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APRESENTAÇÃO

Neste alvorecer de milênio, quando a revolução tecnológica parece des-
conhecer fronteiras, quando as mazelas sociais acentuam o descaso do pas-
sado e mergulham na incerteza o futuro, multiplicam-se os desafios para
aqueles sobre cujos ombros repousa a responsabilidade de buscar no mundo
jurídico o equilíbrio entre os indivíduos, entre estes e o Estado e entre os
Estados.

Mais do que nunca, impõe-se aos operadores do direito, especialmente
aos advogados públicos, uma atitude cada vez mais vigorosa, uma presença
mais efetiva, um aprimoramento permanente do arsenal jurídico com que
combatem diuturnamente.

O presente volume da Revista da Procuradoria Geral do Estado de São
Paulo é mais uma contribuição que, para tanto, o Centro de Estudos oferece
aos profissionais do direito.

A par das reflexões suscitadas pela inexorável e intransigente globa-
lização que assola os cada vez mais próximos continentes, avultam os deba-
tes na busca dos mecanismos para enfrentar a nova realidade com respeito
aos direitos humanos, aqui abordados em mais de um trabalho.

Problemas processuais diversos são tratados neste volume, às vezes
com indicação do caminho para sua solução, outras com propostas para
encontrá-lo.

Não escaparam, outrossim, à sensibilidade dos responsáveis pela com-
pilação dos trabalhos apresentados, a descrença e o desânimo que se abatem
sobre a sociedade diante da constante afronta ao princípio da moralidade,
que deve presidir a conduta de cada um e de todos. E inauguram esta edição
com uma abordagem sobre a ética como exigência fundamental para garantir
o futuro da humanidade.

No proveito que for absorvido pelos estudos aqui oferecidos, encontrará
o Centro de Estudos a satisfação por trazê-los à luz.

ROSALI DE PAULA LIMA
Procuradora Geral do Estado de São Paulo
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ÉTICA E DIREITO*

José Renato Nalini**

Sumário: 1. Quando surgiu a preocupação ética? 2. A escolha entre o
bem e o mal. 3. A ética dos procuradores.

* Texto de apoio para intervenção oral no Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Estado, em
São Paulo, em 27.10.2000.

** Juiz do Tribunal de Alçada Criminal e autor de Ética geral e profissional, 2. ed., São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2000.
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1 QUANDO SURGIU A PREOCUPAÇÃO ÉTICA?

A Ética, a Política e o Direito são denominadas as fontes de
autolegitimação de uma sociedade1. Tal truísmo há de ser objeto de refle-
xão, sobretudo quando a própria sobrevivência da comunidade humana
está sob permanente e crescente risco.

Perde-se na noite dos tempos o surgimento de uma preocupação éti-
ca. Tarefa impossível precisar-se o momento histórico determinado em
que os costumes passaram a ser organizados sob forma estável, formando
o ethos comunitário.

Há quem explique a necessidade de ética no biopsiquismo humano.
Seria uma “expressão particular incisiva de mecanismos redutores das
pulsões vitais, tendo como alvo assegurar a sobrevivência de indivíduos
mais fracos ou inaptos à luta pela vida”2. Explicação tal não prevalece
diante de dois fatos incontestáveis. “O primeiro nos mostra que as gran-
des idéias éticas, como as grandes mensagens religiosas que fizeram sua
aparição no tempo-eixo foram obra de indivíduos excepcionais nos quais
a história atesta uma superabundância de vida. Baste-nos lembrar Lao-Tse
e Confúcio, Buda e os grandes profetas de Israel, Sólon e Sócrates. O
segundo mostra a coincidência da profunda revolução espiritual provocada
por essas mensagens e essas idéias com as grandes transformações de or-
dem material e política que atingiram, nos inícios do primeiro milênio
A. C., as civilizações do continente eurasiano e acabaram por desenhar o
perfil geopolítico do mundo antigo. É, pois, um contra-senso histórico,
antes de ser uma falácia teórica, a explicação que tenta fazer da Ética e do
Direito o refúgio de uma vida ex-sangue. Ao contrário, sua aparição na
história assinala a emergência de um poderoso surto espiritual que irá
orientar, num sentido aparentemente irreversível, o caminho da civiliza-
ção nos últimos três milênios”.3

1. Pe. Henrique C. de Lima Vaz, SJ, Ética e justiça: filosofia do agir humano, in Ética, justiça e
direito, 2. ed., Petrópolis: CNBB: Vozes, 1997, p. 25.

