliberado de participação ou contribuição, de forma
estável e permanente, para o êxito das ações do grupo6.

Note-se ainda, outro tipo de quadrilha ou bando ESPECIAL, desta
feita, com o afã específico de cometer crimes hediondos, previstos na
Lei nº 8.072/90. Veja-se que a hediondez do crime não se fixa pelo critério
discricionário do Magistrado, mas tão somente nas hipóteses elencadas
na citada Lei, em seus arts. 1º e 2º, sob pena de qualquer tentativa de
interpretação extensiva, afrontar o Princípio da Reserva Legal, conforme
comanda o art. 5º, XXXIX, da Lei Maior.

A interpretação extensiva, é admitida na Lei Adjetiva Penal, em seu
art. 3º.

A quadrilha ou bando especial, criada pela Lei dos Crimes Hediondos
possui alguns requisitos próprios. Nesse sentido, esclarece FERNANDO
CAPEZ:

A Lei dos Crimes Hediondos criou uma nova espécie de quadrilha
ou bando: a formada com a finalidade específica de cometer
qualquer dos delitos naquela previstos. Essa nova quadrilha ou
bando é composta dos seguintes elementos: a) reunião permanente

5 MIRABETE, Julio Fabbrini. In: Manual de direito penal. v. III, São Paulo: Atlas, 2004.
p. 199.

6 Obra citada, p. 199 – RT – 655-319.
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Art. 8º – O juiz determinará, na hipótese de existência de tratado
ou convenção internacional e por solicitação de autoridade
estrangeira competente, a apreensão ou seqüestro de bens, direitos
ou valores oriundos de crimes descritos no art. 1º, praticados no
estrangeiro.

§ 1º – Aplica-se o disposto neste artigo, independentemente de
tratado ou convenção internacional, quando o governo do país
da autoridade solicitante prometer reciprocidade ao Brasil.

§ 2º – Na falta de tratado ou convenção, os bens, direitos ou
valores apreendidos ou seqüestrados por solicitação de autoridade
estrangeira competente ou os recursos provenientes da sua
alienação serão repartidos entre o Estado requerente e o Brasil, na
proporção de metade, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro
de boa-fé.

)��/������
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A Lei nº 9.034/95 é a que trata das Organizações Criminosas, cujo
combate ao crime organizado pode ter caráter local, regional e
transnacional. Na medida em que o crime organizado se estrutura, na forma
empresarial, passa a integrar a economia formal, registre-se, ilicitamente.

Averbe-se que a Lei acima citada define e regula meios de prova e
procedimentos investigatórios que versem sobre ilícitos decorrentes de
ações praticadas por quadrilha ou bando, organizações ou associações
criminosas de qualquer tipo.

A redação acima é excerta do art. 1º da Lei nº 9.034/95, com a
redação dada pela Lei nº 10.217/01.

Nesse contexto, necessário se faz o esclarecimento acerca dos tipos
de “Associação Criminosa” no ordenamento pátrio.

O conceito de quadrilha ou bando (art. 288, CP) nos é dado por
JULIO FABBRINI MIRABETE, que explica também a sua
objetividade jurídica:

Como último dos crimes contra a paz pública, prevê o art. 288 o
delito de quadrilha ou bando: “Associarem-se mais de três
pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes:
Pena – reclusão, de um a três anos.
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Esse é o histórico traçado por JOSÉ GERALDO DA SILVA,
WILSON LAVORENTI E FABIANO GENOFRE:

Paralelamente aos esforços expendidos pela Organização das
Nações Unidas, o bloco econômico dos países mais ricos do
mundo, o G7, cria em 1989 a Financial Action Task Force para
desenvolver políticas de combate à lavagem de dinheiro, órgão
este que, em 1990, edita Recomendações, ou seja, diretrizes a serem
seguidas por países sintonizados com o combate ao braço
financeiro das organizações criminosas envoltas com o tráfico de
drogas e outros crimes graves. Em 1992, a Assembléia Geral da
Organização dos Estados Americanos – OEA, reunida nas
Bahamas, aprova o Regulamento Modelo sobre Delitos de
Lavagem Relacionados com o Tráfico Ilícito de Drogas e outros
Crimes Graves. Surge aí a legislação de segunda geração,
demonstrando preocupação com a lavagem oriunda de outros
crimes graves, tais como o seqüestro e o terrorismo4.

Ressalte-se que o legislador pátrio, ao editar a Lei nº 9.613/98, que
combate a lavagem de dinheiro, fez constar em seu texto, especificamente
no art. 8º, a possibilidade de cooperação entre o Brasil e um país
estrangeiro, mesmo na inexistência de tratado ou convenção internacional,
no que diz respeito aos bens, direitos ou valores oriundos de crimes
praticados no estrangeiro.

Dessume-se que havendo acordo internacional e solicitação do país
estrangeiro poderá ocorrer a apreensão ou o seqüestro de bens, direitos
ou valores relativos a crimes descritos na mencionada lei e praticados no
estrangeiro, e mesmo não havendo tal ajuste, haverá referido
procedimento quando o governo estrangeiro prometer reciprocidade; neste
caso, os recursos provenientes da alienação de referidos valores serão
repartidos entre o Estado requerente e o Brasil.

Vejamos o comando legal:

4 SILVA, José Geraldo da. LAVORENTI Wilson. GENOFRE Fabiano. In: Leis penais especiais
anotadas. 5. ed. São Paulo: Millenium, 2004. p. 304.
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Verifica-se através do Direito Penal Econômico, o mecanismo através
do qual as organizações criminosas procedem à ocultação, dissimulação,
legalização e distribuição de valores, em quaisquer de suas modalidades,
por meio de transformação de ilícitos em lícitos, o que é chamado
popularmente de “lavagem” (money laudering).

A proteção da ordem econômica vem crescendo em nosso País,
notadamente com a promulgação de leis que procuram se adaptar ao
crescimento desse tipo de crime, as suas inovações, meios tecnológicos,
logísticos, com procedimentos verdadeiramente empresariais, escala
hierárquica de poder, resultando assim, numa positiva intervenção estatal
na economia, a fim de reduzir os danos causados.

Nesse sentido, preleciona ANDRÉ LUIZ CALLEGARI:

Em sentido estrito, o Direito Penal Econômico é o conjunto de
normas jurídico-penais que protegem a ordem socioeconômica,
entendido como regulação jurídica do intervencionismo estatal
na Economia. Bajo Fernández assinala que a intervenção do Estado
e do Direito em zonas antes abandonadas à livre iniciativa é o que,
em princípio, se denomina Direito Econômico. O que caracteriza o
Direito Penal Econômico é ser um grau de intervenção estatal na
economia, precisamente o mais intenso do intervencionismo
mediante o exercício do ius puniendi. A finalidade e a função do
Direito Penal Econômico não é outra coisa que a sublimação da
finalidade e a função do intervencionismo: cumprir as exigências
de uma valoração diferente do imperativo de justiça na ordem das
relações sociais e econômicas. Estas novas exigências se plasmam
na necessidade hoje assumida de proteger a economia em seu
conjunto a ordem econômica, a economia nacional colocada ao
amparo do novo intervencionismo estatal, como interesses
distintos aos particulares de propriedade patrimônio e fé
contratual3.

Cumpre esclarecer que o esforço de proteção à economia, na visão
do Direito Penal Econômico, decorre de um trabalho conjunto em diversos
países, alinhados no mesmo pensamento, combater a lavagem de dinheiro
e o crescimento do crime organizado, em todas as suas facetas.

3 CALLEGARI, André Luís. In: Direito Penal Econômico e Lavagem de Dinheiro.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 21-22.
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Na verdade existem algumas atecnias em citados Diplomas Legais,
típicas da voraz atividade legiferante em nosso País. Verifica-se, por
parte das autoridades, uma atuação eficaz, em consonância com os
princípios democráticos, e ainda, com o reclamo, o brado, a insurgência e
a irresignação da sociedade brasileira.

Atualmente, o País assiste, a uma série de operações realizadas pela
Polícia Federal, com a devida participação do Judiciário e do combativo
Ministério Público, resultando na prisão de pessoas das mais variadas
facções, envolvidas com o Crime Organizado, tais como, empresários,
agentes fiscais e membros dos três Poderes.

As intituladas “Anaconda”, “Farol da Colina”, “Esteira Livre”,
“Vampiro”, “Catuaba”, aqui no Nordeste, apenas para citar algumas,
foram operações vitoriosas contra o crime, onde a prisão de diversas
pessoas culminaram com o estancamento de alguns procedimentos
criminosos, e também, revelaram a possibilidade de aplicação eficaz das
Leis Penais Especiais.

Restou evidenciado também, a correlação entre o Crime Organizado
e os crimes de tóxicos, hediondos, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal,
crimes contra o Sistema Financeiro Nacional – Lei do Colarinho Branco.

O caminho para o combate foi aberto, o País imprime pavimentá-lo.

O Estado, a sociedade, o cidadão reclamam justiça. A idéia de justiça,
sob esse enfoque, se alinha ao pensamento de ALF ROSS:

Como princípio do direito, a justiça delimita e harmoniza os desejos,
pretensões e interesses conflitantes na vida social da comunidade.
Uma vez adotada a idéia de que todos os problemas jurídicos são
problemas de distribuição, o postulado de justiça equivale a uma
exigência de igualdade na distribuição ou partilha de vantagens
ou cargas. A justiça é igualdade. Este pensamento foi formulado
no século IV a.C. pelos pitagóricos, que simbolizaram a justiça
com o número quadrado, no que o igual está unido ao igual. A
idéia da justiça como igualdade, desde então, tem se apresentado
sob inumeráveis variantes2.

2 ROSS, Alf. In: Direito e Justiça. 1. ed. São Paulo: Edipro, 2003.
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Resumo: O presente estudo aborda a atuação do crime organizado e o mecanismo
de lavagem de dinheiro e aplicação das Leis Penais Especiais, dentro de uma
perspectiva de atuação das autoridades brasileiras, onde o combate às
organizações criminosas tem trazido resultados positivos. O âmbito de incidência
das Leis Penais Especiais tem sido abrangente, em que pese, o legislador em
dados momentos, esquecer da sistematização da lei em cotejo com os demais
diplomas legais, e ainda, referidas Leis Penais não permitirem interpretação
extensiva. O presente artigo enfoca a efetiva aplicação dessas Leis, contra
infrações lesivas praticadas por pessoas de alto nível socioeconômico e também,
como se demonstrará, às vezes, com a conivência dos poderes institucionais.
Sumário: 1. Introdução. 2. Do Direito Penal Econômico. 3. Do Crime Organizado.
4. Da Lavagem de Dinheiro. 5. Princípio da Acessoriedade Limitada. 6. Conclusão.
Palavras-chave: Leis Penais Especiais – Direito Penal Econômico – Crime
Organizado – Lavagem de Dinheiro – Princípio da Acessoriedade Limitada –
Sistema Financeiro.
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As Leis Penais Especiais, notadamente as que se referem à
Organização Criminosa e a Lavagem de Dinheiro, Leis nº 9.034/95 e
9.613/98, foram publicadas a fim de dar uma resposta jurisdicional às
ações praticadas por grandes grupos criminosos, muitas vezes envoltos
por uma blindagem dada pelo próprio Poder Público.

1 Advogado – Sócio de ALBUQUERQUE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C – (RG
nº 103 – OAB-Ce) – (www.fortalnet.com.br/~albuquerque) – Pós-Graduado em Direito
Processual Penal pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR – Professor de Direito Penal III
da Faculdade Farias Brito.
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independentemente de eventuais diferenças de cor, orientação religiosa,
idade etc.), são titulares de direitos que devem ser respeitados por todos
os seus pares, bem como pelo Estado.

A dignidade da pessoa humana é tarefa e, ao mesmo tempo, limite da
atividade estatal. Considerando a dimensão individual do ser humano, a
dignidade assume a feição de escudo protetor da integridade física e
mental do cidadão. Já numa outra dimensão, a social, a dignidade da
pessoa humana “consiste na garantia de condições justas e adequadas
de vida para o indivíduo e sua família, contexto no qual assumem relevo
de modo especial os direitos sociais ao trabalho, a um sistema efetivo de
seguridade social, em última análise, à proteção da pessoa contra as
necessidades de ordem material e à asseguração de uma existência com
dignidade”.16

Nessa sólida e admirável linha de raciocínio, o direito à moradia
aparece como elemento garantidor de mínimas condições adequadas de
vida para o indivíduo e sua família. Apesar de parecer óbvio, não custa
afirmar que não há verdadeira dignidade sem habitação, sem morada,
sem um lar seguro.

Vislumbra-se, assim, o direito à moradia como um elemento
concretizador do princípio da dignidade da pessoa humana17, razão pela
qual se revela, inegavelmente, sua fundamentalidade material, como dito
acima.

"� ���������

O direito à moradia, no âmbito do sistema jurídico-constitucional
brasileiro, tem como uma de suas características a fundamentalidade,
não apenas no sentido formal (manifestada apenas com a Emenda nº 26,
de 2000), mas sobretudo na perspectiva material, dado seu estreito vínculo
com o princípio da dignidade da pessoa humana, do qual é elemento
concretizador.

16 SARLET, Ingo Wolfgang. Ob. cit., p. 113.
17 Sobre a densificação ou concretização do princípio da dignidade da pessoa humana através

dos direitos fundamentais, cf. GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional
e direitos fundamentais. São Paulo: Celso Bastos Editor: Instituto Brasileiro de Direito
Constitucional, 1999. p. 48-49.
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Não se deve, contudo, levar a tese a extremos indesejáveis. Defende
o próprio autor que o princípio da dignidade da pessoa humana não pode
ser entendido como um autêntico direito fundamental autônomo13 14, apesar
de suas importantes funções, seja como elemento referencial para a
interpretação e aplicação dos direitos fundamentais, seja como elemento
legitimador para deduzir outros direitos fundamentais não-expressos na
Carta Política.15 Por outro lado (e essa é a principal ressalva), no elenco
dos direitos e garantias fundamentais de nossa Constituição encontram-
se exemplos de normas cujo conteúdo não se funda na dignidade da
pessoa humana, sendo exemplo o inciso XVIII do art. 5.º, que trata da
livre criação de associações, independentemente de autorização estatal.

Essas constatações não diminuem a importância do princípio da
dignidade da pessoa humana em nosso sistema jurídico. Com efeito, o
seu reconhecimento expresso, pela primeira vez em nossa história
constitucional, representou uma decisão fundamental do constituinte, no
sentido de existir o Estado em função da pessoa (e não o oposto), já que
o homem é a finalidade precípua, e não um mero meio da atividade estatal.
Representou também o reconhecimento da idéia segundo a qual uma
Constituição que consagra tal princípio adota o entendimento de que todos
os homens e mulheres, em virtude tão-só de sua condição biológica (logo,

13 (Cf. SARLET, ob. cit., p. 103) explica que o fato de o constituinte ter colocado a
dignidade da pessoa humana como princípio fundamental já é sintomática de que não pode
vir a existir um “direito à dignidade”. O valor dignidade, por ser integrante da natureza da
pessoa humana, é irrenunciável e inalienável (ela simplesmente existe), daí porque é algo
que se reconhece e se protege, mas que não pode ser do ser humano retirado ou a ele
concedido novamente. As considerações ganham maior força quando se lembra que a
dignidade independe das circunstâncias concretas em que se encontre o ser humano (têm-
na o mendigo, o rico, o bandido, o juiz desonesto, enfim, todos a têm). O art. 1.º da célebre
Declaração Universal da ONU, de 1948, exprime bem a verdadeira concepção de dignidade,
quando prevê que “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em
direitos”.

14 Virgílio Afonso da Silva, em excelente artigo (Princípios e Regras: mitos e equívocos
acerca de uma distinção. In: Revista Latino-americana de estudos constitucionais. Coord.:
Paulo Bonavides, n. 1. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 619) comunga de opinião
semelhante, no qual defende que “regras expressam deveres definitivos, enquanto princípios
expressam deveres prima facie“. Diferentemente de Sarlet, no entanto, Virgílio Afonso
da Silva entende ser possível o reconhecimento de um direito subjetivo por aplicação
direta de um princípio.

15 Cf. SANTOS, Fernando Ferreira dos. Princípio constitucional da dignidade da pessoa
humana. Fortaleza: Celso Bastos Editor: Instituto Brasileiro de Direito Constitucional,
2001. p. 74-77 e p. 80), para quem a dignidade da pessoa humana, enquanto princípio,
pode ser juízo concreto de dever-ser, isto é, razão para adotar decisões judiciais.
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Esse tipo de norma geral inclusiva (hoje prevista no §2.º do art. 5.º da
CF) existe em nossa história constitucional desde a Constituição de 1891,
e sempre foi tida como altamente salutar às Constituições.10

b) O direito à moradia como direito materialmente fundamental
(mesmo antes do advento da Emenda Constitucional n° 26/2000): sua
íntima relação com o princípio da dignidade da pessoa humana

Com base no exposto, pode-se concluir, seguramente, que desde a
promulgação da Constituição Cidadã era possível identificar direitos
fundamentais não expressamente positivados (decorrentes do regime e dos
princípios adotados pela Carta Política), bem como de direitos fundamentais
positivados, mas localizados em outras partes do texto constitucional, que
não no Título II, ou ainda previstos em tratados internacionais.

Sem sombra de dúvidas, entre a promulgação da Constituição e o
surgimento da Emenda n° 26, já era possível identificar o direito à moradia
como direito fundamental e social, embora implícito, dada a sua
fundamentalidade material, a ele conferida principalmente por sua íntima
relação com o princípio da dignidade da pessoa humana. A essa
constatação chegou o notável José Afonso da Silva, em obra anterior à
promulgação da 26ª Emenda.11

É irrefutável que os direitos materialmente fundamentais podem ser
identificados por um elemento em comum a todos eles: a referibilidade
de seu conteúdo ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é
concretizado exatamente mediante o reconhecimento e a efetivação
desses mesmos direitos fundamentais.

Ingo Sarlet faz menção à tese12, com a qual concordamos, segundo a
qual o princípio da dignidade da pessoa humana serviria de denominador
comum de todos os direitos fundamentais, além de elemento legitimador
do reconhecimento de todos os direitos fundamentais não expressamente
positivados, através do §2.º do art. 5.º da Constituição.

10 Cf. Ingo Wolfgang Sarlet (A eficácia dos direitos fundamentais. 3. ed. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2003. p. 94) para verificar as opiniões de grandes autores clássicos
do Direito Constitucional pátrio, como Carlos Maximiliano, Alcino Pinto Falcão e Paulino
Jacques.

11 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1995.
p. 342.

12 SARLET, Ingo Wolfgang. Ob. cit., p. 102.
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a) Importância do §2.º do art. 5.º da Constituição Federal de 1988

A norma do art. 5.º, §2.º, da CF, conduz o intérprete à conclusão de
que o rol dos direitos e garantias fundamentais não é taxativo. Permite
também distinguir os direitos apenas materialmente fundamentais dos
direitos formal e materialmente fundamentais. Os primeiros são os direitos
que representam as decisões políticas fundamentais tomadas por uma
dada sociedade, mas que não estão positivados na Constituição; fazem
parte da Constituição material. Já os direitos formal e materialmente
constitucionais são aqueles que, além se encaixarem na definição de
direitos materialmente constitucionais, estão previstos nas normas
constitucionais.

É certo que, por esse critério, haveria de ser reconhecida também
uma espécie de direitos fundamentais apenas formalmente constitucionais9,
isto é, direitos que, apesar de incluídos no texto da Constituição como
fundamentais, não tratam de matéria essencialmente constitucional. No
entanto, tem-se aí uma distinção sem maior praticidade, eis que esses
direitos (apenas formalmente constitucionais) terão de ser tratados da
mesma maneira que os direitos formal e materialmente constitucionais,
dada a sua previsão expressa no texto da Lex Fundamentalis.

O referido §2.º do art. 5.º, note-se, torna irrefutável a existência dos
chamados “direitos fundamentais implícitos”, isto é, daqueles que, apesar
de não constantes do rol dos direitos expressos na Constituição, podem
ser identificados implicitamente, como decorrentes do regime e dos
princípios adotados pela Constituição brasileira, bem como os decorrentes
dos tratados internacionais em que seja parte a República Federativa do
Brasil. Estão eles realmente implícitos no sistema dos direitos
fundamentais, que é, portanto, aberto e flexível.

Esse conceito materialmente aberto de direitos fundamentais é que
permite a identificação de direitos não expressamente positivados. E diga-
se: sempre há algum direito fundamental implícito à espera de identificação
por parte do intérprete.

9 Cf. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 5. ed.
Coimbra: Almedina, 1992. p. 539 e ss.
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Desde o advento da Emenda Constitucional n° 26, de 14.02.2000,
que alterou o art. 6.º da Constituição para incluir a moradia como direito
fundamental, por motivos óbvios é impossível negar a esse direito sua
fundamentalidade formal, isto é, a condição de constar na Constituição
Federal como direito fundamental (e social também).

No entanto, ousamos dizer que o direito à moradia é direito
fundamental desde o advento da Constituição de 1988, ou seja, mesmo
antes da EC 26. Isso se deve à sua inegável fundamentalidade material.

A título de esclarecimento prévio, útil para o exato balizamento da
questão, a fundamentalidade material diz respeito à importância crucial
dos direitos ditos “fundamentais” no sistema constitucional brasileiro, em
razão de seu conteúdo, independentemente de sua inclusão no Título II
da Constituição Federal. Tal materialidade decorre da circunstância de
serem os direitos fundamentais elementos necessários da Constituição
material8, contendo decisões fundamentais sobre a estrutura básica da
sociedade e do Estado.

No sentido material é que se diz que, mesmo antes da Emenda
Constitucional n° 26/2000, o direito à moradia já era direito fundamental.
No entanto, para a demonstração plena do que se afirma, é indispensável
tecer breves comentários acerca do art. 5.º, §2.º, da Carta Política de 5
de outubro de 1988.

7 O termo “fundamentalidade” expressa a característica de um direito ser fundamental, tal
qual é utilizado por grandes doutrinadores como, p. ex., Canotilho (Direito constitucional
e teoria da constituição. 5. ed. Coimbra: Almedina, 1992. p. 509).

8 Sobre o assunto, é perfeita a lição do inigualável Professor Paulo Bonavides (Curso de
direito constitucional, 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 63): “Do ponto de vista
material, a Constituição é o conjunto de normas pertinentes à organização do poder, à
distribuição da competência, ao exercício da autoridade, à forma de governo, aos direitos
da pessoa humana, tanto individuais como sociais. Tudo quanto for, enfim, conteúdo
básico referente à composição e ao funcionamento da ordem política exprime o aspecto
material da Constituição” (grifo no original).
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Em nossa dissertação de Mestrado, antes mesmo de tratarmos dos
instrumentos jurídicos para a efetivação do direito à moradia, enfrentamos
duas importantes questões de viés acadêmico, adiante expostas de maneira
sucinta.
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Definir o direito à moradia não é tarefa fácil, vez que não há norma
jurídica que o tenha feito, quer em nível constitucional, quer infraconstitucional,
ao contrário do tratamento dado a esse direito em Portugal, onde a Constituição
de 1976 o definiu em seu art. 65, como lembra José Afonso da Silva4, e ainda
impôs ao Estado tarefas para sua concretização.5

Apesar disso, faz-se necessário ousar, estabelecendo uma definição
do direito à moradia, mesmo que passível de críticas.

Na tarefa de definir o direito à moradia, utilizamos como bússola o
conjunto das principais normas vigentes acerca da matéria, a saber:
arts. 182, 183 e 225 da Constituição Federal; arts. 2.º – mormente os
incisos I, II, IV e V – e 43 a 45, do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº
10.257/2001). Afinal, não seria útil definir o direito à moradia em contraste
com as previsões normativas que devem implementá-lo.

Destarte, o direito à moradia pode ser definido como o direito a uma
habitação6 digna, de dimensões adequadas, que garanta aos seus
moradores privacidade e tranqüilidade, bem como o acesso aos locais de
trabalho e de lazer, aos equipamentos urbanos e comunitários, ao
transporte e aos serviços públicos projetados de acordo com os interesses
e as necessidades da população, mediante uma gestão democrática e
respeitando-se o princípio do desenvolvimento sustentável.

4 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1995.
p. 341-342.

5 “1. Todos têm direito, para si e para sua família, a uma habitação de dimensão adequada,
em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade
familiar. 2. Para assegurar o direito à habitação, incumbe ao Estado: a) Programar e
executar uma política de habitação inserida em planos de reordenamento geral do território
e apoiada em planos de urbanização que garantam a existência de uma rede adequada de
transportes e de equipamento social;”.

6 O direito à moradia é o direito básico de ter onde morar, de identificar um local como lar,
seja ele (ou não) de propriedade do morador. Portanto, não significa direito de todos à
casa própria.
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Resumo:No contexto dos árduos estudos acerca dos direitos fundamentais e,
principalmente, de sua propalada concretização, o artigo contribui para o debate
sobre o direito à moradia através de ousado esforço para defini-lo com fulcro no
conjunto normativo vigente no País, nos planos constitucional (arts. 182, 183 e
225) e legal (arts. 43 a 45 do Estatuto da Cidade). Após, os estudos focalizam-se
na afirmação da fundamentalidade, isto é, na comprovação do caráter fundamental
do direito à moradia, independentemente da sua inclusão expressa como direito
social pela Emenda nº 26/2000, o que se explica a partir da sua intrínseca relação
com o princípio da dignidade da pessoa humana.
Sumário: 1. Introdução; 2. Definição do direito à moradia no Brasil; 3. A
fundamentalidade como característica do direito à moradia; 4. Conclusão;
Referências bibliográficas.
Palavras-chave: direito à moradia; fundamentalidade; princípio da dignidade da
pessoa humana
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O presente artigo surge na esteira dos estudos realizados para a
conclusão do Mestrado em Direito pela Universidade Federal do Ceará2,
oportunidade na qual constatamos a magnitude e a gravidade do problema
da moradia no Brasil3, que se agrava pelo parco interesse que tem
despertado na comunidade jurídica nacional.

1 Mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará – Ex-Professor da Faculdade
Farias Brito – FFB – Professor da Faculdade de Alagoas – FAL

2 A dissertação conclusiva do Mestrado tem como título “Ações Coletivas de Regularização
Fundiária Urbana como Instrumento para a Concretização do Direito Fundamental à
Moradia no Brasil”  foi aprovada, em dezembro de 2003, pela banca examinadora composta
pelos eméritos Professores Doutores Willis Santiago Guerra Filho, orientador (UNIRIO),
Fernando Basto Ferraz (Faculdade Farias Brito e UFC) e Francisco Gérson Marques de
Lima (UFC e Faculdade Christus).

3 Segundo matéria publicada no Jornal O Povo (Fortaleza/CE) em 19 de abril de 2003, do
então Presidente do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea),
Wilson Lang, o déficit habitacional brasileiro é da ordem de 6,5 milhões de unidades
residenciais. Outro dado estarrecedor: segundo o censo populacional oficial do País,
realizado pelo IBGE, apenas em Fortaleza a população favelada atinge a soma de,
aproximadamente, 354.000 pessoas.
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restringe somente à época de criação, devendo sempre ser mantido a
fim de custear o empreendimento a par das constantes mudanças de
preferências de seus consumidores.

O desenvolvimento do shopping não é só do exclusivo interesse do
empreendedor, sendo também interessante para os lojistas, pois quanto
maior a circulação de pessoas dentro do centro, maior serão as
possibilidades de aumento nas vendas. Dessa forma, deverá existir toda
uma conjugação de esforços entre essas partes capaz de promover o
seu crescimento.

Atento à importância desses centros e as suas peculiaridades, o
legislador resolveu regulamentar, pelo menos em parte, as relações
existentes entre empreendedores e lojistas. Para tanto, determinou a
observância das disposições procedimentais da Lei de Locações, o que,
por certo, ressaltou o caráter locatício desses contratos. Com isso, ficou
reconhecido o direito dos lojistas à ação renovatória; acabando, assim,
com um grande temor que existia nesta classe. Afora isso, ficou também
permitido o ajuizamento da ação revisional tanto por parte do locador
quanto pelo locatário, além de ficar evidenciado o despejo como a única
forma de o empreendedor poder reclamar a retomada do espaço locado.

Por fim, tendo em mente as peculiaridades existentes nos shopping
centers, não comuns nas demais locações, determinou a Lei que deverão
prevalecer nas relações entre empreendedores e lojistas as condições
livremente pactuadas. De grande importância essa regra, pois até que
advenha uma legislação específica para o assunto, não se pode observar
nesses contratos as mesmas medidas previstas para as locações comuns,
posto a existência de certas peculiaridades que os distanciam. Justifica-se,
pois, a presença de certas cláusulas restritivas essenciais ao exercício e
desenvolvimento da atividade.
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Na organização de um shopping center, o empreendedor procede a
todo um planejamento mercadológico, conhecido como tenant mix, de
forma a verificar as principais necessidades de seus possíveis
consumidores. Estabelece, assim, quais os ramos de comércio que deverão
integrar o empreendimento.

A disposição desses ramos ao longo do centro também não se faz de
forma aleatória, havendo todo um planejamento de distribuição do espaço,
de forma a organizar as lojas de uma maneira mais ordenada e harmônica.

Todo esse planejamento é de suma importância para o
desenvolvimento do shopping, devendo o empreendedor sempre zelar
pela manutenção desse tenant mix, pois sem essa organização, toda a
atividade desenvolvida dentro desse empreendimento estaria em risco.

A alteração do ramo de comércio explorado pelo lojista poderá, em
muito, afetar esse planejamento efetuado pelo empreendedor; justificando,
pois, a sua proibição sem um prévio consentimento do locador. Poderá o
lojista alterar o equilíbrio existente dentro do centro, prejudicando a
atividade desenvolvida pelos demais. Deverá o locador, nestes casos,
zelar pela integridade do empreendimento, coibindo a mudança procedida
pelo seu locatário.

�������.
�

Podemos observar nesta pesquisa a importância que os shopping
centers alcançaram no mercado nacional, em razão das várias vantagens
e comodidades que proporciona aos seus consumidores.

No decorrer de toda essa exposição, ressaltamos todo o aspecto
organizacional existente em um shopping center. Observamos que tais
centros não se tratam de um simples investimento imobiliário por parte
de seu empreendedor, mas sim, de um verdadeiro empreendimento
empresarial, onde este exerce uma atividade com intuito lucrativo.

Para a criação do centro, desenvolve seu empresário um grande
planejamento, que será responsável pela escolha dos ramos de comércio
que o ocuparão, bem como o modo de distribuição desses ramos ao
longo de todo seu espaço físico. Esse planejamento, no entanto, não se
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Como já visto, o empreendedor do shopping tem o interesse no
desenvolvimento desse seu negócio; garantindo, assim, um maior retorno
do seu investimento. Para tanto, procura organizar todo o empreendimento
de uma maneira mais atrativa possível para os consumidores, almejando
sempre um maior fluxo de pessoas dentro do centro.

Nesse intuito, poderá lançar-se de meios a impedir qualquer ato de
seus lojistas que possa comprometer o desenvolvimento do
empreendimento. Válida é, por conseguinte, a cláusula que proíbe o lojista
de estabelecer uma filial nas proximidades do shopping. Procura, com
isso, evitar a concorrência nas suas proximidades, garantindo a presença
de seu público consumidor33.

Porém, a cláusula não poderá inviabilizar a expansão dos negócios
do lojista, proibindo-o de abrir outra filial em qualquer ponto da cidade.
Deverá, pois, cingir-se a um determinada localidade, onde se constitua a
principal clientela do centro. Qualquer abuso neste sentido, que possa
prejudicar o desenvolvimento do negócio do locatário, configurar-se-á
em abuso do poder econômico, prática expressamente repudiada pelo
art. 173, § 4º da Constituição.

Saliente-se, por fim, que essa repúdia à concorrência nas proximidades
do empreendimento não poderá também ir ao ponto de proibir que os
sócios da empresa locatária estabeleçam nova loja no mesmo ramo da
locatária. Tais pessoas são livres para exercerem sua profissão, desde
que não ofendam as forma prescritas em lei (art. 5º, XIII, C.F./88),
escapando da esfera privada qualquer limitação desse direito. Cláusula
neste sentido será, dessa forma, nula.

33 Entendendo pela validade dessa cláusula: 2º TACSP – JTA(LEX) 162/519 e Apel. 477.739,
10ª Cam., rel. Juiz Adail Moreira, j. 13/05/1997.
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Justifica-se, dessa forma, a preocupação dos empreendedores em
proibir essa cessão, condicionando-a, nos contratos de locação celebrados
com seus lojistas, à sua prévia anuência, a fim de verificar se a nova loja
que irá estabelecer-se no centro não irá ferir o tenant mix.

Acrescente-se também que a própria Lei de Locações, em seu art. 13,
permite essa cláusula, ao impor a necessidade do prévio e escrito
consentimento do locador para a cessão da locação, sublocação e o
empréstimo do imóvel locado. Resta, pois, legalmente respaldada essa
cláusula contratual31.

Questão interessante, porém, diz respeito quando o lojista se utiliza
de meios oblíquos para ceder a locação, como, por exemplo, ceder o
fundo de comércio ou suas quotas sociais. Aqui, não poderia simplesmente
o empreendedor proibir essas cessões, posto que, assim o fazendo, estaria
limitando o direito de fundo de comércio do locatário. O fundo de comércio
do lojista a ele pertence, não podendo sofrer limitações nesta sua
propriedade.

Solução que reputo adequada é a proposta por Ladislau Karpat em
condicionar essa cessão a uma prévia anuência do empreendedor. Para
esse ilustre doutrinador, “a proibição de cessão do próprio fundo de
comércio, ou das cotas sociais, de estabelecimentos que se situam em
Shopping poderá até ser considerada inválida, ainda que conste em
escritura Declaratória ou Contrato de Locação. Já não será inválida, a
obrigação de submissão da empresa locatária ao crivo do locador, nos
casos de transferência onerosa. Note-se, que neste caso, não está se
proibindo a cessão, mas apenas condicionado-a a uma prévia seleção, a
ser feita pelo locador32”.

Neste caso, preserva-se a liberdade contratual do locatário,
respeitando apenas o direito do empreendedor de proteger seu
empreendimento; que poderá, dessa forma, garantir o cumprimento das
normas regedoras do empreendimento, verificando, para tanto, se o novo
lojista atende todos os requisitos exigidos para fazer parte da organização.

31 Exigindo prévio consentimento do empreendedor para a cessão da locação: TACRJ –
Apel. Civ. 1069/96, 1ª Cam., rel. Ronaldo José O. Rocha Passos, j. 07/05/1996.

32 Ladislau Karpat. Locação e aluguéis em shopping centers. São Paulo: Leud, 1997. p. 206.
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O lojista, ao se interessar no ingresso neste empreendimento, por
certo, tem em vista este fundo de comércio, estando ciente dos benefícios
que este pode trazer-lhe. “O fundo de empresa do empreendedor do
shopping center é, em certa medida, utilizado pelos locatários, que devem,
em contrapartida, remunerá-lo através da res sperata27”.

Justifica-se, dessa forma, a exigência do pagamento da res sperata
por ocasião da sua adesão ao empreendimento, que nada mais é do que
uma verdadeira remuneração pela cessão de seu fundo de comércio28.
“A exigência de tal pagamento é plenamente legítima, posto tratar-se de
remuneração pela cessão ao lojista da parcela do fundo de comércio
pertencente ao empreendedor29.” A lei, aliás, em nenhum momento veda
a exigência do pagamento da res sperata no momento da contratação.

O que não pode ocorrer, no entanto, é a exigência do pagamento de
qualquer quantia, a que título for, na ocasião da renovação do contrato,
posto que o art. 45 da Lei estipula expressamente que serão nulas de
pleno direito as cláusulas do contrato de locação que imponham obrigações
pecuniária para o exercício do direito de renovação30.
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Como já amplamente explanado, nos shopping centers o empreendedor
realiza todo um planejamento de distribuição das lojas, de sorte a atender
as mais variadas necessidades de seus consumidores. Sem o tenant mix, o
desenvolvimento do centro por certo estaria comprometido.

Diante desse quadro, inadmissível seria permitir ao locatário ceder
seu contrato de locação sem qualquer anuência prévia do empreendedor,
já que poderia prejudicar todo o tenant mix e, por via de conseqüência, o
funcionamento do shopping. Poderia, por exemplo, ceder-se um espaço
destinado a uma loja de alimentação para uma de vestuário, o que, de
certo, não atenderia ao planejamento e distribuição do espaço realizados
pelo empreendedor.

27 Fábio Ulhoa Coelho. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, v. 1. 1999. p. 110.
28 Neste sentido já se manifestaram os julgados: TARS – ACR 197029622, 9ª Cam. Civ., rel.

Juíza Maria Isabel de Azevedo Souza, j. 06/05/1997; TAMG – Apel. Civ. 0164468-8/00,
6ª Cam. Civ., rel. Sérgio Resende, j.03/03/1994.

29 Cláudio Santos. Locação de espaço em shopping centers. In: RT 680/09. p. 18.
30 No sentido de proibir a cobrança de luvas na renovação do contrato de locação, ver

comentários na nota n.14.
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Os shopping centers não são propriamente um verdadeiro
condomínio, já que os espaços existentes para a instalação das lojas
pertencem a um único proprietário. No entanto, em virtude de algumas
semelhanças que tem com o condomínio, permitiu a Lei nº 8.245/91 a
cobrança de encargos condominiais dos lojistas.

O art. 54, § 1º, estipulou quais as despesas que não podem ser
cobradas ao locatário. Dessa forma, a contrario sensu, as demais
despesas que não foram expressamente vedadas, mesmo que
extraordinárias, estão permitidas.

Em regra, todas essas despesas cobradas do locatário deverão ser
previstas em orçamento; permitindo, assim, que o lojista saiba de antemão
os encargos que irá suportar. Porém, quando houver urgência ou força
maior, poderão ser exigidas sem essa previsão orçamentária. Contudo,
em qualquer caso, a cada sessenta dias, poderá o lojista ou sua Associação
exigir do empreendedor a comprovação das mesmas. Claro, portanto, é
o seu direito de fiscalizar a exatidão dos gastos alegados.

)� �����������

Os shopping centers, como já amplamente salientado, representam
um verdadeiro atrativo para os consumidores; sendo, assim, capaz de
atrair uma vasta clientela para seus lojistas. Pode-se, inclusive, afirmar
que “o consumidor muitas vezes procura o shopping e não
especificamente um de seus lojistas25”. Percebe-se, pois, a existência de
um verdadeiro fundo de comércio nestes centros, fundo este pertencente
ao seu empreendedor26.

25 Fábio Ulhoa Coelho. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, v. 1. 1999. p. 110.
26 Reconhecendo a existência de um fundo de comércio dos shopping centers, já se manifestou

o 2º Tribunal de Alçada Cível de São Paulo: “Mesmo nos chamados “shopping centers”
existe um fundo de comércio próprio do estabelecimento comercial, pois a confiança do
consumidor no estabelecimento continua sendo o fator determinante na escolha do
produto a ser adquirido, nada obstante as facilidades de acesso proporcionadas pela
agregação de lojas em centros de compras” (In. JTA(LEX)) 171/413.
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Em decorrência da cobrança do aluguel variável, terá o
empreendedor interesse no faturamento do lojista, na medida que quanto
maior for este, maior também será a sua remuneração.

Dessa forma, a fim de evitar possíveis fraudes dos seus locatários
em diminuir o faturamento declarado visando a pagar menos aluguel,
procuram os empreendedores fiscalizar os livros contábeis dos lojistas;
tendo, assim, um exato alcance do seu desempenho mensal.

Permitindo esse controle, já existem vários julgados manifestando-se
pela validade da cláusula que permite a fiscalização do empreendedor na
contabilidade do lojista23.

Também em defesa dessa fiscalização, Caio Mário da Silva Pereira
ensina com toda a propriedade que lhe é peculiar:

“... A efetividade da fiscalização consiste, precisamente, em apurar
se o lojista na realidade registra as vendas que efetua, pois é admissível
que, sem um controle imediato, pode deixar de registrar as vendas, e,
desta sorte, sonegar ao locador, parcelas da receita bruta, burlando a
incidência do percentual desta. A operação de venda não é alterada ou
perturbada pelo fato de estar um auditor na loja, observando se o lojista
ou seu preposto utiliza normalmente o equipamento registrador. Falar em
resguardo do sigilo comercial é absolutamente inconsistente. É público e
notório que as operações efetuadas no exercício de qualquer atividade
não podem ser revestidas de segredos inter partes.

As pessoas vinculadas por um contrato, não têm o direito de esconder,
uma da outra, os atos negociais que praticam à sombra do mesmo
contrato...24”.

23 Assim se manifestou expressamente o Tribunal de Alçada do Paraná: Cautelar. Shopping
center. Fiscalização do faturamento bruto junto à locatária. Possibilidade. Uma vez baseada
em contrato, é possível a fiscalização do faturamento bruto da loja, em shopping center,
que não se mostra abusiva ou ilegal (TAPR – AI 65.987-0, 7ª Cam., rel. Juiz Antônio
Renato Strapasson, j. 25/04/1994. Neste mesmo sentido, ver também: TAPR – Apel. Civ.
49874800, 4ª Cam Civ., rel. Juiz Ramos Braga, j. 29/12/93; Apel. Civ. 1394, 7ª Cam. Civ,
rel. Juiz Leonardo Lustosa; TACRJ – Apel. Civ. 15379/92, 5ª Cam., rel. Amaury Arruda,
j. 10/02/1993.

24 Apud Ladislau Karpat. Locação e aluguéis em shopping centers. São Paulo: Leud, 1997.
p. 180.
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A atividade desempenhada pelo empreendedor de um shopping
center visa também a garantir um maior volume de lucros para este,
como forma até de resgatar os grandes valores investidos na criação do
empreendimento. Sem uma remuneração maior, que lhe garantisse o
retorno de todo o capital investido, certamente a exploração dessa
atividade perderia interesse, o que, sem dúvida, traria enormes prejuízos
para o comércio varejista nacional.

Nesse diapasão, Ladislau Karpat afirmando que “o empreendedor
de centros comerciais e locador de espaços nele situados, emprega na
construção deste tipo de empreendimento, um capital infinitas vezes maior
do que normalmente se emprega na construção de lojas singulares de
rua. Por conseguinte, procura, como retribuição ao capital maior
empregado, uma remuneração proporcional20”.

Ressalte-se, inclusive, já existir precedentes jurisprudenciais
manifestando entendimento pela validade dessa cláusula21.
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Além do aluguel variável, é comum nesses centros que se estipule
um aluguel dobrado no mês de dezembro. Em dobro será a parte fixa do
aluguel, permanecendo intocável o percentual sobre o faturamento do
lojista.

Perfeitamente válida estipulação neste sentido22. Visa, de igual forma
ao aluguel variável, a garantir uma maior remuneração ao empreendedor,
que aliás terá, nos meses de dezembro, de arcar com uma maior despesa
no tocante ao décimo terceiro de seus funcionários.

Ao lojista nada prejudicará de forma substancial, haja vista que o
mês de dezembro é de alta rentabilidade em decorrência das festividades
natalinas.

20 Ladislau Karpat. Locação e aluguéis em shopping centers. São Paulo: Leud, 1997. p. 176.
21 JTA(RT) 129/362; 2º TACSP – Apel. 452.223, 1ª Cam., rel. Juiz Ricardo Tuncunduva, j.

15/04/1996; TACRJ – Apel. Civ. 8569/95, 7ª Cam., rel. Juiz Gualberto Gonçalves de
Miranda, j. 13/12/1995.

22 Existem julgados manifestando-se a favor dessa estipulação: JTA(RT)108/278; 2º TACSP
– Apel. 436.421, 4ª Cam., rel. Celso Pimentel, j. 08/08/1998; TACRJ – Apel. Civ. 8569/
95, 7ª Cam., rel. Juiz Gualberto Gonçalves de Miranda, j. 13/12/1995.
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Conclui-se, pois, não se tratar de um contrato de locação comum,
mas sim, de uma locação com peculiaridades especiais em relação às
demais. Sem essas peculiaridades toda a atividade estaria comprometida,
o que de certo desestimularia investimentos neste ramo.

Ciente disso, o legislador procurou conciliar tais peculiaridades com
as disposições da Lei do Inquilinato, de forma a não comprometer o
desenvolvimento do shopping, nem deixar de observar a aplicação dessa
lei a esses contratos. Dessa forma, ao disciplinar os contratos de locação
nesses centros comerciais, dispôs, no art. 54, que deveriam ser observadas
as disposições livremente pactuadas nas locações celebradas em
shopping centers, ressalvando apenas a aplicação dos dispositivos
procedimentais dessa lei.

Verifica-se, assim, que nos shopping centers o locador conta com
uma maior liberdade, na medida em que as cláusulas contratuais poderão
ser livremente pactuadas. Apenas os dispositivos procedimentais da Lei
é que deverão ser observados nesses contratos.

Justifica-se, assim, a presença nos contratos de locação em shopping
centers de algumas cláusulas pouco comuns nos demais contratos de
locação comercial. Tais cláusulas, apesar de conferirem inúmeras
prerrogativas ao empreendedor, são, na maioria das vezes, plenamente
válidas, salvo quando forem de encontro com a ordem legal.

Vejamos agora algumas das cláusulas mais comumente insertas
nesses contratos, bem como sua validade ou não.
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Nos shopping centers é comum que seus empreendedores estipulem
um aluguel fixo, correspondente a um valor pecuniário acertado com o
inquilino, e um valor variável, que consiste em um certo percentual sobre
o faturamento do lojista.

Entendo perfeitamente válida essa cláusula, haja vista que, conforme
já salientado, o art. 54 da Lei de Locações estabelece que deverão
prevalecer as disposições livremente convencionadas entre o locador e
o locatário de um espaço em shopping center. Ademais, a própria lei,
no art. 17, dispõe também que é livre a convenção do aluguel, em nenhum
momento vedando essa estipulação em valor variável.

��
��	������"�	���
���



��������	
�����

��


+�+�)�!���� �
5�������

Outra grande novidade trazida pela lei é a possibilidade de ajuizamento
da ação revisional. Essa ação poderá ser proposta tanto pelo
empreendedor-locador quanto pelo lojista-locatário; implicando, pois, num
acréscimo ou diminuição do valor do aluguel.

Com essa ação, poderão tanto o lojista quanto o empreendedor ver
revistos o valor do aluguel a cada três anos do último acordo celebrado.
Ademais, com a adoção da processualística moderna, e conseqüente
possibilidade de fixação de um aluguel provisório logo no início da ação,
permite uma rápida solução do desequilíbrio porventura existente. “Uma
justa e boa legislação, a permitir a composição rápida de distorções
decorrentes de situações econômicas e, ou sociais, não afugentará os
interessados neste tipo de empreendimento onde se pratica coletivamente
o comércio varejista19”.

A ação seguirá o procedimento traçado pelo art. 68, com rito sumário,
devendo sua inicial indicar o valor do aluguel pretendido.

Na ação revisional, o aluguel a ser revisto é apenas o aluguel fixado
em quantidade mínima, e não o fixado percentualmente. Isso se deve ao
fato de que o aluguel mínimo é uma fixação do valor locativo, ao passo
que o fixado em percentual constitui-se numa condição negocial, não
podendo ser discutida neste tipo de ação. Caso queiram rever o percentual
fixado, locador e locatário devem recorrer às vias próprias, pleiteando
uma revisão do contrato, e não somente do valor do aluguel. Nesta ação,
é possível o socorro à teoria da Imprevisão como forma de justificar
revisão judicial do contrato.

)� ���������� ������5
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Como visto anteriormente, os shopping centers não são simples
investimentos imobiliários. Constituem-se, na verdade, um verdadeiro
empreendimento empresarial, onde tanto empreendedor como lojistas
desempenham uma atividade lucrativa.

19 Ladislau Karpat. Shopping centers – manual jurídico. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense,
1999. p. 83.
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Para adquirir o direito de renovação do contrato, o lojista necessitará
que seu contrato, igualmente ao que ocorre nas demais locações
comerciais, tenha sido escrito e com prazo determinado, com duração
mínima ou que a soma de seus prazos ininterruptos seja de cinco anos e
que tenha explorado o mesmo ramo comercial durante, no mínimo, três
anos (art. 51 da Lei 8.245/91).

Em regra, as cláusulas contratuais do contrato a renovar, com exceção
das que a Ação Renovatória visa alterar, devem permanecer inalteradas.
Quanto ao valor do aluguel, a “ação renovatória deve-se dirimir a única
divergência possível, que se prende ao aluguel mínimo, (...). A possibilidade
de rever o aluguel fixado em percentual, não fica afastada, mas deve ser
analisada em casos realmente excepcionalíssimos, pelas vias adequadas
para este fim, respeitadas as regras de direitos comum16/17”.

O empreendedor nada poderá fazer para evitar a renovação do
contrato de locação, salvo nos casos em que o lojista não preencher os
requisitos exigidos, que na sua proposta o valor locativo real do imóvel
não seja atendido, quando tenha proposta melhor de terceiro ou nas
escusas permitidas pelo art. 52. Saliente-se, contudo, que, nas locações
em shopping centers, ao contrário das demais locações comerciais, o
empreendedor não poderá pleitear o imóvel para uso próprio ou de sua
família (art. 52, § 2º).

Será também na contestação, que deverá ser pedido a fixação do
aluguel provisório18. Este aluguel a ser fixado refere-se tão somente ao
aluguel fixo, devendo o percentual continuar nos moldes do contrato anterior.

16 Ladislau Karpat. Shopping centers – manual jurídico. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense,
1999. p. 37.

17 Contra a revisão do aluguel fixado em percentual da renda bruta do lojista: JTA(RT) 106/
447; 2º TACSP – Apel. 421.956, 5ª Cam., rel. Juiz Alves Bevilacqua, j. 22/03/1995.