2. Pe. Henrique Vaz de Lima, citando F. Nietzsche e seus seguidores, op. cit., idem, p. 26.
3. Pe. Henrique Vaz de Lima, op. cit., idem, ibidem.
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Dessa constatação já se pode extrair algo de valia considerável nestes
tempos de aparente desalento. A reflexão ética pode propiciar uma reação
dinâmica no meio circundante. Importa, sim, reabilitar o conceito de lei,
que não é simples convenção, nem mera expressão das necessidades da
natureza, mas precisa ser, “no indivíduo e na cidade, a presença normativa
do Ser como Bem, na sua transcendência sobre a contingência do acaso
(tyche) e sobre a necessidade do destino (moira)”4.

As categorias fundamentais que vão sustentar o universo ético-jurí-
dico fundam-se sobre o Bem e a Justiça. O agir ético, tanto da comunida-
de como do indivíduo, exprime a situação fundamental dos seres que ha-
bitam a morada do ethos. E se o agir se cumpre sempre em vista de fins,
ou seja, sempre é movido por razões, o fim é sempre o bem. É a lição de
Aristóteles: o fim é o bem, aparente ou real. Apresenta-se sempre sob a
razão do melhor.

O centro da constelação dos valores é a idéia do Bem. Bem entendido
como o fim melhor e mais excelente.

Mas, como discernir o que é o Bem?

2 A ESCOLHA ENTRE O BEM E O MAL

Karl Jaspers observa que o homem sabe realizar a escolha. “Uma
decisão tornou-se substância do homem: decidiu o que entende por bem,
optou entre o bem e o mal”5.

Em sua iniciação filosófica, o pensador germânico observa que o bem
e o mal distinguem-se em três estágios:

4. Pe. Henrique Vaz de Lima, op. cit., idem, p. 30.
5. Karl Jaspers, Iniciação filosófica, 9. ed., Lisboa: Guimarães Editores, 1998, p. 61. Coleção Filo-

sofia e Ensaios.
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Primeiro: o mal é imediato e irrestrito abandono a inclinações e im-
pulsos sensíveis, ao prazer e à felicidade deste mundo, à existência como
tal. “Em contrapartida, é bem a vida que, não rejeitando embora a felicida-
de da existência, a coloca sob a dependência do que é moralmente
válido”6.

Segundo: perante a simples fraqueza que transige com os impulsos, o
autêntico mal reside na contradição apontada por Kant: a prática do bem
somente quando não acarreta prejuízo ou, pelo menos, quando pouco cus-
ta. Se estivesse em jogo um interesse vital, não só não me comportaria
bem, como poderia cometer os maiores males.

Terceiro: considera-se mal, sobretudo a vontade de fazer mal. O de-
sejo da destruição pela destruição, o impulso para a crueldade, a vontade
niilista de subverter tudo o que existe e tem valor.

A reflexão de Karl Jaspers é instigante, sobretudo quando propõe
sejam comparados esses três graus ou estágios de distinção entre o bem e
o mal: “no primeiro a relação entre o bem e o mal é de ordem moral: o
domínio dos impulsos imediatos pela vontade obediente às leis morais.
Em termos kantianos, cumprimos o dever, contrariando a inclinação. No
segundo grau, a relação é ética: a veracidade dos motivos. A pureza do
absoluto contrapõe-se à impureza na inversão do condicionamento pelo
qual o absoluto se torna de fato dependente e relativo. No terceiro grau a
relação é metafísica: a essência dos motivos. O amor contrapõe-se ao ódio.
O amor anseia pelo ser, o ódio pelo não-ser”7.

Em todos esses graus reside a alternativa. Por conseqüência, a neces-
sidade de opção. O homem só pode querer uma ou outra coisa, se alcançar
o essencial. Obedecer à inclinação ou ao dever, permanecer na inversão
ou na pureza dos seus motivos, viver no ódio ou no amor.

6. Karl Jaspers, idem, p. 62.
7. Ibidem, p. 63.
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O drama é que, muitas vezes, o homem adia a decisão. Em vez de
optar, vacila e oscila no decurso da vida inteira, combina uns e outros
aspectos e chega ao ponto de aceitar tal situação como necessária contra-
dição. A indecisão é essencialmente má. “O homem só desperta quando
distingue o bem do mal. Só se encontra a si próprio quando, pelos seus
atos, decidiu para onde quer ir. Todos nós temos de nos reconquistar cons-
tantemente, vencendo a indecisão”8.

3 A ÉTICA DOS PROCURADORES

Ao direcionar-se à carreira de Procurador do Estado, o operador jurí-
dico fez uma opção fundamental. Escolheu defender aqueles valores e
interesses considerados tão relevantes que mereceram uma tutela especí-
fica da entidade estatal.

Um primeiro desafio ético nessa carreira é desmitificar o
descompromisso de parcela significativa da sociedade em relação ao bem
público. No Brasil, o conceito de bem público equivale, muitas vezes, ao
de res nullius. Enquanto em Estados-Nações mais desenvolvidos o que é
público é de todos, aqui se age como se bem público não tivesse dono.

O procurador precisa impregnar-se desse espírito imprescindível ao
exercício de sua função: uma função eminentemente pública, no mais ele-
vado sentido da expressão. É o intérprete da potencializada proteção de
bens e valores essenciais à preservação da sociedade organizada. Da defe-
sa desses bens e valores dependerá a escalada ascensional rumo a desejá-
veis outros estágios civilizatórios.

O desempenho do procurador não pode ser burocrático. Não é um
servidor subalterno, encarregado de tarefas. Exerce relevante missão. É
acrescida à sua responsabilidade, em relação à dos advogados, atuação

8. Karl Jaspers, op. cit., idem, ibidem.
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enfatizada na ordem constitucional vigente. A parte pode escolher o pro-
fissional. O Estado, presumível exteriorização da vontade popular, elege
o seu advogado por critérios que vão muito além do favoritismo. Há um
concurso sério, de feição democrática – pois todos os bacharéis a ele têm
acesso – mas de fisionomia aristocrática – só os melhores serão
aproveitados.

Os melhores, aqui, são também os mais éticos. Preparados para os
ataques contínuos, cada vez mais sofisticados, contra a coisa pública. Apa-
rentemente desprotegido, o interesse comunitário não tem por si senão
uma defesa formal, inconsistente, ineficaz.

O jovem procurador tem de estar preparado para um combate aguer-
rido contra as quadrilhas que sacrificam o erário. Para isso, outro dever
ético é o estudo permanente. O apuro técnico poderá oferecer resistência a
estratégias heterodoxas e coibir a criatividade crescente, contestável quando
se cuida de lesar o povo.

O esforço pessoal dos procuradores saberá encontrar nos laudos as
suas falhas, traduzíveis em grandes desfalques no tesouro, sempre
combalido quando se cuida de contemplar as necessidades sociais mais
prementes. Procurador eticamente irrepreensível não é um apositor de cotas
singelas diante de cálculos e planilhas sofisticadas, quantas vezes homo-
logadas diante do descaso do profissional.

A concretização do acesso à Justiça, ideal de toda sociedade pós-
moderna, depende do procurador que atua na Procuradoria de Assistência
Judiciária. Aqui, cabe o reconhecimento – mais do que isso, o testemunho
pessoal – de que o trabalho dos procuradores é tecnicamente superior ao
da grande maioria dos advogados constituídos.

A democracia em marcha, a consecução daquele ideal de uma socie-
dade justa, fraterna e solidária, prometida pelo Constituinte de 1988, pas-
sa pelo denodo e paixão disciplinada dos Procuradores do Estado.
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Nesse desempenho, não haverá lugar para o desalento. Se os meios
materiais são aparentemente insuficientes, não se poderá ignorar que o
operador jurídico é aquele que ainda encontra, na sua capacidade de traba-
lho, a maior ferramenta para resistir ao injusto. A criatividade, o talento, o
devotamento ao estudo e, principalmente, a vontade bem direcionada,
pouco se condicionam às estruturas materiais.