18 Como critério para estipular o valor do aluguel, a jurisprudência dominante tem se utilizado
do método comparativo, segundo o qual o aluguel real de outras lojas será a melhor
demonstração do possível aluguel similar. Neste sentido: 2º TACSP – 8ª Cam., Apel.
358.606, rel. Juiz Cunha Cintra, j. 25/11/1993; 1ª Cam., Apel. 403.480, rel. Juiz Renato
Sartorelli, j. 28/02/1994; 11ª Cam., Apel. 402.888, rel. Juiz Artur Marques, j. 19/05/
1994; 2ª Cam., Apel. 418.065, rel. Juiz Diogo de Sales, j. 24/10/94; JTA(RT) 92/332, 93/
229, 99/338, 101/358; JTA(LEX) 151/531, 155/469. Em posição minoritária, aplicando
os métodos de renda auferida e o comparativo simultaneamente, encontram-se os julgados:
JTA(RT) 92/271, 99/262.
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Como toda locação comercial, findo o prazo contratualmente
estipulado ou vigendo este por tempo indeterminado, poderá o
empreendedor promover o despejo do lojista sem dar qualquer motivo
para seu ato (denúncia vazia)13.

Em caso de falta de pagamento de aluguel ou dos acessórios da
locação, poderá ser cumulado a cobrança desses encargos juntamente
com o pedido de despejo14. Neste caso, igual ao que se processa nas
demais locações comerciais, o locatário poderá efetuar o depósito do
débito, desde que não tenha se utilizado desse meio por duas vezes nos
doze meses imediatamente anteriores à propositura da ação; evitando,
por conseguinte, o despejo.

+�+�+�!���� �
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Antes do advento da Lei nº 8.245/91, discutia-se muito acerca do
direito do locatário à ação renovatória. Comumente, os empreendedores
só renovavam a locação com o pagamento de pesadas quantias a título
de luvas, as quais os locatários viam-se coagidos, sob pena de verem
perdidos todos seus investimentos feitos ao longo do contrato.

Com essa lei, pacificou-se esse entendimento, haja vista a submissão
desses contratos as suas disposições procedimentais. Prestigiou-se, pois,
o fundo de comércio dos lojistas em detrimento do enriquecimento injusto
do empreendedor. Agora, para o lojista conseguir a renovação do contrato,
basta preencher os requisitos exigidos pela lei, não necessitando, portanto,
atender as fortes pressões exercidas pelos locadores. Saliente-se que
qualquer valor exigido como condição para a renovação do contrato será
nulo de pleno direito, nos termos do art. 45 da Lei 8.245/9115.

13 Admitindo a denúncia vazia nas locações de espaços em shopping centers: 2º TACSP – 4ª
Cam., Apel. 359.514, rel. Juíza Luzia Galvão Lopes, j. 24/05/1994; 7ª Cam., Apel.
430.724, rel. Juiz Antônio Marcato, j. 04/07/1995; 6ª Cam., Apel. 459.963, rel. Juiz
Paulo Hungria, j. 18/09/1996 e 9ª Cam., Apel. 537.163, rel. Juiz Claret de Almeida, j. 09/
12/1998.

14 Ver julgados: 2º TACSP – 6ª Cam., Apel. 472.388, rel. Juiz Carlos Stroppa, j. 29/01/1997;
3ª Cam., Apel. 512.196, rel. Juiz Milton Sanseverino, j. 26/05/1998. – TAPR – 4ª Cam.
Civ., Apel. Cív. 108770100, rel. Juiz Idevan Lopes, j. 10/12/1997.

15 Neste sentido de proibir a cobrança de luvas em renovatória, interessante julgado do 2º
TACSP. “Em lide de renovatória é inexigível o cabimento de quantia a título de luvas,
pois, o pressuposto de sua admissibilidade consiste na transferência da posse direta da
propriedade já existente em favor do inquilino, esbarrando a pretensão no disposto na
parte final do artigo 45 da Lei 8.245/91, quando cogita de imposição pecuniária relacionada
ao exercício do direito previsto no seu art. 51” (7ª Cam., Apel. 413.497, rel. Juiz
Demóstenes Braga, j. 20/09/1994). Ver também JTA (LEX) 156/356.
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Tampouco as demais peculiaridades existentes nestes contratos
retiram-lhes a natureza locatícia. Tais características existem como forma
de preservar o empreendimento, em nada interferindo nos caracteres
essenciais do contrato de locação, presente nestes mesmos.

+�+�*��������8�4
��	
�4����.
��T4
���W�?�+" X<#U

As divergências doutrinárias até então existentes acerca da natureza
jurídica dos contratos envolvendo os empreendedores e os lojistas
perderam força com o surgimento da atual Lei de Locações, a Lei
nº 8.245/91. Embora reconhecendo as peculiaridades inerentes ao
empreendimento, dispôs o texto legislativo que suas disposições
procedimentais deveriam necessariamente ser observadas por estes
contratos (art. 54). Dessa forma, independentemente da posição adotada
acerca da sua natureza jurídica, deve ser observado nesses ajustes o
regime imposto pela Lei Inquilinária. Saliente-se, no entanto, que somente
as disposições procedimentais dessa lei é que deverão ser aplicadas a
estes contratos; devendo, nos demais casos, prevalecer as condições
livremente pactuadas pelas partes.

Diante dessa submissão, pode-se tirar algumas importantes implicações,
tais como que a única forma de o empreendedor haver novamente o espaço
locado será através ação de despejo (art. 5º), o direito do locatário à ação
renovatória, direito este que era discutido antes do advento dessa lei, bem
como o direito dos contratantes à ação revisional. Qualquer cláusula
contratual que tente evitar a aplicação destes dispositivos será, conforme
o art. 45 da Lei do Inquilinato, nula de pleno direito.
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Conforme reza o art. 5º da Lei de Locações, “seja qual for o
fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o
imóvel do locatário é a de despejo”. Deverá, portanto, o empreendedor
ajuizar a ação de despejo sempre que quiser retomar o imóvel do lojista12.

12 Neste sentido decisão do TJDF, para quem “é a ação de despejo o meio adequado para a
retomada da loja situada em shopping center, pois o contrato de locação submete-se às
regras do inquilinato” (TJDF – 2ª Turma Cível; Apel. Civ. 4720497; rel. Des. Maira
Beatriz Parrilha; j. 19/09/1998).
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A maior parte da doutrina, no entanto, inclinou-se em entender que tais
contratos, apesar de possuírem algumas peculiaridades, revestir-se-iam de
uma verdadeira natureza locatícia8. Neste sentido, destaca-se José da
Silva Pacheco, para quem “a Lei 8.245/91 não se esquivou em reconhecer
que tal contrato é de locação porque, através dele, uma das partes, o
empreendedor, se obriga a ceder à outra, o lojista locatário, por tempo
determinado ou não, o uso e gozo da loja, mediante retribuição9”.

Por outro lado, Darcy Bessone, mesmo após o advento da Lei do
Inquilinato, entende que “a Lei 8.245, conquanto, assegurado a renovação
do contrato ao lojista, e a despeito do uso do vocábulo locação, não
converte em relação locatícia o que não tem essa natureza, do ponto de
vista jurídico ou científico10”. Sustenta, finalmente, que “as relações entre
empreendedores e lojistas constituem um único negócio jurídico,
disciplinando-se por um contrato complexo em que todas elas se
fundem11”. Percebe-se, pois, que mesmo após a Lei de Locações, ainda
que diminuta, persistem discussões a respeito da natureza dessas relações.

Entendo, porém, que não há como se afastar da natureza locatícia
para estes contratos, porque neles existem perfeitamente todos os
elementos essenciais da locação previstos no art. 565 do Código Civil.
Há a cessão de um espaço para o lojista-locatário, que, em contrapartida,
se obriga a prestar uma remuneração ao empreendedor-locador. Nestes
contratos, o fato de a remuneração nos shoppings ser estipulada em
uma parte fixa, invariável, e outra parte baseada em percentual do
faturamento auferido pelo lojista, não lhes retira o caráter locatício, haja
vista que em nenhum momento se exige para a locação uma remuneração
fixa, previamente estipulada.

8 Reconhecendo o caráter locatício dos contratos celebrados em shopping centers, ver:
Fábio Ulhoa Coelho. Curso de direito comercial. v. 1. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1999;
José Carlos Pestana de Aguiar. Nova lei das locações comentada. 2. ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 1993; Luiz Antônio de Andrade, apud Ladislau Karpat, In: Shopping centers
– manual jurídico. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense. p. 12; e Caio Mário da Silva Pereira,
apud Cláudio Santos, In: Locação de espaço em shopping centers. RT 680/09.

9 José da Silva Pacheco. Tratado das locações, ações de despejo e outras. 11. ed. São Paulo:
RT, 2000. p. 443.

10 Darcy Bessone. “O shopping na lei do inquilinato”. In: RT 680/23.
11 Ib.ibdem, p. 32.
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A Associação dos Lojistas tem a finalidade de promoção do
empreendimento e defesa do interesse de seus membros. Cabe a ela
administrar o fundo promocional, contribuição paga mensalmente pelos
lojistas para a manutenção das propagandas e promoções do shopping.

Após essas breves considerações, podemos observar o quanto são
peculiares as relações envolvendo lojistas e empreendedor de um
shopping center. Diante disso, deve-se compreender não se tratar tal
contrato de uma locação comercial comum, razão pela qual lhe foi
dispensado pela Lei do Inquilinato tratamento legal diverso dos demais.
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Passou-se muito tempo discutindo-se acerca da natureza jurídica do
contrato firmado entre o empreendedor do shopping center e o
empresário que nele se estabelece. A Doutrina não firmava um
entendimento pacífico, dividindo-se entre as mais diversas opiniões, cada
uma defendida por ilustres juristas.

Orlando Gomes defendia que se tratavam de contratos atípicos, haja
visto que o ordenamento jurídico não havia traçado-lhe disciplina jurídica
especial5. Comungando com este mesmo entendimento, Maria Helena Diniz,
para quem “o contrato de shopping center consiste num contrato atípico
misto, que se sujeitará ao império da norma inquilinal por imposição desta6”.

O Supremo Tribunal Federal, antes do advento da Constituição vigente,
firmara o entendimento de que na relação envolvendo empreendedor de
um shopping e o lojista existe uma coligação de contratos, entre os
quais o de locação7.

5 Apud Ladislau Karpat. Shopping centers – manual jurídico. 2. ed. São Paulo: Forense,
1999. p. 11.

6 Maria Helena Diniz. Lei de locações de imóveis urbanos comentada. 4. ed. São Paulo:
Saraiva, 1997. p. 223.

7 RE 78.162, Rel. Min. Xavier de Albuquerque; RE 84.727, Rel. Min. Cordeiro Guerra; RE
86.246, Rel. Min. Moreira Alves; RE 89.051-3-RS e RT 512/293, Rel. Min. Djaci Falcão.
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negociantes instalados no shopping4.” Saliente-se, ainda, que, na escolha
desses ramos de comércio, deve o empreendedor ficar atento também na
disciplina da concorrência interna, não permitindo o estabelecimento de várias
lojas de um mesmo ramo, de modo a inviabilizar o seu desenvolvimento.

No entanto, não basta somente a escolha dos ramos de comércio
que ocuparão o centro, necessário faz-se também que se proceda a uma
perfeita distribuição dessas atividades ao longo de todo o seu espaço
físico. Deve, assim, o empreendedor realizar todo um planejamento capaz
de dispor a lojas de uma forma ordenada e harmônica, e não de uma
forma esparsa, como ocorre nas galerias.

#�)�;� 
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Como visto acima, o shopping não se constitui apenas num negócio
imobiliário, onde o principal interesse de seu proprietário é o de receber
um aluguel. O seu primordial interesse consiste em, juntamente com os
lojistas, promover o desenvolvimento do empreendimento a fim de que
ele se torne importante ponto de atração para os consumidores. Tal
interesse se justifica no fato de que quanto maior o número de
consumidores que freqüentem o centro, maior será o faturamento dos
lojistas, e, por conseguinte, maior também o valor devido ao empreendedor,
posto que, muitas vezes, o valor do aluguel é estipulado em percentual do
faturamento dos lojistas.

Dentro de um shopping, os lojistas, além do contrato de locação,
que é o principal objeto deste estudo, encontram-se também vinculados
à Escritura de Normas Gerais e ao Estatuto da Associação dos Lojistas.
Tais instrumentos, complementares ao contrato de locação, têm também
como escopo promover a regulamentação de toda atividade desenvolvida
no centro. A obrigatoriedade das cláusulas de tais documentos é imposta
pelo contrato de locação, podendo sua inobservância dar ensejo a uma
ação de despejo por infração contratual.

A Escritura de Normas Gerais constitui-se num instrumento firmado
entre o empreendedor e os lojistas no qual se definirá as regras de
comércio dentro do shopping. Destina-se a regular o uso e ocupação
das lojas, bem como o funcionamento do empreendimento como um todo.

4 Fábio Ulhoa Coelho. Curso de direito comercial. 2. ed. São Paulo: Saraiva, v. 1. 1999.
p. 108.
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Os shopping centers se diferem das galerias e dos mercados na
medida em que nestes não existe qualquer organização do espaço interno.
Não existe qualquer planejamento prévio da distribuição das lojas nestes
negócios. Há apenas uma aglomeração de lojas dentro de um mesmo
espaço, sem qualquer forma de disciplina organizacional interna.

Por outro lado, dentro de um shopping center, há um perfeito
planejamento estrutural, onde o empreendedor organiza a distribuição
dos espaços entre os lojistas, de forma a garantir uma maior variedade
de produtos e serviços aos consumidores.

O empresário que projeta a implantação de um shopping center,
não se cinge a definir as linhas arquitetônicas do edifício, a demarcar as
áreas onde se estabelecerão os comerciantes, a determinar a largura
dos corredores, a contratar funcionários, a manter a ordem, o asseio e a
segurança dentro do centro. A organização de um shopping é uma
atividade muito complexa, porque requer uma clara visão do empresário
na escolha e seleção de unidades, no equilíbrio da competição, na
decoração e no estilo. O estabelecimento comercial que nele se instala
já deve estar em harmonia e correspondência com a clientela que
freqüenta este centro de compras.

De fato, o proprietário de um shopping center não se configura
apenas como um simples investidor imobiliário, onde sua principal
preocupação é a construção do centro e depois locar os espaços para
quaisquer pessoas interessadas a explorar atividade econômica no local.
Neste ramo, exerce perfeitamente uma atividade empresarial, onde
organiza a distribuição desses espaços para lojistas interessados em
explorar uma atividade econômica pré-definida.

Dentro do shopping, busca-se alcançar o maior número de gêneros
de comércio possível, pondo à disposição dos consumidores a mais variada
sorte de produtos e serviços. Esse fator configura-se de extrema
importância para o sucesso do empreendimento, na medida em que será
atrativo para os consumidores, em um único local, com ambiente seguro
e agradável, encontrar tudo aquilo que necessite, bem como ainda
comparar os preços. “É essa concentração variada de fornecedores que
acaba por atrair maior clientela, redundando benefício para todos os
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Antes de analisarmos os contratos celebrados entre empreendedores
e lojistas, necessário faz-se abordar o aspecto estrutural de toda essa
estrutura denominada shopping center.

Deve-se compreender esses centros como uma verdadeira empresa,
já que seu empreendedor organiza a distribuição dos espaços, sempre no
intuito de sucesso do empreendimento. Nele, tanto o empreendedor quanto
os lojistas desempenham uma atividade econômica destinada a promover
o sucesso do centro e um maior lucro para todos eles.

#�#�*�����
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No começo do século, o comércio não se apresentava organizado de
uma forma harmônica, ordenada. Existiam as chamadas “lojas de rua”,
onde a principal preocupação dos comerciantes era com a sua vizinhança.

Com o passar do tempo e o surgimento dos grandes centros urbanos,
verificou-se que deveria modificar a forma de organização até então
existente, já que, com essa urbanização da sociedade, os consumidores
passaram a exigir uma maior facilidade na satisfação de suas necessidades.

Atentos a essa nova realidade, sempre no intuito de desenvolver sua
organização e torná-la mais atrativa ao mercado consumidor, passou-se
a construir um grande centro comercial, onde se pudesse encontrar a
mais variada gama de produtos e serviços; atraindo, assim, um maior
universo de consumidores.

Tais centros, mais conhecidos na atualidade como shopping centers,
alcançaram imensa aceitação por parte dos consumidores brasileiros,
sendo o Brasil o décimo país do mundo em shoppings. Desempenham
também, importante papel dentro do comércio nacional, sendo responsável,
no ano de 2000, pelo faturamento de 23 bilhões de reais, além de gerar
cerca de 286 mil empregos diretos3.

3 Dados obtidos no site da Associação Brasileira de Shopping Centers-ABRASCE. Home
page. http://www.abrasce.com.br.
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Diante desse quadro, proliferaram-se de uma forma espantosa pelos
grandes centros urbanos do país, principalmente na década de 80. Hoje
em dia, estima-se que os shopping centers são responsáveis por cerca
de 17% (dezessete por cento) do varejo atual2, percentual que tende a
aumentar cada vez mais.

Apesar de todo esse crescimento e importância alcançados, no
entanto, não tem sido despendida a estes centros a devida atenção e
disciplina jurídica, de modo que não são poucas as discussões atinentes
ao tema, tampouco os conflitos existentes entre os lojistas e seus
empreendedores.

A regulamentação das relações entre os empreendedores e os lojistas,
por muito tempo, ficou a exclusivo critério da jurisprudência, que, diante
da total ausência de regulamentação específica, procurava equacionar
as divergências tendo em vista a natureza desses empreendimentos.

Somente em 1991, com o advento da Lei nº 8.245, é que surgiu pela
primeira vez, embora em poucos artigos, uma certa regulamentação para
o assunto. A Lei de Locações pôs fim a uma importante discussão
estabelecida na doutrina acerca da natureza jurídica do contrato
envolvendo o empreendedor do shopping e o lojista, posto que com o
seu surgimento, dever-se-á aplicar suas normas procedimentais às
relações entre eles estabelecidas (art. 54).

No presente trabalho, procuraremos demonstrar como funciona este
verdadeiro empreendimento que cresce a cada dia no mercado,
demonstrando tratar-se verdadeiramente de uma atividade empresarial
e também explicando toda sua estrutura e organização.

2 Mário Cerveira Filho. Shopping centers: direito dos lojistas. São Paulo: Saraiva, 1999. p.1.

��
��	������"�	���
���



�������	��	��������	
�����

����	�������������	����

Resumo: No presente trabalho, procuraremos demonstrar como funciona o
empreendimento shopping center, o qual cresce a cada dia no mercado,
demonstrando tratar-se verdadeiramente de uma atividade empresarial e também
explicando toda sua estrutura e organização.
Palavras-chave: Locação. Shopping Center. Peculiaridades do empreendimento.
Aplicação das normas procedimentais da Lei nº 8.245/91. Validade de disposições
específicas.
Sumário: Introdução; 1. O Shopping como empreendimento empresarial:
1.1 Surgimento da atividade; 1.2 Planejamento estrutural; 1.3 O empreendimento;
2. O contrato de locação: 2.1 Natureza jurídica; 2.2 Submissão à lei de locações
(Lei nº 8.245/91); 2.2.1 Ação de despejo; 2.2.2 Ação renovatória; 2.2.3 Ação
Revisional; 3. Cláusulas controvertidas: 3.1 Aluguel fixo e variável; 3.2 Aluguel
em dobro; 3.3 Fiscalização à contabilidade do lojista; 3.4 Despesas condominiais;
3.5 Res sperata; 3.6 Cessão da locação; 3.7 Proibição de estabelecimento de filial
nas proximidades do shopping; 3.8 Alteração da atividade exercida pelo lojista.
Conclusões.
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Os shopping centers procuram criar todo um ambiente atrativo aos
consumidores, pondo-lhes, num local único, de cômodo acesso e seguro,
a mais variada gama de produtos e serviços. Dentro de um mesmo espaço,
procuram os empreendedores organizar e distribuir as lojas de modo que
permita, de uma maneira mais ampla possível, a satisfação integral das
necessidades dos consumidores.

Tais centros alcançaram extrema aceitação pela sociedade moderna
que, inserida dentro de “inchados” centros urbanos, onde são inúmeras as
dificuldades de locomoção, passou a ver nos shopping centers um importante
local de lazer e de satisfação para suas necessidades de consumo.

1 Pós-graduado em Direito Empresarial pela Universidade Mackenzie em São Paulo,
Professor da Faculdade de Direito Farias Brito – FFB, Procurador Federal, com exercício
no Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, e, atualmente, em exercício na Consultoria
Jurídica do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS.
dccarneiro@pop.com.br
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O popular manifesto nos espaços públicos nos mostra o estranho, a
dureza da vida explicitada em Praça Pública (a loucura, a miséria, a
sensualidade dos corpos quase desnudos) ações que somente têm evasão
em espaços reservados, como hospitais, manicômios e, às vezes, no
espaço privado da casa. Nesse sentido, a Praça conta histórias de todos
nós, de um traço que permanece velado nas sombras do inconsciente.

Concluo ainda, que as cidades necessitam de espaços para realizarem
um “escape das tensões sociais” presentes na cidade, um espaço onde
se possam exercer a diferença, a possibilidade da arte e do lúdico como
expressões da vida humana.
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Xuxa, o homem de roupa alinhada é o Fernando Henrique Cardoso. Tudo
é possível na hora do espetáculo, uma dramatização invertida da realidade.
No momento em que o mágico faz sair de sua manga tiras de tecido, ou
água de um canudo de papel vazio, ele também transforma a vida das
pessoas que o assiste, porque elas fazem parte do show, são personagens
de sua trama, elas permitem que a mágica ocorra, acreditam nela.

Na linguagem impressa no momento da apresentação do mágico, as
pessoas são chamadas de “baitola”, “ladrão”, “corno”, termos comuns
no jargão popular, que ecoa sem censura no espaço da Praça, são
portanto, naturalizados no momento do espetáculo. Os padrões são
recriados e invertidos, como no exemplo do homem que esfaqueou outro
no meio de uma briga na Praça, porque ele o chamou de “corno”, mas no
momento do espetáculo esses estereótipos são aceitos e naturalizados
porque são dramatizados no plano da comédia, e todos que estão assistindo
riem um riso universal, ingênuo, muito semelhante ao riso das crianças.

O espaço urbano transformado em um espaço ambivalente, a praça
pública que abriga a festa da multidão, e a cena dramática que exibe a
intimidade. Assim, ser “corno”, ser “baitola”, ladrão, preguiçoso, bater
na mulher, é colocado no plano dramático e ao mesmo tempo na esfera
pública, pano de fundo das brincadeiras, motivo do riso.

É nesse sentido que a Praça vive uma outra lógica social, com
característica popular, com outro tempo, baseado na informalidade. Na
Praça, é o tempo da apresentação, o tempo de formar uma “roda de
pessoas”, tempo de acordar em pleno meio dia, o tempo de engraxar um
sapato. Talvez, por isso, a Praça é um reservatório de uma outra cultura,
porque não dizer de uma outra urbanidade, onde os usuários criam e
recriam cidades, espaços e tempos.

���������-

Para concluir retorno a pergunta que fiz dentro do texto: de que cidade
estou falando? Poderia ter falado da Praça da Sé em São Paulo, da
Central do Brasil no Rio de Janeiro, da Praça dos Diários em Recife, do
Mercado Ver o Peso em Belém, porque todas as cidades possuem espaços
de transgressão, espaços populares onde a peleja da sobrevivência desfaz
os poderes disciplinares e abre espaço para a ousadia e a manifestação
subjetivas de uma cultura popular.
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Esses bares são também freqüentados por prostitutas, que encontram
nesse lugar os seus clientes. A vinculação com a prostituição feminina
adulta e infantil e o alto índice de ocorrências policiais devido à presença
de bêbados, imprime um sentido “marginal” à noite da praça.

A Praça José de Alencar possui um “miolo”, a praça em si. Espaço
territorializado por atores sociais diversos. Tipos populares como o homem
da cobra, o quebra coco, mágico, vendedores ambulantes, vendedores de
jogo do bicho, engraxates, religiosos etc., além de um público transeunte
que freqüentemente pára para assistir os espetáculos ou consumir algum
serviço prestado na praça, que varia desde o cafezinho à prostituição.

É nesse momento que os populares que freqüentam e os que
territorializam a praça aparecem como sujeitos sociais da cidade,
buscando dois mecanismos de sobrevivência: a sobrevivência material,
financeira, e a sobrevivência de uma cultura típica da rua, isto é, a rua
como espaço de um conjunto de atividades, com códigos, regras e
linguagem próprias desses atores que vivem nesse espaço.

Mas de que cidade estou falando? Não falo de uma cidade ideal, não
é a cidade da luz, com a sua pompa, arranhas céu, hotéis de luxo.
A cidade que aqui aparece é a cidade das sombras, das favelas e dos
becos, o microcosmo construído nas redes de territoriais da Praça José
de Alencar. Mas fundamentalmente, o lado pobre da cidade, revela a
irreverência do prazer, da criatividade, da invenção popular para ganhar
a vida, para construir outros sentidos para a vida. A inversão do privado
que torna-se público, a vida privada que é dramatizada, satirizada,
aparecendo em seus aspectos mais caricaturais.

O traço primordial da característica de praça se faz presente:
a informalidade, a invenção, o riso, a originalidade das peças populares.
Para Ferrara (1993) a praça pública é a imagem urbana da inversão, a
praça como “cena na qual todos os atores são espectadores e atores
ao mesmo tempo”.

O mágico Mandraque, é um exemplo típico de como a vida passa de
um drama para uma comédia. Em sua apresentação, que dura em média
uma hora, faz uma sátira a personagens conhecidos como os políticos,
artistas, atores de modo geral. Na sua apresentação, a vida privada das
pessoas que estão na roda, se mistura com as dos personagens famosos,
o homem bonito e forte é Rambo, a mulher morena é a Mara, a loura é a
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No espaço da praça, a linguagem se dá de forma franca e livre, onde
as imposições e normas são comumente desrespeitadas, e as vezes dribladas
como num jogo. Exemplos não faltam para ilustrar a irreverência e ousadia
dos que transformam a praça em palco de manifestações populares e
mecanismos de sobrevivência. O esconde-esconde do rapa, o ruído que
ecoa à revelia da lei do silêncio imposta a praça2, a resistência em unificar
a arte da rua com a arte do Teatro, os meninos e meninas de rua que se
negam a freqüentar os projetos sociais destinados a resocializá-los, entre
outros exemplos de “indisciplina social”.

A marca popular da Praça José de Alencar também dá a ela o estigma
de violenta. Contudo, não é freqüente o número de casos de violências e
assaltos durante o dia na praça, mas quando estes ocorrem ganham muita
visibilidade, são colocados no plano do espetáculo.

Na Praça José de Alencar, não somente a violência, mas tudo torna-se
espetáculo. Uma mulher que passou mal, o menino de rua que furtou uma
bolsa, uma briga de mulheres, como também a presença de pessoas que
desejam aparecer. Nesse sentido, como uma imensa vitrine, as pessoas e
os produtos aparecem, ou para ser consumidos, ou simplesmente ser vistos.
Esse é o caso do homem que cuspiu fogo, pulou envolta do fogo e ateou
fogo em suas roupas para aparecer em um canal de televisão. Outro
exemplo é o homem que consegue colocar cinco laranjas dentro de sua
boca. Esse espetáculo do “impossível” atrai uma pequena multidão que se
diverte, uma prática muito semelhante aos espetáculos do circo.

 O entorno da Praça José de Alencar, demarcado pelas ruas General
Sampaio, Vinte e Quatro de Maio, Liberato Barroso e Guilherme Rocha,
é caracterizado por um comércio de natureza popular. Na Rua 24 de
Maio, há um “camelódromo”, centro de trabalhadores autônomos
gerenciado pela prefeitura, também conhecido de “beco da poeira” onde
se vendem mercadorias diversas, desde roupas a materiais elétricos.

Os bares em sua volta são de natureza popular, são pontos de encontro
de homens e mulheres, personagens noctâmbulos que escutam músicas
de amores perdidos, amores traídos, de saudades e de desejos.

2 Desde 1998, a Prefeitura de Fortaleza em decreto proibiu a utilização de instrumentos
sonoros, devido ao acentuado índice de poluição sonora.
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A trajetória de Alexanderplastz está nas páginas policiais. A energia
verbal do lugar, a inventividade da fala da rua, as piadas políticas e
eróticas, o jargão de malandros, putas, gigolôs, as canções das
paradas de sucesso, o rush das diversões, a frivolidade, o prazer, –
tudo confluindo para a grande Praça Comercial, onde tudo é venal,
onde reina a grande puta babel, todas as faces do crime, todas as
bocas, todas as linguagens (...) espírito lúdico prestes a enfrentar
todas as vicissitudes, com a resposta na ponta da língua. Polifonia.
Ou caótica fragmentação.(Bole, 1986:131).

Assim como nas imagens de Alexanderplastz descrita por Doblin,
as praças centrais acolhem vários personagens da cidade, possuindo um
aglomerado de usos, como um grande palco vivo, poses e cenas da vida
cotidiana que foge de sobre maneira as normas e ao disciplinamento
urbano. Nela há espaço para a loucura, para o vício, para o feio, para o
impróprio. As praças do centro de Fortaleza possuem o estatuto de Praça
popular .

O termo popular trazido para essa discussão, é a concepção construída
por (De Certeau, 1996). Popular como uma resistência ao sistema imposto,
maneiras de “jogar”, desfazer o jogo do outro, caracterizando como uma
atividade sutil, tenaz, astuta e resistente de grupos que, por não possuir
um espaço próprio, devem desembaraçar-se em uma rede de força e de
representações estabelecidas. O popular realiza operações táticas e
disjuntiva, tanto no plano espacial como no plano da linguagem e das
práticas sociais estabelecidas. Se caracteriza por um prazer em alterar
as regras do espaço opressor. (De Certeau, 1996:79).

Em cena na Praça José de Alencar, praça do centro de Fortaleza um
homem desdentado, com cabelos e barbas grandes, nu da cintura para
cima, com o olhar perdido e vago, que assiste as inúmeras apresentações
dos artistas da praça. Ao mesmo tempo em que ele é espectador, também
é personagem da trama social. Ninguém incomoda-se com o seu aspecto
estranho e doentio. A sua loucura é aceita dentro do espaço, porque esse
espaço não impõe fronteiras entre saúde e doença. “a Praça já não é
apenas o espaço público, mas palco onde se dramatiza a inversão:
o mundo de cabeça para baixo”. (Ferrara, 1993). Nesse sentido,
podemos afirmar que há no espaço da Praça José de Alencar uma
inclusão social às avessas, onde a periferia, populares da cidade atua e
aparece no seu cenário central.
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assimétricos, uma multiplicidade de sons em forma de ruídos que
constituem um polifonia. Podemos comparar esses lugares centrais a
um microcosmo, possuindo em seu interior usos variados ao mesmo
tempo, pode ser lugar de passeio, de comércio, de vitrine, de prostituição,
de ócio etc.

Um exemplo marcante de “operações táticas” é as praças da cidade,
cada uma possui um nome oficial, que esteve suscetível às mudanças no
decorrer da História da cidade. Os nomes das praças mudam de acordo
com decretos municipais decididos na Câmara de Vereadores, por um
poder instituído de fora de seus usuários, mas esses nomes são
reinventados. Quase toda praça possui um nome popular, que é geralmente
associado à função que a praça desempenha na cidade, ou mesmo devido
a um acontecimento, um objeto, a uma instituição que se localiza próximo
a ela.

A Praça Capistrano de Abreu é conhecida por Praça da Lagoinha
porque no seu espaço existia uma pequena lagoa onde os escravos
apanhavam água para abastecer as residências. Com o tempo a lagoa
passou a ser local para depósito de lixo, até ser aterrada. Contudo, o nome
Lagoinha perdura até hoje, apesar de ser conhecida também como “praça
do malandro”, por acontecer diariamente uma feira de produtos variados
de procedência atribuída a assaltos. O Parque da Criança chama-se
oficialmente Parque da Liberdade; a Praça Coração de Jesus, chama-se
José Júlio; a Praça Clovis Bevilágua, Praça da Bandeira; a Praça Castro
Carreira, Praça da Estação. (Pimentel, 1988).

As praças contam a história da cidade, fazendo parte de um território
incomun, o território da memória. A história cotidiana desses espaços
são preservados através da presença dos memorialistas, guardiões da
memória da cidade, eles sabem com detalhes de uma história que não é
oficial, de atores que não são citados pela historiografia convencional.

No romance realista de Alfred Doblin, Berlim Alexanderplastz
(1929) o protagonista é Frans B, um carregador de mercadorias que
trabalha e vive no centro da cidade. No centro, onde está situada
Alexanderplastz, uma praça, ponto de confluência de linhas de trânsito,
com um imenso canteiro de obras para a construção do metrô, lugar
onde se escancaram as entranhas da cidade. Doblin configura, a partir
de Alexanderplastz, a fisionomia da metrópole, Berlim.
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 Os pontos são conseqüências dos trajetos, eles não são fixos, como
nos territórios sedentários, onde são os pontos que se impõe.
(Perlongher, 1995). Deste modo, onde está o corpo também está o seu
território. O corpo estabelece ações táticas (De Certeau, 1986) cruza
espaços da cidade, fundando territórios.

Na dinâmica territorial, emergem “sinais” que são próprios da rua,
podemos, portanto, falar de uma sociabilidade da rua, a rua como modo
de vida. Os atores que vivem no centro da cidade elaboram para si um
conjunto de atividades, códigos de conduta, práticas e uma linguagem
próprias do espaço da rua, construídas a partir dos trajetos. O corpo trás
a marca dessa sociabilidade, um modo de expressão corporal típico de
quem vive na rua.

 O corpo é lugar onde se traz sinais, marcas do tempo, como
envelhecer, por exemplo. O corpo também traz marcas identificadoras
para si e para outros, como as tatuagens, os cabelos raspados, o uso de
determinadas roupas o que os estereotipam dividindo-os por grupos ou
tribos.

O corpo de quem vive nas ruas traz, primeiramente a marcas de
quem se expõe ao sol e ao vento, um ritmo que pode ser mais lento ou
rápido de acordo com a natureza do seu trabalho, é comum os “guarda
carros” correrem atrás dos seus fregueses, os vendedores de frutas nos
sinais esperar o sinal abrir e fechar. Já o corpo dos moradores de rua
ultrapassam barreiras territoriais e temporais, ele está perambulando pelas
ruas da cidade, é um corpo que freqüentemente está sob embriagues,
por isso é mais lento, não tem pressa para chegar, porque não possui
destino certo.

À noite, na hora dos moradores de rua dormir, a paisagem formada
por corpos deitados no chão dá às calçadas uma característica diferente
de quando as lojas estão abertas. Fixados no chão, os territórios dos
moradores de rua são definidos pelos limites dos papelões espalhados na
calçadas. Nesse sentido, o limite entre um e outro território é o próprio
corpo.

Os corpos possuem funções táticas, modificam e refazem os usos
convencionais designados pelos projetos iniciais. Os corpos ocupam
praças, marquises, mercados imprimindo circularidade, movimentos
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Às oito horas da manhã pequenas multidões de pessoas descem dos
ônibus que estacionam nas Ruas Pedro Pereira, Vinte e Quatro de Maio,
General Sampaio; outras descem dos trens que trazem passageiros da
periferia e da região metropolitana da cidade. Aos poucos as ruas e lojas
são tomadas de trabalhadores, consumidores e transeuntes que fazem
do centro da cidade espaço de trabalho, espaço de lazer, espaço para
perder tempo, espaço para ganhar tempo, espaço de consumo e
sobrevivência.

O centro é o lugar por excelência dos acontecimentos da cidade. Há
no centro uma ocupação heterogênea do espaço, apesar de ser usado
por uma maioria de pessoas de classe média e baixa que vêm da periferia
e das cidades da região metropolitana. Enquanto um espaço apropriado
por diversos atores sociais, o centro não é uma malha fixa, com um
traçado de ruas e avenidas, ao contrário, como um organismo vivo, o
centro é recortado por inúmeros “pedaços”, que não estão isolados, eles
são separados por “fronteiras invisíveis” denominadas territórios.
(Pimentel, 1998).

Nos territórios, “pedaços” do centro como bares, praças, esquinas,
marquises que são “reservados” para determinados grupos sociais, com
regras de convivência e de ocupação, com um código de conduta e ética
próprios. Vemos com freqüência, praças e bares ocupados para a prática
da prostituição, marquises onde dormem grupos de moradores de rua,
esquinas onde se encontram as gangues, bancos de praças reservados
para o encontro de homossexuais e outros bancos reservados para grupos
de aposentados dentre tantos outros.

No Centro da Cidade, a dimensão de lugar possui uma característica
mutante e diversificada. Os “atores da rua”, aqui definidos como aqueles
que vivem cotidianamente nos espaços centrais da cidade, seja
freqüentando, trabalhando, morando, sobrevivendo de algum modo nas
ruas do centro. Os atores da rua realizam trajetos pelo espaço central, e
durante a sua perambulação, definindo “pontos de ajuntamento”
localizados em praças, calçadas, mercados onde interagem com outros
atores do centro.

�����	�	�����
�,	���������	�����	�	�������	���
��	��	���
�����
��	����
�



��������	
�����

���

designada pelo projeto. Nessa direção, a usança é a mediação entre o
espaço ambiental e o usuário. A usança como um verdadeiro signo
de um hábito (Ferrara, 1988:24).

A cidade projetada, com os seus prédios, ruas, avenidas é transformada
pelos seus usuários, havendo no espaço uma mobilidade e uma plasticidade.
Os usuários transgridem os espaços porque são capazes ir além de um
“juízo perceptivo”, de uma representação, ele quotidianamente realiza
inferência, escrevendo um texto sobre a cidade, um texto não-verbal.
(Ferrara, 1988).

 O texto não-verbal se inscreve a partir de cenas, incorporando
microlinguagens, como a arquitetura, o desenho ambiental, a moda, a
associação dos veículos, de comunicação de massa. A Escritura
não-verbal subtraiu-se do livro e da sucessão gráfica dos caracteres
e adicionou-se instantaneamente às ruas, avenidas, casas, edifícios,
multidões (...) Os textos não verbais acompanham nossas andanças
pela cidade e produzem-se, completam-se, alteram-se no ritmo dos
nossos passos, motorizados ou não. (Ferrara, 1988). Portanto, a
velocidade é o ritmo de sua leitura, que se faz num processo de interação
entre os signos e os usuários.

A cidade como o lugar do texto não-verbal sugere uma revisão do
conceito de cidade, superando os conceitos tradicionais de cidade que
limita-se ao entendimento do urbano como um espaço projetado,
administrado, com cada coisa em seu lugar, seccionda em vãos e
dimensões, o que de certa forma, é uma posição idealista que acredita
ser o projeto do espaço urbano, apenas, uma produção material.
(Ferrara, 1988).

As práticas cotidianas não são percebidas, se pensadas de modo
estrutural, elas estão lá, são ações que transformam o espaço urbano e
produzem textos não-verbais. As práticas cotidianas na cidade são
“invisíveis”, a cidade é lugar de prática significantes na produção de
múltiplos significados. Dessa forma, o olhar do pesquisador adentra nos
esconderijos do cotidiano, como nas cidades de Marco Polo, descritas
por Calvino (1997), percebe os desejos, os sonhos, os espelhos, a alegria,
o sofrimento, a irreverência. Assim, como Marco Polo, o pesquisador do
cotidiano faz também uma travessia através de imagens, sons, cenas
que compõe o universo estudado.
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cozinhar, habitar, falar, circular. São essas práticas que tornam a cidade
o lugar por excelência da diversidade, do improvável e do impreciso.

Essas práticas são microbianas e plurais, não estão confinadas em
malhas repressivas, “muito longe de ser controladas ou eliminadas
pela administração panóptico, se esforçaram em uma proliferação
ilegitimada, desenvolvidos e inusitados nas redes da vigilância,
combinados segundo táticas ilegíveis, mas estáveis a tal ponto que
constituem regulações cotidianas.” (De Certeau, 1994:174).

Os espaços da cidade podem ser transgredidos, isto é, há uma
capacidade criativa dos usuários do espaço que o modifica, fazendo do
espaço algo que transcende a idealização primeira. Dessa forma uma
marquise, embora tenha uma utilidade para a cidade, transforma-se em
cama para um morador de rua; uma praça construída para um determinado
fim, é modificada: o seu jardim ganha a utilidade de varal de roupas, o
seu pátio servirá de palanque, de tablado ou de templo.

Desse modo, a cidade não pode ser reduzida a um emaranhado de
construções. A cidade é palco de relações humanas, que tornam o homem
parte inclusa de sua paisagem, podendo ser entendida como “Uma
proliferação de manipulações aleatórias, no interior de uma imensa
malha de restrições e de incertezas socioeconômicas. Há miríades
de movimentos quase invisíveis jogados sobre a textura cada vez
mais fina de um lugar homogêneo, contínuo e apropriado a todos”.
(De Certeau, 1994:175).

Se há movimentos dos usuários sobre o espaço, imprimindo sobre ele
uma inferência, significando ainda em um hábito, o termo uso poderá ser
substituído por usança. (Ferrara, 1988). Na apreensão semiótica, o
espaço é informado, isto é, os usuários se apropriam dos espaços e da
cidade dinamizando-o e o interpreta como um modo de ser, de habitar e
de viver.

 A construção de um espaço é prenhe de significados, possuindo uma
escala de valores culturais, éticos, estéticos, econômicos e sociais de
seus emissores, de quem o projetou, arquitetos ou urbanistas, mas o
significativo uso, com práticas sociais cotidianas e rotineiras específicas
permite que esse espaço seja resignificado. Entretanto, no uso contínuo
do espaço, poderá haver tensão entre a usança e a função primeira
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disciplinar, punir e de “tratar” os agrupamentos humanos, identificando
as vantagens que uma tecnologia do corpo conquistou sobre a elaboração
de um corpo doutrinal disseminado, um poder opaco, sem proprietário,
sem lugar determinado (De Certeau, 1993). São as técnicas, os
mecanismos e procedimentos de uma microfísica do poder que Foucault
se debruça. Foucault remonta a história, encontrando os “pedaços de
poder” disseminados nas práticas.

Enfocando o que está por trás do poder, De Certeau ressalta às
práticas que estão numa esfera própria do cotidiano, indo ao encontro de
“procedimentos, igualmente infinitesimais, que não foram,
‘privilegiados’ pela história, mas nem por isso deixa de exercer uma
atividade inumerável entre as malhas das tecnologias instituídas”
(De Certeau, 1994:116).

No confronto entre usuários da cidade e os seus projetistas,
De Certeau (1996) nomeia duas ações no espaço: as estratégias e as
táticas. A estratégia é o cálculo ou manipulação das relações de força, um
esforço racional que determina um “entorno”, um “lugar” para a prática
do poder ou vontade. Constitui-se como um corte em relação a quem fica
de fora. Segundo De Certeau, as estratégias produzem alguns efeitos:
vitória do espaço sobre o tempo; parcelamento do espaço, permitindo uma
prática panóptico, que transforma o outro em objetos observáveis,
mensuráveis, controláveis; poder do saber, capaz de transformar a história
em espaços legíveis. (1996:99-100). Essas estratégias ultrapassam os
espaços urbanos para também se fazerem presentes em espaços
administrativos, religiosos, médicos etc. como forma de micro poderes.

As táticas são os movimentos que “golpeiam” as estratégias
modificando o espaço, utilizando uma linguagem militar. É um movimento
dentro do campo do inimigo, uma hábil utilização do tempo, das ocasiões
que se apresentam e nos jogos que os atores infiltram nas funções do
poder (Santos, 1988). Enquanto as estratégias se organizam a partir de
um postulado do poder, as táticas são a ausência do poder. A cidade é,
portanto, feita de desordens táticas, nelas expressa a complexidade
frágil que lhe permite, apesar da mudança contínua, se manter
íntegra. (Santos, 1988: 27).

Nessa perspectiva a cidade é composta de uma pluralidade de ações
táticas diluídas em práticas cotidianas, ações simples, como caminhar,
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Nos diversos tempos por que passam as cidades, o lugar dos pobres
foi (e ainda continua sendo) determinado pelo poder instituído, ao sabor
dos planejadores urbanos ou do mercado imobiliário, mas a transgressão
dos espaços da cidade é algo recorrente, seja na cidade antiga, moderna
ou pós-moderna.

Mas é preciso ressaltar que os pobres estão na cidade, cruzam os
seus diversos espaços, desfazendo fronteiras estabelecidas. À revelia
dos mecanismos que barram a presença dos pobres e miseráveis
considerados diferentes, eles continuam ocupando os lugares que não
foram destinados para eles. Vêm de lugares longínquos, tomam ônibus,
trem, caminham a pé, cruzam por vários territórios, até chegar ao seu
destino: praias, nos arredores de shoppings, bairros nobres entre outros.
O caráter dinâmico do espaço público promove o inevitável encontro
entre os vários atores sociais.
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Michel Foucault se debruçou sobre as estruturas de poder nos
espaços modernos. Através de uma genealogia da história, Foucault
encontra as conexões entre poder e conhecimento. Em suas análises
está o modelo Panóptico. (Vigiar e Punir, 1991). Uma estrutura idealizada
por Jeremy Benthan, um inventor inglês do século XVIII que tinha como
meta o disciplinamento dos presídios e que foi adaptada para a
manutenção da disciplina em outros espaços.

Esse modelo idealizou as construções arquitetônicas dos séculos
XIX e XX, adequando-se a escolas, hospitais, quartéis. (Santos, 1988).
Tratava-se uma torre circular oca, com um pátio central rodeado de
pequenas celas, que permitia que a pessoa que estivesse no centro pudesse
visualizar a todos sem ser visto. O modelo panóptico é considerado
referência para as construções modernas, como também de um poder
disseminado em práticas de controle que estão nas esferas “subterrâneas”
das relações humanas.

Foucault lança sua análise sobre essas relações, e toma por base
a “ideologia das luzes”, que sofisticou as práticas de suplícios comuns na
idade média. Essas práticas engendraram uma tecnologia do
disciplinamento, que resultou na construção de equipamentos capaz de
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controle urbano, os moradores de rua, mendigos, prostitutas e outros
atores sociais continuam ocupando ruas, becos, praças, marquises,
estações de metrô. São considerados delinqüentes dos espaços porque
teimam em utilizar o espaço que não foi destinado a eles e estão sempre
a “assombrar” os outros moradores da cidade com a sua presença sempre
insólita. A apropriação do espaço público por esses atores sociais se dá
através das sociabilidades que se desenrolam, dos sistemas de hierarquia
que definem e legitimam papéis que vão sendo construídos e reconhecidos
por eles. (Neves, 1999).

Em meio a mudanças espaciais, econômicas e sócio-culturais, uma
nova paisagem urbana se configura de modo bem distinto da cidade moderna.
Caracterizando-se pela aceleração do tempo por uma nova lógica de
produção industrial e apropriação cultural. A cidade “pós-moderna” surge
num processo social de construção de novos referenciais.

A imagem se corporifica na cidade pós-moderna, a imagem é tudo, a
aquisição de uma imagem (por meio de um sistema de signos com roupas
de griffe, carro da moda, entre outros) torna-se elemento singularmente
importante. “Dada à capacidade de produzir imagens como mercadorias
mais ou menos à vontade, é factível que acumulação se processe, ao
menos em parte, com base na pura produção e venda da imagem”.
(Harvey, 1992, p. 260).

A imagem que corporifica a cidade pós-moderna é a exacerbação do
consumo. Não são somente mercadorias que são consumidas, mas o espaço
torna-se produto, “um A imagem que corporifica a cidade pós-moderna é
a exacerbação do consumo. Não são somente mercadorias que são
consumidas, mas o espaço torna-se produto, “um nexo fictício, uma
imagem que uma larga faixa da população pode comprar, um panorama
onírico de consumo visual” (Zukin, 2000, p. 82).

Novos significados vão sendo dados aos espaços modernos. A região
central e histórica das cidades antes degradadas está passando por
processos de requalificação, transformados em espaços liminares
(ZUKIM, 2000). Os espaços “liminares” resignificam os usos modernos,
misturando funções e histórias, lugares lucrativos com não-lucrativos,
casa com espaço de trabalho, dificultando o esforço de “identidade
espacial” comum nas cidades modernas.
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O tipo de trabalho poderia ser lido a partir de roupas específicas
adotadas pelos ofícios, bem como reconheceria o status de um
trabalhador dando-lhe uma olhada rápida em certas fitas e botões
que usava [...] os ocupantes das posições superiores da sociedade
apareciam na rua em trajes que não apenas os distinguiam das
ordens inferiores, como também dominavam a rua (2001, p. 89).

As transformações na economia do final do século XIX e no início
do século XX provocaram outras de alterações no espaço público.
O contexto socioeconômico produziu na cidade sinais de “avanço” do
capital, que necessitava expandir-se. A imagem da multidão caminhando
nas ruas, os encontros nos cafés etc, foram substituídas pelo alargamento
de ruas, construção de avenidas, como fala Magnani:

Décadas mais tarde, frente à inadequação do desenho urbano
diante das formidáveis transformações induzidas pelo
desenvolvimento do capitalismo – rapidez nos deslocamentos de
veículos, volume de tráfego, heterogeneidade funcional, novas
tecnologias e necessidades, aumento da população e outros fatores
mais – posiciona-se outro movimento de reforma, a do urbanismo
racionalista. Magnani ( 2003 p. 3).

Essas transformações culminaram com a “morte” do espaço público
como espaço de convivência e de sociabilidade tão caros as classes de
intelectuais, pensadores e burgueses. Os novos arranjos levaram a um
processo lento de degradação de lugares históricos, em várias cidades do
mundo. A região central das cidades, antes lugar de moradia,
transformou-se em lugar de comércios, tornando-se também lugar
considerado “perigoso”, ocupado, principalmente, pela classe média e pobre.
O comércio atraiu pessoas que necessitavam sobreviver de sub-emprego,
como também mendigos, prostitutas, entre outros atores sociais.