É por isso que, se o apuro no recrutamento atinge padrões tecnica-
mente elevados, a continuidade na formação ética é um compromisso que
não encontra limites.

A missão de se tornar um profissional ético – mais do que isso – de se
portar como ser humano eticamente irrepreensível, prolonga-se por toda a
vida.

A opção pelo bem é o que justifica uma existência, numa era em que,
olhando em torno, se tem a impressão de que o mal prevalece.

Quando sensação tal nos ameaçar, é confortador lembrar que depen-
de de cada um de nós inverter o rumo da História, conferindo outro eixo à
própria vida.

Atente-se à recomendação de Kant: a finalidade humana é perseguir
a própria perfeição e a felicidade alheia. Se a sociedade parece buscar o
ideal inverso – alcançar a própria felicidade e insistir na perfeição alheia –
ninguém nos impede de inverter o sentido e adentrar à mão contrária de
direção.

Só a ética poderá salvar o mundo. Se ela não passar a conduzir a
razão humana, talvez não haja tempo para garantir o futuro da
Humanidade.
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CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE:
PROPOSTA DE SIMPLIFICAÇÃO

Sérgio Resende de Barros*

* Mestre e Doutor em direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde leciona
nos Cursos de Graduação e Pós-Graduação.
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O sistema misto de controle da constitucionalidade desenvolvido no
Brasil enlaçou duas linhas de controle: a americana, inspirada em Marshall,
e a européia, inspirada em Kelsen.1 Na primeira, o controle se faz por
argüição incidente em qualquer ação, concretamente, caso a caso; o poder
de controlar difunde-se pelo Judiciário; a sentença tem eficácia retroativa
ex tunc e restrita inter partes; o ato inconstitucional é tido por natimorto;
sua nulidade é declarada para serem impedidos ou reparados seus efeitos
desde a origem por ações, compensações ou indenizações entre as partes
litigantes. Na segunda, opera-se em abstrato; discute-se a
inconstitucionalidade em tese, via direta, não incidentemente em caso con-
creto; concentra-se a competência em um tribunal de alto nível, cujo
acórdão tem eficácia ampliada erga omnes e fixada pro tempore: ex tunc,
ex nunc ou pro futuro. Aqui, o ato inconstitucional não se reputa natimorto,
não é nulo, mas anulável, de forma que seus efeitos são impedidos nos
termos do acórdão. Além do ato inconstitucional, a omissão
inconstitucional foi incluída nesta via direta desde 1988, mas com pecu-
liaridades: a decisão é declaratória e sua eficácia foge às alternativas inter
partes ou erga omnes, ex tunc ou ex nunc, pois é pro tempore e erga unum,
voltada contra um, o omisso, segundo um prazo que demarca a omissão.

Essas duas linhas de controle ligam-se, pois, à eficácia de um ato
judicial comumente dito declaração de inconstitucionalidade. Dizê-lo
decisão de inconstitucionalidade é melhor, porque nem sempre é
declaratório, mas ora é constitutivo negativo ou desconstitutivo.

Na origem, a República brasileira adotou o controle à americana. Ino-
vou-o em 1934 com a competência privativa do Senado para “suspender a

1. No artigo que marca minha participação em obra coletiva (co-autores: André Ramos Tavares,
Alexandre de Moraes, Celso Seixas Ribeiro Bastos, Daniel Sarmento, Elival da Silva Ramos,
Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet, Ives Gandra da Silva Martins, Sérgio Resende
de Barros, Walter Claudius Rothenburg) publicada pela Editora Atlas sob o título Argüição de
descumprimento de preceito fundamental: análises à luz da Lei n. 9.882/99, denomino esse
enlaçamento de nó górdio, porque, tão intrincado na Constituição e emaranhado pelas leis
reguladoras, melhor é cortá-lo de um golpe: por uma emenda constitucional.
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execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por deci-
são definitiva do Supremo Tribunal Federal.” Assim diz o artigo 52, X, da
Constituição vigente. O instituto surgiu na Constituição de 1934 (art. 91,
IV) dito assim: “suspender a execução, no todo ou em parte, de qualquer
lei ou ato, deliberação ou regulamento, quando hajam sido declarados
inconstitucionais pelo Poder Judiciário.” Nas subseqüentes (CF/46, art.
64; CF/67, art. 45, IV; EC/69, art. 42, VII), sempre o verbo declarar. O
Constituinte tem concebido a decisão inter partes como declaração, cujo
efeito erga omnes depende de um órgão que, além de representar os esta-
dos federados, é moderador. Sua intervenção supre a ausência do stare
decisis.