A elite econômica se retirou do centro da cidade, confinando-se em
espaços privados e, hoje, utiliza o seu carro para se locomover nas vias
públicas, ele “blinda o seu corpo” nos vidros fumês com receio da violência,
passando a ocupar os shopping certers, restaurantes e bares isolados
da presença de moradores de rua, mendigos e pobres de modo geral.

Novos e antigos personagens entram em cena no uso do espaço
público: movimentos sociais, meninos de rua, gangues e galeras,
subempregados, desempregados. Imbricados na relação novo versus
velho, hoje, como na Idade Média e na cidade moderna, à revelia do
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A ocupação do espaço público pelos burgueses se tornou proeminente
durante os séculos XVIII e XIX. Nesse período, o sentido de público
estava relacionado ao “cosmopolitismo”. O que fazia um homem
cosmopolita era o fato de se movimentar despreocupadamente em meio
às adversidades. O cosmopolita está à vontade em situações que não
são familiares, é um homem público por excelência. (Sennett, 2001).

Para Sennett (2001), o estar em espaço público, porém, requeria um
comportamento adequado dos cidadãos, exigindo padrões de “civilidade”.
Nesse sentido, a relação entre público e privado se estabelece como
fronteira tênue. Nela estão duas naturezas humanas, uma natural,
desenvolvida pela família e outra social que se dá no espaço público.

A linha divisória entre a vida privada e a vida pública constituía
essencialmente um terreno onde as exigências de civilidade –
encarnadas pelo comportamento público, cosmopolita – eram
confrontadas com as exigências da natureza – encarnadas pela
família. Os cidadãos viam conflito entre essas exigências; e a
complexidade dessa visão residia no fato de que se recusavam a
preferir uma em detrimento da outra, mantendo ambas em estado
de equilíbrio. Sennett (2001 p. 33).

À medida que as cidade cresciam nos séculos XVIII e XIX, foram
construídos espaços de sociabilidade pública: parques, lugares de passeios,
cafés, teatros, que foram abertos à utilização da burguesia em ascensão,
assim como às elites, antes confinadas nos salões aristocráticos, que
puderam então usufruir os espaços públicos da cidade. Ao ocupar o espaço
publico, essas classes sociais encontraram aqueles que já viviam pelas
ruas: mendigos, pobres, loucos (Magnani, 2003).

Os “manuais” de bom comportamento já salientavam como devia
ser o relacionamento com os estranhos. Manter distanciamento e cuidado
eram os conselhos ouvidos pelos filhos. Contudo, o contato com pobres e
miseráveis foi mais traumático para a burguesia que não conseguia
conviver com a pobreza que passava pelas ruas, identificar as diferenças
de comportamento, dos que apenas observavam as vitrines.

O espaço passou a ser disciplinado para atender, inicialmente, às
classes abastadas separando-as dos seus diferentes. O estilo de
vestimentas foi fundamental para a demarcação das fronteiras sociais.
Essas deveriam estar condizentes com o espaço, havendo uma distinção
social através das roupas usadas em público com nos coloca Sennet:
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O reflexo das mudanças no pensamento e na estrutura política
européia com a ascensão da burguesia ao poder significou também
mudanças na vida das cidades. A desagregação feudal fez migrar para
um fluxo intenso de pessoas que buscavam oportunidade de trabalho,
resultando na crescente urbanização. Os problemas não tardaram
aparecer, miséria, fome, suicídio, alcoolismo entre outros.

No intuito de implementar reformas urbanas, as cidades modernas
adotaram um projeto urbanístico moderno prenhe do sentimento iluminista-
capitalista que visava implementar um processo civilizatório. Nessa lógica
é necessário ampliar os espaços, organizando o traçado das ruas;
disciplinar o uso urbano e cuidar da pobreza, mantendo-a afastada dos
espaços centrais.

As noções urbe e da civita se adaptaram a nova realidade moderna.
A urbe proporciona uma materialidade, sua infra-estrutura com ruas,
avenida, esgotos, que proporciona um modo de vida próprio. A civita
como a organização política da cidade, a existência de uma condição
civilizadora no espaço urbano, que faz com que o aglomerado de pessoas
convivam harmoniosamente no mesmo espaço, além de abrigar o poder
político.

Na cidade moderna, os mendigos foram afastados das ruas, para
eles, são criados os abrigos e manicômios. Os esforços dos arquitetos,
dos médicos e sanitaristas foram mobilizados para a tentativa de
disciplinamento e a higienização do espaço e do corpo. Como nos diz
Geremek (1995).

Na metade do século XVII, a monarquia francesa adota contra os
vagabundos severas medidas, que incluem a repressão policial e a
grande reclusão dos pobres no Hopital General, o asilo central onde
seriam colocados todos os mendigos e vagabundos de Paris; a
solução devia ser logo aplicada em outras cidades da França. (p. 28)

A prática de reclusão dos mendigos e miseráveis do espaço público
ganha legitimação no movimento de sanitaristas a partir do século XVIII
quando reformadores sociais, utopistas embebidos da sede de saber
precisar as características daquele tempo. É preciso ver o que acontece
por trás das fachadas decadentes, dentro dos casarões promíscuos,
nos pátios e arrebaldes de onde advinha a “doença” física e moral.
(Santos, 1998).
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A motivação inicial se deu no dia em que assisti a exibição do
documentário “O prisioneiro das grades de ferro” na semana universitária
da Faculdade Farias Brito. O documentário tratava-se de um inventário
do cotidiano do Carandiru, o maior sistema penitenciário do Brasil, hoje
extinto. O filme serviu de mote para pensar como os sujeitos podem
alterar “criativamente” o cotidiano, desfazendo o engessado sistema de
poder, são formas de ir tentando tocar a vida, formas de expressar a
subjetividade, seja comercializando roupas, pintando quadros, fazendo
tatuagens, rezando, jogando futebol. Percebi no documentário aquilo que
Micheu De Certeau (1996) chamou de “artes de fazer”.

Assim como uma cidade, o carandiru era dividido em pavilhões que
se assemelhavam a bairros, e em alas no interior dos pavilhões, como se
fossem ruas. Nesses espaços, uma dinâmica social aparece de modo
expontâneo, refletindo estruturas hierárquicas, papéis sexuais, estatus e
funções.

A cidade Carandiru é planejada e organizada a partir de códigos de
posturas, regras de funcionamento como em qualquer organização formal,
mas por dentro de sua organização, uma nova ordem inventada surge a
partir de elementos do cotidiano de seus usuários, estruturando-se em
outras formas de poder, com outros códigos de éticas e de compreensão
do mundo.

É a partir da noção de cidade vivida que ensejo um diálogo sobre as
noções de disciplina, poder e a irreverência dos atores sociais que ocupam
os espaços da cidade. O meu cenário é Fortaleza, especificamente o
Centro da Cidade. Os personagens são os atores sociais das ruas, como
sua sociabilidade típicos de conviver nos espaços.
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As mudanças sociais e econômicas ocorridas no século XVIII que
desembocaram na consolidação da sociedade capitalista que reflete o
sentimento do século das luzes. Na filosofia política, o ideal de liberdade,
na economia e no direito, o ideal de igualdade, sustentaram o projeto
moderno de humanismo e uma visão universal de direitos. Projeto este
que se estendeu aos outros campos do saber: a medicina, a arte, a
arquitetura o desejo de ampliar as novas descoberta.
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Resumo: O artigo realiza uma interpretação do cotidiano da cidade, com seus
atores sociais diversos e relação desses com poderes que planejam e organizam
o espaço urbano. A abordagem parte do pensamento de Michel Foucault quando
desenvolve os conceitos de disciplina, dialogando com De Certeau que realiza
uma crítica a noção de disciplina, confrontando-as com as noções de táticas e
estratégias. Ao confrontar poder e táticas, a autora realiza uma leitura do cotidiano
a partir daqueles que insurgem contra o poder que normatizam a cidade.
Sumário: Introdução; 1. Das cidades modernas a cidades pós-modernas;
2. Táticas e estratégias na cidade; 3. Táticas no Centro de Fortaleza; imagens do
cotidiano; 4 Conclusão.

Palavras-chave: cidade – cultura urbana – espaço-território.
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O olhar percorre ruas como páginas escritas: a cidade diz tudo o
que deves pensar, te faz repetir o teu discurso, e enquanto crês
que visitas Tamara, não fazes mais que registrar os nomes com os
quais se defina si mesma e cada uma de suas partes. (Italo Calvino)

Durante algum tempo me perguntei se poderia contribuir para as
reflexões relativas ao estudo do Direito. A dúvida consistia em saber se
antropologia e o estudo sociológico do cotidiano poderiam se relacionar
com a natureza doutrinária e normativa da ciência jurídica. Mas foi na
sala de aula, nos encontros na Faculdade, nos inúmeros diálogos com os
alunos que percebi que poderiam contribuir.

1 Socióloga, professora da disciplina Sociologia Jurídica da Faculdade Farias Brito; pesquisadora
do CNPQ no grupo Culturas da Cidade, doutoranda em Sociologia.
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4. Para que exista o crime de aborto pressupõe-se o estado fisiológico
da gravidez normal, o emprego de meios dirigidos à provocação do aborto;
morte do produto da concepção; dolo da gestante ou de terceiro.

5. Ausente o cérebro, no caso de anencefalia, a morte do feto advirá
por ausência de comando do sistema nervoso central para o aparelho
respiratório e porque deixarão de funcionar os sistemas simpático e
parassimpático. Não há ocorrência de qualquer prática abortiva, muito
menos dolo, a morte decorre de má-formação congênita.

6. O ordenamento jurídico brasileiro, através da lei de transplante e
doação de órgãos, Lei nº 9434/97, adotou a morte encefálica como critério
médico e jurídico determinante da morte, aplicável para a solução de
quaisquer questões jurídicas.

7. A descriminalização da interrupção da gravidez de feto acéfalo
decorre da atipicidade da conduta por ausência de objeto jurídico, de
sujeito passivo e de objeto material. Trata-se de crime impossível, não há
aborto se não há vida a proteger.

8. O aborto eugênico consiste na permissão à gestante, diante do
diagnóstico mórbido do feto, para decidir manter ou interromper licitamente
uma gestação desprovida de sua finalidade, incapaz de gerar uma vida.
Não se confunde com extermínio indiscriminado de fetos, nem com
aperfeiçoamento genético de uma raça, nem com a eliminação de crianças
“defeituosas”.

9. O anteprojeto de reforma da parte especial do Código Penal prevê
uma nova hipótese de excludente de ilicitude, art. 128, III, em caso de
aborto fundado na probabilidade, atestada por dois médicos, de nascituro
apresentar graves e irreversíveis anomalias incompatíveis com a vida
extra-uterina.

10. Diante da tensão que se estabelece entre o direito à vida
intra-uterina do feto acéfalo e à vida digna da gestante, deverá o aplicador
do direito fazer uso da interpretação sistemática e teleológica, e do
princípio da concordância prática ou da harmonização constitucional, para
garantir a dignidade da pessoa humana no caso concreto.
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simplesmente porque não existia a possibilidade de realização de
ultra-sonografia e exames como o Alfafetoproteína, exame do líquido
amniótico.

Todavia, percebe-se pela justificativa do aborto sentimental que a
sociedade considera relevante a preservação não apenas da vida, mas
da vida digna da gestante, que deve ser poupada de sofrimento, traumas
e distúrbios psicológicos.

Para reforçar tal entendimento René Ariel Dotti37, membro da comissão
instituída pelo Ministro da Justiça para a reforma do Código Penal em
1983, relata que no anteprojeto de lei a comissão, após debates públicos e
pareceres de especialistas da saúde, indicou mais um fundamento para a
interrupção da gravidez, declarando não constituir crime “o aborto praticado
por médico se há fundada probabilidade, atestada por dois médicos, de o
nascituro apresentar graves e irreversíveis anomalias físicas ou mentais”.
O anteprojeto elaborado em 1983 foi arquivado assim como o posterior,
elaborado em 1998, que mantinha a mesma orientação.

Mas, como bem observado pelo referido professor paranaense, o
Código Penal está em mora com os fatos sociais e principalmente com
os avanços da ciência, por isso o confronto existente entre o direito à
vida intra-uterina do feto acéfalo e a vida digna da gestante deverá ser
resolvido através do esforço interpretativo do aplicador do direito, para
garantir a dignidade da pessoa humana no caso concreto.

?���������.
�

1. O aborto é tema discutido há séculos, e apesar disso causa sempre
muita polêmica entre os diversos setores da sociedade, principalmente
entre cientistas juristas e religiosos. Dentre todos os aspectos relevantes
o mais atual se refere ao aborto no caso de diagnóstico de anencefalia.

2. O direito ávida é a fonte primária de todos os outros bens jurídicos
e em seu conteúdo está presente o direito à dignidade da pessoa humana,
que se expressa por meio das condições econômica, sociais e culturais
dignas de existência.

3. A vida humana é juridicamente protegida em todas as suas formas,
intra e extra-uterina, donde advém a tipificação dos crimes contra a vida.

37 DOTTI, René Ariel. Op.cit.
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fato de existir, sendo exigíveis algumas qualidades e características a fim
de que se reconheça vida humana inviolável, biológica e fisiologicamente.

Além disso, parece contraditório que se admita no Brasil o aborto
sentimental, em caso de gravidez proveniente de estupro – crime como a
liberdade sexual da mulher, admitindo-se a interrupção da vida viável do feto,
e o mesmo não se admita diante de diagnóstico de gestação de feto acéfalo.

Se a violência sexual contra a mulher causa indubitável sofrimento e
trauma psicológico – não apenas pelas lembranças da violência sofrida,
mas pelo necessário convívio com o fruto que desta tenha resultado,
mesmo que se afirme ser o feto inocente, tendo a sociedade através do
ordenamento jurídico, considerado aquelas causas suficientes e
justificadoras da interrupção da gravidez, o mesmo se deve afirmar diante
do sofrimento e da dor provocados pelo diagnóstico da anencefalia, cujo
resultado imediato é o abalo emocional e o trauma psicológico diante do
veredicto antecipado da morte do filho que se deseja e espera.

Ignorar o sofrimento da gestante nesse caso implica negar-lhe o direito
à gestação digna e contemplar desigualdade, estabelecendo-se dois pesos
e duas medidas, ferindo os princípios da razão e do Direito.36

Nesse conflito que se estabelece entre a vida intra-uterina,
extremamente precária, absolutamente dependente dos sentidos vitais
da mãe, que no máximo chegará a ser exígua e vegetativa vida
extra-uterina, sem qualquer perspectiva ou potencialidade de se tornar
vida de relação, e o direito à saúde – estado completo do bem-estar
físico, mental e psicológico, e a dignidade de uma pessoa humana,
psíquica e fisicamente formada, parece razoável que se mitigue a
reivindicação do direito à vida intra-uterina do feto, cedendo espaço à
preservação dos direitos da gestante, já condenada a conviver com a
dor da lembrança dos acontecimentos, devendo ser poupada do
sofrimento que o prolongamento do contato materno com o feto
certamente lhe proporcionará.

Em 1941 quando entrava em vigor o Código Penal, os dispositivos
dos artigos 124 a 128, refletiam o resultado das discussões sociais e
jurídicas, baseadas nas informações científicas e técnicas disponíveis.
Portanto, seria impossível o legislador ter incluído entre as hipóteses
excludentes de ilicitude a realização de aborto diante de diagnóstico de
má-formação grave e irreversível, incompatível com a vida autônoma,

36 Idem, ibidem.
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dos bens jurídicos em conflito de forma a evitar o sacrifício total de uns
em relação aos outros.

Diante do conflito entre dois bens juridicamente protegidos, procurará
o ordenamento jurídico preservar o de maior valor social. Todavia, diante
de tensão entre dois direitos fundamentais não poderá haver o sacrifício
de nenhum deles, devendo-se preservar seus núcleos mínimos de
existência, tendo o aplicador do direito de lançar mão da técnica da
ponderação do valor de tais bens, a partir dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, e tomar decisão que permita o equilíbrio entre os
dois direitos operando tão somente a mitigação de um deles.

Verifica-se a ponderação de valores nas hipóteses excludentes de
ilicitude adotadas pelo legislador pátrio no Código Penal. Na situação de
tensão entre o direito à vida intra-uterina do feto e o direito à vida da
gestante – que se encontra em situação de risco, ou sua dignidade – ante
o sofrimento e trauma decorrentes da violação de sua liberdade sexual e
gravidez indesejada, o legislador tem optado pela exclusão da ilicitude,
permitindo o aborto, assegurando os direitos da gestante.

Nesse contexto, faz-se necessário questionar se a dignidade da pessoa
humana, valor fundamental e expressão do direito à vida, estaria sendo
violada quando da submissão da gestante a sofrimento prolongado, durante
toda a gestação, ocasionado pela certeza de que está se desenvolvendo
em seu ventre ser que natural e inevitavelmente morrerá após o parto.

Diz Tagliaferro35, “não basta viver, é necessário viver com dignidade”.
E a questão é exatamente saber se “deve prevalecer o direito do feto
acéfalo de viver, ainda que somente de forma intra-uterina ou por alguns
momentos após o parto, mas sem perspectiva de desfrutar efetivamente
da vida extra-uterina, porquanto desprovido de massa encefálica e, pois,
de consciência, inconsciência e de todos os sentidos que, ao que tudo indica,
dão razão à vida? Ou deve prevalecer o direito à dignidade da mãe, que
sabe por comprovação médico-científica que o ser que gera não poderá
viver fora de seu ventre de modo que deve ser colocada a salvo da dor e
sofrimento que o prolongamento do processo de gestação lhe causará?”

A resposta imediata imagina-se, é que se deve sempre preservar a
vida humana em qualquer de suas formas de manifestação intra ou
extra-uterina. Entretanto, o direito à vida não pode significar o simples

35 TAGLIAFERRO, Kleber. Op.cit.
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Necessário se faz acrescentar que a gestação de fetos com graves
afecções congênitas, como as referidas, acarretam sérias complicações
para a mãe, predispondo-a a uma maior incidência de pré-eclâmpsia,
deslocamento prematuro da placenta, hemorragias pós-parto, disfunções
uterinas e possíveis perturbações psicológicas e emocionais.

Ressalte-se que as nem as más-formações funcionais, manifestas
nos variados retardamentos mentais, como a Síndrome de Down32, nem
as más-formações estruturais e funcionais, que signifiquem apenas a
falta ou mau funcionamento de uma estrutura, devem ser tratadas sob o
título de aborto eugênico, pois não apresentam incompatibilidade com a
vida, apenas uma limitação da vida. 33

O escopo do abordo eugênico consiste na tentativa de possibilitar à
mãe, diante de diagnóstico mórbido do feto, evitar o prosseguimento de
uma gestação incapaz de gerar uma vida autônoma.

Tal pretensão não se confunde com o extermínio indiscriminado de fetos,
nem com tentativa de aperfeiçoamento genético de uma raça, nem com a
eliminação de crianças “defeituosas”. Muito mais próxima da bestialidade
nazista está a crueldade do prolongamento da dor e do sofrimento da gestante
e seus familiares, em razão do apego a positivação retrógrada e obsoleta
ante as transformações dos fatores sociológicos e científicos.
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É indubitável a licitude da interrupção da gestação no caso de feto
acéfalo, contudo para espancar qualquer dúvida acerca da possibilidade
desta tese em face do ordenamento jurídico brasileiro, impõe-se a
investigação do tema à luz da Constituição.

Para tanto, seguir-se-á lançando mão do princípio da concordância
prática ou da harmonização34, princípio interpretativo das normas
constitucionais, segundo o qual exige-se a coordenação e combinação

32 “A Síndrome de Down é um tipo de atraso mental congênito, acompanhado de várias
anomalias morfológicas da criança....O atraso mental é variável, mas sempre acentuado.
O mongólico fala tarde e exprime-se, no máximo, por sentenças muito simples. Entretanto,
come e dorme bem e tem gênio plácido, chegando, às vezes, a atender, por si, aos cuidados
pessoais diários e mesmo a executar trabalhos singelos, sob supervisão adequada”. (Barsa,
v.9, p.303, In: BELO, Warley Rodrigues. Op.cit., p. 84-5)

33 BELO, Warley Rodrigues. Op.cit., p. 83, 86 e 88.
34 MORAES, Alexandre de. Op.cit., p. 44.

�
�
������,	�������	��	���	��	��	�����



��������	
�����

���

A referida tendência pode ser demonstrada através do anteprojeto
de reforma da parte especial do Código Penal que embora mantenha as
figuras típicas, propõe mudanças consideráveis nas penas a serem
aplicadas, chegando o aborto provocado pela gestante ou com seu
consentimento, na forma simples, praticamente a condição de infração
de pequeno potencial ofensivo, pois tal crime passará a ser punido com
detenção, de um a nove meses.

Além disso, e mais relevante, são as modificações introduzidas nas
hipóteses de exclusão da ilicitude. Ao inciso I do art. 128 acrescenta-se
a possibilidade do aborto para preservar a saúde da gestante. O inciso II
autoriza o aborto sempre que a gravidez resulte de violação da liberdade
sexual ou do emprego não consentido de técnica de reprodução assistida.
Por fim, o novo inciso III acrescenta entre as excludentes o aborto face
a fundada probabilidade, atestada por dois médicos, de nascituro
apresentar graves e irreversíveis anomalias físicas ou mentais.
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Renato Flávio Marcão30, comentando as inovações apresentadas no
anteprojeto de reforma da parte especial do Código Penal, critica a nova
excludente de antijuridicidade indicada no art. 128, III, por ter nítido caráter
eugênico, pois autoriza a prática de aborto que pressupõe a existência de
feto viável, porém com fundada probabilidade de apresentar graves e
irreversíveis anomalias físicas e mentais, cuidando daquilo que os alemães
e americanos chamaram no passado de “higienização da raça”.

O aborto eugênico consiste na interrupção do processo de gravidez
com a conseqüente morte do feto, por ter sido detectado, cientificamente,
a existência de anomalias graves, irreversíveis e incompatíveis com a
vida extra-uterina, sendo as principais delas a ausência de cérebro
(anencefalia), anomalias cardíacas, ausência de órgãos vitais, como rins,
Síndrome de Edwards – más-formações múltiplas etc. 31

30 MARCÃO, Renato Flávio. O aborto no anteprojeto de Código Penal. Jus Navegandi,
Teresina, a. 6, n. 57, jul. 2002. Disponível em: http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?
Id=2961. Acesso em: 19 out. 2004.

31 BELO, Warley Rodrigues. Op.cit., p.79 e 85.
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Paralelamente ao aborto sentimental colocam alguns autores o aborto
eugênico, para o qual pretendem conseguir exclusão da punibilidade.
Defende-se a interrupção da gravidez quando há sério e grave perigo
para o filho, nos casos de doenças hereditárias (idiotia amaurótica, psicoses
constitucionais etc.), por doenças da mãe, durante a gravidez, ou por
efeito de drogas por ela tomadas, durante esse período, ou quando ocorram
lesões germinais por infecção ou traumatismos, ou suspeita de que o
filho virá ao mundo com anomalias graves, por herança dos pais, tudo
podendo acarretar para o feto enfermidades psíquicas, corporais,
deformidades dentre outros graves problemas.

Há algum tempo foi o aborto eugênico largamente debatido na
imprensa, devido ao uso da droga thalidomide, pela mulher grávida, que
ocasionava o nascimento de crianças disformes (em regra, sem os
membros superiores ou inferiores). Escreve a respeito Basileu Garcia,
citado por Mirabete: “Se há um caso característico de abortamento
eugênico em que a punição seria desaconselhada pela piedade, esse é o
trazido a debate pela Thalidomide”.28

Entretanto, o legislador pátrio até o momento entendeu pela
inadmissibilidade do aborto eugenésico, afirmam alguns que tal
autorização acabaria por tornar a exceção a regra, e que há falibilidade
no prognóstico, razão para não se admitir a morte antecipada do feto.

Todavia, existe uma tendência à descriminação do aborto eugênico
em hipóteses específicas. “Com o válido argumento de que não se deve
impedir o aborto em caso de grave anomalia do feto, que o incompatibiliza
com a vida, de modo definitivo, já se tem concedido centenas de alvarás
judiciais para abortos em casos de anencefalia (ausência de cérebro),
agenesia renal (ausência de rins), abertura de parede abdominal e síndrome
de Patau (onde há problemas renais, gástricos e cerebrais gravíssimos).
A inviabilidade da vida extra-uterina do feto e dos danos psicológicos à
gestante justificam tal posição, apoiando-se alguns na tese da existência
da possibilidade do aborto terapêutico e outros no reconhecimento da
excludente de culpabilidade de inexibilidade de conduta diversa”.29

28 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal: Parte Especial. v. 2, 12. ed.
São Paulo: Atlas, 1997. p. 101.

29 Idem, ibidem.
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Flávio Augusto Monteiro de Barros25 afirma que nenhum direito é
absoluto, pois podem sofrer limitações, podem ser excepcionados. Assim
sendo, embora a CF/88 em seu art. 5º assegure a inviolabilidade do direito
à vida, a vida pode ser licitamente sacrificada no caso de aplicação da
pena de morte, pelos tribunais militares, em caso de guerra externa
declarada formalmente, ou ainda quando o agente se conduz acobertado
por causa excludente da antijuridicidade.

José Afonso da Silva26 afirma que no feto já existe vida humana e
que parece injustificável a interrupção da vida intra-uterina que não se
evitou. Contudo, admite que existem casos em que a interrupção da
gravidez tem inteira justificativa, como a necessidade de salvamento da
vida da mãe, ou de gravidez decorrente de cópula forçada e outros que a
ciência médica aconselhar.

A doutrina e a jurisprudência conhecem várias espécies de aborto
legal ou permitido. Há o aborto terapêutico, empregado para salvar a
vida da gestante ou para afastá-la de mal sério e iminente, em decorrência
de gravidez anormal. O aborto eugênico, permitido para impedir a
continuação de gravidez quando há a possibilidade de que a criança nasça
com distúrbios hereditários. O aborto social ou econômico permitido em
casos de família numerosa, para não lhe agravar a situação social.

Entre nós, o CP só permite duas formas de aborto legal: o aborto
necessário ou terapêutico, previsto no art. 128, I, praticado por médico
desde que não haja outro meio de salvar a vida da gestante; e o aborto
sentimental ou humanitário, previsto no art. 128, II, quando a gravidez
resulta de estupro.27

25 Op.cit., p. 8-9
26 Op.cit., p. 186.
27 O aborto terapêutico ocorre quando a interrupção da gravidez é absolutamente necessária,

para se evitar perigo fatal à vida da gestante. É necessário o risco de vida e não apenas de
dano à saúde ou higidez da gestante. Cremos que o fundamento é o estado de necessidade de
terceiro: há dois interesses em conflito – a vida biológica do feto e da mãe; a lei decide-se por
esta. O aborto sentimental ocorre quando a mulher que foi submetida a coito vagínico
violento, estupro, e deste resulta gravidez, estando autorizada a interrupção da gestação.
(JESUS, Damásio E. de. Op.cit., p. 65-6.)
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O feto acéfalo, enquanto ligado ao ventre materno, está se
desenvolvendo, mas a sua vida é absolutamente precária, só
excepcionalmente pode atingir de dois a três dias de vida. Sobrevive no
útero porque, ali, lhe é possível a circulação sanguínea, para renovação
do seu próprio sangue através da placenta. Separado do ventre materno,
somente sobreviverá se colocado em respiração artificial. Terá vida
vegetativa e curta. Se houvesse o prolongamento de sua vida – hipótese
cientificamente inadmissível, ainda assim, não teria vida de relação.

Resende e Monte-Negro23 afirmam que ausente o cérebro, falta-lhe
comando para o aparelho respiratório. Ausente a respiração, falta-lhe
oxigênio, advindo-lhe a morte. “A morte advirá, também, porque deixarão
de funcionar os sistemas simpático e parassimpático, o sistema mobilizado
pela força volitiva, que é o sistema límbico, e deixará de funcionar, também,
porque falta o comando do sistema nervoso central. Até mesmo se
admitirmos o seu funcionamento, que cientificamente é possível através
do chamado sistema autônomo, ainda assim ele não excederia a uma
vida de dois ou três dias num ambiente extra-uterino”.

Desta forma, afirma-se ser o feto acéfalo, morto cerebral, que
chegando a nascer, só estará a espera do desligamento de sua mãe para
que se consume sua morte clínica. A gravidez pode ser interrompida
licitamente, inclusive sem necessidade de autorização judicial, pois se
trata do exercício regular de um direito, não havendo vida intra-uterina, a
interrupção da gravidez será conduta atípica. Não houve morte dolosa, a
afecção mórbida apresentada pelo feto independe de qualquer prática
realizada pela gestante ou por terceiro.

Dogmaticamente, a razão da descriminalização do aborto do feto
acéfalo prende-se à atipicidade, fundada em três causas sendo a primeira
falta de objeto jurídico, ou seja, preservação da vida humana; a segunda,
falta de sujeito passivo, feto, pois se trata de cadáver; a terceira, falta de
objeto material.24

23 RESENDE e MONTE-NEGRO. Da obstetrícia fundamental. In: BELO, Warley Rodrigues.
Op.cit., p 111-2.

24 ALVARENGA, Dílio Procópio Drummond de. Op.cit.
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Pressupondo-se que o ordenamento jurídico é um sistema, para que
seus elementos normativos sejam interpretados coerentemente temos
que concluir que as disposições presentes na lei de transplante e doação
de órgãos, Lei nº 9434/97, demonstram a adoção da morte encefálica
como critério médico e jurídico determinante da morte, aplicável para a
solução de quaisquer questões jurídicas.

Segundo laudo médico-pericial oficial firmado por Demerindo
Brandão, citado por Warley Rodrigues Belo, “anencefalia, ou ausência
de cérebro, é afecção irreversível, que impede inquestionavelmente a
ocorrência de vida. Equivale à morte cerebral, situação que permite não
só desligamento de aparelhos médicos, como a própria doação de órgãos.
Não se trata, nesse caso de interrupção da vida por defeito ou formação,
ou para se prevenirem sofrimentos”.20

Patrick Verspieren21, afirma que a “anencefalia consiste na ausência
no feto dos dois hemisférios cerebrais. Não corresponde exatamente, no
plano médico, à morte cerebral. O sinal inequívoco desta, admite-se hoje,
reside na verificação da ausência de função total e definitiva do tronco
cerebral. A função do tronco cerebral está presente nos fetos anencéfalos
e permite, em alguns casos, uma sobrevivência de alguns dias, fora do
claustro materno.

Antropologicamente falando, as duas situações são, sem embargo,
similares: a ausência de hemisférios cerebrais, no primeiro caso, e sua
afetação definitiva, no segundo, suprimem para sempre o suporte
indispensável para toda forma de consciência e da relação com o outro.
No segundo caso, reconhece-se a morte da pessoa. Não há razão para
deixar de afirmar que, no primeiro caso, a vida que subsiste não é
propriamente uma vida humana, a vida de um ser humano destinado a
chegar a ser pessoa humana”22.

20 BELO, Warley Rodrigues. Aborto: considerações jurídicas e aspectos correlatos.
Belo Horizonte: Del Rey, 1999. p. 100.

21 VERSPIEREN, Patrick. Dóstico prenatal y aborto seletivo. Reflexión ética. In: BELO,
Warley Rodrigues. Op. cit., p. 106.

22 Idem, ibidem.
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conjunto de fenômenos bioquímicos regidos por leis fixas, que normalmente
se traduz num equilíbrio biológico e físico-químico. Quando a morte ocorre,
essas leis deixam de ser válidas e o corpo inerte passa a ser um cadáver
e sofre influências de ordem física, química e microbiana. Contudo, a
morte não deve ser entendida como fato instantâneo, mas como processo,
pois órgãos, sistema, tecidos etc não morrem ao mesmo tempo.

Para efeitos jurídicos, se faz necessário firmar um termo inicial da
vida e outro final, indicativo do evento morte. Para tal os juristas recorrem
à ciência que nos apresenta dois conceitos de morte: morte clínica ou
cardiorrespiratória e a morte encefálica.

A morte clínica é um conceito rígido, exige a parada irreversível da
atividade cardíaca, foi adota pela Lei nº 5.479/68, que versava sobre
remoção e transplante de órgãos, ao indicar, em seu art. 5º, § 1º, os
requisitos para a afirmação do óbito a ausência de atividade cerebral,
comprovada pelo traçado absolutamente linear do eletroencefalograma,
e ausência de batimentos cardíacos por mais de cinco minutos.

A morte encefálica ou morte cerebral consiste na cessação da atividade
elétrica desse principal órgão do corpo humano, que se caracteriza pelo
traçado permanentemente nulo do EEG (eletroencefalograma).
Este é o conceito adotado atualmente pelo legislador, referido na Lei nº
9434/97 que requer a morte cerebral ou encefálica, para que se autorize
retirada de tecidos, partes e órgãos do corpo humano destinado a transplante
ou tratamento.19

A morte cerebral, irreversível perda de todas as funções cerebrais,
caracteriza-se pela ausência de sinais de atividade do tronco cerebral:
arreflexia pupilar à luz, ausência do reflexo córneo-palpebral, ausência
de desvio ocular aos dévios cefálicos e às provas calóricas, apnéia. Há
equivalência de conceitos de morte cerebral, morte encefálica e
simplesmente morte, em termos práticos, ainda que diversos em termos
técnicos.

19 ALVARENGA, Dílio Procópio Drummond de. Anencefalia e aborto. Jus Navegandi,
Teresina, a. 8, n. 324, 27 mai. 2004. Disponível em: http://www1.jus.com.br/doutrina/
texto.asp?id=5167.Acesso em:19 out. 2004.
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Para que se possa falar em prática criminosa de aborto, a gravidez
há de ser normal, diferente da extra-uterina e da molar. Sendo a
extra-uterina a que se dá no ovário, fímbria, trompas, parede uterina
tendo como conseqüências entre outras o aborto tubário. A gravidez molar
(patológica) é a formação degenerativa do ovo fecundado. A interrupção
da gravidez extra-uterina não é aborto, pois o produto da concepção não
atingirá a vida própria, a gravidez não pode chegar a termo; sobrevirão,
antes, conseqüências muito graves, matando a mulher, ou pondo em sério
risco sua vida. A expulsão da mola também não é crime, já que não
existe vida, não tem possibilidade de destino humano.16

 O aborto para ser considerado crime consiste na vontade livre e
consciente, portanto, dolosa, de interromper a gravidez, provocando a
morte do produto da concepção. Conclui-se que não há crime na
antecipação do parto, nem no aborto acidental e natural, em razão da
ausência da provocação intencional.

No aborto a consumação se dá com a morte do produto da concepção,
resultante da interrupção da gravidez, por tratar-se de crime contra a
vida. Desta forma, se antes de qualquer prática abortiva o feto já estiver
morto, o crime é impossível, por falta de objeto jurídico, intra-uterina, o
mesmo se diga na hipótese de não haver gravidez.

Segundo Nelson Hungria17, “se a gravidez se apresenta como
processo verdadeiramente mórbido, de modo a não permitir sequer
intervenção cirúrgica que pudesse salvar a vida do feto, não há falar em
aborto, para cuja existência é necessária a presumida possibilidade de
continuação da vida do feto”.

Odon Ramos Maranhão18 diz que a morte é a cessação da vida, mas
que tal assertiva não tem qualquer significado, pois não sabemos o que é
a vida. Sabe-se que a vida se expressa por um complexo e dinâmico

16 NORONHA, E. Magalhães. Op. cit., p.55.
17 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1942, v. 5,

p. 286.
18 MARANHÃO, Odon Ramos. Op. cit., p. 231-2
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designa o produto morto ou expelido no abortamento. Usualmente designa
a interrupção da gravidez, com destruição do produto da concepção, do
ovo, embrião ou feto, a destruição da vida antes do início do parto, em
qualquer fase do ciclo gravídico. 13

O aborto pode ser espontâneo ou natural, resultado de causas mórbidas
de várias categorias, problemas de saúde da gestante, que provocam a
morte fetal e a expulsão do produto da concepção. Tratando-se
efetivamente de causa patológica, a matéria permanece no âmbito da
terapêutica e da profilaxia, trata-se de matéria de ordem clínica. Existe
ainda o aborto acidental conseqüente a circunstâncias eventuais, em que
fatores traumáticos, tóxicos ou infecciosos provoquem a morte do feto,
também essa modalidade não é punível.14

Diferente das hipóteses de aborto espontâneo e acidental, existe o
aborto violento ou provocado (aborto criminoso) no qual ocorre a
interrupção do ciclo gravídico por meio artificial, cujas causas podem ser
de natureza econômica, moral ou individual (vaidade, egoísmo, horror à
responsabilidade etc), é passível de punição.

Trata-se, a tipificação penal do aborto, de proteção jurídica da vida,
claro não se trata de vida autônoma, mas não há negar que durante a
gestação já existe vida, vida intra-uterina, biológica, fetal. Em qualquer
momento, o produto da concepção está vivo, pois cresce e se aperfeiçoa,
assimila as substâncias que lhe são fornecidas pelo corpo materno, tem
metabolismo orgânico exclusivo, e, ao menos nos últimos meses da
gravidez, se movimenta e revela uma atividade cardíaca, executa funções
típicas de vida, mas vida em formação ou elaboração.

São elementos indispensáveis para que determinada conduta possa
ser tratada como crime de aborto: estado fisiológico da gravidez; emprego
de meios dirigidos à provocação do aborto; morte do produto da
concepção; dolo. A identificação desses elementos nos conduz a temas
insuperavelmente controversos.15

13 NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal: Parte Especial. at. Adalberto José Q. T. de
Camargo Aranha, v. 2, São Paulo: Saraiva, 2000. p. 54.

14 MARANHÃO, Odon Ramos. Curso Básico de Medicina Legal. 6. ed. São Paulo: Malheiros,
1993. p.186.

15 BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Op. cit., p. 65.
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Ressalte-se que embora a discussão em torno da proteção e violação
da vida seja iniciada normalmente fazendo-se referência aos dispositivos
constitucionais, o texto da CF/88 não protege expressamente o direito à
vida desde a concepção, ficando esta relevante discussão para ser
resolvida pela legislação infraconstitucional.

Assim, dispõe o Código Civil brasileiro de 2002 no art. 2º que
“a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida; mas a
lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”. Por sua vez o
Código Penal brasileiro prevê nos artigos 124 a 127 a tipificação do aborto
provocado pela gestante, por terceiro com ou sem o consentimento da mesma.

Conforme o tratamento dado ao nascituro pela legislação civil, verifica-se
que ao mesmo se atribui apenas a chamada personalidade formal,
garantias ao desenvolvimento ininterrupto e adequado da vida, pois até
que ocorra o nascimento com vida existe apenas uma expectativa de
vida plena e autônoma, extra-uterina, que poderá não se concretizar, por
isso alguns ainda se referem ao nascituro como spes personae11.

Quanto ao direito penal, independente da discussão da personalidade
plena ou formal, o nascituro é considerado pessoa, e o aborto classificado
como crime contra a pessoa, no capítulo dos crimes contra vida.
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Entende-se por gravidez o estado em que a mulher se encontra durante
todo o tempo necessário ao desenvolvimento do produto da concepção.
Do ponto de vista médico, a gravidez viável só se verifica com a fixação
do óvulo fecundado na mucosa uterina já preparada para recebê-lo, ou
seja, com a implantação do óvulo no útero materno, e se conclui com o
início do parto, após a ruptura da placenta. Sob o aspecto jurídico ela vai
desde a fecundação até o início do parto.

No sentido etimológico, aborto quer dizer privação de nascimento;
ab, que significa privação, e ortus, nascimento12. A expressão aborto

11 BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Op. cit., p. 62.
12 JESUS, Damásio E. de. Direito Penal. v. 2, 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 119.
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com o direito à vida. A dignidade da pessoa humana não pode ter seu
sentido reduzido à defesa dos direitos pessoais tradicionais, ou ser invocada
apenas para construção da “teoria do núcleo da personalidade” individual,
sendo ignorada nos casos de direitos sociais, econômicos e culturais.

O Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA, no artigo 7º, que
tratando do direito à vida e à saúde, também exige expressamente
condições dignas de existência.

Assim sendo, não basta falar em direito à vida, para que se realize
plenamente, em todas as suas potencialidades, deve se desenvolver em
condições dignas. Entretanto, admite-se que o critério da dignidade é
relativo, devendo-se analisar a conjuntura política, religiosa e
socioeconômica existente. Sendo um conceito jurídico indeterminado se
faz necessária a integração normativa ao caso concreto, para que o
julgador aprecie se a dignidade está sendo respeitada por todos e
assegurada pelo Estado em cada caso.6

Flávio Augusto Monteiro de Barros7 afirma a indisponibilidade e
inviolabilidade da vida. É irrenunciável e protegível, inclusive, com emprego
de força contra aquele sujeito que voluntariamente pretende abandoná-la.
O ordenamento jurídico brasileiro não confere às pessoas o direito à
morte, e não podendo tirar a própria vida ninguém estará autorizado a
fazê-lo em relação à vida de outrem. Donde decorre a tipificação dos
delitos praticados contra a vida intra e extra-uterina.

Alexandre de Moraes8, representando os autores que se filiam a
corrente conceptista9, afirma que a vida do ponto de vista biológico se
inicia com a fecundação resultando um ovo ou zigoto, e a vida viável
começa com a nidação10.

6 LISBOA, Roberto Senise. Manual elementar de direito civil. v.1, Teoria geral do direito
civil, 1. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 1999. p. 176-7.

7 BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Crimes contra a pessoa. São Paulo: Saraiva,
1997. p. 8-9

8 Op.cit., p. 64.
9 Conceptistas são as teorias que adotam a fecundação como marco para início da tutela

jurídica. A fusão dos gametas masculino e feminino indicaria o início da gravidez.
10 Nidação, é o momento que põe fim ao período pré-embrionário, começa no fim da primeira

semana e se completa ao final da segunda semana após a concepção, é o momento em que
o blastocisto se implanta na mucosa uterina, dando início ao que a doutrina denomina
gravidez viável.(SILVA, Reinaldo Pereira e. Introdução ao biodireito: investigações
político-jurídicas sobre o estatuto da concepção humana. São Paulo: LTr, 2002. p. 40-1.)
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O assunto sob exame não diz respeito ao aborto genericamente
considerado, mas a possibilidade de ser assegurada à gestante a liberdade
de licitamente interromper a gravidez em caso de feto acéfalo, portador
de má-formação grave, incompatível com a vida extra-uterina.

Em torno desse tema gravitam muitos aspectos dignos de apreciação na
seara jurídica, levando-nos a examinar a tipificação do aborto e a possibilidade
ou não do crime na hipótese de anencefalia; as excludentes de ilicitude e a
possibilidade do aborto eugênico; o conflito entre bens juridicamente tutelados,
sobre os quais passamos a nos debruçar com o objetivo de contribuir para a
realização de um debate mais consciente e crítico da questão, sem qualquer
pretensão de esgotar tema tão delicado e inquietante.

+��!��
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Alexandre de Moraes4 afirma que a Constituição Federal proclama
o direito à vida, e que em razão disso cabe ao Estado assegurá-la em sua
dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo
e a segunda de se ter vida digna quanto à sua subsistência.

Nesse sentido o mestre José Afonso da Silva5 afirma que a vida, indicada
e protegida como direito fundamental no caput do art. 5º da CF/88, não será
considerada apenas no seu sentido biológico, compreendido como
incessante auto-atividade funcional, mas na sua acepção biográfica mais
compreensiva, que alguns autores denominam de vida de relação.

O direito à vida é a fonte primária de todos os outros bens jurídicos e
no conteúdo de seu conceito se envolvem o direito à dignidade da pessoa
humana, o direito à privacidade, o direito à integridade físico-corporal, o
direito à integridade moral, especialmente, o direito à existência.
Consistindo esse último no direito de estar vivo, de lutar pelo viver, de
defender à própria vida, de permanecer vivo.

O artigo 1º da Constituição Federal indica como um dos fundamentos
do Estado brasileiro a dignidade da pessoa humana, valor supremo que
atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, que se inicia

4 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 64.
5 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 9. ed. rev., São Paulo:

Malheiros, 1993. p. 181.
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depois do Supremo Tribunal Federal/STF, por meio de habeas corpus
referente ao mesmo caso e da ação de argüição de descumprimento de
preceito fundamental/ADPF, nº 54, proposta pela Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Saúde/CNTS.

Na referida ADPF, postula-se a declaração do Estado sobre a licitude
da antecipação terapêutica do parto de feto que apresente anomalia
irreversível, que o levará a morte logo após o parto, diagnosticada por
profissionais médicos e comprovada por exames especializados.

Em face das modernas técnicas de diagnóstico foram inúmeros os
casos em que se observou a má-formação do feto logo no início da
gravidez, motivo pelo qual o problema veio à tona requerendo amplo
debate da sociedade e solução urgente do Poder Judiciário.

A partir de tal diagnóstico, algumas gestantes, alguns casais e famílias
se conformarão com os desígnios de Deus e sofrerão até o deslinde
final, mas outros se irresignarão em suportar meses seguidos de dor e
tormento. Deve-se então assegurar a todos o direito de externar seus
sentimentos e de lutar pela compreensão e aceitação de seus valores,
idéias e decisões.

Aqueles que movidos por seus valores morais e religiosos sentirem o
desejo de manter a gestação, apesar de saberem que o destino do ser
que se desenvolve, ligado ao organismo da mãe, é o óbito clínico, devem
ter seu desejo garantido. Contudo, não esqueçamos que o Estado brasileiro
através de sua Constituição não professa religião oficial, razão pela qual
as decisões judiciais devem ser proferidas independentemente das
orientações de uma ou outra religião, frisando-se que proibições religiosas
não correspondem a deveres ou proibições jurídicas.

continuação...
crenças pessoais: ‘Isso, graças a Deus, está além da ciência’. Diante da decisão do STJ, as
diretorias do Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gêneo(Anis)e da Themios Assessoria
Jurídica entraram com um pedido de habeas corpus em nome de Gabriela junto ao STF....
Os ministros do STF só descobriram que Maria Vida havia nascido e morrido no julgamento
em 4 de março. Fizeram severas críticas à Justiça e ao ‘dogmatismo religioso’.... O ministro
Celso de Mello foi enfático. ‘A organização política do Estado laico nem sempre
coincide com a ética fundada em princípios de teologia moral, cuja aplicação
projeta-se a uma dimensão estritamente espiritual a que a República secular
não pode nem deve ficar sujeita’, afirmou. ‘O dogmatismo religioso revela-se tão
opressivo à liberdade das pessoas quanto a intolerância do Estado’. (BRUM, Eliane.
“A guerra dos embriões”. Época n. 304 de 15 de março de 2004. p. 68-72.)
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A questão a ser abordada neste trabalho diz respeito ao atual debate
nacional, proposto a partir de diversas reportagens jornalísticas que relatam
a situação vivenciada por mulheres diante dos diagnósticos de anencefalia
dos fetos que carregam em seus ventres. Não apenas as reportagens, mas
também as diversas ações intentadas pelas gestantes e pelos profissionais
de saúde que buscam autorização do Estado através do Poder Judiciário
para interromperem a gravidez em casos de afecção grave incompatível
com a vida autônoma demonstram a relevância social do problema.

A retomada do tema e sua repercussão devem-se também aos
pronunciamentos das cortes superiores, primeiro do Superior Tribunal de
Justiça/STJ, no recurso referente ao caso da gestação de Maria Vida3, e

3 “Maria Vida esteve neste mundo por sete minutos. O suficiente para tornar-se símbolo de
uma guerra religiosa travada na arena da justiça brasileira – e cujo bombardeio só atinge
mulheres pobres como sua mãe. Gabriela de Oliveira Cordeiro, de 19 anos, descobriu aos
quatro meses de gestação que o feto não tinha cérebro. Dali até a noite de 28 de fevereiro,
quando a filha nasceu, ela viveu um inferno pessoal. No caminho da autorização judicial
para interromper a gestação de um bebê condenado à morte, Gabriela encontrou o mais
barulhento movimento católico contra o aborto, o Pró-Vida de Anápolis. Pela primeira
vez na História, a disputa chegou ao Supremo Tribunal Federal. Mas, quando os ministros
se reuniram para votar, Maria Vida já havia nascido – e morrido.... Em cinco meses, os
pais de Maria Vida tiveram a interrupção da gravidez proibida, depois autorizada, em
seguida cassada, novamente permitida e por fim suspensa....Gabriela e Júnior procuraram
a Defensoria Pública do Fórum de Teresópolis. Esperaram horas no corredor. ‘Quando
perguntavam por que a gente estava lá e eu contava, me xingavam. Chegaram
a me chamar de assassina’, relata Gabriela.’Como eu chorava muito, o Júnior invadiu
uma sala’. Era da promotora criminal Soraya Gaya.’Sou contra o aborto’, foi dizendo ela.
‘Doutora, a senhora já ouviu falar em anencefalia?’, retrucou Júnior. Depois de consultar
dois peritos médicos, Soraya encaminhou o pedido de autorização ao juiz Paulo Rodolfo
Tostes. Foi negado em 6 de novembro sob o argumento de ‘falta de previsão legal’....Com
a autorização negada, Gabriela recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio. A relatora, Gizelda
Leitão Teixeira, concedeu em 19 de novembro uma liminar autorizando a interrupção da
gestação: ‘A vida é um bem a ser preservado, mas, quando a vida se torna inviável, não é
justo condenar a mãe a meses de sofrimento, de angústia, de desespero’ Gabriela tinha a
mala pronta para se internar no hospital quando, ao chegar em casa, descobriu quatro
oficias de Justiça em sua porta. O presidente da 2ª Câmara Criminal do TJ do Rio, José
Murta Ribeiro, havia derrubado a liminar.... A derrubada da liminar, assim como a visita de
casais militantes, faz parte da estratégia dos grupos empenhados na luta contra o aborto
– o que, no Brasil, significa combater as poucas situações em que ele é permitido por lei.
Desde o fim dos anos 90 a cruzada é comandada pelo Pró-Vida de Anápolis, liderada pelo
padre Luiz Carlos Lodi da Cruz....Quando o colegiado do TJ finalmente autorizou a
interrupção da gestação, Gabriela havia desistido. Horas antes, prevendo a derrota, o
padre entrou no Superior Tribunal de Justiça(STJ) com sua mais nova arma jurídica: um
habeas corpus em nome do feto, pedindo a garantia de seu ‘direito de ir e vir’.
...Em 25 de novembro, a ministra do STJ Laurita Vaz concedeu liminar para suspender a
autorização de aborto para Gabriela....A decisão teve apoio do procurador-geral da República,
Cláudio Fonteles. ‘A vida intra-uterina existe’, escreveu. ‘Se ele (o feto) está fisicamente
deformado, por mais feio que possa parecer, isso jamais impedirá que a acolhida, o
carinho, o amor flua à vida, que existe, e enquanto existir possa’, disse. Ao final, invocou
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Resumo: O presente trabalho versa sobre a possibilidade de ser assegurada à
gestante a liberdade de licitamente interromper a gravidez em caso de feto acéfalo.
São analisados o direito à vida, à dignidade da pessoa humana, o aborto segundo
a legislação vigente e o anteprojeto de reforma da parte especial do Código
Penal, a impossibilidade do crime de aborto em face da atipicidade da conduta, e
a aplicação do princípio da concordância prática ou da harmonização
constitucional para a descriminalização do aborto em caso de anencefalia.
Sumário: 1.A questão urgente, 2. Antes de tudo a vida, 3. Considerações sobre
gravidez e aborto, 4. Anencefalia e aborto: crime impossível, 5. Aborto eugênico,
6. Anencefalia e eugenesia, 7. Conflito entre bens juridicamente tutelados,
8. Conclusões, Referências bibliográficas.
Palavras-chave: – Aborto – Anencefalia – Crime impossível – Morte cerebral –
Princípio da harmonização.