Figura jurisprudencial, o stare decisis et non quieta movere significa:
estar com as coisas decididas e não mover as quietas. Em princípio, o juiz
deve ficar com os precedentes decididos e não alterar decisões pacifica-
das. Por sua natureza jurisprudencial, esse princípio não impede mudar
precedentes para atender à evolução. Não é vinculação inexorável. Nem é
esse o seu sentido, tanto na Grã-Bretanha, quanto nos Estados Unidos.

Vindo do direito inglês, o stare decisis sofreu eclipse no
constitucionalismo norte-americano, pois, “conquanto a legislação possa
remediar uma decisão errada da Câmara dos Lordes, o mesmo não aconte-
ce com uma decisão errada tomada pelo mais alto tribunal americano na
sua interpretação do instrumento orgânico federal.”2 Mas, como afirma a
Encyclopaedia Britannica, tradicional autoridade, falar de precedente como
“vinculante” mesmo em sistemas de common-law é enganoso, uma vez
que mesmo na Inglaterra, que não tem Constituição escrita e tradicional-
mente tem seguido uma doutrina muito mais rígida de stare decisis do que
os Estados Unidos, a Casa dos Lordes, em seu papel, como a mais alta
corte, tem anunciado sua intenção de separar-se do precedente em casos
apropriados.3

2. SCHWARTZ, Bernard. Direito constitucional americano. Rio de Janeiro: Forense, 1966.
p. 199.

3. Cf. na Internet site http://www.britannica.com/seo/s/stare-decisis. Cf. tb. site http://
www.britannica.com/bcom/eb/article.
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O stare decisis não serve para atribuir aos julgados efeitos vinculantes
duradouros. Nem para justificar tal atribuição. Agiu bem o
constitucionalismo brasileiro ao engendrar outra solução – a intervenção
do Senado – para ampliar erga omnes a decisão inter partes. Essa solução
foi primeiro passo rumo ao controle da lei tomada em si mesma. O passo
definitivo foi a Emenda n. 16, de 26 de novembro de 1965, à Constituição
de 1946.

Essa Emenda criou instituto seguro e simples, ao dar ao Supremo
Tribunal Federal competência originária de processar e julgar “a repre-
sentação contra inconstitucionalidade de lei ou ato de natureza
normativa, federal ou estadual, encaminhada pelo Procurador-Geral da
República.” Grife-se: representação contra inconstitucionalidade. Com
ela, chegou ao Brasil a via direta, somando ao controle concreto o abstra-
to, para possibilitar – sem a parcialidade e as complicações de uma lide
inter partes – a apreciação da constitucionalidade da norma
sobranceiramente aos litígios particulares.

Na esteira da representação interventiva, criada na Constituição de
1934 e presente na de 1946, então emendada, essa via direta chegou não
como ação do tipo clássico, mas representação, novo tipo, corretamente
dito representação contra inconstitucionalidade. Ante suspeita de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, o Procurador-Geral da Re-
pública, chefe do Ministério Público Federal, portanto na qualidade de
custos legis, representaria ao Supremo Tribunal Federal, que processaria e
apreciaria a representação na qualidade de custos constitutionis. Tanto não
era ação clássica, que “não se fazia mister que o Procurador-Geral estives-
se convencido da inconstitucionalidade, mas poderia postular, expressa
ou tacitamente, a declaração de constitucionalidade da norma questiona-
da.”4 Poderia anexar à representação contra inconstitucionalidade seu pa-
recer pela constitucionalidade.

4. MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: estudos de
direito constitucional. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Celso Bastos Editor/Instituto Brasileiro de
Direito Constitucional, 1999. p. 258 ss. Cf. tb. do mesmo autor a Sexta Parte acrescentada à
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Leia-se, sem influência do que se doutrinou depois, o que está escrito
na Emenda de 1965 e resistiu na Constituição de 1967 e na Emenda n. 1
de 1969. Quem escreveu aquela Emenda sabia o que queria e o disse. Não
era “ação de” um autor contra um réu, proposta para julgamento confor-
me a processualística tradicional. Mas, inovadora “representação con-
tra” a inconstitucionalidade da norma tomada em si mesma. Puramente
objetiva: tinha por objeto o próprio direito objetivo, sindicado em si mes-
mo, sem “autor”, nem “réu”, nem “contraditório” entre partes, nem “ga-
rantia de ampla defesa”, nem “devido processo legal”, visando a proteger
liberdades ou direitos subjetivos de um ou alguns sujeitos individual e
singularmente considerados. Não se tratava de lide entre sujeitos, dispu-
tando direitos subjetivos. Nem, muito menos, de pôr a lei no banco dos
réus. O feito, na forma de simples representação, seria processo objetivo.

A garantia do devido processo legal é disposta na Constituição nos
seguintes termos: “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens
sem o devido processo legal” (CF/88, art. 5º, LIV). Contudo, sem nada
perder da devida legalidade, essa garantia assume características peculia-
res nos processos objetivos em que se discute por ação direta a
constitucionalidade de uma norma tomada em si mesma, sem estar direta
e singularmente postos em litígio direitos subjetivos, liberdades ou bens.
Por exemplo, o contraditório assume o caráter e o feitio de debate teórico-
doutrinário ou político-jurídico, sem ter em conta o interesse ou o direito
subjetivo de nenhuma parte diretamente considerada, mas visando direta
e exclusivamente o bem público e geral, ou seja, o interesse de toda a
sociedade. Assim, ao julgar uma lei inconstitucional, em abstrato, se o
tribunal constitucional a anular ex tunc e não ex nunc, para evitar o caos
social que decorreria da anulação de todos os atos jurídicos pretéritos nela

edição mais recente da obra clássica de Hely Lopes Meirelles sobre as ações constitucionais:
MEIRELLES, Hely Lopes. Ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data,
ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade. 22. ed. atualiza-
da por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 268.
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baseados, não estará visando precipuamente à preservação dos direitos
subjetivos envolvidos nesses atos, mas sim à manutenção da salus
reipublicae que paira como summa lex sobre todos os atos, direitos e inte-
resses havidos ou por haver na ordem jurídico-constitucional da
res publica em questão. Concordo com Ada Pellegrini Grinover, quando
diz: “o contraditório não é apenas direito subjetivo da parte, mas sim ga-
rantia objetiva do próprio processo e fator legitimante do exercício da
jurisdição, de modo que não é possível tolerar processos sem contraditó-
rio, ao menos eventual, qualquer que seja a natureza da causa.”5 Mas acres-
cento: no processo objetivo da antiga representação contra
inconstitucionalidade e das atuais ações diretas sobre constitucionalidade,
as garantias processuais assumem feições próprias, peculiares, e nem por
isso deixam, em nada, de garantir ao processo a devida legitimidade e
legalidade. Daí porque discordo de Ada Pellegrini Grinover, quando diz
que na ação declaratória de constitucionalidade “o contraditório não se
estabelece, a pretexto de um pretenso caráter objetivo da ação direta, que
não envolveria o interesse de partes.”6 Pois, ainda que ação direta, real-
mente, não seja demanda entre partes pugnando cada uma por seu direito
e impugnando o da outra, nela se estabelece um tipo peculiar de contradi-
ta: o debate teórico-doutrinário ou jurídico-político, que o tribunal – para
bem formar a convicção de seus juízes – deve promover e incentivar de
forma mais ampla e franca possível.

Dessa forma, o procedimento da representação contra
inconstitucionalidade seria aproximadamente o seguinte: ciente por de-
núncia ou por si da suspeição de inconstitucionalidade, o Procurador-
Geral a encaminharia por representação ao Supremo, já portando o seu
parecer técnico e político o mais acurado possível, seja favorável ou con-
trário à inconstitucionalidade (ambivalência da representação). O Tribu-
nal, no quanto necessário a apreciá-la, promoveria o debate: ouviria

5. GRINOVER, Ada Pellegrini. Controle da constitucionalidade. Revista Forense, Rio de Janeiro,
v. 341, p. 7 ss., jan./fev. 1998.

6. Ibidem, p. 7.
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opiniões, colheria pareceres, ampla e franqueadamente, até em audiência
pública. Assim formaria convicção. A decisão, por versar o direito objeti-
vo em tese, seria objetiva por sua própria natureza. Essa objetividade se
traduziria em natural eficácia erga omnes, vinculando – em todos os ní-
veis da Federação – os particulares e os agentes, órgãos, poderes do Esta-
do, in-cluído o Judiciário, até seu órgão de cúpula. Assim se estaria anu-
lando a norma feita pelo legislador por uma norma feita pelo juiz. O que é
admissível, desde que não se fique obcecado em separar poderes.

Existe “não separação mas distribuição de poderes. Assim dificil-
mente alguém pode falar de qualquer separação da legislação em face das
outras funções do Estado, no sentido de que o assim chamado órgão
“legislativo” – com exclusão dos assim chamados órgão “executivo” e
“judicial” – seria o único competente para exercer essa função.”7

A isso, Kelsen aduz que “a aparência de uma tal separação existe
porque somente aquelas normas gerais que são criadas pelo órgão
“legislativo” são designadas “leis” (leges).” Entretanto, “mesmo quando
a Constituição expressamente mantém o princípio da separação de pode-
res, a função legislativa — uma só e mesma função, e não duas funções
diferentes – é distribuída entre vários órgãos, mas somente um deles rece-
be o nome de “legislativo”. Mesmo o precedente é lei. “As cortes, além
disso, exercem uma função legislativa quando sua decisão em um caso
concreto torna-se um precedente para a decisão de outros casos similares.
Uma corte dotada dessa competência cria com a sua decisão uma norma
geral que está no nível das leis produzidas com o assim chamado órgão
legislativo.” Sempre, “as cortes perfazem uma função legislativa, quando
autorizadas a anular leis inconstitucionais.” Assim, “a lei inconstitucional
– para Kelsen, contradição em termos – pode ser anulada por um ato do

7. KELSEN, Hans. General theory of law and state. Nova Iorque: Russell & Russell, 1961.
p. 272. (Traduzi).
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órgão legislativo, mas também por um ato de um órgão diferente do legis-
lador, incumbido da revisão judicial da lei.”8

Portanto, o princípio constitucional da separação de poderes não elide
o fato de a decisão judicial erga omnes ser norma geral anuladora da lei
nela julgada inconstitucional. A anulação por inconstitucionalidade equi-
vale à revogação da lei. Logo, como qualquer revogação, pode ser total
ou parcial e fixar quando entra em vigor. Não que seja Kelsen um “papa
infalível”. Muito se tem impugnado a postura axiológica – traduzida no
vazio axiológico – de sua Teoria Pura do Direito. Mas, ao rigor lógico de
sua doutrina, não há negar a correção formal que, em muitos temas, traduz
a pura verdade material. Como no tema em tela.

Nesse tema, é inegável que, anulando a lei, a decisão equivale natu-
ralmente à lei a que revoga, desconstituindo-a. Por equivaler à eficácia da
lei, a eficácia erga omnes dessa decisão vincula todas as pessoas priva-
das e todos os poderes públicos constituídos, o judiciário, o executivo,
o legislativo e, se for o caso, o poder de revisão constitucional. A deci-
são judicial que anula uma norma reveste a mesma força de lei que a
norma anulada. Se não, como a anularia? Pelo que, nascendo com essa
força, a decisão é naturalmente vinculante de todos os poderes consti-
tuídos, embora não impeça o poder de mudar, ou a norma subalterna, ou a
norma constitucional, e solver o conflito entre elas.