“Afinal, do parto deve surgir vida e não a morte”.2
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A realidade social se torna cada vez mais complexa, em razão da
modificação dos valores, dos avanços tecnológicos e científicos, dos novos
conflitos e relações sociais, dos novos posicionamentos jurídicos, ao mesmo
tempo conserva as questões inquietantes que parecem perseguir
indefinidamente a humanidade e se mostram insuperáveis diante do
confronto que se estabelece entre a profusão dos mais diversos fatores
sociais e os mecanismos desenvolvidos pela sociedade para a
conservação de suas estruturas e reprodução de seus valores.

1 Especialista em direito público pela UFC, advogada, professora universitária.
2 DOTTI, René Ariel. O aborto de uma tragédia. Jus Navegandi, Teresina, a. 8, n. 378,

20 jul. 2004. Disponível em: http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=5452. Acesso
em: 19 out. 2004.
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Historicamente as lacunas existentes na CLT são preenchidas pelo
Código Civil e pelo Código de Processo Civil (arts. 8o., parágrafo único e
769, da CLT). “Se a lei civil e processual civil mudam – logo elas que
traçam as linhas gerais sobre diversos institutos jurídicos utilizáveis na área
trabalhista – , essa alteração é suscetível de provocar mudanças na
aplicação do Direito do Trabalho e do Direito Processual do Trabalho36.”
Deve-se, contudo, ter o cuidado de não se retroceder no tempo voltando a
defender a superada visão do direito civil como ordenamento exclusivo
das relações de trabalho, sobretudo na versão em que aparentemente
desejam os defensores mais exaltados da flexibilização desregulamentadora
dos direitos trabalhistas no Brasil, resgatando a superada ‘locação de
serviços’ que precedeu a relação de emprego dos dias atuais.
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36 BELMONTE, Alexandre Agra. Instituições..., ob. cit., p. 27.
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No Brasil, ao magistrado é reservado a escolha da melhor forma de
reparação do dano moral. “Cabendo reparação In: natura e/ou reparação
pecuniária e sendo do tipo aberto o sistema brasileiro de reparação
pecuniária do dano moral, podem ser utilizadas, separada ou
conjuntamente, as técnicas: a) da retratação pública (retratação,
desmentido ou retificação de notícia injuriosa, difamatória ou caluniosa,
divulgação de resposta, contrapropaganda, publicação gratuita de sentença
condenatória); b) da fixação de perdas e danos, quer através de
arbitramento (art. 1.549, do C.C.), quer por meio legal de liquidação
 (art. 1.537, I, do C.C.); c) da estipulação de multa (art. 1.547, par. Único,
do C.C.), e, d) da submissão do infrator a prestações de fazer e não
fazer (prestação de serviços ou a abstenção de certas condutas)33.”

Não resta dúvida que se constitui enorme desafio a ser enfrentado
pelo juiz ao ter que fixar uma reparação pecuniária, considerando sua
dificuldade de mensurar a dor íntima bem assim a impossibilitar a situação
anterior à ocorrência do dano moral. ALEXANDRE AGRA
BELMONTE aponta os seguintes parâmetros que considera apropriados
e justos para a fixação da indenização: “a) as condições pessoais dos
envolvidos (condição social, econômica, cultural, o grau de discernimento
e a notoriedade dos envolvidos); b) a gravidade objetiva da ofensa;
c) a intensidade da culpa do agente; d) a intensidade da dor da vítima;
e) os meios utilizados para a ofensa; f) o possível arrependimento; e,
g) a razoabilidade34.”

No que se refere a reparação não-pecuniária do dano moral trabalhista,
Belmonte35 aponta “a expedição de cartas de referência pelo agente
causador do dano a todos aqueles a quem foram prestadas informações
incorretas e prejudiciais ao trabalhador, a publicação de retratação pública
em jornais de grande circulação, destinada à recomposição de imagem e
a divulgação pública de sentença dando notícia da injusta calúnia,
difamação ou injúria cometida”.
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33 BELMONTE, Alexandre Agra. Danos Morais no Direito do Trabalho. 2. ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 2002. p. 192.

34 Idem, p. 197.
35 Ibidem, p. 199.
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que as indenizações propostas por empregado ou ex-empregado contra
empregador, quando fundadas em acidente do trabalho, continuam a ser
da competência da Justiça Comum Estadual.

No julgamento do Conflito de Competência nº 7.204, ocorrido no dia
29.6.05, tal posição foi por unanimidade revista29.

Observa Rodrigues Pinto30 que antes da EC n° 45/04, o TST mantinha
firme tendência de reconhecimento da competência da Justiça do
Trabalho. Depois da EC n° 45/04, sua posição passou a ser:
1) reconhecimento da competência da Justiça Comum (1ª Turma),
acompanhando a jurisprudência recente do STF; 2) reconhecimento da
competência da Justiça do Trabalho (4a Turma), contrariando a
jurisprudência recente do STF.

Como bem expressa Manoel Antônio Teixeira Filho, “se,
anteriormente à EC n° 45/04, a jurisprudência do STF era remansada
quanto a reconhecer a competência da Justiça Comum para apreciar
ações oriundas de acidente de trabalho, pouco importando fosse o
empregador ou o INSS quem figurasse no pólo passivo da relação jurídica
processual, agora, há que ser reformulada, em parte, esse entendimento,
para reconhecer-se competência: a) à Justiça do Trabalho, quando a
pretensão for exercida em face do empregador e tiver como objeto
indenização por dano moral ou material; b) à Justiça Comum Estadual,
quando a pretensão for deduzida diante do INSS e tiver como escopo
prestação de natureza previdenciária31”.

Ou seja, será da competência da Justiça Comum Estadual as causas
de acidentes de trabalho previstas no art. 109, I, § 3° da CF/88,
correspondentes às chamadas lides acidentárias, de cunho acidentário.
Será da competência da Justiça do Trabalho as ações indenizatórias de
danos morais e materiais decorrentes de culpa subjetiva do empregador,
que tenham como causa de pedir o descuido deste com o meio ambiente
de trabalho (incisos XXII e XXVIII do art. 7° da CF/88)32.

29 CAIXETA, Sebastião Vieira. Competência para julgar ações decorrentes de acidentes de
trabalho. Revista LTr, v. 69, n. 07, Julho de 2005, p. 785.

30 PINTO, José Augusto Rodrigues. Ob. Cit., p. 784.
31 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antônio. Breves comentários à reforma do poder judiciário.

São Paulo: Ed. LTr, Abril 2005, p. 142 e 143.
32 CAIXETA, Sebastião Vieira. Ob. Cit., p.785.
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No entanto, MARCELO LIMA GUERRA adverte que o dano moral
“é ofensa à honra, à intimidade, à dignidade da pessoa. Por isso mesmo,
nos termos de fatos constitutivos de direitos subjetivos, é correto afirmar
que o direito à indenização pelo dano moral sofrido tem como fatos
constitutivos, tão somente, a ofensa à honra e a condição de pessoa
humana. Assim, o dano moral sofrido pelo empregado por ato do
empregador não é nem lógica nem juridicamente decorrente da
relação de emprego. A relação de emprego, nessas circunstâncias,
constitui, no máximo, como que o ‘cenário’, o ‘entorno concreto’ onde
ocorre o ato ofensivo à honra.”27 Dessa forma, entende ser incompetente
a Justiça do Trabalho para apreciar pedido de indenização de dano moral,
mesmo quando sofrido pelo trabalhador.(grifo nosso).

Após a aprovação da Emenda Constitucional n° 45, de 8.12.2004,
passou a ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar
as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrente da
relação de trabalho (CF/88, art. 114, inciso VI).

Em face da EC n° 45/04, a competência para julgar as ações por
dano moral e material decorrentes de acidente no trabalho, ampliou a já
acirrada discussão doutrinária e jurisprudencial sobre o tema. Afinal,
esta tarefa caberá à Justiça Estadual Comum ou à Justiça do Trabalho?

Diz a Súmula n° 229 do STF que “a indenização acidentária não
exclui a de direito comum, em caso de dolo ou culpa grave do
empregador”. José Augusto Rodrigues Pinto observa que esta Súmula
“mostrou nitidamente a possibilidade de coexistência de duas classes
distintas de responsabilidade com origem no mesmo fato gerador do
acidente no trabalho: a social, que se faz sentir na prestação da assistência
tratada no artigo 12 da Lei n° 7.036/44, e a civil (em verdade, trabalhista,
porque oriunda da relação de emprego), bem presente na indenização
patrimonial devida pela realização do risco do acidente, conforme seu
artigo 1628.”

Ao julgar o Recurso Extraordinário nº 438.639/MG, recentemente o
STF, tendo como relator para acórdão o Ministro Cezar Peluzo, considerou

27 GUERRA, Marcelo Lima. “Dano Moral e (In)competência da Justiça do Trabalho”.
In: Diálogo Jurídico – Revista do Curso de Direito da Faculdade Farias Brito, Ano II,
n° 2, 2003. p. 20

28 PINTO, José Augusto Rodrigues. O desconfortável enigma da competência em acidente
no trabalho. Revista LTr, v. 69, n. 07, Julho de 2005, p. 782.
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mesmo modo, tendo o acórdão estadual decidido pelo deferimento
do pedido de danos materiais com base nas provas do autos, não
poderá a questão ser revista em sede de especial. A exigência do
prequestionamento está adstrita à própria existência do recurso
especial, que tem por pressuposto constitucional tenha o processo
sido decidido em única ou última instância. O arbitramento do
valor indenizatório por dano moral se sujeita ao controle desta
Corte. Inexistindo critérios determinados e fixos para a
quantificação do dano moral, recomendável que o arbitramento
seja feito com moderação e atendendo às peculiaridades do caso
concreto, o que, na espécie, não ocorreu, distanciando-se o
quantum arbitrado da razoabilidade. Nas reparações por dano
moral, como o juiz não fica jungido ao quantum predeterminado
pelo autor, ainda que o valor fixado seja consideravelmente inferior
ao pleiteado pela parte, não há falar-se em sucumbência recíproca.
Recurso especial provido. – STJ Resp 494.867 – AM (2003/
0018601-9) – Ac. 3ª T., 26.6.03 – Rel. Min. Castro Filho; In: Revista
LTr 67-10/1227.

Acórdão do Supremo Tribunal Federal atribui à Justiça do Trabalho
competência material para decidir reparação de dano moral decorrente
de relação de emprego.24

Para ALEXANDRE AGRA BELMONTE, “é da Justiça do Trabalho
a competência para apreciar a responsabilidade trabalhista que tem origem
em fatos derivados da relação de emprego, cabendo-lhe assim
determinar e fixar a reparação decorrente de dano moral trabalhista
e ao direito material regulá-lo, ainda que, para tanto, servindo-se dos
meios de suprimento previstos no art. 8º, caput e parágrafo único, da
CLT”.25 Portanto, o dano moral “pode e deve ser composto pela Justiça
do Trabalho quando existe agressão aos direitos personalíssimos do
empregado enquanto na qualidade de empregado. A composição do dano
moral é apreciada pela Justiça Comum quando agredidos os direitos
personalíssimos da pessoa enquanto pessoa e não na qualidade específica
de empregado”26

24 Recurso Extraordinário n. 238.737-4 São Paulo: Relator Min. Sepúlveda Pertence;
Presidente Min. Moreira Alves, Brasília, 17 de novembro de 1998.

25 BELMONTE, Alexandre Agra. Instituições Civis no Direito do Trabalho – Curso de
Direito Civil aplicado ao Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 494.

26 BELMONTE, Alexandre Agra. Danos Morais no Direito do Trabalho, 2. ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 2002. p. 238.
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exercício do próprio direito de agir. (TRT 11ª Região – RO 22.898/
2002-003-11-00 – Ac. 2138, 9.4.03; In: Revista LTr 67-08/1014).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA – AUTUAÇÃO EM APARTADO –
INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO – INSTAURAÇÃO DE
INQUÉRITO POLICIAL – DANOS MATERIAIS – SÚMULA N. 7/
STJ – RECURSO ESPECIAL – FALTA DE PREQUESTIONAMENTO
– SÚMULAS NS. 282 e 356/STF – DANOS MORAIS – VALOR
EXORBITANTE – CONTROLE DO STJ – CABIMENTO

– Embora o artigo 6º da Lei n. 1.060/50 disponha quanto à
necessidade de o pedido de assistência ser autuado em apartado,
a inobservância dessa norma, a despeito de evidenciar
irregularidade processual, não enseja a nulidade do processo, na
medida que a violação aos princípios do contraditório e do devido
processo legal só estaria caracterizada se, ao deferir a gratuidade
da justiça, o juiz não facultasse à parte contrária oportunidade
para se manifestar, ocasionando-lhe prejuízo processual.
Entendimento em conformidade com os princípios da
instrumentalidade das formas e da economia processual, que
caracterizam o processo civil moderno. O benefício da assistência
judiciária será concedido mediante simples declaração da parte de
que não pode custear as despesas do processo e os honorários
do advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família,
admitindo-se, porém, prova em contrário. Em princípio, o pedido
feito à autoridade policial para que apure a existência ou autoria
de um delito se traduz em legítimo exercício de direito, ainda que a
pessoa indiciada em inquérito venha a ser inocentada. Desse
modo, para que se viabilize pedido de reparação, fundado na
abertura de inquérito policial, faz-se necessário que o dano moral
seja comprovado, mediante demonstração cabal de que a
instauração do procedimento, posteriormente arquivado, se deu
de forma injusta e despropositada, refletindo na vida pessoal do
autor, acarretando-lhe, além dos aborrecimentos naturais, dano
concreto, seja em face de suas relações profissionais e sociais,
seja em face de suas relações familiares. Ficando assentado no
acórdão recorrido, por força da análise das circunstâncias fáticas
da causa, que a instauração do inquérito se deu com base em
indícios muito frágeis, provocando situação de constrangimento
e humilhação para o empregado, a justificar a reparação a título de
dano moral, não poderá a matéria ser revista em sede de especial,
ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. Do

���
�
��	�����'



��������	
�����

���

apuração está sendo feita em outro segmento do Judiciário, a
ação trabalhista deverá ser ajuizada dentro do prazo prescricional
de 2 anos a contar do término da relação de emprego, podendo ser
posteriormente suspensa, se for o caso, na forma prevista no
artigo 265, IV, do CPC. Admitir que a prescrição só começaria a
fluir após solucionado o processo criminal implicaria reconhecer
uma causa impeditiva da prescrição, diversa daquelas enumeradas
pelo Código Civil, o que não é possível, dado o caráter taxativo
daquela enumeração. No caso dos autos, a ação foi ajuizada
quando já transcorridos 4 anos do término do contrato de trabalho.
Logo, deverá ser acolhida a prescrição total, extinguindo-se o
feito com julgamento do mérito, nos termos do artigo 269, IV, do
CPC. (TRT 3ª Região RO 1896/02 – Ac. 2ª T., 1486/2001, 2.4.02; In:
Revista LTr 66-10/1259).

PRESCRIÇÃO – DANO MORAL

 – O direito de ação de indenização por dano moral está sujeito à
prescrição do art. 177 do CCB, por se tratar de matéria cuja natureza
é civil. Sentença que se reforma. (TRT 4ª Região RO 01442.402/01-
6 – Ac. 2ª T., 17.7.02 – Rel. Juíza Belatrix Costa Prado; In: Revista
LTr 67-01/103).

DANO MORAL – CRITÉRIO INDENIZATÓRIO –
DOR-PERMANENTE – GOZO-PERMANENTE

– O acidente do trabalho que ocasiona mutilação no trabalhador,
obriga a empregadora ao pagamento de indenização por danos
morais, em conseqüência de sua negligência. A composição dessa
indenização é complexa. Diante disso, a dor-permanente, causada
pela mutilação, deve ser compensada com a sensação de
gozo-permanente (TRT 15ª Região RO 02021-2001-070-15-00-8; Re.
Juiz Antônio Mazzuca; In: Revista LTr 67-08/1011).

DANO MORAL – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO

 Havendo o empregado ajuizado ação anterior para anular a justa
causa que lhe foi aplicada, com decisão favorável já transitada em
julgado, tem-se por interrompido o prazo de prescrição, com base
nos arts. 219, § 1º, do CPC, e 172, inc. I, do CCB (anterior),
considerando, sobretudo, que a presente ação objetiva receber
indenização por danos morais com respaldo naquele julgado. A
interrupção tem efeito abrangente, alcançando não só as parcelas
que integraram a primeira reclamatória, mas outro qualquer direito
decorrente do contrato de trabalho, pois o que está em jogo é o
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personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, hora
e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente”20.

Segundo CARLOS ALBERTO BITTAR, os danos morais são lesões
“que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe
constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações
negativas”.21

WILSON MELO DA SILVA comenta que na “falta de reparação
mais adequada, do dano moral, de uma reparação ideal quase impossível
na espécie, que não se deixe a vítima sem reparação qualquer. O contrário
seria a negação dos próprios postulados, superiores, da Justiça.
Dificuldade não é impossibilidade. E se não se pode banir por completo,
da alma do lesado, a grande dor sentida, que se procure, por todos os
meios, uma atenuação, ao menos, para seu sofrimento. Que algo se faça
em seu proveito, ainda que com a ajuda mesma, subsidiária, do dinheiro,
com o qual se propicie a ele algum lenitivo, algum prazer, alguma distração,
alguma sensação outra, neutralizadora, de euforia ou bem-estar”22. Como
bem acentua PAMPLONA FILHO, “não se está ‘vendendo’um bem
moral, mas sim buscando a atenuação do sofrimento, não se podendo
descartar, por certo, o efeito psicológico dessa reparação, que visa a
prestigiar genericamente o respeito ao bem violado”23.

Sobre o dano moral, assim vem se pronunciando a jurisprudência:

DANO MORAL – IMPUTAÇÃO DE CRIME AO EMPREGADO –
PRESCRIÇÃO

- Em se tratando de crédito advindo da relação de emprego, a ação
relativa à compensação de dano moral está sujeita à prescrição do
artigo 7º, XXIV, da Constituição Federal, e não ao prazo
prescricional de vinte anos a que alude o artigo 177 do Código
Civil. Entendo que, mesmo quando o pedido de indenização por
dano moral decorre de imputação de crime ao empregado, cuja

20 PAMPLONA FILHO, Rodolfo. O Dano Moral na Relação de Emprego, 3. ed. São Paulo:
Ed. LTr, 2002. p. 52.

21 BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos Morais, 3. ed. 2. tiragem. São Paulo:
R. T., 1999. p. 277.

22 SILVA, Wilson Melo da. O Dano Moral e sua Reparação. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense,
1983. p. 342, In: PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Ob. cit., p. 81 e 82.

23 Ob. cit., p. 82.
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de levar a reclamada a cair no deslize de fornecer informações
desabonadoras do ex-empregado, sobre as quais poderia ser
pedida a compensação de dano moral. Os preceitos legais
aplicáveis à espécie buscam resguardar tanto a intimidade das
pessoas, quanto a ética e a honra humana na sua dimensão maior,
e qualquer procedimento que atente contra esta, ainda que a título
de produção de prova, deve ser veementemente rechaçado. A
atitude do reclamante, ao produzir esse tipo de prova, viola a
honra do empregador, buscando fazer com que este incorra em
ilícito, e, por outro lado, desmerece a grandeza do instituto da
responsabilidade civil. (TRT 3a. Região RO 00664-2003-096-03-00-
7 – Ac. 2a. T., 15.6.04 – Rel. Juíza Alice Monteiro de Barros; In:
Revista LTr 68-08/1012).

"��/���������

A indenização por dano moral está previsto no art. 5º, incisos V e X
da Constituição Federal de 1988. O dano moral, contudo, não pode ser
quantificado. O que se pretende com a indenização por dano moral é
impedir, prevenir contra outros danos semelhantes. De alguma forma
conforta a vítima com uma compensação material pela dor sofrida.

Nestes casos, verificamos os critérios de quantificação previstos no
Código Civil: 1) art. 1.539 do Código Civil de 1916, usava indenização do
dano emergente: “se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não
possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua o valor do
trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros
cessantes até ao fim da convalescença, incluirá uma pensão
correspondente à importância do trabalho, para que se inabilitou, ou da
depreciação que ele sofreu”; 2) art. 950 do novo Código Civil: “se da
ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu
ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a
indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao
fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do
trabalho que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”.

Dano moral, assim, usando expressão de RODOLFO PAMPLONA
FILHO, “consiste no prejuízo ou lesão de direitos, cujo conteúdo não é
pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. (...) O dano moral
é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da
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em função do poder diretivo do empregador, que decorre o poder de
fiscalização. Como compatibilizar estas questões? ESTEVÃO
MALLET19 aponta três situações: 1) revista quando o trabalhador entra
e sai do trabalho; 2) colocação de circuito fechado do acompanhamento
da atividade do empregado. Há limites? A CLT não responde. No Estatuto
dos Trabalhadores da Itália e da Espanha, no Código do Trabalho francês
e de Portugal, para justificar a colocação do circuito de televisão tem
que haver motivo relevante. Nenhum mecanismo de fiscalização pode
ser oculto, dissimulado, sob pena de violação da intimidade; 3) Inserção
no computador utilizado pelo trabalhador, nas páginas por este usadas no
ambiente do trabalho. É preciso que o trabalhador tenha prévio
conhecimento que será fiscalizado neste ponto.

Em contrapartida, quer dizer quando é o empregado que acompanha
a atividade do seu empregador, gravando, sem seu conhecimento, conversa
telefônica de um sócio da empresa e um terceiro? A gravação clandestina
de uma conversa telefônica, sem autorização judicial, e sua divulgação,
implica violação de comunicação telefônica, prevista nos incisos X e XII
do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Ofende norma de direito
material que garante a privacidade da pessoa.

DANO MORAL – GRAVAÇÃO DE CONVERSA TELEFÔNICA –
PROVA IMORAL E ILÍCITA

- A gravação de telefonema em que dialogam o sócio da empresa
e um terceiro, feita com a participação do reclamante e sem o
conhecimento do empregador, mediante a qual se busca provar
que estariam sendo fornecidas informações desabonadoras do
ex-empregado, não pode ser admitida como prova no processo,
pois, além de implicar divulgação de conversa privada e violação
de conversa telefônica (artigo 5º da Constituição Federal),
caracteriza prova obtida por meios ilícitos. Isso porque a prova
assim produzida nada mais constitui do que um ardil utilizado
pelo reclamante e pela terceira pessoa que se faz passar pro seu
pretenso contratante, “interessado” na sua referência, no sentido

19 MALLET, Estevão. – Debatedor do Painel ‘Os Direitos da Personalidade no Novo
Código Civil e o Direito do Trabalho’, proferido pela Ministra do TST, Maria Cristina
Irigoyen Deduzzi, no 1º Ciclo de Debates “O Novo Código Civil e seus Reflexos no
Direito do Trabalho”, realização da Fundação Demócrito Rocha e OAB-CE, realizado em
Fortaleza-Ce, dia 05 de março de 2004.
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inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências
para impedir ou fazer cessar ato contrário”. Além disso, salvo se autorizadas,
ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem
pública, (...) a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão
ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber,
se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se
destinarem a fins comerciais (art. 20 do novo Código Civil).

A condição de cidadão assegurada pelos direitos e garantias
fundamentais de nossa Carta Magna em vigor acompanha o trabalhador
ao ingressar em uma empresa, conforme entendimento jurisprudencial
que se segue:

DANO MORAL – TESTE DO POLÍGRAFO (DETECTOR DE
MENTIRAS) – DIREITO À HONRA E À INTIMIDADE DO
TRABALHADOR

- O trabalhador, ao ingressar em uma empresa na qualidade de
empregado, não se despe dos direitos e garantias fundamentais
asseguradas pela Constituição da República a todos os cidadãos,
dentre os quais figura com destaque a inviolabilidade de sua
intimidade, de sua honra e de sua imagem (art. 5o.,
inciso X, do Texto Fundamental). Se é verdade que o empregador
detém poderes de direção, fiscalização e disciplinamento em
relação àqueles que lhe prestam serviços, não menos certo é que
o exercício desse direito potestativo encontra limite em tais direitos
e garantias constitucionais. Quando o empregador obriga o seu
empregado a se submeter ao teste do polígrafo, equipamento de
eficácia duvidosa e não adotado no ordenamento jurídico pátrio,
extrapola os limites de atuação do seu poder diretivo e atinge a
dignidade desse trabalhador, expondo a honra e intimidade deste
e submetendo-o a um constrangimento injustificado, apto a ensejar
a reparação pelos danos morais causados por essa conduta. (TRT
3a. Região RO 00317-2003-092-3-00-9 – Ac. 5a. T., 25.5.04 – Rel. Juiz
José Roberto Freire Pimenta; In: Revista LTr 68-08/1010)

Como aplicar o novo Código Civil na relação de emprego, frente ao
desdobramento dos direitos da personalidade? Considerando o direito à
intimidade (art. 21), observa-se, de um lado, o direito da intimidade do
trabalhador. No ambiente de trabalho este direito não pode ser absoluto,
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A inovação na regulamentação dos direitos da personalidade trazida
pelo Código Civil, SANDRA LIA SIMÓN observa que “ao empregador
não é permitido violar os direitos da personalidade dos seus empregados,
a não ser que exista relação entre essas esferas e as atividades profissionais
e que seu desvendamento seja fundamental para o próprio desempenho
das funções específicas dos trabalhadores, observando-se, em qualquer
hipótese, a dignidade da pessoa humana”16. Para ela, a regra trazida
pelo novo Código Civil “pode ser considerada desnecessária, pois os
direitos da personalidade têm proteção constitucional. Pode, no entanto,
ser considerada vantajosa, pois dá algumas fórmulas prontas na formação
do juízo de ponderação, no caso de colisão de direitos. Porém, se em
determinado caso concreto referente às relações laborais, por exemplo,
a regra do Código Civil limitar o conteúdo dos direitos previstos na Carta
Política de 1988, não deverá ser aplicada, por caracterizado o vício da
inconstitucionalidade”17.

ENOQUE RIBEIRO DOS SANTOS nos lembra que “os direitos da
personalidade, também conhecidos no passado como ‘direitos
personalíssimos’, voltam-se para os aspectos íntimos da pessoa humana,
ou seja, a pessoa considerada como ente individualizado na sociedade.
O Estado protege a pessoa humana em todos os seus valores, desde os
mais íntimos até as suas projeções ou prolongamentos na vida em
sociedade”18.

São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou material
decorrente de sua violação (CF/88, art. 5º, X). O novo Código Civil, em
seu art. 21, por sua vez, afirma que “a vida privada da pessoa natural é

16 SIMÓN, Sandra Lia. “Os Direitos da Personalidade e o Direito do Trabalho”.
In: São Paulo: Revista do Advogado – Associação dos Advogados de São Paulo – AASP,
Ano XXIII, Julho de 2003, n. 70. p. 82.

17 Idem, p. 82.
18 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. O Dano Moral na Dispensa do Empregado. 3. ed.

São Paulo: Ed. LTr, 2002. p. 34.
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de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação; prevê o dano
moral, em larga margem debatido atualmente nos processos trabalhistas,
defendendo, portanto, a honra, a boa fama ou a respeitabilidade do
trabalhador e contribuindo para sua proteção contra a prática de atos de
discriminação no emprego13.

+��/����	�	
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A dignidade da pessoa humana constitui um dos princípios da República
Federativa do Brasil (CF/88, art. 1º, III). É o valor constitucional supremo
que agrega em torno de si a unanimidade dos demais direitos e garantias
fundamentais do homem14. Constitui, assim, “um valor supremo que atrai
o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito
à vida. (...) Daí decorre que a ordem econômica há de ter por fim
assegurar a todos existência digna (art. 170), a ordem social visará a
realização da justiça social (art. 193), a educação, o desenvolvimento da
pessoa humana e seu preparo para o exercício da cidadania (art. 205)
etc., não como meros enunciados formais, mas como indicadores do
conteúdo normativo eficaz da dignidade da pessoa humana”15.

A propósito, a dignidade da pessoa humana já estava presente na
Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada por Resolução
de n. 217, de 10 de dezembro de 1948, pela Assembléia Geral das Nações
Unidas (ONU), tendo o Brasil entre os países signatários. Em seu
art. XII afirma: “Ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada,
na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à
sua honra e reputação. Todo homem tem direito à proteção da lei contra
tais interferências ou ataques”.

13 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Ob. cit., p. 10.
14 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

p. 81.
15 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 16. ed. São Paulo:

Malheiros, 1999. p. 109.
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Na primeira hipótese, o elemento subjetivo que a compõe, pode implicar
vício de consentimento capaz de induzir a parte prejudicada a determinar
sua vontade negocial sem dispor de plena liberdade e consciência, situação
muito comum nas relações de trabalho, enquanto na segunda hipótese
(‘Da lesão’), ela fica ainda mais evidente, pois que, o elemento objetivo
pode induzir o hipossuficiente a assumir ‘prestação manifestamente
desproporcional’ entre as prestações recíprocas, da mesma forma que o
elemento subjetivo será configurado pela deficiência das condições
psicológicas do contratante no momento da declaração negocial, consistente
em inexperiência, ou premente necessidade, ou seja, independentemente
da ocorrência de dolo, a parte mais forte na relação contratual, tira proveito
da situação de outrem (Cf. Theodoro Júnior, Humberto. “Comentários
ao Novo Código Civil” – Coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Rio: Forense,
2003, v. III, Tomo I, págs. 203 e segs.).”12

A lei nº 10.406, de 10.01.2004, que instituiu o novo Código Civil, na
Parte Geral destacam-se “os direitos de personalidade (arts. 11 a 21),
considerados indisponíveis e irrenunciáveis, com o que o Direito Civil deu
um passo à frente da Consolidação das Leis do Trabalho, pois assegura
àquele que sofrer prejuízo a possibilidade de pleitear a reparação das perdas
e danos, o que também vale para as relações de trabalho; veda o uso do
nome da pessoa, como, também, da imagem, por outrem em publicações
ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não
haja intenção difamatória e, sem autorização do interessado, em propaganda
comercial, o que protege o empregado, notadamente o profissional de
trabalho artístico ou desportivo; declara a inviolabilidade da vida privada da
pessoa natural, autorizando o juiz, a requerimento do interessado a adotar
as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a
esta norma, o que vale até mesmo para revistas íntimas de empregados ao
deixarem o estabelecimento no final do expediente; impede que alguém
possa ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento
médico ou a intervenção cirúrgica; e, salvo se autorizadas, ou se necessárias
à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação

12 BELTRAN, Ari Possidonio. Homenagem a Cesarino Júnior. Revista LTr, v. 67, n. 11,
Novembro de 2003. p. 1348 – 1349.
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A propósito, VALENTIN CARRION observa que “como direito
comum se entende qualquer ramo do direito vigente, mesmo os outros
especiais, quando aplicáveis a certas hipóteses. Princípios fundamentais
do Direito do Trabalho são os que norteiam e propiciam a sua existência,
tendo como pressuposto a constatação da desigualdade das partes, no
momento do contrato e durante seu desenvolvimento. É norma geral
brasileira que, ‘na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que
ela se dirige e às exigências do bem comum’ (LICC, art. 5º). A referência
do art. 8º ao direito comum significaria o repúdio de cavar um fosso
isolacionista em torno do direito do trabalho (Magano, Manual de Direito
do Trabalho)”10.

Pode-se, ainda, argumentar ser o direito civil, além de ser direito
subsidiário do direito do trabalho, é também fundamento teórico adaptável
ao direito do trabalho. “O juiz do trabalho não decide apenas questões
trabalhistas. É, também, embora especializado, um juiz constitucional e
de direito comum. Quanto maiores forem os seus conhecimentos de direito
comum, com maior eficiência desempenha a sua função jurisdicional
especializada”11.

Como bem expressa ARI POSSIDONIO BELTRAN, “a vigência
do novo Código Civil implicou grandes reflexos no Direito do Trabalho.
Sabemos que o direito é um só, e o contrato de trabalho, embora constante
de ramo independente e autônomo – pela singela razão de referir espécie
de gênero, ostentando o sinalagma como uma das características
fundamentais –, tem mesmo, por óbvio, como condicionante histórica, o
direito das obrigações. Todavia, independentemente de o art. 8º da CLT
remeter o intérprete ao direito comum e, pois, especialmente ao Direito
Civil, observamos que, num momento em que a experiência jurídica é
marcada por nova compreensão e pela visão do direito em termos
axiológicos, como nunca antes imaginado, a Teoria da Hipossuficiência e
o Princípio Protetor, estão claramente estampados no novo Códex... (...)
Vislumbramos, ainda, de forma nítida tais postulados, por exemplo, nas
figuras do ‘Estado de Perigo’(art. 156 do Código) e ‘Da lesão’(art. 157).

10 CARRION, Valentin. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho, 24. ed. São Paulo:
Saraiva, 1999. p. 66.

11 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Ob. cit., p. 10.
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obrigava a executar uma obra a outra pessoa mediante remuneração; a
primeira, a locação de serviços, apontada como precedente da relação
de emprego moderna”7.

A idéia do antagonismo entre o direito civil e direito do trabalho cresceu
após o surgimento das leis trabalhistas. “Seguiu-se o período de rejeição
do Código Civil, visto como um código burguês, para disciplinar a
propriedade, os bens, as transferências de patrimônio, de sentido
individualista, e não para reger relações de trabalho. (...) A idéia do
antagonismo não prosperou. Mário de la Cueva (em seu livro Derecho
Mexicano del Trabajo) sustentou, corretamente, que a ordem jurídica
de um Estado é necessariamente unitária. Não pode conceber-se uma
ordem jurídica contraditória; dessa maneira é absurdo pensar em uma
contradição permanente entre os princípios do direito comum e os do
direito do trabalho, embora existam finalidades diversas e filosofias
diferentes em um outro ordenamento, o que não é razão suficiente para
considerar o direito civil e o do trabalho como radicalmente distintos”8.

Quanto ao direito civil como direito subsidiário do direito do trabalho,
AMAURI MASCARO NASCIMENTO esclarece que “como o direito
do trabalho é especial e o direito civil é comum, compatibilizam-se, nos
ordenamentos jurídicos modernos, as relações entre ambos como relações
de subsidiariedade. Pode-se, nesse sentido, falar em leis civis como leis
trabalhistas de caráter complementar. São leis trabalhistas subsidiárias
como leis de direito comum aplicáveis na solução das questões
trabalhistas”.9 Tais direitos estão previstos no art. 8º da CLT:

As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta
de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso,
pela jurisprudência, por analogia, por eqüidade e outros princípios
e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho,
e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado,
mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou
particular prevaleça sobre o interesse público.

7 Idem, p. 8.
8 Ibidem, p. 8 – 9.
9 Ibidem, p. 9.
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A intervenção do Estado, no âmbito contratual, abriu as portas a um
novo tempo, em que se mitigaram os malefícios do liberalismo jurídico,
com a proteção ao mais fraco.4

O novo Código Civil “não ficou à margem dessa indispensável
necessidade de integrar o contrato na sociedade, como meio de realizar
os fins sociais, pois determinou que a liberdade contratual (embora se
refira equivocadamente à liberdade de contratar) deve ser ‘exercida em
razão e nos limites da função social do contrato’. Esse dispositivo (art.
421) alarga, ainda mais, a capacidade do juiz para proteger o mais fraco,
na contratação que, por exemplo, possa estar sofrendo pressão econômica
ou os efeitos maléficos de cláusulas abusivas ou de publicidade enganosa”5.

Conforme enfatiza AMAURI MASCARO NASCIMENTO, “há,
sem dúvida, nas relações entre o direito civil e o direito do trabalho, mais
de uma perspectiva de estudo, compreendendo as seguintes hipóteses:
1) o direito civil como ordenamento exclusivo das relações de trabalho;
2) o direito civil como ordenamento antagônico ao direito do trabalho;
3) o direito civil como direito subsidiário do direito do trabalho; 4) o direito
civil como direito subsidiário do direito do trabalho e como fundamento
teórico, quando adequado, para o direito do trabalho.”6

A primeira hipótese, hoje superada, existiu antes da legislação
trabalhista. “Nos países que viram nascer a sociedade industrial, o modelo
típico jurídico maior utilizado para as relações de trabalho foi a locação,
desdobrada em dois tipos: a locação de serviços – locatio operarum,
contrato pelo qual uma pessoa se obrigava a prestar serviços durante
certo tempo a outra mediante remuneração – e a locação de obra ou
empreitada – locatio operis faciendi – contrato pelo qual alguém se

4 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. “A função social do contrato”. In: Direito
Civil; estudos. Belo Horizonte: Del Rey. 2000. p. 101-117, especialmente p. 109
(In: Revista LTr, v. 67, n. 04, Abril de 2003. p. 395 – Nota de Rodapé 7).

5 AZEVEDO, Álvaro Villaça. “O novo código civil brasileiro: tramitação; função social do
contrato; boa-fé objetiva; teoria da imprevisão e, em especial, onerosidade excessiva
(Laesio Enormis)”; In: Revista LTr, v. 67, n. 04, Abril de 2003. p. 395.

6 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Princípios gerais do novo código civil e seus impactos
no direito do trabalho. São Paulo: Revista do Advogado – Associação dos Advogados de
São Paulo – AASP, Ano XXIII, Julho de 2003, n. 70. p. 7.
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Este novo Código Civil incorpora a função social, sem, contudo, defini-la:
“A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função
social do contrato”. É inegável que a diferença dos dois códigos (o de
1916 e o de 2002) reside nos princípios. O anterior era individualista,
expressando uma época em que mais de 70% da população brasileira
vivia na zona rural. O novo código é aberto para a problemática social e
ética. Há quem diga que este código reflete o passado, já nasceu velho
por ser de 1972 – período de nacionalismo exacerbado. Os problemas
sociais que existiram no final do século XIX e no início do século XX,
motivaram o surgimento do chamado ‘Estado do Bem-Estar Social’,
sobretudo pelo medo que o comunismo, implantado pela Revolução
Soviética de 1917, causava nas nações capitalistas do Ocidente.

No início do século XX, RUI BARBOSA afirmou que “a concepção
individualista dos direitos humanos tem envolvido rapidamente, com os
tremendos sucessos deste século, para uma transformação
incomensurável nas noções jurídicas do individualismo restringidas agora
por uma extensão, cada vez maior, dos direitos sociais. Já se não vê na
sociedade um mero agregado, uma justaposição de unidades individuais,
acasteladas cada qual no seu direito intratável, mas uma entidade
naturalmente orgânica, em que a esfera do indivíduo tem por limites
inevitáveis, de todos os lados, a coletividade. O direito vai cedendo à
moral, o indivíduo à associação, o egoísmo à solidariedade humana.”2

O Direito é social na sua origem e no seu destino. A função social do
contrato é pressuposto de validade do contrato. Não é regra de interpretação.
É o juiz, no caso concreto, quem vai dizer qual é a função social. Como
função social é cláusula geral, cabe ao juiz preencher os claros3.

2 RUI BARBOSA. A Questão Social e Política no Brasil. São Paulo: LTr Editora/Fundação
Casa de Rui Barbosa, 1983, XXIX.

3 LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA, Ministro do TST, In: palestra por ele proferida
com o título “A Função Social do Contrato”, no 1º Ciclo de Debates promovido dia 5 de
março de 2004, em Fortaleza-CE, com o tema “O Novo Código Civil e seus Reflexos no
Direito do Trabalho”. Realização da Fundação Demócrito Rocha e OAB-CE, com apoio
cultural do BICBANCO.
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Resumo: Nos ordenamentos jurídicos modernos verifica-se a compatibilidade
do direito do trabalho com o direito civil, estabelecendo entre ambos relações de
subsidiariedade na solução das questões trabalhistas (vide art. 8º da CLT).
O novo Código Civil brasileiro (lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002) segue esta
linha incluindo disposições de natureza civil e comercial ao tratar das diversas
formas de constituição das empresas, suas dissoluções e efeitos na órbita
jurídica, além de outros institutos, repercutindo interesse nas relações de
trabalho.

Este novo Código Civil, na parte geral (arts. 11 a 21), trata de vários temas
de especial interesse para as relações de trabalho e processos trabalhistas, tais
como os direitos de personalidade, que asseguram a reparação de perdas e
danos; declara a inviolabilidade da vida privada da pessoa natural; prevê o dano
moral, atualmente muito debatido nos processos trabalhistas, em defesa da boa
fama ou a respeitabilidade do trabalhador, protegendo-o contra a prática de atos
de discriminação no emprego.
Sumário: 1. Relações entre o direito civil e o direito do trabalho; 2. Dignidade da
pessoa humana; 3. Direitos de personalidade; 4. Dano moral; Referências
bibliográficas.
Palavras-chave: Novo Código Civil – Direito do Trabalho – Danos Morais,
Indenização – Dignidade da Pessoa Humana.
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A lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, instituiu o novo Código
Civil. A partir do dia 11 de janeiro de 2003 substituiu o nosso Código Civil
de 1916. Inclui disposições de natureza civil e comercial ao tratar das
diversas formas de constituição das empresas, suas dissoluções e efeitos
na órbita jurídica, além de outros institutos, repercutindo interesse nas
relações de trabalho.

Ao reduzir a incapacidade de menores de 21 anos para 18 anos
(art. 4º, inciso I), o novo Código Civil compatibilizou-se com o art. 402
da CLT e com o art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988.

1 Doutor em Direito pela PUC-SP; Professor Adjunto IV da Faculdade de Direito da UFC,
e da graduação e pós-graduação em Direito da Faculdade Farias Brito-FFB.



��������	
�����

�	�

decir, basado en un modelo de representación de segundo grado,
parlamentario. España pues, ha cumplido con sus socios. Europa no se
cuestiona pero se mantiene alejada del interés ciudadano16.
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16 Tal afirmación deriva del contraste entre la baja participación y el potente predominio
del ‘sí’. El antieuropeismo es pues marginal. Con todo, el vector europeo tiene en España
escaso efecto movilizador, aunque al mismo tiempo el gran núcleo central de la ciudadanía
es claramente europeísta al margen de la distribución ideológica del electorado. Esto es así
por razones estructurales: el proceso de fundación del régimen democrático se hizo sobre
cimientos europeístas ya que la integración en Europa, imposible durante la dictadura,
formaba parte del anhelo liberador y pluralista de la transición.
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revolucionario, más o menos conservador, siempre dentro del marco que
define y proclama la Constitución15.

España, tras el referéndum del 20 de febrero, se ha convertido en el
país de la Unión Europea que ha ratificado, por la vía de la consulta
popular, la nueva Constitución Europea. La gran mayoría de los españoles
que acudieron a las urnas – casi el 77% – optaron por el ‘sí’ a la
Constitución Europea frente a un 17% de los votos negativos y un 7% de
sufragios en blanco, lo cual puede considerarse un resultado satisfactorio.
Otra cosa es la participación que, con un 42.4%, ni siquiera ha alcanzado
el ya de por sí bajo porcentaje de las últimas elecciones al Parlamento
Europeo y es una de las más bajas de los referendos celebrados en
Europa. Por consiguiente, un notable en cuanto al número relativo de
síes y de noes el resultado ha sido satisfactorio pero no ha ocurrido lo
mismo en cuanto al interés despertado por este plebiscito. No alcanza
pues la brillantez de una consulta convocada para mostrar a Europa el
europeísmo español. La indiferencia ciudadana y la falta de interés de la
mayor parte de los españoles hacia la consulta no solo son achacables a
la escasa pedagogía europea durante la campaña. Los españoles han
reflejado una actitud común a muchos europeos: la sensación de que la
Unión Europea es una realidad lejana y desconocida. Algunos entienden
que estamos ante una de las razones principales del déficit democrático
de la Unión, la ausencia de una legitimidad social suficiente para que
cada vez más decisiones se tomen en una comunidad supranacional.
Otros sin embargo, defienden que la superestructura política europea y
de los Estados miembros tiene la obligación de aproximar Europa a los
ciudadanos. Pero tal designio ha de desarrollarse por las vías del
proselitismo y la divulgación y no tratando de implicar a los ciudadanos
en procesos de democracia directa, que no están en la línea de la filosofía
política que inspira la Unión Europea. El horizonte europeo es federal, es
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15 Si la Constitución proclama el principio de igualdad entre los ciudadanos, su no
discriminación por motivos de sexo, color de piel, raza o ideología, será el Gobierno de
cada país el que decida si esta no discriminación la entiende como la legalización del
matrimonio homosexual o, en cambio, según pretende la derecha o la Iglesia, como una
no discriminación que sin embargo no acepta el matrimonio ni la adopción. Y a quien
compete esta decisión es a los ciudadanos que son los que votan un programa electoral
progresista o conservador. Son los propios ciudadanos quienes elegirán la forma de poner
en práctica los principios consagrados en la Constitución Europea.
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Jurídicamente, si el ‘no’ triunfa en los países con alto número de escépticos,
como Gran Bretaña y Dinamarca, se presentaría un problema jurídico: el
mantenimiento legal del país en la UE al mismo tiempo que entra en vigor
una norma que no haya aprobado. Este tema aún no ha sido resuelto.

Hubiera sido deseable que, antes del referéndum en España, se
hubiera explicado debidamente el contenido de la Constitución Europea,
sus contenidos y valores, de forma que los ciudadanos se hubieran sentido
más implicados en la construcción de Europa. Ha faltado tiempo e interés
en hacerlo. No podemos achacar estas circunstancias a la mera
casualidad. Intereses económicos y políticos subyacen en esta decisión.
Los gobiernos nacionales saben que este texto les ayuda a participar,
directamente, en una entidad supranacional, alejada del control electoral
nacional o de otra naturaleza que un sistema democrático impone.
Se sustrae la participación del pueblo, la soberanía nacional, y queda en
manos de los gobiernos nacionales. Los euroexigentes frente a los
eurocomplacientes tienen el debate servido. La unión económica ha
centrado la mayor parte de los esfuerzos desde el inicio de este proyecto
europeo. Ahora el objetivo es avanzar en la vía política.

El debate desencadenado en España antes de proceder a votar en el
referéndum para la aprobación de la Constitución Europea ha sido más
sobre la propia línea política del gobierno nacional que sobre la política
europea. Según ciertos defensores del “no”, en el texto de la Constitución
se encontraban razones para pensar que defiende la pena de muerte, la
guerra preventiva y la tortura, y que no tenía en cuenta los derechos que
garantizan la igualdad entre personas de distinto sexo, raza u opinión.
Otras personas nos han dicho que la Constitución no defiende
explícitamente el matrimonio homosexual, los servicios públicos o la
escuela laica y pública. El error es que se ha confundido la Constitución
con un “programa de gobierno”, y la Constitución no puede ser más que
el mínimo común denominador que los veinticinco países integrantes
puedan aceptar. Un Constitución no pretende más que ser el marco en el
que cada país decidirá según el voto de sus ciudadanos si pone en práctica
un programa más o menos progresista, más o menos reformador o
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Aquí entraríamos en otra cuestión como es la de si realmente existe
una clara política exterior compartida y solidaria, entre los 25 países
miembros de la Unión. Detrás de la acción exterior de la Unión Europea
y de su PESC y PCSD hay un modelo que quiere protagonismo y liderazgo
internacional, incluida para su vertiente militar y armamentística, y que
responde más a los intereses actuales de Estados como Francia que a
los de otros Estados como España. El modelo posiblemente tenderá a
ser liderado por aquellos Estados que lo han inspirado con su modelo de
acción exterior – Francia, por ejemplo, es una potencia nuclear y otros
Estados, en cambio, son potencias armamentísticas y militares muy
modestas, como es el caso de España. Aún cabe mucho por hacer en el
ámbito económico-social y tal vez las aventuras político-militares deberían
dejarse para más adelante, fruto de una reflexión más pausada.

La Constitución entrará en vigor el 1 de noviembre de 2006, siempre
que lo hayan ratificado todos los miembros de la Unión (art. IV-447). Para
la ratificación de esta Constitución, cada país ha elegido entre dos
posibilidades: la vía parlamentaria o el referéndum. Quince países han
decidido seguir la primera opción13, y los otros diez, la segunda. La primera
en realizar el referéndum ha sido España. La segunda será Francia14.
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13 El trámite parlamentario ha sido la opción elegida en Finlandia, Malta, Suecia, Alemania,
Grecia e Italia. En Letonia, Polonia, República Checa, Francia, Gran Bretaña, Irlanda,
Dinamarca y Bélgica, donde el resultado no es vinculante para su Gobierno, se realizarán
consultas populares. Lituania optó por la vía parlamentaria y ya ratificó la Constitución
en noviembre, convirtiéndose en el primer país en aprobarla. Hungría lo hizo en diciembre.

14 Uno de los problemas ligados a esta Constitución y el futuro electorado del referéndum es
la falta de interés general. Por el momento, nadie parece implicado realmente y pocos
parecen a conocer a fondo el tratado, que tampoco ofrece grandes facilidades: se trata de
324 páginas, organizadas en cuatro partes, sin olvidar las 460 páginas de documentos
adjuntos, 36 protocolos y 50 declaraciones. Otra de las cuestiones que preocupan en
Francia es la entrada de Turquía en la Unión. El reto es interesante y a la vez difícil para
Turquía porque va a suponer un esfuerzo enorme en temas como los derechos humanos y
de minorías, de las mujeres y su papel en la sociedad, abolición de la pena de muerte, uso
de lenguas diferentes al turco, libertad religiosa etc. Existen elementos negativos que no
se pueden ignorar. Por ejemplo, su ingreso incrementará la divergencia existente en el
proceso de integración; se necesitará ayuda financiera durante un buen periodo de años
etc. Pero también puede reportar consecuencias positivas para la Unión Europea. Este
país ocupa una posición geopolítica única. Su ingreso sería coherente con la política de
ampliación de la UE y daría un nuevo ímpetu a la política exterior de la Unión.
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hostilidades. Además, resultaría conveniente una reflexión sobre el alcance
que éste deber pudiera tener en el futuro en una Unión Europea de 25
Estados en crecimiento y con unas fronteras amplias y dispares – baste
pensar en Rusia o en el Norte de África.

Tanto la PESC como la PCSD cuentan con disposiciones financieras
específicas en el artículo III-313, lo que demuestra que no se trata de
una simple línea estratégica potencial. Se sufragan a cargo del presupuesto
de la Unión y de los Estados miembros. Se habla de un procedimiento de
acceso rápido al Presupuesto de la Unión para las iniciativas urgentes y
de un fondo inicial con contribuciones de los Estados para las misiones
del artículo I-41, y las decisiones europeas se acogen a la regla de la
mayoría cualificada en el Consejo sobre diversos aspectos de financiación
de estas políticas. No son pocas las voces que han discrepado de esta
política reclamando un incremento de las capacidades sanitarias y
educativas en lugar de capacidades militares.

Desde que se creó la Unión Europea en 1992, el objetivo de algunos
ha sido el de que Europa alcanzara en el nivel político mundial un liderazgo
semejante al que ya posee en el plano económico. Eso ha significado
que, poco a poco, y sin que la ciudadanía sea consciente de ello, se han
ido dando pequeños pasos hacia la militarización de la Unión. Algunos
especialistas – como A. Herrero de la Fuente – sostienen que la realidad
es que ya se ha creado un Estado mayor militar de la Unión Europea y
un Comité militar de la Unión Europea del que forman parte los jefes de
Estado Mayor de la Defensa. Existe una fuerza de reacción rápida
formada por sesenta mil hombres en condiciones de intervenir cuando se
considere necesario y vamos a empezar a contar también con una Agencia
Europea de armamento. Bruselas ha decidido la formación de trece grupos
de combate dispuestos para hacer frente a una crisis en cualquier parte
del mundo y las posibles zonas de intervención parecen ser Congo, Sudán
Nigeria, Argelia, Asia Central, el cercano Oriente y la región africana de
los Grandes Lagos. Tendrán que estar en condiciones de actuar a partir
del 2007. Ciertamente hay países europeos que presionan porque están
muy interesados en esa Europa militar. Y en última instancia, de un Estado
que se negara a participar en las operaciones militares de la Unión siempre
cabría preguntarse por qué sigue en la Unión si no comparte las posiciones
de la mayoría de sus miembros.
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polos: de uno, la obvia necesidad de una regulación supranacional,
especialmente tras los atentados del 11-S en Estados Unidos y del 11-M en
Madrid; y de otro, la resistencia del Estado a perder esas competencias.
Los anteriores tratados sólo habían conseguido un régimen caótico plagado
de excepciones espaciales (Reino Unido, Irlanda y Dinamarca quedan
fuera de muchas normas), institucionales y otras.

Se trata pues de convertir el territorio de la Unión en un espacio de
libre circulación de personas en el que existan medidas de compensación
que le doten de la seguridad exigida por sus 450 millones de ciudadanos
y en el que haya a la vez suficientes mecanismos de justicia que garanticen
el pleno respeto de los derechos fundamentales.

El contenido de la Constitución Europea parece incidir en la búsqueda
de un liderazgo mundial para la Unión Europea. Por ejemplo, la
Constitución Europea configura una Europa militarizada, intervencionista,
presta a convertirse en una especie de gendarme internacional dispuesto
a poner orden en todos los altercados que se produzcan en el mundo.
Su artículo I-41 autoriza a recurrir a medios civiles y militares para
desarrollar una serie de potenciales misiones: “La política común de
seguridad y defensa forma parte integrante de la política exterior y de
seguridad común. Ofrecerá a la Unión una capacidad operativa basada
en medios civiles y militares. La Unión podrá recurrir a dichos medios en
misiones fuera de la Unión que tengan por objeto garantizar el
mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el fortalecimiento
de la seguridad internacional (…)”. Este artículo debe entenderse en
relación al III-309 que establece que se trata, entre otras, de “las misiones
de asesoramiento y asistencia en cuestiones militares, las misiones de
prevención de conflictos y de mantenimiento de la paz, las misiones en
las que intervengan fuerzas de combate para la gestión de crisis, incluidas
las misiones de restablecimiento de la paz y las operaciones de
estabilización al término de los conflictos”. Es decir, se hace posible la
intervención militar de la Unión Europea en terceros países, algo que
recuerda bastante al objetivo que se tuvo en Irak. La retirada de las
tropas españolas de Irak parece que no encajara en la óptica de apoyar
“las operaciones de estabilización al término de los conflictos”.
Esta política común de seguridad y defensa se pretende que sea la parte
militar y armada de la acción exterior de la Unión Europea. El artículo
I-41 no afirma que el deber de asistencia lo sea sólo a efectos de repeler
la agresión, ni da relevancia a la responsabilidad en el comienzo de las
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Tras la lectura del Tratado por la que se instituye una Constitución
para Europa, los protagonistas principales del Tratado parecen ser la
política exterior de la Unión Europea, concretamente, una Política Exterior
y de Seguridad Común – PESC – y, dentro de ella, una política común de
seguridad y defensa, que tiene contenido militar y armamentístico, es
decir, una Política común de Seguridad y Defensa – PCSD. Entre los
objetivos de la Unión el artículo I-3 en su apartado 4, plantea que: “en sus
relaciones con el resto del mundo, la Unión afirmará y promoverá sus
valores e intereses”.

La primera, la Política Exterior y de Seguridad Común, se define
como una competencia exclusiva de la Unión (III-294) y que, por
consiguiente, deja de pertenecer a los Estados. Cuando la Unión Europea
haya tomado posición en una materia de carácter geográfico o temático
concreto, los Estados miembros velarán porque sus políticas nacionales
sean acordes con la misma (III-298). Los Estados coordinarán su acción
en las organizaciones y conferencias internacionales de las que formen
parte todos o algunos de ellos, también en el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, y defenderán las posiciones de la Unión. Pueden
adoptarse acciones operativas, que serán vinculantes para los Estados
(III-297). El Parlamento Europeo gozará en la materia sólo de la facultad
de ser consultado e informado periódicamente (I-40.8), de dirigir
preguntas o formular recomendaciones y dos veces al año debatir la
PESC (III-304)12. Esto implica que no cabe seguir otras líneas estratégicas,
como la que España adoptó en relación a Irak aproximándose a Estados
Unidos y sin contar con la Unión Europea. También, en sentido contrario,
implica que podemos vernos inmersos en una posición que no
compartamos, y que puede haber sido adoptada incluso sin el voto del
Gobierno del Estado español en el Consejo, pero que habrá que sostener
en la acción exterior.

Tal vez uno de los mayores avances se encuentra en lo que se denomina
“espacio de libertad, seguridad y justicia”, es decir, en cuestiones como la
inmigración, el terrorismo o la delincuencia organizada que preocupan hoy
de modo particular al ciudadano. De entrada, en esta materia se constata
mejor que en ninguna otra cuestión la permanente dialéctica entre dos

12 Cfr. DÍAZ, Eloisa. op.cit, p.88-89.
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constitucional español, la de un derecho sino la de una libertad, lo cual
supone un recorte en los niveles de protección de los trabajadores. En el
Título III, la Igualdad (de los individuos y de los Estados; no de las
minorías y pueblos de Europa).

En el Título IV, la Solidaridad, donde se regulan los derechos
sociales, que quedan fuertemente limitados por las prácticas y
legislaciones de los Estados. Es un error hacer creer a la opinión pública
que hay derechos de tercera generación en este texto, como el derecho
al medio ambiente. Más bien se trata de brindar orientaciones acerca de
cómo la Unión hará sus políticas, pretendiendo presentar como derechos
lo que no lo es. En el Título V, la Ciudadanía, revistiendo de la condición
de ciudadanos sólo a los nacionales de los Estados miembros, con lo que
nada se añade a la situación existente hasta ahora. Se ha perdido la
oportunidad de haber realizado un desarrollo valiente del concepto de
ciudadanía de la Unión que no estuviera ligado al de nacionalidad de un
Estado miembro. Por ejemplo, reconociendo dicho status de ciudadanos
a los inmigrantes con residencia estable. En el Título VI, la Justicia, que
acaba resultando un compendio de derechos jurisdiccionales, no un valor
del Derecho. La Justicia es presentada en la línea de la actividad judicial.
La Unión asimila justicia con actividad jurisdiccional de Juzgados de
Tribunales y no tiene en cuenta que al justicia es, ante todo, un valor
superior al que las personas aspiran y que se cumple, en la mayoría de
las ocasiones, sin tener que llegar a la vía de los tribunales, que son sólo
el último camino para hacerlos valer 11.
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11 Cfr. DÍAZ, Eloisa. Ibidem, p.45-66.
Esta autora subraya que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión no es de calidad
que cabría esperar, opinión a la que nos adherimos. Falta concreción en las definiciones y
contenidos de algunos derechos y principalmente falta un sistema de garantías de esos
derechos. Asimismo, tras la apariencia de verdaderos derechos se esconden directrices de
determinadas políticas, como en el caso de medio ambiente y de la protección de los
consumidores. Falta además el reconocimiento de ciertos derechos, como los relacionados
con la facultad recaudatoria de la Unión. Las limitaciones en la interpretación y aplicación
de la Carta de Derechos que encontramos en el Título IV del Tratado constitucional hacen
que los derechos reconocidos no sean tanto para el uso y garantía de los ciudadanos sino
para la propia Unión Europea, al determinar, en buena medida, la actividad de sus
instituciones y órganos con su carácter programático y dispositivo.
Otra crítica es la referente a la Carta Social, apoyándose en un supuesto recorte de las
prestaciones sociales. El Banco Central Europeo concentra todo el poder monetario y no
tiene que rendir cuentas a nadie. La Constitución recoge los iconos del neoliberalismo:
competitividad, estabilidad de precios, libertad de mercado. Así por ejemplo, se hace
referencia al “derecho a trabajar” y no al “derecho al trabajo”.
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10 DÍAZ, Eloisa. El fraude de Europa. Una Constitución sin ciudadanos. Huelva: Almuzara,
2005. p.53.

Uno de los elementos tendentes a la constitucionalización del Tratado
es la inclusión de una serie de Valores de la Unión (art.I-2), que ha sido
uno de los de lectura más repetida en los anuncios televisivos en la campaña
publicitaria del referéndum en España. Su texto dice: “La Unión se
fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad,
democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos
humanos, incluidos los derechos pertenecientes a las minorías. Estos valores
son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el
pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la
igualdad entre hombres y mujeres”. Y junto con estos Valores de la Unión,
el texto recoge, en la Parte II, la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión (más de los mismos reconocidos en las Constituciones históricas
– o incluso menos). En un intento también de constitucionalizar el texto del
Tratado de la Unión, se recoge en el mismo una serie de derechos y
libertades fundamentales de los ciudadanos, siendo sabedores que las
Constituciones democráticas los acogen siempre y que esto contribuirá a
despertar las simpatías de los ciudadanos por el texto. Estos derechos han
alcanzado una valorización tan positiva que tienen el poder de impregnar
con ella los textos que las incorporan. En una línea similar al patriotismo
constitucional, “llegan, incluso, a ser entendidos por algunos como una
especie de ‘nueva religión laica’10”.

 En esta Carta se regula en el Título I, la Dignidad. Cabe destacar
(art.II-63) cómo en el marco de la medicina y de la biología se respetarán
las prohibiciones de prácticas eugenésicas, en particular las que tienen
como finalidad la selección de las personas y la de clonación reproductora
de seres humanos. En el Título II, Libertades – diversos de estos derechos
se modularán conforme a las leyes nacionales que regulan su ejercicio
en cada Estado, lo que dará lugar a numerosos supuestos con regulaciones
dispares: matrimonio entre personas del mismo sexo, adopción, estatuto
de diversas creencias religiosas etc.; El derecho al trabajo (75) se concreta
para quienes sean ciudadanos de la unión como la libertad “para buscar
un empleo, trabajar, establecerse o prestar servicios en cualquier Estado
miembro”. Su concepción no es pues, como en el ordenamiento
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Europea, argumentando que “no existe ningún pueblo europeo”. Parece
pues que lo que falta es el sujeto necesario para poner en marcha el proceso.
Los más optimistas confían en que la Constitución Europea pueda acelerar
el proceso de construcción de una sociedad de ciudadanos europeos y de
una creación de una cultura política que pueda ser compartida por todos
los ciudadanos de la Unión Europea.

En España, en estos últimos meses, mucho se ha discutido sobre las
bondades y defectos del Tratado por el que se establece una Constitución
para Europa9. Que adolece de defectos es evidente: 448 artículos, 36
protocolos, dos anexos y 49 declaraciones no parece el formato óptimo
para una norma que aspira al calificativo de Constitución; sigue siendo
en realidad un tratado internacional; la formulación de muchos preceptos
es ilegible para los no iniciados; mantiene el requisito de la unanimidad en
algunas materias importantes; y falta ambición en algunos temas como
la política social, la política fiscal o la defensa. También tiene aspectos
positivos destacables: consolida un proceso que ha traído paz y bienestar
a un continente que ha sufrido guerras; refuerza la dimensión democrática
de la Unión. Introduce una Carta de derechos fundamentales
jurídicamente vinculante. Mejora el control de las competencias
comunitarias por los parlamentos nacionales y regionales. Refuerza el
papel de la Unión en el mundo y otras muchas.

9 Una de las críticas que se ha vertido sobre este texto es la de que se trata de un Tratado y
no de una verdadera Constitución. Esta terminología es utilizada en el propio texto con
expresiones como “el presente Tratado”, “por el presente Tratado” (Parte IV) aunque
también hay otras ocasiones en que su articulado utiliza el término “Constitución” (Partes
II y III). Ha sido pues elaborado de la misma forma que lo han sido los anteriores tratados
internacionales que han regido sucesivamente en la Comunidad Europea. Los sujetos de
derecho intervinientes en su proceso de elaboración no hemos sido los ciudadanos europeos
sino los Gobiernos de los Estados. La soberanía concurrente no ha sido la del pueblo sino
la de los Estados. Y ellos son precisamente los soberanos para firmar los tratados
internacionales. Su sometimiento a referéndum en algunos países, como es el caso de
España, no cubre la ausencia del pueblo soberano en la elaboración de una Constitución.
Baste saber que el referéndum es consultivo y no vinculante.
Otra de las críticas es que se aprecia una importante descompensación cuantitativa en el
texto, a favor de los aspectos burocráticos de funcionamiento y en detrimento de aquellas
otras partes que recogen objetivos, valores o principios y, sobre todo, de la que reconoce
los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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espontánea de las fronteras”, como sucede en el caso de temas de
medioambiente, delincuencia organizada y otros. En segundo lugar, en
relación a las exigencias democráticas de legitimación surgen déficits
cuando el conjunto de los participantes en las decisiones democráticas
no coincide con el de los afectados por estas decisiones. O bien cuando
mediante acuerdos intergubernamentales se llega a cubrir la necesidad
de coordinación que aumenta con la creciente interdependencia. Cuanto
más numerosas y más densas son las materias que se regulan en los
Tratados entre los Estados, más decisiones políticas se sustraen a una
formación democrática de la opinión y la voluntad, que continua en el
ámbito nacional. En la Unión Europea, el proceso continuo de decisión
de los expertos de Bruselas es un ejemplo de ese déficit.

Se plantea así una polémica entre euroescépticos y eurofederalistas
que se vierte principalmente en el problema de si la Unión Europea, dada
la multiplicidad de Estados miembros, de sus pueblos, de sus culturas e
idiomas, podrá alcanzar alguna vez la cualidad de un Estado auténtico, o si
se tendrá que mantener en el futuro apresada dentro de los límites de unos
sistemas de negociación neocorporativistas. Cabe preguntarse si Europa
podrá cumplir las condiciones empíricas que son necesarias para el diseño
todavía incierto de un nuevo Estado de Estados nacionales. Se apunta que
ni el Tratado de Niza ni tampoco el Tratado de la Constitución Europea han
resuelto algunos problemas sustanciales que aquejan a la Unión, como son
la relación desfavorable entre un vínculo económico muy intenso y un
ligamen político más bien ligero así como el déficit democrático de los
procesos de toma de decisiones en Bruselas que, a pesar de los referéndum
que puedan celebrarse en los diversos países de la Unión sobre la ratificación
de la Constitución Europea, no se han conseguido en absoluto paliar8.
Los euroescépticos rechazan que el fundamento de la legitimación se
traslade del ámbito de los tratados internacionales al de una Constitución

8 Habermas subraya que la densidad de las decisiones comunitarias, la opacidad de su
producción y la falta de oportunidades para que los ciudadanos europeos participen en los
procesos de toma de decisión están produciendo gran desconfianza en la gente. Entre los
temas que despiertan una mayor preocupación se pueden destacar los efectos de
redistribución fiscal que puedan perjudicar a los propios ciudadanos y beneficiar a los de
otras naciones así como las corrientes de inmigración procedentes de países ajenos a la
Comunidad.
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de la democracia en el mundo y en un nuevo espíritu de cooperación y
paz, el entusiasmo con que se recibió esta oportunidad hoy parece
definitivamente agotado. La crisis en Irak, Bosnia, Somalia, Ruanda y
otras regiones están llevando a muchos a la conclusión de que el nuevo
orden mundial es en realidad un nuevo “desorden mundial”6
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La globalización ha dado lugar a una desterritorialidad de los Estados
nacionales, fenómeno que se hace particularmente manifiesto en la Unión
Europea. Como apunta J. Habermas7, pueden destacarse especialmente
dos aspectos que afectan a la pérdida de poder del Estado nacional: la
pérdida de la capacidad de control del Estado y los crecientes déficits de
legitimación en los procesos de decisión. En primer lugar, la pérdida de
autonomía implica que el Estado individual ya no puede proteger por sí
mismo y de forma suficiente a sus ciudadanos contra los efectos externos
de las decisiones que toman otros actores. Se trata de una “superación

6 Vid. HELD, David. La democracia y el orden global. Del Estado moderno al gobierno
cosmopolita. Trad. de S. Mazzuca. Barcelona-Buenos Aires-México: Paidós, 1997.
p.330-331.
Guy Bois es un autor que se ha mostrado contrario a la mundialización a la que atribuye ser
la causante de la “desaparición de los valores democráticos aplastados por la apisonadora
del mundialismo”. Desde la caída del Muro de Berlín principalmente, los Estados Unidos
se han convertido en dueños absolutos del mundo: la economía ha quedado en manos del
frenesí especulativo de los 90, afectada después por la crisis financiera y por la deflación;
el “pensamiento único” se ha eregido triunfante; la repetición de guerras de un nuevo tipo
junto con la aparición de un terrorismo también mundial. Los medios políticos de la
mundialización no tienen nada que envidiar al poderío de los medios económicos. A nivel
de los gobiernos, la mayoría de los Estados están ya atados por la superpotencia. Como se
ha visto con ocasión de la crisis afgana, en el caso de Irak o en la violaciones del derecho
internacional, pocas voces se dejan oir. Sólo India, y sobre todo China, se salvan por
ahora de la domesticación – subraya Bois, apuntando que, con toda probabilidad, será en
este país donde estará en juego el porvenir de la mundialización política – (BOIS, Guy.
Una nueva servidumbre. Ensayo sobre la mundialización. Trad. de R. Pérez Peña.
Universidad de Granada: Universitat de Valencia, 2004). En el caso europeo la
mundialización se percibe de forma palpable, utilizando en ocasiones recursos poco
aconsejables, como cuando se disimula la sumisión o resignación al “consenso de
Washington” bajo un envoltorio europeo. Estamos presos en la trampa tendida por la
superpotencia, condenados a participar en la “cruzada” contra las fuerzas del mal, a
desempeñar el papel de comparsa en las futuras expediciones de castigo, y teniendo que
justificar todo bajo la gran retórica democratizante del mundialismo que, junto con el
europeismo y el pensamiento único en economía, acaban adormeciendo a la opinión
pública (op.cit., p.77).

7 Vid. HABERMAS, Jürgen. Tiempo de transiciones. Madrid: Trotta, 2004. p.96-97.
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La teoría de los defensores de la globalización, a los que podríamos
calificar en la perspectiva de cosmopolitismo legal, presenta una serie de
insuficiencias y dificultades, principalmente derivadas de la clara división
del mundo en un pequeño número de países ricos y poderosos y un gran
número de países pobres y débiles. Los interrogantes que derivan de un
planteamiento en estos términos son variados: ¿Es posible crear un orden
jurídico internacional que no sea rígidamente jerárquico y no niegue el
principio de igualdad formal de los sujetos jurídicos?; ¿Es posible atribuir
un carácter obligatorio a una jurisdicción encargada de interpretar y aplicar
el derecho internacional sin confiar su ejecución coercitiva a la fuerza
militar de las grandes potencias?; ¿Es factible rechazar la guerra como
delito internacional y salvaguardar legalmente la paz?; ¿Pueden los individuos
convertirse en sujetos de un sistema internacional capaz de proporcionar
una verdadera salvaguarda jurisdiccional imparcial de sus derechos?5.

Estamos asistiendo a un fenómeno de concentración gradual de poder
internacional que se ha producido tras el colapso del imperio soviético y
el fin del sistema de bloques y el enfrentamiento Este/Oeste. La bipolaridad
en el reparto de poder que existía anteriormente ha quebrado y se ha
sustituido por un reparto de poder aún más asimétrico, pues el planeta
gravita alrededor de un núcleo político y cultural, que gira alrededor de
los países industrializados, siendo Estados Unidos el principal centro de
referencia. Organismos internacionales como el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial, tienen que adaptarse al nuevo orden jurídico internacional.
La tendencia claramente es la de la concentración de poder. En definitiva,
¿conviene seguir manteniendo e incluso incrementando una centralización
del poder internacional o, por el contrario, es mejor abogar por una
descentralización? Además, si bien el fin de la guerra fría aumentó las
posibilidades de un “nuevo orden internacional” basado en la extensión

5 A la luz de estos interrogantes, D. Zolo advierte que el modelo westfaliano presenta
características “primitivas e individualistas”. El segundo modelo, el de la Carta de las
Naciones Unidas, constituye la expresión de un auténtico “derecho cosmopolita” (ZOLO,
Danilo. op.cit., p.141). La propia doctrina de los derechos humanos presenta un talante
cosmopolita, construyéndose sobre la perspectiva de una “ciudadanía cosmopolita”: una
ciudadanía y un sistema jurídico sin fronteras, donde se protegen los derechos fundamentales
(civiles, políticos, sociales y culturales) de todos los hombres. Ello a su vez tiene su
exigencia en un constitucionalismo global.


���	�������	����-




��������	
�����


�

internacional: el “modelo de Westfalia”4 y el “modelo de la Carta de las
Naciones Unidas”. Las características del primer modelo son las
siguientes: 1) Los sujetos del derecho internacional son exclusivamente
los Estados mientras que los individuos desempeñan un papel pasivo y
secundario; 2) No existe ningún “legislador internacional” con el poder
de decretar normas automáticamente válidas erga omnes. La fuente del
derecho internacional es la autoridad soberana de los Estados miembros
en la medida en que estos suscriban tratados bilaterales y multilaterales;
3) El sistema jurídico internacional está compuesto casi exclusivamente
por normas primordiales o materiales (con jurisdicción vinculante que
tenga el poder de identificar las violaciones del derecho internacional
pero sin policía autorizada capaz de reprimir la ilegalidad) y carece de
normas secundarias de interpretación; 4) La soberanía de los Estados y
su igualdad legal son principios absolutos e incondicionales; 5) Todo
Estado tiene pleno derecho a recurrir a la guerra o a medidas coercitivas
análogas para proteger sus propios derechos e intereses.

 El segundo modelo, creado a partir del marco normativo de la Carta
de Naciones Unidas, se caracteriza por las siguientes notas: 1) Los sujetos
de derecho internacional no son sólo los Estados sino también las
organizaciones internacionales y, principalmente, la Organización de las
Naciones Unidas; 2) Se han establecido “principios generales” del sistema
jurídico internacional que no sólo son considerados vinculantes para todos
los Estados sino que prevalecen sobre los tratados o normas
consuetudinarias; 3) Resultan claras las diferencias de poder y de riqueza
entre los diversos Estados; 4) El derecho de los Estados de recurrir a la
guerra se limita a los casos de defensa propia. El uso punitivo de la
fuerza ha sido confiado a un organismo centralizado, el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas. La no conformidad con las normas
internacionales ha dejado de ser un asunto privado entre Estados
individuales y se ha convertido en un asunto público que implica al
conjunto de la comunidad internacional, introduciendo así excepciones al
principio de absoluta soberanía de los Estados.

4 Este modelo parte del Tratado de Paz de Westfalia que puso fin a la Guerra de los Treinta
Años, en 1648. De dicho acuerdo surgió la primera relación entre naciones “modernas”,
mediante el cual una gran variedad de Estados soberanos no reconocían autoridad superior
alguna a la Iglesia o al Imperio. Fue precisamente esta pluralidad de Estados soberanos lo
que Napoleón intentó sustituir por un imperio personal y universal. La alianza que
formaron las potencias vencedoras tras la derrota de Napoleón constituye el primer
diseño hacia el proyecto de “gobierno internacional”.
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D. Zolo, por ejemplo, no comparte la opinión de los globalistas
occidentales. Estos predican una fuerte concentración de poder
internacional puesto que los procesos de globalización han demostrado
que la soberanía de los Estados nacionales está desfasada y resulta
insuficiente para afrontar los problemas que a nivel internacional son
relevantes, tales como la paz, la protección de los derechos humanos, la
protección del medio ambiente, el equilibrio demográfico, el desarrollo
económico y la represión del terrorismo y de la criminalidad internacional.
Defiende pues una reforma de las instituciones internacionales,
principalmente de las Naciones Unidas, propiciando su transformación
en auténticos centros de poder supranacional, capaces de situarse por
encima de los Estados nacionales y de limitar el orden jurídico interno.

Frente a esta tesis, los antiglobalistas entienden que no resulta
conveniente la concentración de poder político en manos de las actuales
instituciones supranacionales, al menos mientras siga persistiendo la
tendencia al desigual reparto de poder, de riquezas y de recursos
científico-tecnológicos entre las naciones del mundo. El antiglobalismo
pretende pues relanzar el pluralismo, la complejidad y la diferenciación
cultural. Defienden la soberanía de los Estados nacionales como punto
imprescindible de apoyo para construir instituciones internacionales
descentradas y no jerárquicas. No consideran tampoco posible que las
actuales instituciones internacionales puedan reformarse en un sentido
democrático – como sería el caso de las Naciones Unidas.

Con todo, la perspectiva globalista parece estar tomando posiciones,
principalmente a partir de la caída del imperio soviético, que supuso el fin
del bipolarismo y un nuevo replanteamiento del orden jurídico
internacional. Las consecuencias de esta tesis globalista se han dejado
sentir en la praxis del intervencionismo “humanitario” de las grandes
potencias o en la creación del Tribunal Penal Internacional. La garantía
de la paz entre los diversos Estados se ha venido consiguiendo,
tradicionalmente, a través del poder o del miedo. El orden internacional
debe tomar como directriz al Derecho y empezar a dejar atrás prácticas
obsoletas que no se corresponden con un mundo global.

Algunos autores – como R. Falk y A. Cassese – distinguen entre dos
modelos normativos que, en su opinión, coexisten en el orden jurídico
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Resumen: Partiendo de los numerosos cambios que la globalización ha supuesto
para los Estados nacionales, ofrecemos algunas reflexiones sobre el modelo de
la Unión Europea, principalmente a partir del Tratado por el que se instituye la
Constitución Europea como nuevo marco regulador, destacando las luces y las
sombras del polémico texto.
Sumario: 1. Los efectos de la globalización – 2. La Constitución Europea: un
nuevo marco regulador.
Palabras-llave: globalización – cosmopolitismo – Unión Europea – Constitución
Europea – Derechos fundamentales – seguridad y defensa.
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El orden jurídico actual ha rebasado ampliamente el marco nacional.
Es en el ámbito internacional, supra-estatal, donde se toman las principales
decisiones que, no sólo son vinculantes para los Estados nacionales sino
que si no son respetadas, conlleva las iras del orden internacional.
La globalización ha cubierto con su manto los diversos ámbitos –
económico, social, tecnológico-jurídico – en los que se mueven los
ciudadanos y los propios Estados2. Ello ha propiciado que se entablen
enriquecedoras discusiones a favor de la perspectiva cosmopolita – como
la que defienden autores anglosajones como D. Held y R. Falk – y las
tesis anticosmopolitas – que defienden otros autores como D. Zolo3.

1 Profesora Titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Burgos (España).
Coordinadora del Programa de Doctorado en Derecho Público. – E.mail: nubello@ubu.es

2 Vid. BECK, Ulrich. ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la
globalización. Trad. de B. Moreno y Mª. R. Borrás. Barcelona-Buenos Aires-México:
Paidós, 1999.

3 Vid. ZOLO, Danilo. Cosmópolis. Perspectiva y riesgos de un gobierno mundial. Trad. de
R. Grasa y F. Serra. Barcelona-Buenos Aires-México: Paidós, 2000.
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Así es que hoy en día, la Comunidad Europea y sus Estados miembros
proporcionan la mitad de los fondos para la asistencia internacional al
desarrollo, y más 50% de la ayuda humanitaria mundial. Financian un
tercio de la ayuda mundial al Oriente Próximo, cerca de 60% a Rusia y
a las Repúblicas surgidas de la desintegración de la Unión Soviética y el
40% del esfuerzo de reconstrucción en Bosnia-Herzegovinia16.
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16 Naciones Unidas en la INTERNET: www.un.org
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Frente a las deficiencias y imprecisiones en el contenido de los
Tratados constitutivos, ha sido necesario el desarrollo por parte de los
Estados miembros de la articulación de la PESD, como resulta evidente
en el cuerpo de nuestro trabajo. Las iniciativas en este ámbito se chocaran
con las divergencias ideológicas, políticas y conceptuales en la definición
del alcance y contenido del término “seguridad”, de cómo aplicar dichas
políticas y cuáles son los actores de estas acciones.

El objetivo de todos estos trabajos es que la Unión pase a ser operativa
en términos de asumir las riendas de su propia defensa, al margen de
todas las querellas doctrinales y de la opinión pública, que de un lado
cree en su eficacia y de otro, los escépticos, que la consideran como
inoperante, sin expectativas reales y restringida a los tecnócratas de
Bruselas.

Tras la reflexión de los factores estructurales y del conjunto de las
políticas en la dimensión de la PESD, considero que las estructuras y los
medios de gestión de crisis desarrollado por la Unión Europea avanzan a
un buen ritmo. En verdad, ellos concurren al protagonismo buscado en la
escena internacional, tanto en términos de diplomacia como en la
posibilidad de actuación militar. Como subraya el Parlamento Europeo,
cuya posición comporto, el :

“.... 13. Objetivo tan ambicioso requiere un compromiso político
fuerte por parte de todos los Estados miembros, ya sea porque
deban reestructurar sus fuerzas armadas o porque deban
modernizarlas; apoya, por consiguiente, la idea de buscar una
serie de indicadores de coherencia en materia de gastos y
equipamientos militares. 14. Subraya que la credibilidad de la PESD
dependerá de su capacidad para crear los medios necesarios, tanto
humanos como de equipamiento, sobre todo en caso de que la
Unión Europea deba llevar a cabo operaciones de manera
autónoma, como se indica en las Declaraciones de Colonia y
Helsinki15.”
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15 Resolución del Parlamento...op. cit.
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El análisis de las consecuencias prácticas de la nueva ampliación de
la UE, de quince para veinticinco Estados, en materia de PESC está
lejos de figurar entre los temas más controvertidos, notadamente en
comparación con las cuestiones relativas a la política agrícola común, el
medio ambiente y a la financiación de los fondos estructurales, etc. En
todo caso que la ampliación de la Unión implica un desafío adicional para
la PESC, que toca tres fases distintas: planificación, tomada de decisiones
y la puesta en marcha de actos ejecutivos. En general, el Parlamento
Europeo considera que la ampliación para los países de la Europa central
y oriental traerá una mayor seguridad para Europa por la vía de una más
importante estabilidad política, claro está que la aceleración de la puesta
en marcha de la PESC, acordada en Helsinki, en consecuencia de la
crisis de los Balcanes. Así mismo, ella conferirá a la UE Así mismo, ella
conferirá a la UE un mayor peso y una mayor influencia en la escena
internacional, y al mismo tiempo ampliará su base demográfica. La
ampliación implicará significativas consecuencias en el marco de la PESC:
la carta geopolítica europea cambiará e, incluso, las fronteras de la Unión;
la definición de los intereses comunes será más complicada; la política
de neutralidad de ciertos Estados-Miembros y países candidatos, así como
la política de sanciones de la Unión podrá sufrir desgastes; igualmente,
las relaciones entre las organizaciones internacionales como la
Organización del Tratado del Atlántico Norte - OTAN, Unión de la Europa
Occidental - UEO y las instituciones de la Unión Europea, etc. Por otro
lado, la adopción del euro, en 1º de enero de 1999, permitió a la UE
reafirmar su importancia económica en el plano mundial, pero en el marco
de política exterior, su papel no corresponde a su excelencia económica.
En fin, la forma como se presenta la PESC actualmente limita la capacidad
de Europa para ejercer la influencia que ella merita por su histórica
actuación política, económica y cultural.

"� ����������
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Todo el conjunto presentado se denomina la política europea de
seguridad y defensa (PESD) desarrollada en el trabajo de la Comisión y
bajo su responsabilidad; dicha política reafirma su vocación para la gestión
de crisis, destinada a permitir la ampliación de unos instrumentos cada
vez más amplios, capaces de dotar a la Unión de operatividad y eficiencia
en su política exterior, añadiendo el recurso de acudir a la fuerza militar.
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Otra previsión importante en la Resolución del Parlamento es la
necesidad de mantenerse operativa la UE y sus Estados miembros, a fin
de que la PESC sea “creíble y eficaz”, a través de la política de gestión
de las crisis por medios no militares, materializada en siete vertientes: los
medios financieros, que permitan poner en marcha acciones de urgencia;
la actuación de la diplomacia preventiva concertando “pactos de
estabilidad” entre Estados potencialmente conflictivos; la Unidad de
planificación de la política y de alerta rápida, que permite identificar y
prevenir la crisis en un estadio temprano; el comité encargado de los
aspectos civiles del conflicto; las acciones de democratización, con vistas
a la protección del Estado de Derecho; las acciones de interposición; las
actuaciones de asistencia y retirada de minas, especialmente con la ayuda
de la UEO y la garantía de acceso a los recursos naturales y las ayudas
financieras para la eliminación o disminución de la pobreza, reputada
como un elemento que lleva a conflictos sociales.

Finalmente, el Consejo Europeo de Niza decidió sobre la creación de
unas nuevas estructuras políticas y militares permanentes para garantizar
el control político y la conducción estratégica de las misiones de
Petersberg. Concretamente se trata de un Comité Político y de Seguridad
– CPS y de un Comité Militar. Asimismo, la Secretaria del Consejo reúne
un Estado Mayor Militar, formado por expertos militares nombrados por
los Estados miembros en comisión de servicios, bajo la coordinación militar
del Comité Militar al que está encargado de asistir.

Tiene igualmente trascendencia un breve comentario sobre la toma
de decisiones en la PESD. La política de defensa se inscribe en el marco
institucional comunitario, pero las atribuciones y competencias entre los
tres órganos son diferentes. La Comisión está implicada en la apreciación
de las acciones, pero no tiene el derecho exclusivo de presentar iniciativas.
Éstas provienen especialmente de la Presidencia de la UE, de cualquier
Estado miembro o del Alto Representante (Secretario General del Consejo
o el Sr. PESC). En seguida la Presidencia consulta el Parlamento Europeo
sobre las acciones básicas en este ámbito, de cuya evolución se informa
al Parlamento. De la relevancia y delicadeza de los temas relativos a las
relaciones internacionales, el Tratado ha reservado una actuación clave
a los Estados miembros y los órganos de la Unión Europea, el Consejo, la
Comisión - asesorados por comités y grupo de trabajo- y el Parlamento.
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Así es como el Consejo de Helsinki, fijó el objetivo global en términos
de capacidades militares. El documento consta la previsión de la creación
para 2003 de una fuerza terrestre multinacional hasta un total de 60.000
personas, con sus aviones y elementos navales de apoyo, capaz de
desplegarse en 60 días y permanecer en las misiones de Petersberg
durante un año. Cabe subrayar que tales actuaciones no implican la
creación de un ejército europeo, puesto que el despliegue de tropas
nacionales en misiones de guerra se hacen sobre la base de decisión
soberana de los Estados Miembros.

Adicionalmente, este documento ha definido los acuerdos que
permitirán la participación en operaciones protagonizadas por la OTAN,
bajo la decisión del Consejo, tanto de países europeos pertenecientes a la
Alianza como Países Terceros y otros candidatos a la adhesión a la UE,
así como, Rusia, Ucrania y “otros que participen en el diálogo político
con la Unión”.

En fin, vale resaltar la posición del Parlamento Europeo en la materia
de análisis en este momento. Considerando y acatando las conclusiones
de los diversos instrumentos ya mencionados, así como otros que integran
el acervo comunitario en el ámbito de la PESC, especialmente ante la
perspectiva del Consejo Europeo de Feira14.

En este conclave la Unión ha decidido desarrollar los aspectos civiles
de la gestión de crisis, en cuatro ámbitos claves definidos por el Consejo.
Son ellos: policía, fortalecimiento del Estado de Derecho, refuerzo de la
administración civil y protección civil. Respecto a estos temas, el
Parlamento “acuerda que debe darse prioridad a la gestión no militar de
las crisis”, pero no descarta la posibilidad de la reunión de fuerzas militares,
dotadas de personal bien cualificado y equipado adecuadamente, con
capacidad para desplegarse e implicarse en cualquiera tipo de conflicto
militar, policial, no armado. Las acciones, en cada caso, ampliarán las
“opciones de la Unión en el ejercicio de su política exterior”.

����	����	���	����"�

14 Página WEB del Consejo Europeo: www://ue.int/pesc/default.asp Especialmente, las
Decisiones del Consejo no. 2001/80/PESC, 2001/79/PESC, 2001/78/PESC.
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 Así pues, desde la guerra del Golfo, pasando por la crisis de los
Balcanes, hasta la guerra de Bosnia-Herzegovina11, la Europa ha tomado
conciencia del peligro de conflictos importantes ante sus puertas y de su
inhabilidad en términos de capacidad operativa de los ejércitos nacionales
o multinacionales en hacer adecuadamente la gestión de crisis, o de la
ineptitud de la diplomacia de la Unión en prevenirlas.

 La frustración experimentada en materia de seguridad y defensa ha
demostrado que las necesidades europeas habían cambiado, radicalmente,
avocados a la exigencia en la redefinición de una política exterior común.
Para este efecto, la Unión ha decidido que debía dotarse de los medios
no sólo para actuar de forma autónoma en la gestión de crisis, si no
también en la intervención y prevención de conflictos, intentando identificar
y combatir sus causas, y actuar en la reconstrucción y la estabilización;
campo en el que la Comunidad y sus Estados miembros ya habían tenido
actuaciones significativas12.

Como puntea Félix Arteaga, cada uno de los sucesivos Consejos
Europeos (Helsinki, Feira y Niza) ha dado cuerpo al plan operativo de
dotar a la UE de una capacidad de acción autónoma en la gestión de las
crisis internacionales allí donde la OTAN, como tal, no esté implicada
para evitar duplicaciones13. Igualmente, se prevén unos mecanismos de
cooperación entre la UE y la Alianza, a través de consultas mutuas y
transparencia en sus relaciones. De forma regular siguen los “reuniones
de diálogo político” entre los dos actores sobre determinados ámbitos
específicos, con el fin de propiciar a la Unión, en caso de urgencia, poner
en marcha operaciones tácticas haciendo uso de los medios y capacidades
de la OTAN ((especialmente las capacidades estratégicas y de mando).

 
11 Declaración del Consejo Europeo de Colonia, sobre el refuerzo de la PESC. Texto integral

en la página web del Parlamento Europeo: www.europarl.eu.int/summits/kol1_es.htm.
12 Conferir Félix ARTEAGA, Siglo XXI: La hora de la defensa europea, Revista Europea de

Defensa, Diciembre de 2000, págs. 46 y 47. Igualmente las Conclusiones del Consejo
Europeo de Laeken, que declaró oficialmente la operatividad de la PESC, Bol. 12-2001,
punto 1.6.1.

13 Resolución del Parlamento Europeo Sobre la Elaboración de Una Política Europea Común
en Materia de Seguridad y Defensa Ante La Perspectiva del Consejo Europeo de Feira.
Página web de la UE: http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/ec/00200-
r1.es0.htm.
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El desarrollo económico de la Unión Europea ha estado acompañado
de una gran abertura a otros países y regiones, tanto en términos de
cooperación al desarrollo como de asistencia humanitaria y de ayuda a la
reconstrucción.

Esta mirada explica una vocación política de gran magnitud, es decir, la
contribución al mantenimiento de la paz mundial que presupone, en su caso,
la utilización de la fuerza militar, el énfasis en la colaboración internacional,
de la protección de la democracia y de los derechos fundamentales.

En el origen del planteamiento del aspecto político se encuentran los
acontecimientos que cambiaran drásticamente el escenario europeo y
mundial en los años 90, propiciando a un nuevo cambio en los intereses
estratégicos de la UE. Es así como tras la desintegración de la antigua
Unión Soviética y el final del mundo bipolar, se modifica el propio concepto
de seguridad.

 En este sentido, las políticas fueron diseñadas a la luz del peligro de un
ataque masivo en Europa frente a la amenaza expansionista soviética que
implicarían, entre otras cosas, en la división del Continente. En efecto, el
alejamiento de este riesgo, conduce a la Unión a una toma de conciencia
de otros peligros, no militares, relacionados, de un lado, con la profundización
del proyecto comunitario tales como las cuestiones medioambientales, la
proliferación de las armas de destrucción masiva, el contrabando de material
nuclear; el terrorismo internacional,,y, de otro lado, la explosión de los
nacionalismos radicales, resultantes del fundamentalismo o del extremismo,
los cuales a pesar de su carácter intranacional, guardaban enlaces estrechos
con la estabilidad europea e internacional10.

10 Conflictos armados muy sangrientos que dará como resultado la muerte de un elevado
número de civiles y la desintegración del Estado Yugoslavo, basado en elementos étnicos
y culturales. García PÉREZ plantea la decisiva implicación de la opinión pública de los
ciudadanos europeos en el cambio de mentalidad política del Consejo y en la adopción de
medidas efectivas en el futuro diseño de las políticas externas de seguridad, en el ámbito de
la PESC. En realidad, estos conflictos provocaran sentimientos de “identificación
espontánea” con otros pueblos, con los cuales compartían “características étnicas y
culturales, por su desarrollo y sus formas de vida; se trataba de pueblos indiscutiblemente
europeos”. Por lo tanto, la guerra pasara a tener un significado mucho más afectivo y
personal. Esta toma de conciencia llevó a una movilización a través de organizaciones no
gubernamentales en todo tipo de campañas humanitarias. Op. cit. pp. 80 a 84.
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(UEO), inaugurada en el verano de 1992 y tenían como base de su
contenido la voluntad de dotar esta organización de seguridad de políticas
más europeístas, buscando reparar su inercia, desde los tiempos de su
creación, es decir la guerra fría. Con el reparto de competencias en
materia de desarme o de limitación del arsenal bélico, con otras instituciones
(OTAN – OSCE) tocaba a la UEO llevar la política de gestión de las
nuevas crisis provocadas por nacionalismos radicales. Los propósitos se
materializarían en el compromiso de aportes de fuerzas militares a la
organización8.

 De otra parte, el fundamento político del instrumento confiere su
novedad, al identificar cuales son los conflictos en que estas fuerzas
debían actuar, y en cuales misiones específicas: “misiones humanitarias
y de rescate; misiones de mantenimiento de la paz; y misiones de fuerzas
de combate en la gestión de crisis incluyendo el establecimiento de la
paz”. Finalmente, el vocablo evolucionó para un sentido más amplio,
asociado a misiones con objetivos humanitarios y pacifistas9.

 En conclusión, el Tratado de Ámsterdam carecía de la audacia política
del Tratado de Maastricht, pero supone un prudente paso adelante en el
proceso de integración europea, al prever un “refuerzo de la política
exterior de seguridad común de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
17 del TUE. El Tratado establece asimismo la posibilidad de integrar la
UEO en la UE si así lo decidiera la Comisión”. (Declaración del Consejo
de Helsinki).

8 Ibíd., p. 89.
9 En este sentido Rafael García PÉREZ, opus cit. pp. 76 a 78. Vid. igualmente las Conclusiones

del Consejo de la Unión Europea expresando su preocupación por la proliferación de
mísiles balísticos, armas nucleares, biológicas y químicas y su consecuente declaración
sobre dicha proliferación. (Bol. 5-2001, punto 1.6.7; Bol. 6-2001; DO L 202 de 27.7.2001
y Bol. 7/8-2001, punto 1.6.6.)

��	�������
	��	��	������	��	��������
+	����
��	����
	�
	��	�
�
	�������



��������	
�����

��

• En el apartado primero, hay la clara mención a la salvaguarda de
la integridad de la UE, de conformidad con los principios de la
Carta de las Naciones Unidas. Así, la Unión y la PESC encuentran
sus bases en el principio de la integridad territorial, cuya idea está
definida en el Artículo 299 del Tratado de Roma, como imposible
de desmembramiento por la fuerza.

• La idea de defensa “de la integridad y independencia de la
Unión” (apartado primero), “de las fronteras externas” (apartado
tercero), o bien de los principios para la “manutención de la paz
y el refuerzo de la seguridad internacional” subraya la protección
del territorio comunitario y el futuro protagonismo mundial de la
UE, por vía de la PESC.

 En verdad, dos cuestiones son delicadas se plantean sobre la
posibilidad real de la invocación de la legítima defensa colectiva. , qué
hacer en caso de ataque de un Tercer Estado y en qué medida el uso de
la fuerza militar seria admisible. Tal solución no puede ser adoptada a la
luz de las Conclusiones del Consejo Europeo, celebrado en Helsinki, que
entiende que “la Unión contribuirá a la paz y seguridad
internacionales de conformidad con los principios de la Carta de
las Naciones Unidas”, pero que “la OTAN sigue siendo para sus
miembros la piedra angular de la defensa colectiva y seguirá
desempeñando un importante papel en la gestión de crisis”6.

 En este mismo ámbito, el Consejo Europeo de Colonia, de junio
de 1999, enfatiza la opción por un protagonismo europeo en la escena
internacional, por la vía de la política exterior de seguridad y defensa,
bajo las orientaciones y toma de decisión del Consejo, con vistas a la
“prevención de conflictos y gestión de crisis, definidas en el Tratado
de la Unión Europea, las misiones de Petersberg.7

 El profesor Rafael García Pérez de la Universidad de Santiago de
Compostela señala que las misiones de Petersberg fueran dictadas en
una declaración del Consejo de Ministros de la Unión Europea Occidental

6 Declaración del Consejo Europeo celebrado en Colonia sobre el refuerzo de la Política
Europea Común de Seguridad y Defensa, Tiempo de Paz, Madrid, núm. 56/2000, pp. 12
a 35.

7 Vide Rafael García PÉREZ, La Unión Europea ante las crisis humanitarias: la construcción
de una estructura de seguridad común, Sistema, núm. 159/2000, pág. 89 y 90.
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El Tratado de Ámsterdam, con su entrada en vigor el 01 de mayo de
1999, revisa el Tratado de la Unión Europea – TUE en las disposiciones
de la PESC, con nuevas disposiciones en el Título V (Art. 11 a 28).

En el Artículo 2 se plantea como objetivo de la UE la afirmación de
su “identidad en el ámbito internacional, en particular mediante la
realización de una política exterior y de seguridad común que incluya la
definición progresiva de una política de defensa común...”.

Así la PESC a una forma de cooperación entre los Estados miembros
en el campo de la defensa, de forma cada vez más estrecha y la vinculación
en términos de sus políticas exteriores, sin perjuicio de las acciones propias
de cada uno de los quince Estados de la UE. Aunque en el plan práctico
previó mecanismos muy pesados, complejos y poco eficaces.

Ahora bien, el Tratado de Ámsterdam en materia de PESC ha
innovado muy poco aun que se hayan hecho muchos cambios en su
redacción. No obstante, la nueva regulación ha permitido a la UE
establecer un trato más coherente entre ésta y la política comercial exterior
común. Como resultado de éstas pocas innovaciones la Unión ampliaría
paulatinamente, a lo largo de los años 90, su presencia y su eficacia en la
escena internacional y desarrollaría una política externa menos pasiva y
más respetuosa con la tradición humanista del Continente Europeo.5

Las lagunas y ambigüedades en la definición del contenido y/o alcance
de dicha política presentes en el seno del TUE traducen las divergencias
viscerales entre los Estados miembros, en cuanto a la implementación de
estas acciones. Las dos líneas de actuación remiten a las ideas
“europeístas” y “atlánticas”. Las primeras enfatizan una mayor
autonomía europea en temas relacionados con la PESC. Las segundas
abogan que las cuestiones de seguridad y defensa debían ser abordadas
en la OTAN.

Al margen de tal indefinición de objetivos específicos, tomaremos de
empréstito los objetivos generales para la PESC, en el artículo 11 del
Tratado, ten referencia a los aspectos de la seguridad y de la defensa:

5 Conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki (10 y 11 de diciembre de 1999) sobre la
Política Europea Común de Seguridad y Defensa, disponible en la página web del Parlamento
Europeo: www.europarl.eu.int/summits/hel1_es.htm.
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Desde los Tratados constitutivos, el proceso de integración europea
había metido en relieve los aspectos económicos, con respeto a la
necesidad de reconstrucción de los Estados, como hemos visto, basado
en el mercado común.; bien ya existían ideas de una cooperación en el
marco de la política internacional. Sin embargo, durante el larguísimo
período hacia la Unión Europea la inserción de una política de seguridad
y defensa colectiva no tuvo cabida en estos textos. El cambio sensible en
esta situación ocurrió en el Tratado de Maastricht o Tratado de la Unión
Europea (TUE), donde por la primera vez, los Estados miembros
inscribieran allí el objetivo de una “política exterior común”3. A partir de
su entrada en vigor, el 01 de noviembre de 1993, la UE se hace oír en la
escena internacional, manifestándose acerca de conflictos armados,
derechos humanos y a los valores comunes que constituyen su base,
valores estos que la Unión se ha comprometido a defender.

La Europa recuperada económicamente necesitaba de otra actuación
internacional. Es decir la paz conquistada a través de la construcción
europea, no es suficiente si ésta no se hace presente en todo el continente
y en todo el mundo. Los problemas iniciales relacionados con la Política
Exterior de Seguridad Común (PESC) pasan por el temor de la pérdida
de la soberanía por parte de los Estados miembros4. Sin embargo, del
consenso sobre el imperativo de una política de defensa y seguridad
común, involucraba costes estratosféricos para hacerlo unilateralmente,
una vez que se hacía necesaria la modernización de los ejércitos creados
en la época de la expansión colonial europea, para hacer las tropas más
operativas y con real capacidad de reacción bélica en curto espacio de
tiempo. Esfuerzo casi inalcanzable por parte de los Estados miembros en
aquel momento.

3 Vide artículo 11(antiguo Art. J.1) del TUE, Edición preparada por Araceli Mangas MARTÍN,
Sétima Edición, Tecnos, Madrid, pp. 76 y 77.

4 La reacción contraria a la unificación de las fuerzas armadas europeas refleja las reservas
a la concepción del modelo federalista de construcción europea, acreditadas a la soberanía.
En este sentido, vid Julio Jorge URBINA en artigo intitulado Reflexiones en Torno de la
Configuración de una Política de Seguridad y Defensa en el Seno de la Unión Europea, in
Revista de Derecho Comunitario Europeo, no. 10/2001. p. 440.
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Ahora bien, el caos económico y social apuntado (razones endógenas),
aliado a prácticas económicas obsoletas, no propició el relanzamiento
real de la competitividad de Europa en el mercado externo, haciendo
mister un proyecto comercial común. Estas circunstancias dieran pass a
la iniciativa de reunión de Francia, Inglaterra e Alemania, a pesar das
enormes divergencias ideológicas, seguida de la adhesión de los países
del BENELUX y de Italia, en el marco del Tratado de Roma (1947).
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En los años 40 el continente tenia que enfrentar una inmensa laguna
económica y social, las cuales reflejaban la fragilidad militar, es decir no
tenía condiciones de hacer su propia defensa. En consecuencia, la solución
concertada fue la entrega de la defensa de su parte occidental a los
Estados Unidos, a partir de la creación de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte - OTAN.

La iniciativa ha aportado ventajas para ambos los lados:

⇒ Para Europa:

a) económicas: aportes en dinero para la reconstrucción del
Continente a través del Plan Marshall;2

b) política: permitía la superación de los conflictos ancestrales
entre los Estados del Viejo Mundo, por la vía del diálogo y
de la búsqueda de soluciones comunes a los graves
problemas en varios ámbitos.

⇒ Para los EEUU: Europa, con cuerpo social debilitado,
era el lugar muy propicio para el desarrollo de las ideas
socialistas y el peligro representado por la política
expansionista Rusa. La aceptación europea de la oferta
americana contenida en el “European Recovery Plan”
posibilita a los americanos convertirse en la mayor
potencia militar europea por casi cuarenta años.

2 El Plan Marshall tenía como objetivo establecer un programa común de cooperación
económica entre los países, nivelando vencedores y vencidos en la Segunda Guerra Mundial.
Para mayores consideraciones ver La página WEB de la OTAN: www://nato.int/home-
fr.htm.
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El nacimiento de las Comunidades Europeas y su evolución para la
Unión Europea encuentran su génesis en movimientos de resistencia al
totalitarismo y en la formación de un concepto capaz de ultrapasar los
antagonismos nacionales, con vistas a la reconstrucción del territorio
europeo. Así, razones de orden político-militar, económica y social1.

El panorama económico y social echado como herencia de la II
Guerra Mundial y agudizado en los años subsecuentes – campos estériles,
industria destrozada, balance comercial deficitario y el caótico cuadro
social decurrente del hambre, desempleo, la ausencia de viviendas dignas,
pero, sobre todo por la amenaza subrepticia de la eclosión de una nueva
guerra, frente a la posibilidad de rearme alemán, en la hipótesis que ella
utilizase sus riquezas naturales (carbón y acero) en beneficio de una
política externa belicosa – orientaba para la urgencia en la adopción de
medidas atinentes a la paz y la reconstrucción europea.

Adicionalmente a eso en el contexto externo: la amenaza latente
representada por la Rusia, con sus tropas siempre alertas y a relativamente
pocas horas de marcha de la frontera francesa, una vez que los EEUU,
habían mantenido un simbólico contingente militar apenas a garantizar
“su expolio de guerra”, la derrotada Alemania. Y por supuesto, haciendo
de la Europa Occidental una presa fácil, tanto en el ámbito bélico-militar,
cuanto por la posibilidad de la germinación de “excentricismos”, que como
lo sabemos, llevaran a experiencias anteriores de desastrosa unanimidad,
las cuales encontrarían probablemente abrigo, teniéndose en cuenta el
nivel de penuria vivido por la población del continente.

Finalmente, otra razón externa llama la atención para la necesidad
de integración. La economía fragmentada practicada por las Naciones
Europeas, desde la sustitución de las empresas mercantiles británicas
por las grandes corporaciones americanas, no permitía la expansión del
moderno capitalismo, a partir del inicio del siglo XX y la consecuente
creación de una economía de escala.

����	����	���	����"�

1 COELHO, Rosa Julia Plá. Sobre la construcción de la Unión Europea véase entre muchos,
Mecanismos de Proteção dos Direitos Fundamentais na União Européia, Brasilia: OAB,
2005, pp. 29 a 55.
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Resumen: El trabajo presentado diserta acerca de la evolución de la Política
Externa de Seguridad y Defensa Común de la Unión Europea. Empezando por el
análisis de las razones endógenas y exógenas que llevaran al establecimiento,
en el ámbito de los tratados constitutivos, de una política de tal cualidad, para
establecer sus límites y alcance. Esta política común de seguridad y defensa
reflejó el cambio del enfoque en la conducción del proyecto de arquitectura
europea, desarrollando del matiz puramente económico de los primeros tiempos,
dirigiéndose hacia una dimensión humanitaria de importancia más grande en el
paisaje internacional. Ya en el plan interior, la UE tuve que enfrentar un número
creciente de situaciones de tensión unidas al fortalecimiento de los odios atávicos
y el renacimiento de los nacionalismos exacerbados que exigieron las respuestas
ágiles, consolidando su capacidad de administración de crisis, a través de las
Misiones de Petersberg. Finalmente, se hace consideraciones breves acerca de
la relación entre PESD y OTAN y referente a lo papel de cada uno de ellos,
desempeñado en la protección del territorio de la Unión.
Sumario: 1. Introducción, 2. Génesis de la Política Exterior y de Seguridad Común
(PESC), 3. La Necesidad de una Política Común de Defensa, 4. Conclusiones.
Palavras-chave: Direito Comunitario – Relações Internacionais – Política Externa
de Segurança e Defesa Comum da União Européia – Evolução nos tratados
institutivos da União Européia.
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La idea de un proyecto político de una Europa, implicando el
alistamiento permanente de los Estados miembros por mucho tiempo
integró apenas el selecto círculo de los intelectuales y de los visionarios.
La noción de los Estados Unidos de Europa, consonante el marco
planteado por Víctor Hugo, encontraba resonancia en ideales humanistas
y pacifistas que fueran duramente rechazados frente a los brutales
conflictos que sumergieran el continente en un mar de sangre e intolerancia
durante la primera mitad del siglo XX.

* Abogada, maestra y doctoranda en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela,
España, profesora de la Facultad Farias Brito de Derecho Internacional y Directora y
profesora de la Fundación Escuela Superior de Abogados de Ceará.
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adaptação à tutela de direitos diferenciados pelo próprio ordenamento, a
fim de garantir-se na medida justa de necessidade de tutela a ser prestada
a determinados bens.

Não basta apenas a previsão normativa e a inserção de soluções
dogmáticas, como reformas legislativas, mas uma mudança de postura
dos julgadores, com uma forte formação filosófica, hermeneuta, com
capacidade para entender os fundamentos políticos e filosóficos do
processo civil, desvelando os pressupostos teóricos que informam o nosso
sistema jurídico.

Para que alcancemos um aprimoramento institucional do Estado são
necessários mecanismos eficientes de proteção da sociedade.
A construção jurisprudencial é expoente nesta nova era do Direito.
E, acima de tudo, mudança na formação do jurista é imperiosa.
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A fixação da competência tal como se verifica na Lei nº 7347/85
dá-se pelo critério da territorialidade, gerando uma competência funcional
– absoluta, improrrogável – por determinação legal em razão do local do
dano, diferentemente da regra de fixação de competência territorial no
processo civil tradicional – relativa e prorrogável. A fixação da
competência induz a prevenção do órgão jurisdicional nos limites
territoriais da sua jurisdição. Apontam-se como razão para tanto a
facilidade na obtenção de meios de prova, como a testemunhal, a pericial
e até a inspeção judicial. Ademais, a prestação de tutela jurisdicional
com efeito “erga omnes” limitado à circunscrição territorial do órgão
julgado evita a atribuição de uma competência nacional a um juiz de
1º grau, outorgada pela lei da ACP.

O procedimento probatório deve ser o mais amplo possível,
encetando as garantias do contraditório pleno e da ampla defesa, e demais
princípios garantidores do devido processo legal. O juiz deve afastar o
temor de comprometer sua imparcialidade e pugnar por um procedimento
probatório que o aproxime o máximo possível da verossimilhança das
alegações de fato trazidas pelas partes.

A sentença civil poderá veicular condenações genéricas, fixando
a responsabilidade dos réus pelos danos causados, e a liquidação e
execução desta decisão poderão ser promovidas pelas vítimas ou
coletivamente pelos legitimados a propor a ação. Admite-se a execução
coletiva, revertendo o produto da indeniza para Fundo criado por lei. No
caso da Ação Civil Coletiva estabelecida no CODECON, obtida a
sentença genérica, cessa a legitimação extraordinária decorrente da
homogeneidade do Direito – ou origem comum – pois se tratava de defesa
de direito individual.

 ���������.
�

Para entender o processo coletivo é necessário trocar de perspectiva:
o processo privado cede lugar ao processo coletivo, de natureza
constitucional, necessitando novas técnicas de cognição judicial e
especialmente de execução das decisões, para garantir a efetividade e a
satisfatividade do provimento alcançado, que significa a efetividade da
própria Constituição. O processo civil deve procurar mecanismo de
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das partes do processo. A legitimação ad causam – condição da ação –
e ad processum – pressuposto processual de validade – são dissociadas.
Como a legitimação ad causam é condição da ação e nos remete ao
exame da relação jurídica material na busca por seus titulares, tal instituto
é inócuo no processo coletivo, uma vez que já examinamos a
transindividualidade deste tipo de direito, ou impossibilidade de apropriação
individual do mesmo. Já a legitimação para praticar atos processuais
considerando a relação jurídica processual – legitimação ad processum
– é decorrente de lei, pelo que podemos citar na Ação Popular – Lei nº
4717/65 e na Lei da Ação Civil Pública – Lei nº 7347/85 – dispositivos
indicativos dos sujeitos que poderão propor tais ações. No caso do Mandado
de Segurança coletivo trata-se de legitimação constitucional, garantindo
à CF a legitimidade ativa da organização sindical, entidade de classe ou
associação na defesa dos direitos de seus associados. Esta legitimação
processual extraordinária dá-se por substituição processual – defesa em
nome próprio de direito alheio. Mas tal legitimação processual, sendo
extraordinária, não afasta o exercício do direito de ação daquele que se
entenda como titular do direito coletivo ou difuso e nem induz litispendência
como se verá.

A formação de litisconsórcio assistencial é comum dada à legitimação
concorrente. Tal idéia está em perfeita harmonia com o pensamento
constitucional do processo de tutela de direito coletivo porque alarga a
possibilidade de defesa. Acrescente-se que a legitimação do substituto
prorroga-se para a ação de execução coletiva.

 No caso de exame dos pressupostos processuais do processo coletivo
podemos identificar uma peculiaridade no que se refere à litispendência.
O fenômeno da litispendência – duplicidade de lides pendentes,
identificadas pelo exame dos elementos constitutivos da ação – como
pressuposto processual de validade negativo não ocorre entre ações
individuais e coletivas, em obedecimento ao princípio da busca pela
máxima efetivação dos direitos fundamentais, consoante o sentir
constitucional já exposto.

Também não se ajusta a regra que determina a reunião de ações
por conexão – o que é obvio diante da não verificação da litispendência
– se as ações estiverem sujeitas a jurisdições territorialmente distintas.
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Os direitos individuais homogêneos são individuais e são assim
entendidos por decorrerem de origem comum.

Temos, portanto, direitos individuais e transindividuais (sintetizado
no binômio titularidade indeterminada ou plural e indivisibilidade do bem).

A defesa de direitos, por sua vez, pode ser exercida em juízo
individualmente ou a título coletivo. Há a defesa coletiva de direitos e há
a defesa individual de direitos, sejam eles transindividuais ou individuais.
Tutela coletiva significa um conjunto de mecanismos preparados para a
prestação de uma tutela de amplo alcance, com efeitos distintos da
sentença prolatada em ação civil individual, limitada às partes no processo.
Tutela coletiva presta-se em Ações Civis Públicas, em Ação Popular e
em Mandado de Segurança coletivo.
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A afirmação dos conceitos de jurisdição constitucional, ação
constitucional e processo constitucional nos força a reexaminar conceitos
periféricos como legitimação, competência, provas, sentença e seus efeitos
e execução, na busca de reorganizar a prestação de tutela adequada às
novas exigências. Passemos a traçar um breve perfil do processo coletivo,
examinando peculiaridades relevantes da defesa coletiva de direitos
transindividuais. Vamos fundamentar nossa análise tomando a Ação Civil
Pública como critério de referência, considerando-a como uma ação civil,
de caráter patrimonial indenizatório que vem tendo tratamento
jurisprudencial que a recebe, de forma mais avançada e coerente com o
constitucionalismo moderno, como uma ação constitucional, de caráter não
só indenizatório mas inibitório da conduta lesiva a direitos coletivos e difusos,
com possibilidade de por ela garantir-se medidas preventivas, cominatórias,
reparatórias e mesmo cautelares.

Comecemos pela legitimação. Legitimados ativo e passivo no
processo civil tradicional encontram-se mediante a inquirição de quem
sofrerá os efeitos da tutela jurisdicional concedida: aqueles sujeitos que
suportarão os efeitos do provimento jurisdicional final, designados através
do exame da vinculação dos sujeitos ao direito material, objeto do pedido,
numa relação de titularidade. Estamos tratando de legitimidade das partes
como condição da ação (daí o exame ao direito material), na definição
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Os direitos coletivos assim enunciavam-se até doutrinariamente o
refinamento que passa a identificá-lo como direito coletivo lato sensu,
subdividindo-se em direito coletivo stricto sensu, direito difuso e direito
individual homogêneo.

Coube ao art. 81 do Código de Defesa do Consumidor a tarefa de
definir ontologicamente – hábito comumente verificado na legislação
brasileira produzida por doutrinadores – os conceitos de direitos difusos,
direitos coletivos stricto sensu e direitos individuais homogêneos.
Acrescentaremos algumas características que nos permitiram
identificá-los de forma mais eficaz. A primeira distinção que deve estar
clara é a relativa a direitos individuais e transindividuais: enquanto os
primeiros caracterizam-se por uma perfeita identificação dos sujeitos
titulares, posto que fazem parte do patrimônio individual do titular – ou
titulares – os transindividuais são insuscetíveis de apropriação individual,
sendo seus titulares indeterminados ou de determinação relativa; direitos
transindividuais são de natureza indivisível, como nos ensina a lei, ou
seja, não podem ser satisfeitos nem lesados senão de forma a afetar a
todos os possíveis titulares; direito individual são transmissíveis, passíveis
de renúncia ou transação, enquanto os transindividuais não se transmitem
e sua defesa em juízo dá-se por substituição processual – sujeito ativo da
relação processual não é o sujeito ativo da relação material; direitos
individuais por sua vez são na grande maioria dos casos defendidos em
juízo pelo próprio titular.

Os direitos transindividuais são categorizados em: direitos coletivos
e direitos difusos, e a distinção legal entre os dois reside na forma de
vínculo entre os possíveis titulares: os titulares dos direitos difusos são
pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato
(a identificação como titular ativo dá-se com absoluta informalidade
jurídica, basta alteração na circunstância de fato), sendo exemplo mais
comum os consumidores; os titulares dos direitos coletivos são o grupo,
categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária
por uma relação jurídica base, por isso fala-se em determinação relativa
de seus titulares, como a categoria dos empregados da construção civil,
bancários, mutuários, advogados.
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Expressamos desde já que devem ser aliados nesta rota de evolução
do direito processual a superação do dogmatismo e a aproximação da
hermenêutica, leito natural do pensamento criador. Das primeiras e mais
fundamentais lições ao acadêmico que se inicia no estudo do Direito:
o direito é uma construção humana, não havendo uma ordem jurídica
previamente inscrita na natureza das coisas; e a lei de vê ser apreendida
como uma proposição cujo sentido altera-se na medida em que se alterem
as variantes necessidades e contingências históricas e ideológicas. Assim
também o direito processual, acentuando sua natureza dinâmica, próxima
do mundo da vida.
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Ao período de afirmação dos direitos coletivos e difusos segue-se o
período de busca de efetivação concreta, por meio de instrumentos
processuais, que tutelassem de forma adequada direitos transindividuais.
Willis Santiago Guerra Filho enuncia que o processo de tutela de direitos
fundamentais deve começar a ser desenvolvido conscientemente como
um processo de natureza constitucional, da mesma forma como as ações,
previstas em nosso ordenamento jurídico para garantir estes direitos
fundamentais, são ações constitucionais. A afirmação conduz a verificação
do fenômeno da constitucionalização do ordenamento jurídico, onde
identificamos a jurisdição constitucional, a constitucionalização do direito
de ação e o processo constitucional como instrumento de efetividade dos
direitos fundamentais. Jurisdição constitucional seria a atividade estatal
de assegurar a observância e o cumprimento de princípios e regras
enunciados como direitos fundamentais na Constituição Federal.
A constitucionalidade do direito de ação consiste em considerá-lo como
direito com a estrutura constitucional de direito fundamental, tendo em si
embutido o princípio conformador do modo como o Estado deve
organizar-se e atuar no exercício da atividade jurisdicional, forma de
expressão do poder estatal. Por fim, processo coletivo é o mecanismo de
que dispõe a jurisdição constitucional para prestar-se e a ação constitucional
para exercitar-se, e, sendo instrumento, não poderia estar infenso à
especificidade jurídica do bem a ser tutelado.
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político-jurídica do Estado. Fábio Konder Comparato, prefaciando Quem
é o Povo de Frederich Muller, ressalta a ausência na sociedade americana
de uma tradicional divisão de estamentos sociais e, notadamente, de fundos
vínculos aristocráticos no Novo Mundo. O povo aparece e se aceita
como titular da soberania, do poder soberano de organizar-se sob o
ordenamento jurídico por ele produzido, estabelecedor de regras para a
organização e atuação do Estado e dos particulares entre si e em face
deste mesmo Estado. A ascensão da burguesia ao poder buscou, a partir
de então, defender-se de qualquer forma de Estado Absoluto agregado
ao exercício autoritário do poder.

Neste contexto, temos a afirmação dos direitos fundamentais de
1ª dimensão, direitos individuais iluminados pelo liberalismo resultante da
ascensão – declarada – da burguesia ao poder político, nos séculos XVIII
e XIX. Desenvolve-se um processo civil incipiente (lembremo-nos da
dissociação do direito de ação do direito material em meados do século
XIX) metodicamente voltado para garantir a satisfação concreta de
direitos individuais.

As revoluções socialistas, no limiar do século XX, mudam o foco dos
direitos individuais para os direitos sociais: o marxismo atribui a qualidade
de povo à classe operária, irradiadora do poder político, produtora de
um ordenamento jurídico que, obviamente, reconhece uma série de
interesses – posições favoráveis – não mais individualmente, mas
coletivamente, das classes, dos grupos, das categorias: são os direitos
fundamentais de 2ª dimensão, que levam a reboque a doutrina
processualista que, sofrendo também os reflexos deste período histórico,
passa a desenvolver mecanismos de efetivar direitos coletivos.

Evoluindo o Direito, determinadas realidades deixaram de ser bens
indiferentes ao ordenamento jurídico, forçando o aprimoramento de
instrumentos processuais articulados em torno dos valores sociais
contemporâneos. O aperfeiçoamento da democracia e a afirmação dos
direitos fundamentais de 3ª geração e, em especial, o refinamento do
direito coletivo, que passa a ser identificado nos direitos transindividuais,
cujas espécies são o direito coletivo stricto sensu, os direitos difusos e
os direitos individuais homogêneos, sugere, nos tempos atuais, uma
necessidade para o direito processual de evoluir também, resgatando a
relação necessária e existente entre o direito e o processo, entre o
instrumento de prestação de tutela e efetivação de direito e o bem a ser
tutelado.
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Por ora, fiquemos com nossas divergências e com uma
convergência fundamental: a percepção do direito como artifício,
artefato humano. E isso não me parece pouca coisa, após milênios
de jusnaturalismo(s).

Willis Santiago Guerra Filho, em A expansão do Direito: estudos
de Direito Constitucional e Filosofia do Direito.

Resumo: O presente artigo objetiva iniciar acadêmicos de graduação no tema
tutela de direitos coletivos, partindo da noção de Constituição como núcleo
essencial do ordenamento jurídico: a idéia de um princípio supremo, determinando
a ordem estatal inteira, com reflexos na produção do seu ordenamento jurídico,
incluindo-se aí as formas dispostas a efetivar este ordenamento em sua dimensão
material, ou seja, os mecanismos processuais de prestação de tutela jurisdicional.
O estudo justifica-se na medida em que os institutos do processo civil tradicional,
consolidados sob a égide dos princípios individuais do liberalismo, demandam
um ajuste quando o bem tutelado alcançou status de direitos transindividuais,
gerando um instrumental que a doutrina convencionou chamar processo coletivo.
Sumário: 1. Introdução; 2. Jurisdição constitucional, ação constitucional e
processo constitucional; 3. Tutela Coletiva de Direitos Coletivos (lato sensu);
4. Peculiaridades relevantes do processo coletivo; 5. Conclusões.
Palavras-chave: processo civil – processo coletivo – tutela de direitos coletivos.
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O Estado Moderno ocidental descende de um período histórico de
rupturas com o modelo Estatal cujo poder de mando era fundado no
Divino ou no Natural por ascendência real. Especificamente tomando as
circunstâncias históricas das revoluções liberais burguesas e da
independência das colônias americanas, caracterizam-se tais rupturas
pela constitucionalização dos valores que levaram a uma nova organização

1 Mestre em Direito/UFC – Professora e Coordenadora do Curso de Direito da FFB.
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Dito de outra forma, não pode o fisco transferir para o contribuinte o
ônus de proceder a apuração do montante do crédito tributário e se valer
disso para impor uma penalidade em caso de erro, sobretudo quando não
houver culpa ou dolo por parte do contribuinte, até porque o fisco nada
sofre quando erra na feitura do lançamento.

Nesses casos, quanto transfere para o sujeito passivo obrigações
a Administração assume o risco de que as obrigações acessórias não
sejam adequadamente cumpridas mesmo quando o contribuinte estiver
imbuído do propósito de cumpri-las de maneira correta. É o que a doutrina
aponta como um risco permitido pelo ordenamento31.

O descumprimento das obrigações acessórias, portanto, não pode
ser objetivamente considerado como infração. É necessário que esse
descumprimento seja fraudulento e tenha como fim o descumprimento
da obrigação tributária principal, uma vez que a sanção fiscal somente se
justifica como garantia de cumprimento da obrigação de pagar tributos.
Realmente, uma simples falta de esclarecimento, que muitas vezes não
há como ser atendido, não configura uma lesão a um bem protegido pelo
ordenamento que justifique a imposição do agravamento da multa em
exame.

Por outro lado, esse mesmo agravamento de penalidade é fixado em
função do montante do tributo devido, ou seja, o lançamento é seu
pressuposto essencial. Sendo assim, a atitude de não informar, prevista
na norma como infração, não impede o fisco de proceder ao lançamento
do tributo, que pode vir a ocorrer inclusive por arbitramento. Isso evidencia
que o referido agravamento tem como única e verdadeira motivação
apenas uma eventual dificuldade do agente fiscal exercer seu ofício.

A pena em exame é inválida, pois, como se nota, não atende às três
máximas do princípio da proporcionalidade, quais sejam: a adequação, a
necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito32.

31 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Infrações e sanções tributárias. São Paulo: Dialética,
2003. p. 45-46

32 STF, HC 82.969-PR, rel. Min. Gilmar Mendes, 30/09/2003, In: Informativo STF n. 323,
de 29/09 a 03/10 de 2003.
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Aqui devemos analisar se é razoável e proporcional o pesado
agravamento da multa, que é dobrada e passa a 225% do valor do tributo,
nos casos em que o sujeito passivo deixar de atender, no prazo marcado,
a intimação para prestar esclarecimentos.

O lançamento do tributo é da competência privativa da Administração29.
A Realidade mostra, todavia, que a Administração tem atribuído ao sujeito
passivo um número cada vez maior de obrigações acessórias, tornando a
atividade lançadora do fisco uma mera verificação da apuração já
procedida pelo contribuinte.

Não podemos esquecer, contudo, que nesses casos a atividade do
contribuinte consiste em “um dever que o particular cumpre e que se
traduz em uma forma de colaboração com a Administração tributária em
sua função lançadora, as garantias devidas ao sujeito obrigado a
‘autoliquidar’ devem ser redobradas. Dever-se-á levar em conta que o
particular estará realizando operações que, em princípio, deveriam ser
reservadas à Administração, que, ao menos em teoria, tem os meios
pessoais e estruturais especializados para essa tarefa. O particular pratica
aquelas operações e as apresenta ao fisco, sob a forma de uma
declaração-liquidação ou materializadas no pagamento diretamente, mas
sempre corre o risco de equivocar-se e cometer erros, sejam de fato ou
de direito. Para assegurar-se que o particular não seja prejudicado em
sua atividade de colaboração, é mister ampliar-se ao máximo as
possibilidades de retificação ou de impugnação de sua autoliquidação,
além de ser preciso que a Administração se organize devidamente com o
fim de auxiliar o contribuinte em sua tarefa, administrando-lhe toda a
informação para o bom cumprimento do dever30”.

Por isso, quando a Administração atribui ao sujeito passivo da relação
tributária um conjunto de obrigações acessórias cada vez mais complexas
e que em princípio competem à própria Administração, não pode, ao
mesmo tempo, impor uma penalidade em caso de erro involuntário na
execução dessas mesmas obrigações.

29 CTN, art.142
30 DERZI, Misabel Abreu Machado. Nas notas de atualização do Direito Tributário Brasileiro

de Aliomar Baleeiro. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 834.
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Tem-se de considerar, ainda, o disposto no art. 138 do Código
Tributário Nacional, a dizer que a denúncia espontânea da infração exclui
a responsabilidade do sujeito passivo da respectiva obrigação. Isso porque
o pagamento integral do imposto de renda efetivamente devido, antes de
qualquer ação fiscal, impede a aplicação de penalidade ao contribuinte.
Muito especialmente em se tratando de penalidade proporcional ao próprio
imposto, que seguramente não pode subsistir depois do pagamento integral
e espontâneo deste.

O Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda tem
diversas decisões que apontam a incompatibilidade da norma em exame
com o art. 97, V, combinado com o art. 113 e o art. 138, todos do CTN28.

§ 2º Se o contribuinte não atender, no prazo marcado, à intimação
para prestar esclarecimentos, as multas a que se referem os incisos
I e II do caput passarão a ser de cento e doze inteiros e cinco
décimos por cento e duzentos e vinte e cinco por cento,
respectivamente.

28 IRPF – ILEGIMITIMIDADE DA MULTA DE OFÍCIO ISOLADA DO ART. 44 DA LEI
N° 9.430/96 – INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 97 E ART. 113 DO CTN – A multa
de ofício isolada do artigo 44 da Lei n° 9.430/96 viola o Código Tributário Nacional,
notadamente o artigo 97, V, combinado com artigo 113. De acordo com o CTN, somente
é possível estabelecer duas hipóteses de obrigação de dar, uma ligada diretamente à prestação
de pagar tributo e seus acessórios (juros e a multa) e a outra relativamente à penalidade
pecuniária por descumprimento de obrigação acessória, constituindo esta a única hipótese
de se exigir multa isolada. Ilegítima a cobrança de multa por infração à obrigação principal
de (dar) pagar tributo, na medida em que este caso a multa é sempre acessória, e pressupõe
sempre a punição pelo não pagamento do tributo. (Recurso n° 127077 – Segunda Câmara
– Relator: Leonardo Mussi da Silva)
IRPF – PAGAMENTO ESPONTÂNEO – ART. 138 DO CTN – NATUREZA DA MULTA
DE MORA – ILEGIMITIMIDADE DA MULTA DE OFÍCIO ISOLADA DO ART. 44 DA
LEI N° 9.430/96 – INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 97 E ART. 113 DO CTN –
1. Havendo pagamento espontâneo do débito em atraso, é indevida a multa de mora, que
tem natureza penal, e, portanto, a multa de ofício isolada do artigo 44 da Lei n° 9.430/96,
diante da regra expressa do art. 138 do Código Tributário Nacional. 2. Despiciendo
qualquer ato adicional, além do reconhecimento do tributo via DARF, documento qualitativo
e informativo (art. 925 do RIR/94), para se configurar a denúncia espontânea. 3. A multa
de ofício isolada do artigo 44 da Lei n° 9.430/96, viola a norma geral de tributação
insculpida no Código Tributário Nacional, notadamente o artigo 97, V, combinado com o
artigo 113, ambos, do Código Tributário Nacional. (Recurso n° 120830 – Segunda Câmara
– Relator: Antônio de Freitas Dutra)
No mesmo sentido: Recurso n° 124322 – Primeira Câmara – Relator: José Lence Carluci,
Recurso n° 114998 – Terceira Câmara – Relator: Maria Teresa Martínez López e Recurso
n° 132039 – Segunda Câmara – Relator: Maria Goretti de Bulhões Carvalho.
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fundamento de validade. Realmente, a obrigação tributária nasce da
ocorrência do fato gerador27. Se esse fato não ocorre não existe a obrigação.
Não existindo a obrigação não há o que antecipar. Isso é evidente.

O dispositivo em tela, todavia, traz a previsão de uma pena relacionada
aos casos em que o contribuinte tenha deixado de antecipar o pagamento
de um tributo, que depois se constatou não ser devido em razão da
inocorrência do seu fato gerador. Precisamente por inexistir tributo devido
é que a lei determina a cobrança da multa de forma isolada. Essa
penalidade é inválida, uma vez que ausente a necessária ofensa a um
bem juridicamente tutelado que a justifique. É, portanto, desproporcional
ao ilícito referido na norma como base para a sua imposição.

Note-se, ainda, que a norma legal em estudo está em aberto conflito
com os artigos 43, 44, 112 e 138 do Código Tributário Nacional.

Segundo o art. 43 do Código Tributário Nacional, o fato gerador do
imposto de renda é o acréscimo patrimonial, consubstanciado na renda
ou nos proventos do contribuinte. Para que se configure tal fato gerador
é indispensável a ocorrência de um acréscimo patrimonial. Não pode o
legislador estabelecer de outra forma.

O art. 44, do CTN, determina que a base de cálculo do imposto de
renda é o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos
proventos tributáveis. Como se trata de imposto sobre a renda, sua base
de cálculo há de sempre a renda, e somente na impossibilidade de se
determinar o montante real desta é que se admite considerar-se o
montante presumido, ou arbitrado.

Não é razoável, portanto, admitir-se que a lei determine a consideração
de um montante apenas estimado de renda, principalmente para o efeito
de impor pesada sanção ao contribuinte, que a final pagou o seu imposto
integralmente, considerado o montante real da renda auferida no período.

A não ser assim o art. 112, do CTN, estaria sendo reduzido a letra
morta. Segundo esse dispositivo a lei tributária que define infrações ou
lhes comina penalidades interpreta-se da maneira mais favorável ao
acusado, seja quanto à capitulação legal do fato, seja quanto à natureza
ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão de
seus efeitos, de sorte que se em qualquer caso ocorre dúvida, esta há de
ser resolvida sempre a favor do acusado.

27 CTN, art. 113, §1º.
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Nos casos em que a conduta prevista nessa mesma norma também
configurar crime, a pena prisional deve substituir a de multa, pois, se
assim não fosse, estaríamos diante de um exemplo de dupla pena pelo
mesmo ilícito. Realmente, “se, além da pena privativa da liberdade ainda
houver a pena pecuniária, ocorrerá uma exarcebação do poder de punir26”.
Isso porque a pena privativa da liberdade corresponde ao grau máximo,
suprime o direito fundamental à liberdade, e qualquer acréscimo a tal
pena é exacerbado.

Note-se que aqui não se pode cogitar de uma sanção administrativa
de caráter reparador para justificar a validade da acumulação com a
pena criminal.

§ 1º As multas de que trata este artigo serão exigidas:

I – ............

II – ...........

III – isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento
mensal do imposto (carnê-leão) na forma do art. 8º da Lei
nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de fazê-lo, ainda
que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste;

IV – isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento
do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido,
na forma do art. 2º, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente;

Essa penalidade consiste em outro evidente absurdo. Vale repetir
que a finalidade da sanção fiscal é garantir o cumprimento da obrigação
tributária, por isso mesmo não se justifica punir o contribuinte quando
não existe uma obrigação a cumprir.

Em se tratando de antecipação de pagamento de tributo não podemos
esquecer que é inerente ao dever de antecipar a existência da obrigação
cujo cumprimento se antecipa. Se não for assim, a chamada antecipação
deixa de ser uma antecipação verdadeira e perde de todo o seu

26 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Infrações e sanções tributárias. São Paulo: Dialética,
2003. p.205.
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 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas, calculas sobre a totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição:

I – ..................

II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de
fraude, definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei nº 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.

A sanção prevista nessa norma tem conteúdo tipicamente penal,
exigindo inclusive o dolo específico para que reste configurada a infração,
na medida que tem aplicação restrita aos casos de evidente intuito de
fraude.

Para uma melhor análise desse dispositivo devemos ter atenção ao
que determina o art. 137 do CTN, segundo o qual a responsabilidade
pela infração é pessoal quanto às infrações em cuja definição o dolo
específico do agente seja elementar. Assim, a penalidade prevista na
norma acima transcrita somente pode ser aplicada pessoalmente contra
o agente, ou seja, aquele que efetivamente praticou a fraude. A pessoa
jurídica resulta de uma ficção legal e seus atos de vontade são sempre
manifestados através de pessoas físicas. O dolo específico, por sua vez,
está diretamente ligado à intenção do agente, que busca o resultado do
ato infracional. Fica, portanto, descartada a possibilidade da
responsabilidade prevista no art. 137 alcançar a pessoa jurídica.

Resta, então, sobretudo diante do nosso posicionamento sobre a
aplicação do princípio da proporcionalidade, do qual decorre o ne bis In:
idem, examinar a validade da parte final da norma em tela, que ressalva
a sua aplicação independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.

Entendemos que, para ser válida, essa ressalva não pode ser absoluta.
A aplicação da multa de 150% deve ser precedida de uma análise do
conjunto das sanções impostas ao infrator, para a correta aferição da
obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando
a indesejável exacerbação da pena que poderia advir da aplicação de
cada uma das sanções em apartado.
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A norma acima referida é uma verdadeira aberração jurídica.
Realmente, a finalidade das sanções fiscais é tão somente assegurar o
cumprimento da obrigação tributária. O dispositivo em exame, contudo,
aponta como elemento configurador da infração o pagamento ou
recolhimento do tributo. É certo que ressalva o necessário atraso. Para
esses casos, contudo, já existe uma sanção prevista em lei, que é a multa
de mora de até 20% do valor do tributo. Diz, ainda, que a multa de 75%
se aplica somente quando o pagamento do tributo ocorrer depois do
vencimento e sem a multa de mora. Em outras palavras, deixar de pagar
espontaneamente uma multa de 20%, implica em dever uma multa de
75%. Esse preceito está a ferir de morte os princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade.

O absurdo contido nessa norma é evidente e toma maior tamanho
quando se considera o disposto no art. 138 do CTN.

De fato, o artigo 138 determina que a responsabilidade é excluída
com a denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora. O Código garante ao
contribuinte que cometeu a infração de atrasar o pagamento, o direito
de pagar o tributo desacompanhado da multa de mora e acrescido dos
juros, se isso ocorrer antes de qualquer procedimento administrativo de
cobrança, ou seja, quando configurar uma denúncia espontânea da
infração.

Nota-se, portanto, que o dispositivo de lei em exame procurou
converter em infração a mesma conduta prevista no CTN como
excludente da responsabilidade pela infração. É clara a intenção do
legislador ordinário, no todo censurável, de tentar retirar de forma oblíqua
a eficácia de um dispositivo de lei complementar, precisamente porque
sabe que não poderia revogá-lo25. Tal norma, portanto, não tem qualquer
valia.

25 BRASIL: CF/88, art. 146, III, “b”.
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Portanto, a boa fé do contribuinte que declara regularmente os tributos
devidos, mas deixa de pagá-los, muitas vezes em razão de dificuldades
financeiras, não pode deixar de ser considerada como fator por demais
relevante para afastar tão severa penalidade, até porque, uma vez
personalizada a pena, cumpre “individualizá-la, a fim de se atender à Justiça.
Esta exige a correspondência entre a responsabilidade e a punição. Assim,
reclama que a pena seja ajustada, graduada, segundo essa responsabilidade.
Tal graduação é exatamente a individualização da pena24”.

Destaque-se que não se trata aqui de uma sanção de caráter reparador,
pois o dano que estaria a ser reparado – falta de pagamento do tributo –
não guarda relação direta com o valor da multa, que é fixa e independe
do tempo que tiver durado a falta de pagamento. Além disso, é cobrada
juntamente com os juros de mora, que já possuem caráter reparador.

A parte final da norma acima referida, determinando a aplicação da
mesma multa de 75% nos casos de infração mais grave, ou seja, quando a
falta de pagamento vier acompanhada da falta de declaração ou esta for
inexata, reforça a idéia de desproporção e conseqüente inconstitucionalidade
da aplicação dessa mesma pena nos casos de simples inadimplência.

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas, calculas sobre a totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição:

I – de setenta e cinco por cento, nos casos de (...) pagamento ou
recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, (...)

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

§ 1º As multas de que trata este artigo serão exigidas:

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

II – isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido
pago após o vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo
de multa de mora;

24 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à constituição brasileira de 1988.
São Paulo: Saraiva, 1990. p. 61.

��	��
����	���������	�	�	��
�-��	��	��������
������
��	������	��������	
�	���)	��	��	��	
)	/)�012/3



��������	
�����

�	

“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas, calculas sobre a totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição:

I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento
ou recolhimento, (...)

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

§ 1º As multas de que trata este artigo serão exigidas:

I – juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não
houverem sido anteriormente pagos;

Em razão de uma simples falta de pagamento a norma acima transcrita
prevê a multa de 75% do valor do tributo devido. Eleva a multa de mora
de 20% para 75%, unicamente em decorrência de o lançamento ser
efetuado de ofício.

É da maior evidência que essa elevação da multa de mora não é
razoável e não guarda proporcionalidade com a infração.

Mesmo considerando que o ordenamento não deve permitir que seja
vantajoso para o contribuinte deixar de pagar seus tributos, o motivo que
leve à falta desse pagamento e o modo pelo qual a fiscalização tenha
obtido as informações necessárias ao respectivo lançamento se mostram
indispensáveis para a adequada fixação da pena22.

O “efetivo controle da constitucionalidade da previsão e da imposição
de uma sanção tributária, sob a ótica do princípio da proporcionalidade,
deve considerar não apenas a razoável compatibilidade entre o objetivo
visado com a regra tributária inobservada e o nível de sanção previsto
para esta inobservância, mas, sobretudo, a extensão da limitação sofrida
pelo indivíduo que deve suportar a sanção. O princípio da
proporcionalidade exige que a constitucionalidade da sanção seja
verificada também sob o ponto de vista do indivíduo infrator, isto é, impõe
ao intérprete-aplicador do Direito o dever de considerar o alcance que a
sanção tributária concretamente assume relativamente à esfera jurídica
do indivíduo infrator23”.

22 Na tentativa de amenizar essa desproporção o legislador previu a possibilidade de pagamento
dos tributos antes já declarados, até 20 dias depois de iniciada a ação fiscalizadora, desde
que acrescido dos encargos legais aplicáveis no caso de procedimento espontâneo –
art. 47, da Lei nº 9.430/95.

23 PONTES, Helenilson Cunha. O princípio da proporcionalidade e o direito tributário.
São Paulo: Dialética, 2000. p. 137.
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O artigo 44 da Lei 9.430/199521, comina as penas aplicáveis pela
Administração nos casos de lançamento de ofício dos tributos federais,
que partem de um mínimo de 75% para a simples falta de pagamento,
chegando até a 225% do valor do tributo devido, nos casos de evidente
intuito de fraude.

Passaremos a destacar e analisar a validade de algumas das normas
contidas no referido dispositivo de lei, apresentando as nossas conclusões
ao final de cada comentário.

21 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas, calculas
sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:

I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento
ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de
falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;

II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos artigos
71, 72 e 73 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.

§ 1º As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I – juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido anteriormente

pagos;
II – isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o vencimento do

prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III – isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto

(carnê-leão) na forma do art. 8º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste;

IV – isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2º, que deixar de fazê-lo, ainda
que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;

V – (Revogado pela Lei nº 9.716, de 26/11/1998 – (DOU de 27/11/1998, em vigor desde a
publicação).

§ 2º As multas a que se referem os incisos I e II do caput passarão a ser de cento e doze inteiros
e cinco décimos por cento e duzentos e vinte e cinco por cento, respectivamente, nos
casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para:

a) prestar esclarecimentos;
b) apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei nº 8.218, de 29 de

agosto de 1991, com as alterações introduzidas pelo art. 62 da Lei nº 8.383, de 30 de
dezembro de 1991;

c) apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38.
§ 3º Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6º da Lei

nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
§ 4º As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem causa a

ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer incentivo ou
benefício fiscal.
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Decidindo caso que envolvia o pedido de relevar a exigência de
pagamento de multa diante da ausência de má-fé do contribuinte, que
apenas havia dado à legislação interpretação diferente daquela conferida
pelo fisco, o STJ confirmou a decisão que excluía a multa, entendendo
que “o judiciário pode graduar ou excluir a multa, de acordo com a
gravidade da infração, e com a importância desta para os interesses da
arrecadação,” fundado em precedente do STF e dando ao art. 136 do
CTN interpretação conforme a Constituição de 198818.

Resta examinar a validade das sanções previstas no artigo 44, da Lei
9.430/96, diante do princípio da proporcionalidade “que embarga o próprio
alargamento dos limites do Estado ao legislar sobre matéria que abrange
direta ou indiretamente o exercício da liberdade e dos direitos
fundamentais19”.

Conforme a lição de Helenilson Pontes “o primeiro passo para o
controle da constitucionalidade de uma sanção, através do princípio da
proporcionalidade, consiste na perquirição dos objetivos imediatos visados
com a previsão abstrata e/ou com a imposição concreta da sanção. Vale
dizer, na perquirição do interesse público que valida a previsão e a
imposição da sanção20”. É o que procuramos fazer adiante.

18 Resp 184.576-SP, ac. un. Da 2ª T., Rel. Min. Franciulli Netto, julg. 05/09/2002, DJU
www.stj.gov.br

19 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2002.
p.397.

20 PONTES, Helenilson Cunha. O princípio da proporcionalidade e o direito tributário.
São Paulo: Dialética, 2000. p.135.
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um bem juridicamente tutelado. Se não existisse limite material,
penalidades poderiam ser impostas em quaisquer circunstâncias, segundo
a vontade e o arbítrio do legislador, o que é rematado absurdo14.”

Pondo o foco no objeto deste artigo, não há a menor dúvida de que
a sanção tributária está sujeita aos ditames do princípio da proporcionalidade.

"��!�N�������	������	��*D1�
�	��*D,

O Supremo Tribunal Federal tem aplicado o princípio da
proporcionalidade no controle de constitucionalidade da lei que comina
sanções tributárias desproporcionais à infração. De fato, na Ação Direta
de Inconstitucionalidade 551-1 – RJ 15, o Plenário do STF, por unanimidade,
declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Constituição do Estado
do Rio de Janeiro que estipulavam limites mínimos para as multas
decorrentes do não recolhimento de impostos e taxas estaduais, não
inferiores a duas vezes o valor do tributo em atraso, e, havendo sonegação,
não inferiores a cinco vezes o valor do respectivo tributo.

Naquele acórdão o STF deixa muito claro que o princípio da
proporcionalidade deve funcionar como limite constitucional para o
excesso cometido pelo legislador ao fixar as penalidades tributárias, uma
vez que, conforme salientou o Ministro Ilmar Galvão, a validade da lei
que trata das multas fiscais não pode ser dissociada “da proporcionalidade
que deve existir entre a violação da norma jurídica tributária e sua
conseqüência jurídica, a própria multa16”.

O Superior Tribunal de Justiça também tem aplicado o princípio da
proporcionalidade no exame da validade do ato administrativo sancionador,
que deve “estrita observância ao princípio da proporcionalidade, ou seja, a
devida correlação na quantidade e qualidade da sanção, com a grandeza
da falta e o grau de responsabilidade do servidor17”.

14 ANDRADE FILHO. Edmar Oliveira. Infrações e sanções tributárias. São Paulo: Dialética,
2003. p. 20.

15 ADI nº 551-1 RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJU de 14/02/2003.
16 Trecho do voto do Min. Ilmar Galvão proferido na ADI nº 551-1 RJ, DJU de 14/02/2003.

www.stf.gov.br
17 Mandado de Segurança 6.663 – DF, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 3. Seção, ac. un.,

13/09/2000, DJU de 02/10/2000. ww.stj.gov.br

��	��
����	���������	�	�	��
�-��	��	��������
������
��	������	��������	
�	���)	��	��	��	
)	/)�012/3



��������	
�����

��

Referidos dispositivos, considerados em conjunto, levam a uma
conseqüência inexorável: é necessário um vínculo de proporcionalidade
e razoabilidade entre o ilícito e a pena cominada em lei, sem o qual esta
restará inconstitucional.

Note-se que não se pode limitar a aplicação daqueles dispositivos
constitucionais ao crime e à pena criminal. Realmente, nada justifica o
estreitamento do alcance daquelas garantias. Celso Antônio Bandeira de
Mello analisa essa questão e conclui que “deve-se considerar que estes
mesmos princípios se aplicam às infrações e sanções administrativas”.
Com “efeito, seja porque tais cânones (ou ao menos alguns deles)
representam na verdade princípios gerais de direito, ou
especificamente de direito sancionador – caso em que, para serem
aplicáveis, nem ao menos seria indispensável a referência que a
Constituição lhes faz – , seja porque em face da previsão constitucional
em matéria de direito criminal, há de ser feita aplicação analógica ao
direito administrativo sancionador, dada a similitude de razões presentes
em uma e outra hipóteses12, ...”.

De fato, a idéia de pena não fica restrita àquelas previstas na lei
criminal. Alfredo Augusto Becker, citando Fernando Sáinz de Bujanda,
mostra que sempre terá natureza penal a norma jurídica que contempla
uma possível ofensa ao ordenamento e associa à conduta infratora uma
sanção. É indiferente, portanto, que essa norma apareça alojada em uma
lei administrativa, em uma lei penal, ou ainda em uma lei tributária.
O modo de qualificar a lei não é essencial. O que importa é a natureza
da norma, que será jurídico penal, onde quer que se encontre encartada,
sempre que preveja uma infração e associe a essa infração uma sanção13.

Devemos atentar, ainda, para a advertência de Edmar Oliveira
Andrade Filho, segundo a qual “a validade da aplicação de sanção não
depende apenas de uma anterior qualificação legal (...); é necessário
que a infração punível pela sanção seja, de qualquer forma, ofensiva a

12 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. “O princípio da legalidade e algumas de suas
conseqüências para o direito administrativo sancionador”, In: Revista Latino-Americana
de estudos constitucionais, n. 01, Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 70.

13 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário, São Paulo: Saraiva, 1963.
p. 552.
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concretiza o postulado segundo o qual o Direito não se esgota na lei
(ato estatal que deve representar a síntese da vontade geral)5”. No mesmo
sentido Gilmar Ferreira Mendes6.

Nota-se, portanto, que a lei em seu sentido puramente formal é
insuficiente para garantia das liberdades, devendo, para tanto, atender
aos postulados da proporcionalidade.
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A necessidade inafastável da lei obedecer ao princípio da
proporcionalidade é percebida com mais nitidez quando examinamos as
normas que cominam penalidades. Beccaria constatou que deve sempre
haver proporção entre os delitos e as penas, pois se “pena igual for cominada
a dois delitos que desigualmente ofendem a sociedade, os homens não
encontraram nenhum obstáculo mais forte para cometer o delito maior, se
disso resultar maior vantagem7”. Realmente, não basta a simples previsão
em lei para legitimar a aplicação da penalidade. É necessário um vínculo
de proporcionalidade entre o ilícito e a pena.

No Brasil a Constituição Federal de 1988 impõe limites específicos à lei
sancionadora, valendo aqui destacar os seguintes: (a) para a aplicação válida
de qualquer penalidade é indispensável prévio processo legal, que assegure o
contraditório e a ampla defesa8; (b) a lei regulará a individualização da pena9;
(c) nenhuma pena passará da pessoa do condenado10; e (d) não pode haver
proibição ao regular exercício de atividade lícita11.
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5 PONTES, Helenilson Cunha. O princípio da proporcionalidade e o direito tributário.
São Paulo: Dialética, 2000. p. 51.

6 MENDES, Gilmar Ferreira.“A doutrina constitucional mais moderna enfatiza que, em se
tratando de imposição de restrições a determinados direitos, deve-se indagar não apenas
sobre a admissibilidade constitucional da restrição eventualmente fixada (reserva legal),
mas também sobre a compatibilidade das restrições estabelecidas com o princípio da
proporcionalidade” Gilmar Ferreira Mendes. O princípio da proporcionalidade na
jurisprudência do supremo tribunal federal: Novas leituras, Repertório IOB de
Jurisprudência, n. 14, julho 2000. p. 371.

7 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Tradução de J. Cretella Jr. e Agnes Cretella,
São Paulo: RT, 1996. p. 39.

8 CF/88, art. 5º, incisos LIII, LIV e LV.
9 CF/88, art. 5º, inciso XLVI.
10 CF/88, art. 5º, inciso XLV.
11 CF/88, art. 5º, incisos XIII, XVII, XVIII; e art. 170, parágrafo único.
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A matéria tributária tem se mostrado especialmente sensível aos
abusos do legislador, que, a pretexto de coibir condutas lesivas ao interesse
do fisco, tem utilizado a sanção como meio de arrecadação, em evidente
desvio da sua finalidade punitiva.

Neste estudo examinaremos a norma que trata das multas por infração
à legislação tributária no âmbito federal3, que, a nosso ver, é um claro
exemplo desses abusos.

+��;������O����	���������������	�	


A compreensão do que seja a proporcionalidade aplicada ao direito e
em especial ao direito constitucional flui naturalmente quando adotamos
uma postura de reflexão diante da norma, buscando a relação entre a
sua finalidade e o meio utilizado para atingi-la, sem perder de vista a
situação de fato objeto de sua aplicação, de forma a controlar o excesso
eventualmente cometido pelo legislador.

Em excelente estudo sobre a proporcionalidade, Paulo Bonavides
demonstra que a “consciência da garantia e efetivação da liberdade
provém muito menos da lei do que da Constituição. Se o velho Estado de
Direito do liberalismo fazia o culto da lei, o novo Estado de Direito de
nosso tempo faz o culto da Constituição. A lei às vezes degrada e avilta,
corrompe e escraviza em ocasiões sociais e políticas de profunda crise e
comoção, gerando a legalidade das ditaduras, ao passo que a Constituição
é sempre a garantia do poder livre e da autoridade legítima exercitada
em proveito da pessoa humana”. Adiante, citando Ernesto Pedraz
Penalva, resume “a velha idéia do século XIX de proteção da liberdade
pela lei tende a ser substituída pela necessidade da proteção das liberdades
frente à lei4.”

Nas palavras de Helenilson Cunha Pontes, a proporcionalidade
“consubstancia a própria afirmação do constitucionalismo moderno, na
medida em que viabiliza um juízo material, com supedâneo constitucional,
sobre o mérito dos atos estatais. (...) A proporcionalidade é princípio que

��"�����	��	�����	���"���

3 Art. 44, da Lei nº 9.430/95.
4 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2002.

p. 397.
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Resumo: O artigo trata da validade da norma sancionadora diante do princípio
da proporcionalidade, partindo do exame da Constituição Federal e procurando
identificar a norma tributária com caráter sancionador como uma norma penal.
É abordada também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça no que diz respeito ao assunto e apresentado um comentário
do art. 44, da Lei nº 9.430/95.
Sumário: 1. Introdução; 2. O princípio da proporcionalidade; 3. A necessária
proporção entre infração e pena; 4. A jurisprudência do STF e do STJ;
5. O art. 44 da Lei nº 9.430/95.
Palavras-chave: Direito Tributário – Princípio da Proporcionalidade – Infração –
Pena – Multa – Sanção.
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No Estado de Direito prevalece o princípio da legalidade, segundo o
qual a lei ordena a conduta das pessoas, inclusive e principalmente a do
próprio Estado. No nosso direito positivo esse princípio está materializado
no preceito constitucional que assegura: ninguém é obrigado a fazer
ou a deixar de fazer senão em virtude de lei2.

Quando se trata de estabelecer sanções, esse princípio guarda especial
relevo como limite ao poder de punir do Estado. A lei, todavia, não basta
como garantia. Dito de outra forma, o legislador não é de todo livre para
dispor sobre as sanções decorrentes do ilícito.

Realmente, é indispensável que a pena prevista na lei atenda a uma
finalidade específica e guarde obediência aos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade. Além disso, para a aplicação da pena é
indispensável que a conduta descrita como infração consista em uma
ofensa a um bem juridicamente tutelado.

1 Advogado, Professor de Direito Tributário na Faculdade Farias Brito e Diretor do Instituto
Cearense de Estudos Tributários – ICET

2 BRASIL: CF/88, art. 5º, inciso II.
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6 Robert Alexy. A theory of constitutional rights, Julian Rivers (trad.), Oxford: Oxford
University Press, 2002. p. 21 e ss. Sobre a norma como sentido ou entidade semântica, cf.
também, em maior detalhe, Marcelo Guerra, ‘Norma: uma entidade semântica’, In: Dimas
Macedo (org.), Filosofia e constituição – Estudos em Homenagem a Raimundo Bezerra
Falcão. p. 67-88.

embora se discute se tal sentido é de se atribuir a um ato de vontade
(Kelsen) ou a um enunciado lingüístico (por exemplo, Alexy6). No
momento, tal questão não é relevante: o que interessa sublinhar é que
por esse ponto de vista, a norma faz parte desse ‘sistema de coisas
invisíveis que se manifesta visivelmente’ e está intrinsecamente
relacionado à comunicação humana, de um modo geral, e em particular
à linguagem. Isso nos fornece uma pista muito importante: uma
compreensão mais rigorosa e adequada da norma jurídica não pode deixar
de ser buscada, em premissas adequadas acerca da linguagem e de como
os sentidos são expressos e compreendidos através dela.
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Devemos considerar as imagens que vemos na televisão
“reais”? Acho que deveríamos, pois podemos tirar fotografias
delas com a ajuda de várias câmeras e elas irão coincidir, como
testemunhas independentes. Mas imagens de televisão são o
resultado de um processo pelo qual o aparelho decodifica
mensagens altamente “abstratas” e complicadas, transmitidas com
a ajuda de ondas; e então nós devemos, acredito eu, considerar
“reais” essas mensagens codificas “abstratas”. Elas podem ser
decodificadas e o resultado da decodificação é real.

Todos os exemplos dados têm uma coisa em comum. Nós
parecemos estar prontos para considerar real qualquer coisa que
pode agir sobre coisas físicas como mesas e cadeiras (e filmes
fotográficos, podemos acrescentar), e que podem sofrer a ação de
coisas físicas. Mas nosso mundo foi grandemente modificado
pelo conteúdo de teorias, como aquelas de Maxwell ou Hertz; isto
é, pelos objetos do Mundo 3. Portanto, tais objetos devem ser
considerados “reais”4.

Esse conceito amplo de Realidade, que permite abranger também as
entidades daquilo que Popper chama de ‘Mundo 3’, é extremamente
importante como ponto de partida a um esforço de definir o que sejam as
normas. É que sendo as normas, como já se pode perceber, elas próprias
fatos institucionais, que existem apenas (ou predominantemente, para
quem quiser entender que o substrato físico dos fatos institucionais
pertencem ao próprio ser deles) em nossas mentes, tal conceito amplo
de Realidade exclui qualquer tentativa de reduzir as normas a meras
“ilusões”, ou melhor “alucinações coletivas” – uma vez que é raro ou
mesmo impossível, encontrar um ser falante que não acredite na
existência de normas.

Desde Kelsen5, parece mais adequado dizer não que a norma tem
um sentido ou significado, mas que ela é um sentido ou um significado,
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4 Karl Popper. Unended Quest. 5. ed. Glascow: Fontana-Collins, 1982. p. 183-4. Cf. também,
Paul Amselek, ‘Law In: the mind’, In: Paul Amselek e Neil MacCormick (eds.), Controversies
about Law’s Ontology. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991. p. 13-29.

5 Cf., por último, Hans Kelsen. Teoria Geral das Normas, José Florentino Duarte (trad.),
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1986. p. 34 e ss.
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um conceito de Realidade mais amplo, de modo a incluir não apenas
entidades extensionais (dotadas de extensão espacial e temporal),
diretamente observáveis pelos sentidos, mas também entidades abstratas
(intensionais), às quais existem apenas em nossas mentes, podendo-se
atribuir-lhes, no máximo, uma extensão temporal, mas não espacial, isto
é, quando muito elas existem “no tempo”, mas jamais “no espaço”.

 Nessa ordem de idéias, é oportuno referir às idéias de Karl Popper
sobre tal conceito amplo de Realidade, baseado na distinção, por ele
desenvolvida, entre três Mundos: o Mundo 1, que é o mundo das entidades
diretamente perceptíveis por nós, o Mundo 2, que é o mundo da experiência
do sujeito que se percebe em contato com o mundo que lhe é exterior
(o “Mundo 1”) e o Mundo 3, que é o mundo das entidades abstratas,
produtos de nossas mentes e que permanecem, inexoravelmente,
imanentes a ela: é o “mundo das idéias” ou o “mundo dos significados”.
Popper nos oferece um interessante argumento sobre a realidade do
Mundo 3, em lição que merece ser transcrita:

Eu também, como Bolzano, tive dúvidas por muito tempo,
e não publiquei nada sobre o Mundo 3 até chegar à conclusão de
que seus habitantes são reais; de fato, mais ou menos tão reais
como mesas físicas e cadeiras.

Ninguém duvidará disso com relação a livros e outras coisas
escritas. Eles são, como mesas e cadeiras, feitos por nós, embora
não para que sentemos neles, mas para que possamos lê-los.

Isso parece bem fácil; mas que dizer sobre as teorias dentro
dos livros? Eu concordo que elas não são tão “reais” como mesas
e cadeiras. Estou preparado a aceitar algo como um ponto de
partida materialista, de acordo com o qual, em primeiro lugar, apenas
coisas físicas como mesas e cadeiras, pedras e laranjas devem ser
consideradas “reais”. Mas isso é apenas um ponto de partida: em
segundo lugar nós estamos quase obrigados a estender o termo
radicalmente: gases e corrente elétrica podem nos matar: não
deveríamos considerá-los reais? E quem pode duvidar, diante de
um fenômeno tão familiar como a televisão, que alguma espécie
de realidade tem de ser atribuída às ondas de Hertz (ou de
Maxwell)?
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Mesmo assim, as distinções mantêm um importante papel de
orientação (didático) na discussão dessa matéria tão complexa. A partir
delas é possível perceber, em primeiro lugar, que as regras são muito
variadas e, em segundo lugar, a relação delas em relação aos fatos e ao
mundo pode ser muito diferente daquela que reconhecemos, implícita e
inconscientemente, em nosso senso comum. Mesmo entre juristas
treinados, a idéia que se tem é a de que através das regras de conduta,
os homens apenas organizam um mundo que existem independentemente
de tais regras. Quando o nosso olhar se volta para as regras constitutivas
(ou melhor, para a constitutividade, em diferentes graus, das regras),
percebemos que a maior parte da nossa experiência comum é composta
por fatos que jamais poderiam sequer ocorrer sem a existência de
certas regras. Assim, podemos perceber, com alguma clareza, que
vivemos num mundo constituído ou feito por regras (se não, obviamente,
na sua totalidade, com certeza na suas partes mais relevantes para nós).

Ora, aceitar a existência de fatos (atos ou objetos) institucionais
é o maior desafio ao conceito de Realidade acima exposto. Com efeito,
tais fatos não se resumem a entes diretamente observáveis: eles consistem
em valores ou significados (sentidos) “agregados” a um substrato
empírico, esse sim, diretamente observado, através de regras ou
convenções, as quais estipulam o próprio substrato empírico
correspondente e o conteúdo dos valores respectivos. E tais valores ou
sentidos (significados), assim como uma convenção ou uma regra, não
são entidades diretamente observáveis: não podem ser tocados nem
percebidos por qualquer um dos nossos sentidos. Mesmo assim, parece
extremamente contra-intuitivo negar que “bispos”, “dinheiro”,
“casamentos”, “gols” e “contratos” sejam entidades reais. Ou bem
estamos mergulhados em ilusões, genuínas alucinações coletivas, ou bem
o nosso conceito inicial de realidade deve mudar.
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Sem dúvida, é a segunda opção a que se revela, se não aquela mais
correta, pelo menos a mais conveniente, a opção que permite lidar com
a nossa vida diária de modo construtivo e, sem dúvida, tornar possível a
própria empresa cognitiva da humanidade, em toda sua amplitude, aí
incluída os esforços de conhecer o direito. Por isso mesmo, adota-se

�����	�	
��������,	��	��
��	����	��	
�����



��������	
�����

��

A segunda distinção, estreitamente ligada à primeira, é aquela entre
regras regulativas e regras constitutivas. As primeiras são regras que
disciplinam condutas e atividades (“fatos brutos”) que podem ser
realizadas com total independência das próprias regras. Dirigir um carro
e estacioná-lo são ações que podem ser cumpridas com total independência
de um sistema de regras de trânsito como aquelas que determinam onde
é proibido estacionar, qual a velocidade máxima etc. Já as regras
constitutivas, não se limitam a disciplinar condutas: elas tornam possível
a própria existência de condutas e objetos, os quais sequer existiriam
sem tais regras constitutivas3. Exemplo paradigmático de regras
constitutivas nos é fornecido pelas regras de um jogo, mas também no
universo jurídico tais regras são extremamente freqüentes: aquelas que
determinam os elementos de um ato jurídico, as que estabelecem
competências, as que definem certos objetos como notas de banco e
moedas etc.

Ambas as distinções foram severamente criticadas. Por exemplo, a
distinção entre fatos brutos e institucionais parece ser sempre relativa a
um determinado contexto de regras: um fato que é bruto em relação a
um sistema de regras, pois tem a sua existência independente delas
(ex.: um homem montado em um cavalo é independente de um sistema
normativo como o ordenamento jurídico), é institucional com relação a
um outro sistema de regras (aquele que dá origem aos nossos próprios
conceitos lingüísticos, sem os quais sequer poderia ser visto como um
homem sobre o cavalo, aquela massa de impressões visuais). Por outro
lado, nem todas as ‘regras constitutivas’, enquanto aquelas que tornam
possíveis a ocorrência ou existência de certos fatos, têm a estrutura de
‘X conta como Y’, como definiu Searle. Ademais, regras podem ser
regulativas com relação a certos elementos da situação normada por
elas e constitutivas com relação a outros (p. ex.: a norma penal que
define e pune o homicídio é meramente regulativa em relação à conduta
de tirar a vida de alguém, mas é constitutiva da conduta ‘homicídio’)
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3 Searle, ob. loc. cit. A distinção entre regras regulativas e constitutivas é anterior a Searle
(por exemplo, John Rawls, ‘Two concepts of rules’, In: The philosophical review, n. 64
(1955), p. 3-32), mas ele, certamente, contribuiu bastante para difundi-la.
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dos inventores do jogo. Inclusive, são regras tão essenciais ao próprio
jogo de xadrez, que uma variação delas – sempre possível, dada à sua
natureza convencional – implica a criação de uma nova ‘versão’ do jogo
de xadrez ou até mesmo, dependendo do número de tais regras sendo
modificadas, da criação de um novo jogo, radicalmente diferente. Enfim,
não apenas o que pode valer como bispo, mas também que valor é um
bispo é definido por regras, no último caso, regras que determinam as
ações possíveis e as vedadas ao bispo.

Essa análise pode ser estendida, com algumas variações e complicações
menores, a vários outros objetos e fatos antes referidos, como dinheiro,
casamentos, contratos etc. Em todos eles, há alguns elementos comuns,
desafiadores de nosso conceito inicial de Realidade: (a) são objetos ou
fatos que não podem ser imediatamente observáveis, pois consistem em
um valor ou um sentido atribuído a algo diretamente observável, sem se
confundir ou reduzir a este último (excedem ou ultrapassam os objetos
diretamente observáveis a que são atribuídos); (b) tanto os objetos ou fatos
a que eles são atribuídos são definidos por regras, assim como são regras
que estipulam em que consistem esses mesmos valores, o que significa
estipular condutas autorizadas ou não autorizadas.
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Refletindo sobre essas coisas, o filósofo americano John Searle se
valeu de duas dicotomias, as quais, com diversas formulações e de modo
independente, já haviam sido ensaiadas por outros pensadores. A primeira
delas é a distinção, expressamente inspirada num texto de G. E. M.
Anscombe (“On Brute Facts”), é aquela entre fatos brutos e fatos
institucionais. Os fatos brutos são aqueles que independem de qualquer
regra formulada pelo homem para ocorrerem, como o nascimento e a
morte das pessoas, os objetos físicos à nossa volta etc. Já os fatos
institucionais são aqueles que só podem ocorrer, só podem existir por
causa de um sistema de regras, sistema esse que, normalmente,
reconhecemos pelo nome ‘instituição’2.
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2 John Searle. Speech Acts – An Essay. In: The philosophy of language. Cambridge: Cambridge
University Press, 1969. p. 50-53.
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jogadores. Sem esta convenção, a concha ou a pessoa vestida com
uma certa fantasia não seria, ou melhor não valeria como um bispo.
O mesmo se pode dizer, ainda que tal convenção, por ter sido feita por
pessoas ignoradas, das peças normais de xadrez: pedaços de madeiras
com certas características valem como ou são, por força de uma
convenção, cada uma das peças.

Tais convenções podem ser consideradas como regras dotadas de
uma estrutura ou uma forma lógica comum, assim enunciável:

(1) Objeto X vale como objeto Y

Vale também observar que tais regras ou convenções são elementos
essenciais da própria existência de bispos e outras peças do xadrez.
Sem uma tal regra, poder-se-ia considerar existente um ‘bispo’, ou um
‘cavalo’, ou qualquer outra peça de xadrez? A resposta é,
indubitavelmente, negativa: não existe um bispo do xadrez, sem uma regra
ou convenção que determine que objeto valerá como bispo. Assim,
mesmo reconhecendo a existência de peças de xadrez, após essa análise
temos que reconhecer também que o bispo não é, ou não é apenas, um
objeto físico (pedaço de madeira, concha, corpo humano etc.), mas é, ou
é também, um valor que se atribui a esse objeto.

De outra parte, uma regra ou convenção que diga que tal objeto X
(um pedaço de madeira, uma concha, uma pessoa fantasiada) vale como
um outro objeto Y (um bispo de xadrez), ainda não diz muito sobre o
próprio objeto Y. Dizer que o bispo do xadrez é um valor ou um sentido
atribuído a um pedaço de madeira, a uma concha ou a uma pessoa
fantasiada ainda não diz muito sobre o que é um bispo. É necessário,
também, que o próprio valor atribuído seja indicado de alguma maneira.
No caso emblemático do bispo e todas as outras peças de xadrez, uma
descrição completa sua, do valor que ele é (atribuído a suportes físicos),
deverá incluir, necessariamente, a sua forma de movimentação – que ele
se movimenta diagonalmente e não na vertical nem na horizontal, podendo
mais de uma casa ser percorrida – bem como algumas jogadas possíveis
e outras excluídas – por exemplo que ele não poderá ‘saltar’ peças em
sua trajetória.

Ora, tais elementos constitutivos do valor em que consiste um bispo
são também objeto de convenção ou regras, se não dos jogadores, mas

�������	���	������



��������	
�����

��

material e tecnologicamente determinada: ela é determinada por
profundas e inelimináveis barreiras ontológicas. Entre tais entes e fatos
podemos citar uma peça de xadrez, as jogadas do próprio xadrez, um
casamento, um gol de futebol, dinheiro, um contrato e tantas outras coisas.

Perquirir sobre um ‘bispo’ do xadrez parece ser um bom começo para
compreender essa dimensão invisível de certos integrantes de nossa
experiência comum. Afinal o que é um ‘bispo’, como se pode descrevê-lo?
Podemos tocá-lo? As perguntas parecem óbvias demais. Claro que se
pode perceber diretamente um bispo e é óbvio que eles são tocados, em
primeiro lugar pelos participantes em um jogo de xadrez. Se, todavia,
observarmos mais cuidadosamente a situação, com ajuda de certas
circunstâncias, certas situações, essa simplicidade cai por terra.
Imaginemos que duas pessoas numa praia deserta resolvem jogar uma
partida de xadrez e utilizam como peças, os materiais disponíveis como
cocos, pedras de diferentes tamanhos e cores e conchas, ficando
convencionado que o bispo será uma concha. O mesmo exemplo admite
uma infinidade de variações, como aquela em que os dois jogadores são
milionários excêntricos, jogando nos jardins do palácio de um deles e
cada peça corresponde a uma pessoa vestida com determinada fantasia.
Ora, se a resposta óbvia à nossa pergunta inicial leva a que se aponte
para um pedaço de madeira e se diga ‘isso é um bispo’, usando esse
mesmo método de identificação de um bispo em todas essas situações
chegaríamos a resultados estranhos: bispos são pedaços de madeira,
conchas e pessoas.

Com efeito, pedaços de madeira, conchas e pessoas são aquilo
(e tudo aquilo) que se pode ver e tocar quando estamos diante de algo
a que chamamos, em certos contextos, um ‘bispo’. Mas é no mínimo
paradoxal considerar que um bispo é ou é apenas um pedaço de madeira,
uma concha ou uma pessoa. Daí ser bastante intuitivo, à luz dessas
circunstâncias, que um bispo não é aquilo ou exatamente aquilo – pedaço
de madeira, concha, pessoas etc. – que se pode observar diretamente,
quando julgamos estar diante de um bispo. E se ele não é nada disso, que
coisa ele seria? Analisando os exemplos acima, em que os jogadores
procuram jogar com peças feitas de “materiais não convencionais”,
observa-se que tais peças, ou melhor, o que valerá como cada uma
delas, é objeto de uma estipulação ou de uma convenção por parte dos
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Como quer que seja, a pergunta sobre o que é a norma é a pergunta
chave daquele campo do saber que se pode denominar ontologia
jurídica, o qual, por sua vez, é um ramo daquele outro mais geral,
pertencente à Filosofia, que seria a ontologia (geral ou tout court). Daí
se compreende, facilmente, que qualquer resposta a essa pergunta
pressupõe uma resposta a perguntas mais amplas, sobre os entes em
geral. Assim, um bom começo para investigar o que seja a norma jurídica,
qual seja o seu estatuto ontológico, é perguntar sobre o que é que existe,
o que é real ou como conceituar a Realidade.

Na nossa experiência comum é muito difundido um conceito de
Realidade, segundo o qual existe – e é real, portanto – aquilo que
podemos perceber com nossos sentidos. Uma cadeira não existe se,
ao tentarmos sentar nela, levamos uma queda. Ao contrário, ela existe
se podemos percebê-la, tocá-la etc. Existe aquilo que tem uma extensão
espacial, que ocupa um lugar no espaço. Esses entes, quando se lhes
acrescenta uma dimensão temporal, assinalando-lhes uma marcação no
contínuo que é (?) o Tempo, são os fatos, os acontecimentos que
compõem, em seu conjunto, o “mobiliário do mundo”, a Realidade.

Não obstante ser tão difundido na nossa experiência comum, no
momento atual de nossa história, o conceito de Realidade acima exposto
– o qual tem no discurso científico o seu principal agente de difusão e
fundamentação, pode ser desafiado por vários entes e fatos que também
compõem a nossa experiência comum, bem como por aqueles fatos
revelados pelo próprio discurso científico. Começando por aqueles
desafios advindos da própria Ciência, poderíamos indagar se são reais os
campos magnéticos, a eletricidade, os átomos e as suas partículas. Após
alguma dificuldade inicial, a evolução de técnicas específicas nos permitem
“perceber”, ainda que não diretamente, mas com ajuda de aparelhos
adequados, boa parte desses eventos e dessas entidades, totalmente
invisíveis até bem pouco tempo atrás. A única exceção, ou seja, as
partículas sub-atômicas, parece ser uma mera questão de tempo para
ser desenvolvida a tecnologia adequada para “vê-las”.

De outra parte, há outros fatos e entidades muito presentes em nossa
experiência cotidiana, os quais se não são inteiramente “ invisíveis”, são
dotados de pelo menos uma parte ou dimensão inteiramente impossível
de ser diretamente observada. E tal “invisibilidade” não parece ser apenas
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Resumo: O artigo versa sobre o conceito de norma a partir do conceito de
realidade, que em um primeiro momento é definido e depois ampliado para que se
possa incluir não apenas entidades extensionais (dotadas de extensão espacial
e temporal), diretamente observáveis pelos sentidos, mas também entidades
abstratas (intensionais). Em seguida, correlaciona-se a essa ampliação ao
construto de ‘mundo 3’, de Karl Popper, que é o mundo das entidades abstratas,
produtos de nossas mentes, ponto de partida para a definição do que sejam
normas. Chega-se então a conclusão de que a norma faz parte desse ‘sistema de
coisas invisíveis que se manifesta visivelmente’ e está intrinsecamente relacionado
à comunicação humana, de um modo geral, e em particular à linguagem. Fato que
aponta para a busca de uma compreensão mais rigorosa e adequada da norma
jurídica em premissas adequadas acerca da linguagem e de como os sentidos
são expressos e compreendidos através dela.
Sumário: 1. O mobiliário do mundo; 2. Fatos brutos versus fatos institucionais;
3. Conceito amplo de realidade e a existência de entidades abstratas.
Palavras-chave: Norma jurídica, realidade, linguagem, entidades abstratas.

#� ;�����������	�����	�

O tema inicial, e também principal, da teoria do direito é a definição de
norma jurídica. Parece tarefa fácil, até banal: grande parte da população
comum, e com maior razão aqueles de alguma maneira ligados à vida
jurídica, tem uma noção mais ou menos precisa do que seja uma norma –
e isto já seria meio caminho andado para compreender o que seja uma
norma jurídica. Pelo menos, se postos em uma folha vários textos, é
muito provável que todas essas pessoas, com uma margem muito baixa de
erro, saberiam distinguir entre aqueles que correspondem (servindo-lhe de
signo) a uma norma e aqueles que não correspondem a tanto. Mas se a
cada uma delas fosse requerido para explicar ou definir o que seja isso
que tais pessoas sabem identificar, é também muito provável que a maior
parte delas se visse naquela posição que Santo Agostinho se viu diante
do Tempo: “se não perguntam, sei; se me perguntam, ignoro”.

1 Mestre e Doutor em Direito pela PUC-SP – Professor da Graduação e do Curso de
Mestrado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará e da Faculdade Farias
Brito – Juiz do Trabalho Substituto do TRT da 7a Região.
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32 Verfassungsgerichte sprechen Recht. Aber zugleich machen sie Politik. (PESTALOZZA.
“Verfassungsprozessuale Probleme”. Jurs Schriften. 46. p. 5.

Em suma, faz-se mister assinalar que em matéria de controle de
constitucionalidade as políticas de governo se acham na mesma fase
embrionária por que já passaram os princípios, enquanto fórmulas
valorativas, abstratas, programáticas, e idealistas, até há pouco de rara
ou nenhuma serventia e eficácia, na região concreta e objetiva dos
sistemas constitucionais; por isso mesmo absentes, quando se tratava de
interpretar leis e atos normativos, precisamente pela razão de que aos
princípios não se lhes reconhecia força normativa e juridicidade, o que só
veio a acontecer, por derradeiro, com a revolução dos direitos
fundamentais. Foi esta revolução que os colocou nas altitudes culminantes
do sistema; por conseguinte, no topo de sua hierarquia normativa.

Enfim, não podemos chegar ao termo destas considerações senão
repulsando um preconceito doutrinário que tanto fere e não raro envolve
numa nuvem de sombras e suspeição a jurisdição constitucional ao fazer
mais ponteagudos e inarredáveis os seus óbices.

Este preconceito parte, sobretudo, daqueles que conjecturam uma
justiça constitucional absolutamente neutra tomando por condição de
independência da Corte Constitucional não imiscuir-se com matéria
política, quando, em verdade, se sabe que toda Constituição tem, por sua
natureza mesma, um alto teor de politicidade, superior ao de juridicidade.

Quem levanta objeções deste feitio acha a resposta nestas palavras
lapidares, de conteúdo e sentido, cuja autoria é de Pestalozza, um dos
mais insignes processualistas do Direito Constitucional contemporâneo:
“Os tribunais constitucionais declaram o direito, mas ao mesmo passo
fazem política32.
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É ao sobredito controle que hão de ficar assim sujeitos, mais cedo ou
mais tarde, por imperativo de legitimidade, os planos de governo, cuja
formulação e execução não há de permanecer adstrita tão somente ao
arbítrio de quem governa, de quem os traça, de quem os impõe, senão
atados futuramente, para sua completa e legítima concretização, ao
controle judicial do sistema democrático-participativo de governo, aquele
já estatuído entre nós, em sede de Direito Constitucional positivo, pela
conjunção do parágrafo único do art. 1º com o art.14 da Constituição
Federal31.

Com efeito, o controle de constitucionalidade deve estender-se aos
atos normativos e não normativos, e não como em alguns sistemas de
controle – o de Portugal, por exemplo – onde ele se estende unicamente
aos primeiros.

Seu significado será muito mais efetivo, sua força protetora do sistema
muito mais energica se se estender aos segundos: se judicializar, debaixo
da égide da Constituição, toda a vida pública, todos os atos do Estado,
toda a política de governo, designadamente a política transgressora dos
mais altos princípios da Constituição.

Contudo, isto só se fará possível se for dado um passo avante: o de
normatizar, judicializar e constitucionalizar a questão política em termos
de controle de constitucionalidade.

31 Com efeito, o controle de constitucionalidade deve estender-se aos atos normativos e não
normativos, e não como em alguns sistemas de controle – o de Portugal, por exemplo –
onde ele se estende unicamente aos primeiros.
Seu significado será muito mais efetivo, sua força protetora do sistema muito mais
enérgica se se estender aos segundos: se judicializar, debaixo da égide da Constituição, toda
a vida pública, todos os atos do Estado, toda a política de governo, designadamente a
política transgressora dos mais altos princípios da Constituição.
Aliás, a Constituição de Portugal já deu largo passo nesse sentido em seu art. 3° que reza:
“a validade das leis e dos demais atos do Estado depende da sua conformidade com a
Constituição”.
Todavia, o preceito, desobedecido, não encontrou ainda aplicação, conforme anota Vital
Moreira (VITAL MOREIRA, ob. cit., p 187), embora seja desde muito, como se observa,
direito positivo da organização constitucional daquele país.
Tocante ao controle jurisdicional das políticas de governo, somente cobrará sentido e
legitimidade se a essência democrática do sistema constitucional permanecer intacta e
inviolável, se o pêndulo do poder se inclinar para o predomínio das formas políticas da
democracia participativa direta, que ofusca o velho e decadente e corrupto sistema de
governo de algumas repúblicas da América Latina, com inclusão do Brasil.
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A separação, aliás, tem retardado e feito suspeito às correntes
conservadoras e tradicionalistas do direito público à criação do tribunal
constitucional e desse modo, igualmente, a possibilidade de concretizar,
em juízo de constitucionalidade, um controle extensivo também àquelas
políticas de governo, segundo determina o parecer de ponderáveis
correntes de opinião da sociedade brasileira; políticas, como foram, por
exemplo, as das grandes privatizações e alienações da infra-estrutura
econômica do Brasil.

Todavia, de modo casuístico, algumas privatizações, por ofensivas à
Constituição, se acham ainda sub-judice.

Foi aliás o escândalo das privatizações, preâmbulo da
desnacionalização da economia brasileira, que levou Fabio Konder
Comparato, eminente publicista e constitucionalista da Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo, a postular o eventual controle de
constitucionalidade das políticas públicas.

Com efeito, afigura-se-nos de toda procedência em determinados
casos a razão argumentativa que ampara a proposta do abalizado
professor, porquanto os atos de uma política governativa de agressão,
transgressão e destruição da soberania nacional, o mais excelso dos
princípios constitucionais, já na ordem interna, já na ordem externa das
relações de poder, de que pende e de que depende a livre sobrevivência
do país e de suas instituições, não devem subtrair-se ao sobredito controle.

Preservar princípios que estejam em causa, do porte daquele tão
gravemente menoscabado, é dever da magistratura constitucional; a nação
tem, portanto, legitimação para provocar-lhe intervenção reparadora.
Legitimação tácita. Não está na letra do texto normativo, mas no espírito
da Constituição, onde se aloja em esfera superlativa, que é a dos
princípios30.

30 Leia-se a esse respeito: FABIO KONDER COMPARATO. “Ensaio sobre o juízo de
constitucionalidade de políticas públicas”. Revista de Informação Legislativa, Brasília,
35. n. 138 abr./jun. 1998.
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simpatizam com o reforço dos poderes do Executivo; entre os que
vêem a realização da justiça social através do reconhecimento de
direitos e aqueles que a vêem, sobretudo realizada através de
formas assistenciais; entre os que se preocupam com a
redistribuição da riqueza e os que dão maior ênfase à produção;
entre os que têm uma formação laica e os que têm uma formação
confessional. Não é, pois, entre partidos, mas entre estas
sensibilidades que tem necessariamente que haver um equilíbrio
no Tribunal Constitucional, e nisto, e só nisto, há de consistir a
sua politização29.

14. A tibieza jurisprudencial do Supremo em acórdãos interpretativos
da Constituição na idade do pós-positivismo e da prevalência dos princípios
faz parte também da crise e há deveras concorrido para a desorientação
jurídica que mina as bases do ordenamento.

O Supremo Tribunal Federal em ocasiões extremamente delicadas
esteve sujeito a manipulações executivas de uma política de governo
infesta nos supremos interesses da nação. Por onde resultaram
intromissões descabidas de administradores e governantes na esfera dos
poderes correlatos, de titularidade soberana nem sempre respeitada, a
saber, o Judiciário e o Legislativo.

Estes em momentos decisivos da batalha se renderam ou se inclinaram
ora à inércia e omissão, ora à colaboração, feita de temor, submissão e
sacrifício da independência.

15. Assim como as Constituições e os princípios outrora tidos por
idéias e abstrações desvinculadas da positividade jurídica e que unicamente
lograram a força normativa de que ora dispõem, após a revolução
metodológica e hermenêutica ocorrida na idade dos direitos fundamentais,
também as políticas de governo transcorrem, por inteiro, à revelia dos
controles judiciais, portanto, em esferas discricionárias, na linha da divisão
quase absoluta que separa o político do jurídico.

29 LUIS NUNES DE ALMEIDA, “Da Politização à Independência”. In: Legitimidade, etc.,
ob. cit., p. 252/253.
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Nesse conspecto, a Constituição, desfalecida, sai da letra do
constituinte para a sentença de tais juízes. A sentença sim é soberana,
não aquela!

Fora da esfera de um Direito Constitucional decadente e subjugado
pela vontade presidencial, é de admitir, todavia, que num determinado
sentido há, em rigor, duas Constituições paralelas: uma formal, outra
jurisprudencial; a segunda, direito positivo concretizado, mais eficaz que
a primeira porquanto sendo norma viva, solve os litígios constitucionais.
E ao solvê-los, o Tribunal Constitucional se mostra então fiador do Estado
de Direito. Se decide bem, garante os direitos fundamentais. Se decide
mal, dá um passo para a ditadura dos juízes. A pior das ditaduras é a
tirania judicial personificada no governo da toga, nos magistrados da lei.
Tirania sem remédio e sem retorno.

Um Tribunal carente de independência, politizado ao excesso pelo
Executivo, fragilizado pelo desrespeito a sua função, debilitado pelas
omissões no controle jurisdicional de constitucionalidade é o inimigo da
Constituição; é também a espessa muralha e o grande obstáculo que no
caso do Brasil se levanta para tolher o ingresso, em nosso ordenamento,
da democracia participativa direta, legislada pelo constituinte de 1988 no
parágrafo único do Art. 1°, combinado com o art.14 da Constituição
Federal vigente.

A melhor página que já lemos ultimamente acerca da legítima
politização das Cortes Constitucionais como ponto de equilíbrio entre
concepções de vida, pré-compreensões e opções sociais, políticas e
culturais, é da lavra do constitucionalista Luis Nunes de Almeida, Vice-
Presidente do Tribunal Constitucional de Portugal, vazada nos seguintes
termos:

O que importa fundamentalmente assegurar não é o equilíbrio
entre este e aquele bloco político-partidário, mas entre concepções
de vida, pré-compreensões, opções sobre a organização da
sociedade – isto é, entre blocos político-culturais. O que importa
é que haja equilíbrio entre os que defendem, sobretudo, a liberdade
e os que propendem mais para a autoridade; entre os que acentuam
mais a necessidade de garantir os direitos dos cidadãos e os que
atribuem maior importância à salvaguarda das instituições; entre
os que pendem para as prerrogativas do Parlamento e os que
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Os que intentam, todavia, restaurar a era elo positivismo formalista e
legalista já não têm voz, nem vez.

A dogmática interpretativa tradicional, como hermenêutica
constitucional, possui hoje pouca ou nenhuma serventia.

O método silogístico, dedutivo, arrimado à subsunção, cede lugar ao
método axiológico e indutivo que, com base nos princípios e nos valores
funda a jurisdição constitucional contemporânea, volvida mais para a
compreensão do que para a razão lógica, de sentido formal, na aplicação
da lei. Fora portanto da esteira metodológica da Nova Hermenêutica e
sua constelação de princípios extraídos do texto da Lei Maior, não se
logra a legitimidade das soluções constitucionais.

Com efeito, os tribunais que dela se arredarem não terão em suas
sentenças força normativa bastante com que desempenhar a magna tarefa
de solver litígios sobre direitos fundamentais das novas dimensões, que
impetram invariavelmente consideração ponderativa de valores para
garantir com justiça a sua concretude.

13. Se medidas não forem tomadas em tempo com que coibir o abuso
que tem conduzido a uma politização exagerada da justiça constitucional,
a Suprema Corte correrá breve o risco de transformar-se numa sucursal,
secretaria judiciária ou cartório do Poder Executivo, exercitando, em
favor deste, a função normativa que as Cortes Constitucionais, quer
queiram quer não, têm exercitado, por via interpretativa, na ordem
concreta dos fatos e da realidade, como uma espécie de legislativo paralelo
e invisível.

Com efeito, ao levarem a cabo o controle concentrado de fiscalização
constitucional, os juízes constitucionais em sua função judicante podem,
com a autoridade de última instância que lhes é atribuída de declarar o
direito, resvalar no abuso de reescrever e positivar em seus acórdãos,
por meios hermenêuticos, uma Constituição diferente daquela que se
acha na letra e no espírito da Lei Maior.

O risco de ocorrer tão singular fenômeno jurídico é incomparavelmente
mais visível em países da periferia onde o Tribunal, às vezes, debaixo da
tutela branca do Executivo e ao serviço deste, instaura a ditadura judicial
das inconstitucionalidades. E o faz como se fora categórica manifestação
de fidelidade aos textos constitucionais!
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do Judiciário, e se acha investida da soberania constitucional por ser a
mais alta instância da fiscalização de constitucionalidade. De modo que
tal primazia, se pode tornar num determinado sentido eventualmente
perturbadora da harmonia, equilíbrio e paridade dos três Poderes, os quais
no seu conjunto enfeixam a titularidade da soberania.

Mediante considerações desse teor e doutras, de igual ou superior
tomo, a esmagadora maioria dos juristas brasileiros tem preconizado a
criação de um tribunal constitucional que fique fora e acima dos três
Poderes clássicos da lição de Montesquieu, e inspirado grandemente no
molde das Cortes constitucionais européias.

12. Nas Constituições abertas, regidas pelo princípio da legitimidade,
os tribunais constitucionais tomam em geral a feição de corpos político-
jurídicos que se inclinam mais aos valores da sociedade e às garantias de
proteção dos direitos fundamentais.

Ao passo que nas Constituições fechadas, do modelo clássico, regidas e
interpretadas pelo princípio da legalidade, afeiçoadas ao normativismo positivista
da escola kelseniana, os mesmos tribunais parecem concentrar-se, não em
direitos fundamentais, mas substancialmente na fiscalização constitucional
da distribuição de competências entre os distintos Poderes, tanto no plano
horizontal quanto vertical.

Na esfera federativa a Constituição é a garantia suprema da
observância e do respeito às regras do pacto que fez nascer, na dimensão
institucional e objetiva da ordem jurídica estabelecida, a forma jurisdicional
do controle de constitucionalidade.

Enquanto os tribunais insistirem em interpretar a lei com métodos
especificamente jurídicos, da metodologia clássica, surgidos do dedutivismo
jusprivatista inspirado nos cânones de Savigny, eles jamais interpretarão
a Constituição.

Interpretá-la requer em face da complexa conjuntura social
contemporânea a adoção de uma hermenêutica de princípios. Única,
conforme temos reiteradas vezes assinalado, suscetível de alcançar a
inteligência da Constituição referida a situações reais e fazer efetiva e
concreta a aplicabilidade dos direitos fundamentais exteriores à esfera
neoliberal e permeados da dimensão principiológica que lhes dá sentido e
eficácia e normatividade.
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Ponto igualmente digno de destaque o reconhecimento de que
“a influência do poder econômico mundial, por meio de suas instituições
financeiras internacionais, nos sistemas judiciais dos países pobres, viola
a auto-determinação dos povos e a soberania das nações”.

O Decálogo do Primeiro Fórum Mundial de Juízes, de Porto Alegre,
termina com essa exortação:

A universalização do acesso à justiça se concretiza com um Poder
Judiciário democrático e independente, que não se esgota nas
jurisdições do Estado, mas se amplia nas Jurisdições
Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos28.

A democratização e universalização do acesso à Justiça e
independência dos juízes foi, por sem dúvida, a tônica dessa inédita
assembléia de magistrados de todos os continentes. Um deles, o juiz
espanhol Baltasar Garzón, disse que a independência do Poder Judiciário
é elemento fundamental à garantia do Estado de Direito e que “para
cumprir as funções que lhe cabem, as Cortes devem ser independentes
do poder político e dependentes apenas das leis e da Constituição”.

11. Outro óbice que se depara à jurisdição constitucional no Brasil e
lhe compromete até certo ponto a legitimidade reside no fato de que o
Supremo Tribunal Federal não sendo exclusivamente, como no modelo
europeu, Corte Constitucional, embora lhe caiba precipuamente a guarda
da Constituição, exerce outras atribuições constitucionais que
sobrecarregam a pauta dos seus Ministros, privando-os de concentrar
todas suas diligências e trabalho no exame de questões constitucionais.

Demais disso, o controle de constitucionalidade, que se faz por via de
ação, a saber, o controle concentrado ou abstrato, é exercido por um só
órgão do Poder Judiciário, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, seu órgão
de cúpula.

Tamanha preeminência político-normativa derivada da natureza
mesma desse controle, dá com freqüência a quem o executa, uma
hegemonia indisputável, em se tratando, no caso, de Corte que é a cabeça

28 A declaração consta da notícia sobre o Fórum, estampada no Jornal do Magistrado
Novembro 2001 / Fevereiro 2002.
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Na idade em que o Direito é mais a legitimidade e o princípio que a
regra, mais a constitucionalidade e o direito fundamental que a legalidade
e o código, a dimensão principiológica há de imperar nas Cortes
Constitucionais qual quinta-essência do Estado de Direito, enquanto
proposta que legitime, nos países da periferia, os substratos valorativos
da democracia participativa.

10. Flutua o Judiciário brasileiro diante de pressões cujas ondas o
fazem oscilar entre a cidadania e o capital, entre a independência e a
submissão, entre a lei e o arbítrio, entre a razão e a vontade, entre o
princípio e a regra, entre a democracia e o elitismo.

A Constituição que ele tem por dever guardar perde cada dia que
passa legitimidade e juridicidade. Isto acontece porque o País já não
confia na retidão dos três Poderes tocante ao desempenho de suas
atribuições constitucionais.

A desconfiança gera a crise e a enfermidade do sistema, e esta lhe
poderá ser fatal.

Nenhuma sociedade livre se governa, que não seja justa. E a justiça
constitucional de que não se pode prescindir na era da diversidade, das
heterogeneidades, do pluralismo e das complexidades sociais é a justiça
dos homens livres, dos poderes legítimos, dos direitos fundamentais.

O Decálogo do Judiciário Democrático condensou e documentou as
conclusões e os princípios do Primeiro Fórum Mundial de Juízes, celebrado
em Porto Alegre no Brasil, de 31 de janeiro a 2 de fevereiro de 2002.
Trouxe a manifestação de cerca de 350 magistrados do país e do exterior,
ali presentes, que fizeram uma profissão de fé na independência e na
democratização do Poder Judiciário, subscrevendo o compromisso de
promover nesse sentido uma mobilização universal.

Reconheceu o Fórum que “somente o Poder Judiciário democratizado
em sua plenitude pode garantir os Direitos Humanos e controlar o poder
político e econômico” e também que “toda a ação do Estado contra a
independência e a democratização do Poder Judiciário atenta contra os
Direitos Humanos”.

Em socorro do Poder Judiciário das nações do Terceiro Mundo, foi o
Fórum taxativo em reconhecer “a grave situação dos sistemas judiciais,
principalmente dos países periféricos, moldados para atender os interesses
dos detentores do poder”.
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Realmente, em 20 de fevereiro de 2002, depois de acirrados debates
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado
Federal, aprovou este órgão o parecer do Senador Bernardo Cabral, do
Amazonas, relator da reforma do Judiciário, em que ele acolhe duas
emendas ao Projeto: a primeira introduz uma espécie de quarentena para
os indicados a Ministro do Supremo, que tenham exercido cargos no
Poder Executivo Federal e Estadual durante os três anos anteriores à
indicação; a segunda estabelece o quorum qualificado de três quintos
para aprovação da escolha presidencial pelo Senado, substituindo o
quorum vigente da maioria absoluta.

O novo quorum é o mesmo que a Constituição instituiu para aprovação
de emenda constitucional.

Tais medidas restritivas da influência do Presidente da República
sobre os membros da Suprema Corte não resolvem de todo o problema,
posto que o atenuem. Demais disso, dependem ainda da aprovação e
promulgação da Emenda Constitucional de reforma do Poder Judiciário,
a qual, há cerca de dez anos, se arrasta com extrema lentidão pelas duas
Câmaras Congressuais.

9. Da exposição acima, se infere que a crise do Judiciário brasileiro
tem sido assim em grande parte a crise do Supremo, corno instituição
que é a cabeça desse Poder; crise portanto de um Tribunal não raro
contraposto ao espírito da Constituição e suas fórmulas principiológicas,
das quais ele, por escrúpulo de envolvimento em questões políticas, às
vezes se mantém reservado e arredio desertando não raro a causa
constitucional e se dobrando involuntariamente a interesses que privilegiam
o Poder mais forte, ou seja, o Executivo, o mais infrator dos Poderes no
que tange ao princípio de separação de Poderes.

O Supremo Tribunal Federal, não sendo aliás Corte Constitucional
propriamente dita, é todavia órgão de um dos Poderes da soberania
formalmente incumbido de guardar a Lei Magna; esta, em rigor, sua
função mais nobre e superior, que deverá ser exclusiva e não o é contudo,
por erro do constituinte originário.

Mas erro ainda de todo sanável, mediante emenda à Constituição,
que crie, com a reforma do Judiciário, ora em curso, o Tribunal
Constitucional enquanto colégio jurisdicional específico de controle de
constitucionalidade, colocado desse modo em perfeita e manifesta
consonância com o sobredito espírito da Constituição.
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No primeiro artigo, ele se reporta, em termos acres, a uma bancada
do Poder Executivo no Supremo Tribunal Federal, constituída de alguns
ministros sempre fiéis à orientação do Governo que os nomeou.

Houve, todavia, quem viesse em socorro da designação presidencial.
Vozes escassas, mas de nomeada no meio jurídico concentraram quase
toda sua defesa nas qualidades jusculturais do indicado, ou seja, no
preenchimento por ele da exigência constitucional de notório saber.
Exigência, aliás, que não foi em momento algum refutada ou questionada
pelos opositores da nomeação.

Reza o parágrafo único do art. 101 da Constituição que os ministros
do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da
República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta.
O Supremo é composto de onze ministros escolhidos, segundo determina
a Carta Constitucional, dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e
menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e
reputação ilibada (“caput” do art. 101).

Se existem, de conseguinte, ministros da Corte Suprema que a
imprensa e a voz pública já os indigitam por satélites da vontade
presidencial, é deveras inquietante e constrangedor que esse número
esteja fadado a crescer consideravelmente nos anos vindouros.

Com efeito, o novo Presidente da República, cujo mandato se inaugura
em janeiro de 2003, terá a certeza de preencher por nomeação cinco
cadeiras vagas de membros do Supremo que se aposentarão
compulsoriamente: três em 2003, um em 2004 e outro em 2006. Caso
seja reeleito, esse Presidente logrará maioria absoluta com a aposentadoria
doutro ministro, prevista para 2007.

A preocupação nacional acerca de tão grave problema avultou,
conforme vimos, com a recente crise de nomeação de um ministro muito
vinculado à confiança pessoal do Presidente, a quem serviu como
Advogado Geral da União.

Acha-se em tramitação há vários anos nas duas Casas do Congresso
Nacional emenda constitucional com propósitos de reforma do Poder
Judiciário, entre outros, de trazer corretivo que neutralize essa anomalia
institucional de influxo e interferência branca do Executivo sobre o
Judiciário, por meio das nomeações presidenciais dos magistrados do
Supremo Tribunal Federal.
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Conclui a Nota: “Na defesa veemente de teses do governo, durante
a permanência na AGU (Advocacia Geral da União), o novo membro do
STF (Supremo Tribunal Federal) confrontou-se com juízes, procuradores
e advogados e adquiriu algumas inimizades”24.

Na edição de 19 de maio de 2002, o mesmo órgão da imprensa
brasileira, por um de seus colunistas, em artigo intitulado “A lei da política”,
ao fazer ponderação sobre o crescente envolvimento político do Supremo
Tribunal Federal do Brasil, comentou como é feita a composição da Corte,
por escolha e nomeação do Presidente da República, e assinalou:

(...) o mais alto Tribunal de Justiça do país, aquele que deve
assegurar a primazia dos princípios constitucionais sobre tudo o
mais, fica sujeito a influências maiores da política do que do direito.
E influências políticas significam interesses pessoais ou de grupos.

É desmoralizante para o STF que um de seus ministros (e diz o nome
que aqui omitimos e não é aquele recém-empossado e objeto das severas
críticas já transcritas) seja comumente chamado de “líder do governo no
STF”25.

Crítica idêntica partiu do constitucionalista Dalmo de Abreu Dallari,
Professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em
artigo publicado no Boletim da Procuradoria Geral da República26,
ao qual se seguiu outro, não menos veemente, que teve por título
Degradação do Judiciário. Neste, escreveu o constitucionalista da
tradicional Faculdade de Direito de São Paulo:

(...) o Presidente da República, com afoiteza e imprudência muito
estranhas, encaminhou ao Senado uma indicação para membro
do Supremo Tribunal Federal, que pode ser considerada verdadeira
declaração de guerra do Poder Executivo Federal ao Poder
Judiciário, ao Ministério Público, à Ordem dos Advogados do
Brasil e a toda a comunidade jurídica27.

24 Folha de São Paulo, edição de sexta-feira 21 de junho de 2002. p. A-10
25 Folha de São Paulo, edição de 19 de maio de 2002.
26 Boletim da Procuradoria Geral da República.
27 Jornal do Magistrado, 6. Novembro 2001/Fevereiro 2002
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Depois de afirmar que a indicação agravou a crise do referido modelo
de escolha, a Nota diz que o designado “inegavelmente é oriundo das
instâncias mais próximas das políticas governamentais com as quais
mantém, notório envolvimento”, e, a seguir, exprobra que o jurista
qualificara de “manicômio” “o próprio poder ao qual pretende agora
ascender”.

Prossegue a Nota dizendo que ele “já não seria aceitável no exercício
de cargo de governo” e que “certamente é incompatível com a alta função
de ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem como requisito
fundamental absoluta independência (ser e parecer ser) frente aos demais
Poderes da República, além de reputação ilibada”22.

O Estado de São Paulo, de 13 de maio de 2002, por sua vez, com
estampar notícia sobre a crítica dos juízes ao novo ministro, indaga se no
Supremo continuaria ele tão governista. E responde: “que os críticos
dizem que sim”, porquanto o Presidente da República, que “já manifestou
publicamente e em mais de uma ocasião sua admiração e gratidão pelo
Advogado Geral, teria feito a indicação como uma espécie de prêmio
pelos bons serviços prestados ao governo”23.

A Folha de São Paulo, de 21 de junho de 2002, ao noticiar a posse
do novo Advogado Geral da União, se referiu também ao seu antecessor,
agora no Supremo Tribunal Federal, “conhecido por participar da
elaboração de Medidas Provisórias polêmicas, defender com veemência
teses governistas e protagonizar bate-bocas com membros do Judiciário
e do Ministério Público Federal e com advogados”.

22 Nota estampada em “AMB informa”, número 22, Brasília, 27 de maio de 2002.
A Associação dos Magistrados Brasileiros move no momento campanha de âmbito nacional
para aprovação de projetos de lei – alguns já em adiantada fase de tramitação nos legislativos
estaduais de Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Santa Catarina – contra o nepotismo e
contra as sessões administrativas secretas, dois flagelos que têm contribuído para manchar
a reputação do Judiciário.
A mesma campanha está sendo feita a favor das eleições diretas, por todos os juízes para
os cargos de direção dos tribunais.
Aliás numa “eleição” simbólica, os 218 juízes do Maranhão elegeram, por voto direto e
secreto, em 3 de dezembro de 2001, o novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado;
mas a eleição verdadeira, com observância do dispositivo constitucional, ocorreu 48
horas depois, pelo voto dos 20 desembargadores daquela Corte, em sessão secreta.

23 Estado de São Paulo, edição de 13 de maio de 2002. p. A-7
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que não se deve conferir ao Presidente da República um tal poder.
(...) Na verdade, a questão essencial, a propósito do Tribunal
Constitucional, não é a da sua composição, mas a das garantias
de independência de seus juízes. Ora, entre essas garantias de
independência, a mais importante consistirá, talvez, em não haver
uma relação pessoal entre a entidade nomeante e o juiz nomeado19.

Ora, essa relação pessoal tem havido lastimavelmente no caso da
designação dos Ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil e ocorre
de forma assombrosa, preocupante e em tal dimensão crescente, que já
provoca uma reação generalizada no País, que procede tanto do meio
jurídico como da opinião pública.

Em artigo intitulado “A escolha do ministro do Supremo”, Joaquim
Falcão, mestre em Direito pela Universidade de Harvard e professor da
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, partindo
desta interrogação: onde trabalhavam desde 1988 os ministros, quando
indicados pelo Presidente? deu a seguinte resposta: cerca de 50% dos
indicados trabalhavam diretamente com a Presidência20.

A celeuma nesse tocante aumentou de grau e intensidade com a
designação do mais recente ministro daquele Tribunal. O indicado até
então exercia o cargo de Advogado Geral da União21.

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), que congrega 15
mil juízes, exarou Nota Oficial de protesto contra a indicação, apoiando-se,
entre outras, nas seguintes razões:

Há longo tempo constata-se que o atual modelo constitucional de
escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal deve ser
modificado, para garantir-se à excelsa Corte maior distância do
poder político-partidário e imagem de absoluta independência nos
julgamentos.

19 LUIS NUNES DE ALMEIDA, “Da Politização à Independência (Algumas Reflexões
sobre a Composição do Tribunal Constitucional)”. In: Legitimidade, etc., ob. cit.. p. 251.

20 JOAQUIM FALCÃO, artigo citado. In: Folha de S. Paulo. edição de 10 de maio de 2002.
21 Há no Brasil três poderosas e bem estruturadas associações, de magistrados que atuam em

âmbito nacional: a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), a Associação Nacional
dos Magistrados Trabalhistas (ANAMATRA) e a Associação dos Juízes Federais do Brasil
(AJUFE).
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A partir, porém, do advento das novas gerações ou dimensões de
direitos fundamentais, bem como da revolução principiológica, que fez
na communis opinio dos juristas da Nova Hermenêutica a lei gravitar
ao redor desses direitos e não estes ao redor daquela; desde a criação,
introdução e propagação do controle concentrado de constitucionalidade
e o funcionamento dos tribunais constitucionais que fizeram mais eficaz
a justiça constitucional protetora daqueles direitos, tem-se manifestado,
em todo o universo da jurisdição constitucional uma arraigada e substancial
tendência à politização do controle com o grave risco de severos danos à
inviolabilidade do princípio da divisão de poderes, afetado em suas bases
materiais de legitimação pelo grau e profundeza das ofensas perpetradas.

Via de regra, tais ofensas configuram invasões e excessos em que tem
sido contumaz o Poder Executivo com sua legislatio de exceção e arbítrio.

A esta altura, a colocação teórica do problema, qual se fez, prefaciou
o volume de considerações e dados acerca da crise que envolve, de
último, a jurisdição constitucional no Brasil, tema de que, em seguida, nos
ocuparemos.

8. Com efeito, a independência, a credibilidade e a legitimidade da
justiça constitucional no Brasil começou a ser alvo de graves reparos
que giram ao redor de dois pontos cruciais: a indicação e nomeação dos
ministros do Supremo Tribunal Federal pelo Presidente da República e a
necessidade de desmembrar do Poder Judiciário a Corte de Justiça que,
por mandamento constitucional, exerce o papel de guarda da Constituição
e logo transformá-la em tribunal constitucional segundo o modelo austríaco.

Tudo que Luis Nunes de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal
Constitucional de Portugal, disse em sede teórica, com respeito à
inconveniência daquela designação e nomeação, que afeta as garantias
de independência do juiz, parece estar ocorrendo no sistema judiciário
brasileiro, de forma altamente comprometedora da imparcialidade da
magistratura constitucional.

Asseverou aquele magistrado:

A proposta mais recorrente, contudo, vai no sentido de haver
juízes do Tribunal Constitucional designados pelo Presidente da
República. Com a mesma tranqüilidade com que, em 1982, contribuí
para que tal possibilidade ficasse excluída, assim hoje reafirmo
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judicial review se hace a través de cualquier proceso, ante cualquier
matéria. Es algo asi como um princípio constitucional, que se hace
efectivo a través de tos jueces, y cuando está em juego cualquier
interes18.

Controle difuso e controle concentrado, juiz ordinário e tribunal
constitucional, sistema concreto e controle abstrato, Marshall e Kelsen, eis
os pólos da jurisdição constitucional contemporânea em que o modelo
concentrado se propaga mais que o difuso, ou em que ambos, conjugados,
tendem a prevalecer debaixo da forma mista, aquela adotada em nosso país.

Aliás, o primeiro controle que surgiu entre nós, em fins do século
XIX, foi o difuso.

O controle difuso, sobre ser de índole jurídica ou judicial, com limites
definidos no afastamento de aplicação da norma inconstitucional, é
também grandemente democrático, visto que nasce nas bases do sistema,
no seu subsolo, na sua horizontalidade, e por ele se irradia, com tal
amplitude, que todo juiz do ordenamento é, na via de exceção, juiz
constitucional.

Aquela juridicidade ou judicialidade da justiça constitucional, ínsita
ao controle difuso, muda de feição em se tratando de controle abstrato
da lei, porquanto a proteção imediata que aí se concede não é ao direito
subjetivo, mas ao direito objetivo, à constitucionalidade mesma da ordem
estabelecida. De tal sorte que o controle toma desde então um sentido
mais político que propriamente jurídico.

Com efeito, à medida que o princípio da legalidade declina, dele se
aparta o princípio da legitimidade, que aufere outra vez autonomia e
dimensão distinta em virtude da dialética revolucionária dos princípios
introduzidos no corpo normativo das Constituições.

O que doravante se observa é, primacialmente, a quebra de substância
e densidade e eficácia do velho mito da legalidade, que embebia e regia
todo o direito positivo, e era, na figura do Estado, a base e o fundamento
único do sistema normativo de direito.

18 DOMINGO GARCÍA BELAUNDE. “De la Jurisdicción Constitucional al Derecho Procesal
Constitucional”. In: Anuario iberoamericano de Justicia Constitucional, 3, 1999. p. 123.
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Mas a crise da forma representativa em países do chamado Terceiro
Mundo e a decadência da lei e do legislativo ordinário em sistemas nos
quais impera ou deve imperar a normatividade e a supremacia da
Constituição fazem avultar, sem dúvida, a importância da jurisdição
constitucional, nomeadamente em regimes onde a expansão normativa
do Poder Executivo ocorre sem freios, com o grave risco de absorção ou
esmagamento do Poder Legislativo.

A instância criada pois para reprimir inconstitucionalidades, a saber,
o tribunal constitucional, se apresenta, pela natureza mesma de sua função,
como órgão, por excelência, com que tolher os malefícios daquela
expansão, a qual é atribuída à inoperância da máquina legislativa; de
ordinário, rígida, retardatária, letárgica e inadequada às impetrações
sociais, que demandam respostas normativas rápidas e eficazes,
suscetíveis de acompanhar e guiar as metamorfoses internas, necessárias
ao equilíbrio do sistema e remoção de seus distúrbios.

7. A perda ou desativação do controle difuso de constitucionalidade
de leis e atos normativos, para a qual parece caminhar a jurisdição
constitucional no Brasil, significará uma grave queda ou erosão da
legitimidade do sistema fiscalizador, visto que, quanto mais se concentra
o controle na cúpula do Judiciário, como está acontecendo, menos
democrática, menos aberta, menos independente, menos judicial, menos
ligada à cidadania será a jurisdição: por isso mesmo, mais vulnerável e
sujeita às pressões e interferências políticas do Poder Executivo.

O judicial review nos veio dos Estados Unidos com a lição de
Marshall de 1803 no caso Marbury versus Madison, em que se formulou
o raciocínio lógico da supremacia da Constituição sobre as leis.

Tem tido tamanha irradiação no universo jurídico que Domingo García
Belaunde, um dos clássicos do constitucionalismo latino-americano, lhe
reconheceu já a identidade e a força de um princípio constitucional.

Foram palavras suas:

Esto es, la judicial review es um tema que se analiza dentro de
aquellos destinados al proceso o a lo constitucional, y por cierto,
está presente em todas las demás áreas del derecho ya que la

�����	��
�����



��������	
�����

��

Como já referimos, disse muito bem Pedro Cruz Villalón, Professor da
Universidade de Sevilha, que “a legitimidade dos tribunais constitucionais
é, antes de tudo, pura e simplesmente, a legitimidade da própria
Constituição”16.

De sorte que se não houver Constituição legítima, tampouco haverá
legitimidade jurisdicional.

6. Houve tempos, porém, ao começo da idade constitucional moderna,
em que o Poder Judiciário, sem embargo do princípio da separação de
poderes, que deverá fortalecê-lo, era todavia, pelas taras do ancien
regime, o mais fraco dos Poderes que emergiram da Revolução Francesa.

Poder desarmado, é ele, de natureza, poder débil. Mas, de necessidade,
urge que seja poder forte, apto a dirimir grandes conflitos políticos e
sociais cuja profundeza afeta a manutenção das estruturas institucionais.

Sua relação com o controle de constitucionalidade é crucial; é a
questão vexatória do Direito Constitucional desta época, que não teve e
dificilmente terá solução na teoria e na práxis, porquanto entende com o
suposto caráter político da jurisdição constitucional, tema movediço,
escorregadio, mergulhado nas incertezas polêmicas do debate
doutrinário17.

16 PEDRO CRUZ VILLALÓN, ibidem.
17 Veja-se de ROBERTO ÁTILA AMARAL VIEIRA, da Pontifícia Universidade Católica

(PUC) do Rio de Janeiro, o artigo, fartamente ilustrado com dados estatísticos, que se
intitula “Apontamentos para a reforma política – A democracia representativa está
morta: viva a democracia participativa”, estampado na Revista de Informação Legislativa,
publicação do Senado Federal, Brasília, ano 38. n° 151, julho/setembro 2001.
O autor, na parte final de seu trabalho, se ocupa da Constituição bolivariana de 1999, da
Venezuela, na qual, vê uma positiva inclinação para a democracia participativa segundo
moldes de controle exercido mediante o emprego de mecanismos constitucionais de
intervenção plebiscitária. Assinala, nessa experiência de projeto democrático-participativo,
a presença de instrumentos políticos, sociais e econômicos, que vão do referendo, da
consulta popular e da assembléia de cidadãos com poder decisório vinculante à autogestão,
co-gestão, cooperativas e empresas comunitárias.
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Óbvio que, em face desse controle, o pêndulo da jurisprudência se
move cada vez mais no sentido da revelação de seu aspecto político, que
é crucial e indissimulável.

A abertura porém ao debate e à reflexão há de levar de forma
imperiosa à busca de vias institucionais legitimantes daquele controle;
estas não podem ser encontradas senão mediante a reformulação ou
criação de novos critérios e fundamentos de legitimidade do controle
constitucional, diligência que passa pela reforma democrática das
instituições em máximo grau de profundidade possível.

Nessa direção a democracia participativa nos países periféricos,
designadamente o Brasil, tem um papel de destaque se puder abrir a
porta para o futuro com a proposta de um novo modelo de legitimidade.

Quanto mais perto do povo estiver o juiz constitucional mais elevado
há de ser o grau de sua legitimidade.

A grande vantagem senão a superioridade mesma da democracia
participativa sobre quaisquer outros sistemas de organização governativa
é que onde mais se precisa, e é o caso dos países em desenvolvimento,
ela não mantém, como nos regimes representativos tradicionais, o
soberano, isto é, o poder constituinte originário, adormecido, em repouso,
em letargia, em sono profundo, senão que o conserva sempre acordado,
despertado, vigilante, presente. Nunca distante do cidadão, mas
invariavelmente ao seu lado.

E com base nesse imperativo, devemos inferir que a legitimidade da
justiça constitucional repousa também em grande parte na acuidade do
juiz em orientar-se nas suas sentenças e nas suas diligências
hermenêuticas, pela adesão do corpo político aos valores representados
e incorporados na Constituição.

Não havendo tal adesão ou aprovação, exaure-se com certeza o
manancial donde fluem os elementos morais, éticos, cívicos e patrióticos
do dever de fidelidade que garante a causa pública e a ordem
constitucional e traça-lhe a linha de continuidade e estabilidade que é a
pauta de solidez do regime e das instituições.
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submissão à vontade do legislador, aquela vontade declarada na lei, até
chegar, num longo percurso, ao momento atual, de manifesta ascendência
do juiz constitucional, porquanto a legitimidade das Constituições é, do
mesmo passo, como entende Pedro Cruz Villalón, a legitimidade dos
tribunais15.

Estes, pela via hermenêutica, garantem, com a autoridade de seus
acórdãos, a força normativa, a inteireza, a eficácia e a inviolabilidade das
cláusulas e dos princípios da Constituição.

5. Toda a legitimidade em matéria constitucional é mais política que
jurídica.

No entanto – até parece um paradoxo! – justamente por assentar
sobre bases políticas faz ela a estabilidade do poder e, por conseqüência,
sua solidez, seu reconhecimento social.

O controle de constitucionalidade exercido no interesse dos poderes
públicos e do Executivo é de todo admissível e legítimo, mas desde que
contido nas raias da Constituição, cujos limites não lhe é lícito ultrapassar:
em se tratando porém de controle feito para salvaguarda dos direitos
fundamentais, a legitimidade é reforçada com apoio nos princípios, que
são o espírito, a razão, a consciência da Constituição, o alfa e ômega de
toda lei fundamental, o sentimento profundo de cidadania, que a faz
intangível e inquebrantável.

Ambos os controles têm por ponto de confluência o bem comum e os
valores éticos e superiores da sociedade alçados à categoria de direito
nas instâncias fiscalizadoras da legitimidade constitucional.

O controle concentrado de constitucionalidade, muito mais que o
controle difuso – o judicial review, da tradição americana de Marshall –
conduz irremissivelmente ao reconhecimento patente da politização da
jurisdição constitucional.

Por mais que o emprego das técnicas procedimentais e a soberania
olímpica dos juízes constitucionais intentem dissimulá-la, ela se faz manifesta
e inocultável à percepção de quem com olhos de ver se debruça sobre a
análise e inquirição do acervo jurisprudencial das cortes constitucionais.

15 PEDRO CRUZ VILLALÓN, In: “Legitimidade da Justiça Constitucional e Princípio da
Maioria”, In: Legitimidade, etc., ob. cit. p. 86.
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No plano institucional brasileiro, o aspecto de suma gravidade
que tem me preocupado nestes últimos dois anos é a apropriação
institucional pela Presidência da República de poderes legislativos,
transformando as Medidas Provisórias em meio de legislação
usado ordinariamente, quando a Constituição, ao definir essa forma
excepcional de legislação, estabeleceu que só pode ser usada em
caráter extraordinário. (...) Esse poder institucional gera grave
distorção: desloca o eixo da elaboração de leis para o Executivo,
quando ela é uma função clássica, típica, natural do Legislativo.
O presidente da República se transformou no grande legislador
do país. Essa sua compulsão legislativa fez o Brasil viver sob o
signo do efêmero porque as Medidas Provisórias, por serem
provisórias, introduzem um elemento normativo instável. Essa
distorção institucional afeta e compromete o princípio da
separação dos Poderes, uma das cláusulas pétreas, a alma da
nossa Constituição14.

Não disse, porém, o Ministro que o Supremo tem sido aliado e cúmplice
do Executivo, quando este reeditou para escândalo do meio jurídico
centenas de Medidas Provisórias e aquele, não obstante haver sido
provocado, nunca lhes declarou a inconstitucionalidade. Consentiu
prevalecesse tão ominoso processo de burla e fraude da Constituição, o
qual, inumeráveis vezes, golpeou e feriu o princípio da separação de
Poderes e conveliu a legitimidade das instituições e do regime.

Ao criar a norma do caso concreto, o juiz ordinário legisla na sentença
por raciocínios hermenêuticos. Com o advento do juiz constitucional, dos
tribunais da Constituição, isto é, com a jurisdição constitucional se
alargando, o juiz “legislador” assume cada vez mais nas estruturas
judiciais contemporâneas o lugar do antigo juiz “servo” de lei e do juiz
“intérprete” de textos.

Os três “juízes” assim qualificados compõem a escala qualitativa da
evolução jurisdicional da magistratura, numa seqüência histórica que parte
da inexistência do sistema de controle de constitucionalidade, em razão da
impossibilidade teórica de estabelecê-lo por meio de juízes que eram
inferiorizados no concerto dos Poderes, e se achavam em estado de absoluta

14 Ministro CELSO DE MELLO. In: Folha de São Paulo. p. 8, domingo. 11 de abril de 1999
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Tal ocorre em determinadas situações fáticas que afetam bastante a
relação de poderes entre o Executivo e o Legislativo. Com efeito, a
preponderância negativa do primeiro sobre o segundo logo se faz sentir em
ordem a abalar a independência dos tribunais e desvirtuar as bases da
legitimidade da própria jurisdição constitucional, severamente golpeada, toda
vez que a Corte Suprema, por obra de pressões inadmissíveis e descabidas,
algumas vezes mais sutis que ostensivas, se dobra à vontade executiva13.

Disso resulta, incólume, uma política governativa de Medidas
Provisórias que, com extrema freqüência, ferem princípios constitucionais
da substância e essência do sistema. A Sociedade e a cidadania perdem;
o Estado e o Governo ganham deploravelmente. O poder hegemônico
nele incorporado faz fraca a Constituição enquanto o prestígio do tribunal
supremo desce a níveis institucionais, sobreposse baixos e deprimidos.

4. Os malefícios dessas Medidas Provisórias, durante muito tempo
fizeram do Executivo o mais poderoso legislador do País constitucional.
Foram eles muito bem retratados, em abril de 1999, pelo Ministro Celso
de Mello, então Presidente do Supremo Tribunal Federal, que assim se
expressou:

13 Dessas pressões o Poder Judiciário sai enfraquecido num clima de crise institucional. Nesse
quadro o governo derrogou a tradição republicana ao reeleger pela vez primeira em dois
séculos de história constitucional um Presidente da República; embargou e abortou a
instalação de oito Comissões Parlamentares de Inquérito para investigar crimes de corrupção
da administração pública federal: exarou em menos de oito anos de mandato presidencial,
debaixo de exprobrações de inconstitucionalidade, cerca de cinco mil Medidas Provisórias,
num dilúvio legislativo de usurpação cujo alcance excede, em todos os sentidos, o brocardo
romano “corruptissima res publica, plurimae leges” (Tácito, 55-120, Anais, III, 27), fez
na matemática do terror em matéria de finanças a dívida pública interna elevar-se a
oitocentos bilhões de reais e a dívida externa a 200 bilhões de dólares: onerou futuras
gerações, de tal sorte que todo brasileiro já nasce pesadamente endividado. Desse governo
não é de estranhar tampouco haja ele manifestado seu forte pendor antidemocrático ao
vetar dispositivo da Lei n.° 9882, de 3 de dezembro de 1999, que dispôs sobre o processo
de julgamento da argüição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos do
parágrafo 1º do art. 102 da Constituição Federal.
A parte vetada da lei instituía a legitimação popular de iniciativa da argüição ao permitir
que “qualquer pessoa lesada ou ameaçada por ato do Poder Público” tivesse ingresso no
Supremo com aquela ação.
Causou o veto presidencial descontentamento de opinião no meio forense. Denotava,
mais uma vez, a tendência autocrática do Poder Central, infenso ao alargamento
democrático do número dos legitimados à propositura da ação.
O argumento presidencial de justificação do veto consistiu em alegar que ele provocaria
uma “elevação excessiva do número de feitos a reclamar apreciação do STF, sem correlata
exigência de relevância social e consistência jurídica.”
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O mau uso poderá converter a ação direta de constitucionalidade em
mais um veículo que o Executivo emprega para deformar o arcabouço
jurídico do sistema e dar trânsito livre de constitucionalidade às medidas
mais impopulares e lesivas à Constituição, vazadas em medidas provisórias,
materialmente inconstitucionais, saídas da forja do grande legislador e
administrador que é no país aquele Poder hegemônico12.

Sem embargo do considerável alargamento e avanço formal havido
no Brasil com a Constituição em vigor no que toca ao controle concentrado
de constitucionalidade, observa-se, todavia, ao mesmo passo, acentuada
queda qualitativa respeitante ao emprego desses mecanismos
constitucionais de proteção jurisdicional do regime e de suas estruturas.

“(...) Esse duríssimo golpe contra o nosso sistema de controle de constitucionalidade veio
acompanhado da atribuição de efeito vinculante às decisões de mérito proferidas nas ações
declaratórias de constitucionalidade (Constituição Federal, artigo 102. parágrafo 2°), agora
estendido também aos julgamentos pronunciados nas ações diretas de inconstitucionalidade.
(Cf. Lei n° 9868 – de 10/11/1999, artigo 28. parágrafo único)”.
(JOSÉ IGNÁCIO BOTELHO DE MESQUITA ob. cit, p. 88).
O abalizado jurista conclui com asseverar:
“É assim que o autoritarismo ascendente vem ganhando terreno no Direito Processual, à
crista da subtração sistemática dos meios e recursos constitucionais assegurados para
garantir o respeito aos direitos e às liberdades fundamentais.
Denunciar o autoritarismo totalitário, onde quer que ele se apresente, quaisquer que sejam
as vestes sob as quais se oculte, é o primeiro passo para assegurar a sobrevivência da
Constituição e homenagear ideais professados pelo insuperável mestre e queridíssimo
colega, o eminente Professor Goffredo da Silva Telles Junior”.
(J. I. BOTELHO DE MESQUITA, ob. cit., p. 93).

12 Pode parecer um paradoxo, mas faz sentido talvez falar de inconstitucionalidade do
próprio controle de constitucionalidade, quando – agora já sem remédio porque não há via
recursal aberta em decisão de derradeira instância – o tribunal constitucional prolata
sentenças de palpável inconstitucionalidade material e faz constitucional o que era
manifestamente inconstitucional. Se isto acontece, e já tem tem acontecido nos países da
periferia, a justiça constitucional perde deveras em legitimidade.
A expressão paradoxa – inconstitucionalidade do controle de constitucionalidade – traz à
memória aquela formulada pela interrogação de Bachof: normas constitucionais
inconstitucionais? Na esteira da degeneração teórica, ela já levou juristas ao despenhadeiro
do absurdo de questionar a constitucionalidade de artigos da própria Constituição.
Demais disso, o Poder Executivo interfere, não raro, em proveito de bens e interesses que
lhe dizem respeito nas relações de poder com o Judiciário, donde promanam atos seus,
materialmente inconstitucionais, que nem sempre são reconhecidos como tais quando
impugnados perante o Supremo Tribunal Federal.
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descumprimento de preceito fundamental. Ambos argüidos de
emprestarem um caráter autocrático ao sistema brasileiro de controle
abstrato de constitucionalidade11.

11 O controle de constitucionalidade de leis e atos normativos do modelo chamado abstrato,
concentrado ou por via principal (em contraste com o difuso ou por via incidental ou de
exceção) exercido mediante Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) teve no Brasil
origem autoritária e conserva em sua evolução recente manifesta tendência nesse sentido,
sem embargo de a Constituição de 1988, no art. 103 haver quebrantado o monopólio de
legitimação do Procurador-Geral da República de propor aquela ação, e alargado, em
conseqüência, o número de legitimados, a saber, os seguintes desde a promulgação da Lei
Fundamental: o Presidente da República, as Mesas do Senado Federal. da Câmara dos
Deputados e da Assembléia Legislativa, o Governador de Estado, o Procurador-Geral da
República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partidos políticos,
confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional.
Com efeito, tocante aos dois pontos acima referidos – origem e retrocesso autocráticos
– é de leitura indispensável o trabalho intitulado “O desmantelamento do sistema brasileiro
de Controle de Constitucionalidade”, de autoria de José Ignácio Botelho de Mesquita,
Professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
Escreve esse jurista:
“O controle de constitucionalidade das leis e atos normativos por via principal, que se exerce
entre nós pela Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN), padece de um pecado original.
A despeito de sua vinculação teórica ao estado de direito, a então chamada representação por
inconstitucionalidade nasceu no Brasil em pleno regime militar, como instrumento de controle
do Legislativo pelo Executivo. Graças ao fato de se ter atribuído exclusivamente ao Procurador-
Geral da República a legitimação para promovê-la, pode-se dizer que essa representação já
nasceu de farda. E de fato, competindo ao Presidente da República a escolha e a nomeação do
Procurador-Geral, competia-lhe também, com exclusividade, o poder de fato de representar
ao Supremo Tribunal Federal para a declaração de inconstitucionalidade e, posteriormente,
para a interpretação das leis e atos normativos federais e estaduais”.
(JOSÉ IGNÁCIO BOTELHO DE MESQUITA, “O desmantelamento do sistema brasileiro
de controle de constitucionalidade”, In: Revista do Advogado, Associação dos Advogados
de São Paulo, Ano XXII, n° 67, Agosto/2002. p. 87).
Passando ao retrocesso em relação à Constituição de 1988, não estranha aquele Professor
da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco “que o Poder Executivo buscasse
rapidamente recuperar o perdido domínio sobre o controle de constitucionalidade. E foi
o que ocorreu”.
Acrescenta Botelho de Mesquita:
“O primeiro passo para neutralizar os efeitos da vitória conquistada pela Constituição de
1988 consistiu na introdução no nosso sistema constitucional de uma ação contrária à
ADIN: a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADCON), atribuída a um seleto grupo
de não mais que quatro escolhidíssimos legitimados: o Presidente da República, as Mesas
do Senado e da Câmara dos Deputados e o Procurador-Geral da República.
Por meio dessa inovação, recuperou o Presidente da República o poder de opor-se à declaração
incidental de inconstitucionalidade e de antecipar-se à declaração de inconstitucionalidade
por via principal 5. Constituição Federal, art.103, parágrafo 4°, com a redação dada pela
Emenda Constitucional n° 3, de 17/3/1993 com a prerrogativa – que logo mais lhe seria
generosamente outorgada – de dispor de medida cautelar para suspender os julgamentos em
curso, nos quais se estivesse questionando a constitucionalidade da lei ou ato normativo
objeto da ADCON 6. Lei n° 9868, de 10/11/1999, artigo 21.
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parlamentar de governo10. Havia é certo, uma espécie de controle político
nominal vazado no art.15, inciso 9° da Constituição do Império, atribuído
à Assembléia Geral. Mas não passava disto.

3. Com a Constituição republicana de 1988, inclinou-se o Brasil em
definitivo para o sistema misto de fiscalização de constitucionalidade,
combinando assim o sistema difuso, introduzido ao alvorecer da primeira
República proclamada em 1889, com o sistema concentrado, que, na
presente República constitucional, tende a se tornar preponderante, ao
mesmo passo que provoca a crise de legitimidade de que nos vamos
ocupar mais adiante com graves apreensões acerca de seu desfecho.

Vejamos agora a sinopse dos avanços processuais havidos em matéria
de jurisdição constitucional com a promulgação da Lei Maior vigente.

Com efeito, o constituinte originário de 1988 acrescentou ao controle
abstrato a ação de inconstitucionalidade por omissão, conservando do
mesmo passo como referência clássica de controle a já conhecida ação
direta de inconstitucionalidade.

Todavia, com a Emenda Constitucional n° 3 de 1992, criaram-se dois
novos instrumentos de controle, um deles deveras abusivo, que é a
chamada ação direta de constitucionalidade. O outro é a argüição de

10 A Constituição do Império do Brasil de 1824, outorgada por D. Pedro I, após a dissolução
da Constituinte no ano antecedente, foi o compromisso da realeza absoluta com os
princípios do governo representativo; disso veio a resultar um sistema de poder de bases
liberais que não chegou a desenvolver, por dispensável, um controle de constitucionalidade.
Aliás, o insigne constitucionalista da Universidade de Lisboa, Professor Jorge Miranda, dá
com percuciência as três razões liberais e capitais da superfluidade da garantia de fiscalização
constitucional, na época do Estado liberal:
“Como se sabe, o constitucionalismo liberal europeu não possuiu uma nítida consciência
da necessidade de garantia da constitucionalidade por três razões principais – por, no seu
otimismo, acreditar numa espécie de harmonia política e na força, ao mesmo tempo,
obrigatória e dissuasora das Constituições escritas; por a Constituição não ser tomada
rigorosamente como fundamento ou como critério da validade das leis; por a lei ser
entendida como razão e não como vontade”.
(JORGE MIRANDA, “Nos Dez Anos de Funcionamento do Tribunal Constitucional”. In:
Legitimidade, etc, ob. cit., p. 91-92).
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A natureza política desse controle na origem é, porém, patente e
incontrastável e perdura até hoje, sem embargo da célebre polêmica
Kelsen/Schmitt, da década de 20 no século passado, que não deixou
elucidada a matéria em seus derradeiros fundamentos.

Os vínculos do controle de constitucionalidade com a forma federativa,
já Hans Kelsen os proclamara em célebre artigo estampado em França, em
1928, pela Revista de Direito Público e Ciência Política sobre La Garantie
Juridictionnelle de la Constitution (La Justice Constitutionnelle).

Com efeito, foram palavras suas: “Mas é certamente no Estado
Federal que a justiça constitucional adquire a mais considerável
importância. Não há nenhum exagero em asseverar que a idéia política
do Estado Federal só se realiza plenamente com a instituição de um
tribunal constitucional8”.

A seguir, Kelsen prossegue mostrando que a essência do Estado
Federal não é problema de metafísica do Estado, mas consiste, segundo
concepção de todo realista, numa repartição de funções tanto legislativas
como executivas, entre órgãos centrais competentes e uma pluralidade
de órgãos locais9.

As Constituições republicanas que adotam a organização federativa
dos entes constitutivos do corpo político, o princípio da separação de
poderes e a forma presidencial de governo, via de regra tendem, de
necessidade, em razão de sua rigidez, a estabelecer um sistema de
controle de constitucionalidade.

O Brasil desde 1891, dois anos depois da Proclamação da República,
entrou a possuir uma dessas Constituições e a desenvolver esse controle.
Ignorado, por inteiro, ao decurso da época imperial, sua introdução em
certa maneira fora tolhida pela ductilidade constitucional da forma

8 Mais c’est certainement dans l’État fédéral que la justice constitutionnelle acquiert la plus
considérable importance. Il n’est pas excessif d’affirmer que l’idée politique de l’État
fédéral n’est pleinement réalisée qu’avec l’institution d’um tribunal constitutionnel” (HANS
KELSEN, “La Garantie Juridictionnele (La Justice Constitutionelle)”, In: Revue du Droit
Public et Science Politique, 1928, tomo XLV. Trad. Charles Einsenmann. p. 253/254).

9 HANS KELSEN, ob. cit., p. 254.
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Há que distinguir, portanto, entre legitimidade da jurisdição
constitucional e legitimidade no exercício dessa jurisdição.

A primeira é pacífica, conforme o entendimento da doutrina; a
segunda, controversa.

A primeira é matéria institucional, estática, a segunda, axiológica e
dinâmica; aquela inculca adequação e defesa da ordem constitucional,
esta oscila entre o direito e a política.

À verdade, tribunal ou órgão de Estado, consagrado à fiscalização
de constitucionalidade que não congregue requisitos indeclináveis ao
desempenho de tal função ou não preencha os fins aí implícitos, terá sua
legitimidade arranhada e contestada ou comprometida, como ora acontece
em determinados sistemas judiciais dos países da periferia. Neles o influxo
das interferências executivas sobre o Judiciário se fazem sentir com
mais força e intensidade, descaracterizando, não raro, a natureza do
controle, transvertido em instrumento ou veículo de interesses infestos à
causa da justiça e da democracia, e sempre orientados no sentido do
fortalecimento e hipertrofia, já do poder do Estado, já do arbítrio dos
governantes.

Assim acontece com as “ditaduras constitucionais” de algumas
repúblicas latino-americanas, das quais o exemplo mais atual, frisante e
ilustrativo é o do Brasil na presente conjunção. Por onde se infere que
neste país o Poder Executivo busca fazer o controle de constitucionalidade
se exercitar cada vez mais no interesse do grupo governante e cada vez
menos no interesse da ordem constitucional propriamente dita, de que é
guarda o Poder Judiciário.

2. O federalismo foi o berço do controle concentrado de
constitucionalidade, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. O pluralismo
de Estados congregados em aliança ou comunhão política, em que se
requer a garantia e inviolabilidade no respeito às relações mútuas dos
entes associados, constitui, em sua dimensão histórica, o ponto de partida
de toda a judicialização do controle de constitucionalidade.
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A matéria aqui versada, como todo tema de Direito Constitucional,
combina, pois, elementos conceituais de Ciência do Direito e de Ciência
Política, sendo estes, os da Ciência Política, todavia, predominantes no
caso vertente porquanto indeclináveis à sua elucidação5.

O Direito Constitucional passa por uma de suas fases mais delicadas,
mormente em países periféricos, onde a concretização simultânea dos direitos
fundamentais da primeira geração, de um lado, e, do outro lado, dos direitos
fundamentais de três gerações consecutivas, cuja normatividade e
conceituação não se acha ainda bem definida, faz a lei flutuar como centro
nervoso de uma aplicabilidade que nem sempre satisfaz às exigências da
consciência social e jurídica. De tal sorte que o controle de constitucionalidade
há de radicar na lei ou “sobre a lei”6, mas a lei assentada sobre princípios,
porquanto, se não for assim, não haverá justiça constitucional.

O conceito de jurisdição constitucional, qual a entendemos em sua versão
contemporânea, se prende à necessidade do estabelecimento de uma instância
neutra, mediadora e imparcial na solução dos conflitos constitucionais. E em
se tratando, como só e acontecer, de sociedades pluralistas e complexas,
regidas por um princípio democrático e jurídico de limitações do poder, essa
instância há de ser sobretudo moderadora de tais conflitos7.

5 A compreensão político-jurídica do Direito Constitucional se compadece, por inteiro,
com o entendimento tetradimensional da Constituição nos termos concebidos por Marcelo
Rebelo de Sousa. Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Diz o
abalizado constitucionalista:
“A Constituição é uma realidade quadridimensional. Uma dimensão normativa enquanto
conjunto de princípios e regras de Direito. Uma dimensão volitiva, enquanto ato do poder
político do Estado. Uma dimensão axiológica, enquanto pauta de valores. Uma dimensão
estrutural, enquanto projeção das estruturas econômicas, sociais e culturais da coletividade
na gênese, no conteúdo e na eficácia constitucionais e ainda enquanto atuação da
Constituição sobre essas estruturas”.
Essa formulação se completa com o pensamento do autor acerca da validade jurídica da
Constituição, validade que ele desdobra “em três dimensões ou planos complementares: a
validade formal ou sistemática, ligada à legalidade lato sensu: a validade real ou empírica,
ligada à efetividade ou eficiência: a validade axiológica ligada à legitimidade”. (MARCELO
REBELO DE SOUSA. “Legitimação da Justiça Constitucional e Composição dos Tribunais
Constitucionais” In: Legitimidade, etc., ob. cit., p.215).

6 “Oggi de la giustizia costituzionale e prima di tutto controllo di costinuzionalitá sulle
leggi” ZAGREBELSKY, ob. cit., p. 28).

7 “Si e detto che costituisce invece compiti fondamentale della giurisdizione costituzionale In:
um contesto pluralista “moderare i conflitti sociali” (ZAGREBELSKY, ob. cit., p. 58).
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A época constitucional que vivemos é a dos direitos fundamentais
que sucede à época da separação de poderes3.

Em razão disso, cresce a extraordinária relevância da jurisdição
constitucional, ou seja, do controle de constitucionalidade, campo de
batalha da Lei Fundamental onde se afiança juridicamente a força
legitimadora das instituições. Em verdade, a justiça constitucional se
tornou uma premissa da democracia: a democracia jurídica, a democracia
com legitimidade4.

A segunda condição, referida por Zagrebelsky, é de manifesto teor
material. Nela enquadramos a subseqüente exposição e análise das
dificuldades que ora atravessa, do ponto de vista da legitimidade, a
jurisdição constitucional no Brasil, designadamente aquela exercitada pelo
Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Poder Judiciário.

3 O professor J. C. Vieira de Andrade, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra,
distingue com respeito aos direitos fundamentais duas formas básicas de concretização da
Constituição: uma concretização jurídico-interpretativa e uma concretização jurídico-política.
Diz o eminente constitucionalista: “Assim, os preceitos relativos aos direitos, liberdades
e garantias são, tipicamente e em regra, preceitos diretamente aplicáveis, que podem e
devem ser objeto de uma concretização jurídico-interpretativa: o seu conteúdo é suscetível
de concretização ao nível constitucional e, portanto, é acessível à jurisprudência do
Tribunal Constitucional.
Diferentemente, a concretização jurídico-política é típica (embora só típica) dos preceitos
relativos aos direitos sociais, remetendo a Constituição, em regra, para opções políticas
que, por natureza, são próprias do legislador: tratando-se de questões em que estão em
causa uma sensibilidade e uma legitimidade políticas, a concretização dos preceitos há de
pertencer em primeira linha ao legislador, devendo o Tribunal Constitucional, por princípio,
respeitar o poder da maioria, desde que esta não ultrapasse os limites constitucionais.
(J. C. VIEIRA DE ANDRADE, “Legitimidade de Justiça Constitucional e Princípio da
Maioria”, In: Legitimidade e Legitimação da Justiça Constitucional. Colóquio do 10°
aniversário do Tribunal Constitucional, Coimbra Editora, 1995. p. 80).

4 É isto, aliás, o que se lê em Vital Moreira, aquele eminente jurista de Coimbra: “A existência
de uma jurisdição constitucional, sobretudo se confiada a um tribunal específico, parece
ter-se tornado nos tempos de hoje num requisito de legitimação e de credibilidade política dos
regimes constitucionais democráticos. A jurisdição constitucional passou a ser crescentemente
considerada como elemento necessário da própria definição do Estado de direito democrático”.
(VITAL MOREIRA, “Princípio da Maioria e Princípio da Constitucionalidade:
Legitimidade e Limites da Justiça Constitucional”, In: Legitimidade e Legitimação da
Justiça Constitucional. Colóquio de 10° aniversário do Tribunal Constitucional, Coimbra
Editora. 1995. p. 177).
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Resumo: O presente estudo centra-se na definição das condições de existência
da jurisdição constitucional, consideradas a partir da época constitucional
contemporânea, centrada na realização dos direitos fundamentais, vinculando o
exercício de tal jurisdição às noções de democracia e legitimidade. São
apresentadas as dificuldades relativas à legitimidade da Jurisdição Constitucional
Brasileira, designadamente aquela exercitada pelo Supremo Tribunal Federal,
considerando-se os elementos jurídicos e políticos que a compõem.
Palavras-chave: Jurisdição Constitucional – Direitos Fundamentais – Democracia
– Legitimidade – Controle de Constitucionalidade – Supremo Tribunal Federal.

1. Disse Zagrebelsky, com inteira razão, que duas são as condições
da justiça constitucional: uma, de caráter jurídico-formal, outra, de caráter
político-substancial, cifrada no pluralismo das forças constitucionais;
a primeira, teórica, a segunda, pragmática2.

A primeira é aquela em que, ao nosso ver, avultam, de imediato,
considerações acerca do declínio formal da lei, cujo lugar preeminente,
em termos jurídicos formais, entra a ser ocupado pela Constituição.

Com efeito, quanto mais a lei se “dessacraliza” e fica minguante
com a erosão de sua legitimidade, mais cresce e pontifica a Constituição,
sede maior da nova legitimidade, e que desempenha o sumo papel de
inspiradora, ordenadora e diretora de todo o ordenamento jurídico.

A Constituição é cada vez mais, num consenso que se vai cristalizando,
a morada da justiça, da liberdade, dos poderes legítimos, o paço dos
direitos fundamentais, portanto, a casa dos princípios, a sede da soberania.

1 Catedrático Emérito da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará em Fortaleza
(Brasil). Doutor honoris causa pela Universidade de Lisboa. Medalha “Rui Barbosa”, da
mais alta distinção honorífica que concede a Ordem dos Advogados do Brasil. Fundador
e Presidente do Conselho Diretivo da Revista Latino-Americana de Estudos Constitucionais.

2 GUSTAVO ZAGREBELSKY. La Giustizia Costituzionale, II Mulino, 1988. p. 14.
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Carneiro e Mário David Meyer de Albuquerque, além das contribuições
de seus alunos de graduação, resultante de atividades acadêmicas
desenvolvidas ao longo do corrente ano. Mais do que um incentivo para
nossos alunos, a certeza de que a inserção do discente como pesquisador
em formação dever ser contemplada com a publicação de seu trabalho
acadêmico.

A DIÁLOGO JURÍDICO, no intuito de promover a integração
entre as diversas comunidades jurídicas, publica neste número um
interessante trabalho da professora Nuria Beloso Martin, da Universidad
de Burgos, Espanha, que traz reflexões sobre a globalização e a vindoura
Constituição Européia. Agradecemos ainda a valorosa contribuição dos
colaboradores que participam dessa edição, como Sandra Alves, o
professor Eli Bessa, Cristiano Magalhães, a professora Veruschka
Catonho, e a professora Roberta Duarte Vasques.

Os firmes objetivos de divulgação, estímulo à pesquisa e à
fundamental contribuição de novos paradigmas para a ciência jurídica
são a marca institucional da FACULDADE FARIAS BRITO e de sua
extensão intelectual, a DIÁLOGO JURÍDICO, que se apresenta em
seu quarto número cônscia da sua contribuição intelectual para o cenário
Jurídico cearense, brasileiro e internacional.

Boa leitura.

CONSELHO EDITORIAL
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A revista DIÁLOGO JURÍDICO, revista da FACULDADE
FARIAS BRITO, chega a sua quarta edição com o espírito que sempre
a norteou: buscar a divulgação de trabalhos jurídico-acadêmicos que
busquem a discussão e o aprofundamento de questões jurídicas de
relevância, bem como incentivar a prática de pesquisa e seus respectivos
resultados materializados nos artigos de seus professores, colaboradores
e alunos.

Fazendo jus a esse espírito questionador e relevante, abrimos a
revista com a republicação autorizada do artigo “Jurisdição constitucional
e legitimidade” anteriormente publicado no Anuário Iberoamericano
de Justicia Constitucional do professor Paulo Bonavides, cujo nome
dispensa qualquer apresentação. Seu artigo trata das dificuldades da
jurisdição constitucional brasileira e sua republicação deve-se às propostas
lançadas para superação dessas dificuldades que permanecem atuais e
urgentes.

Imbuídos da mesma seriedade questionadora, apresentamos ao
leitor as contribuições dos professores da FACULDADE FARIAS
BRITO relativas a várias abordagens jurídicas: questões que discutem
aspectos de linguagem com o objetivo de aprofundar o conceito de Norma,
no caso, o artigo do professor Marcelo Guerra e questões que envolvem
a relação do novo Código Civil e o Direito do Trabalho, do professor
Fernando Ferraz.

As contribuições dos professores da FACULDADE FARIAS
BRITO também podem ser encontradas no artigo da professora Cecília
Lôbo, que trata da possibilidade de se assegurar às gestantes de feto
acéfalo a interrupção lícita da gestação; no artigo do professor Shubert
Machado, que trata das multas por infração à legislação tributária no
âmbito federal, vistas pelo autor como um abuso do legislador; bem como
nos artigos das professoras Rosa Júlia Plá, Lídia Valesca Pimentel, Gretha
Leite Maia e nos artigos do professores José Vander Chaves, Daniel
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