Eis os termos em que deveria ter sido acolhida a representação contra
inconstitucionalidade criada em 1965. O nome escolhido dizia a natureza
do instituto, já que a função do Procurador-Geral era encaminhar uma
dúvida ao Tribunal, com o seu parecer.9 Não, propor uma ação nos
termos clássicos. A não ser assim, não lhe seria possível suscitar a

8. Ibidem, p. 157 e 272. (Traduzi).
9. Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: estudos

de direito constitucional. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Celso Bastos Editor/Instituto Brasileiro de
Direito Constitucional, 1999. p. 244.
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inconstitucionalidade de um ato que ele mesmo, em parecer anexo, afir-
mava constitucional. Essa contradição tornaria inepta a inicial. Mas, tal
possibilidade foi acolhida no parágrafo 1º do artigo 174 do Regimento
Interno do STF de 1970. Aí se lê: “Provocado por autoridade ou por ter-
ceiro para exercitar a iniciativa prevista neste artigo, o Procurador-Geral,
entendendo improcedente a fundamentação da súplica, poderá encaminhá-
la com parecer contrário”. A representação era dúplice, ambivalente, tanto
podendo o Procurador-Geral, exercendo a competência de encaminhá-la,
pleitear a inconstitucionalidade, quanto a constitucionalidade.10

A única falha da Emenda n. 16 de 1965, no contexto histórico de sua
época, foi não fixar a obrigação de o Procurador-Geral encaminhar a re-
presentação em prazo certo, no caso de receber de outrem a denúncia de
inconstitucionalidade e, mesmo, de ser contrário à tese do denunciante.
Essa falha deu ao Procurador-Geral um poder discricionário sobre a ad-
missão da representação que, além de ser politicamente indesejável, frus-
trava o poder jurisdicional do Supremo, ao qual é inegável a competência
de ser o guardião último da Constituição. Para corrigir essa falha,
bastaria inserir na Constituição essa obrigação, seja por emenda, seja
originariamente.

Não obstante tudo isso, ignorando rumos que lhe eram abertos, o
processualismo – que então pontificava – tomou outro rumo. A doutrina
do direito processual civil enxergou nessa representação uma ação judi-
cial de natureza declaratória, logo definida como ação direta de declara-
ção de inconstitucionalidade, a qual, embora chegasse com as inovações
próprias de uma ação direta, não fugiria ao processo tradicional: entre

10. Gilmar Ferreira Mendes aponta essa duplicidade ou ambivalência da representação contra
constitucionalidade reiteradamente nas obras de sua inestimável contribuição doutrinária para
a atualização do controle de constitucionalidade no Brasil. Citando uma obra por todas, cf.
MENDES, Gilmar Ferreira. Ação declaratória de constitucionalidade. In: MARTINS, Ives Gandra
da Silva, MENDES, Gilmar Ferreira (coords.). São Paulo: Saraiva, 1994. p. 77 ss.
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sujeitos litigantes. O Procurador-Geral seria o “autor”, por legitimatio ad
causam extraordinária, substituto processual da sociedade, agindo contra
um “réu”, que só poderia ser o Poder que elaborou a norma impugnada.
Mas, como esse Poder não poderia ser compelido a juízo como sujeito
passivo, em virtude da separação de poderes, a Constituição de 1988 “re-
solveu” a questão: pôs “o ato ou texto impugnado” no banco dos réus e
impôs ao Advogado Geral da União a obrigação de “defendê-lo”, sendo
para isso “citado”, embora nem sempre tal “defesa” seja de interesse da
União.

Assim, o que em princípio era uma representação objetiva foi trans-
formado em uma ação que, embora direta, revestiu garantias subjetivas
(citação, contraditório, ampla defesa, devido processo legal etc.), como se
houvera sujeitos em lide com seus direitos subjetivos em litígio. A repre-
sentação contra a inconstitucionalidade se tornou em representação de
inconstitucionalidade. Ou ação de inconstitucionalidade. Foi cercada de
um aparato processual que lhe retirou grande parte de sua eficiência como
via direta e objetiva de controlar a constitucionalidade. Tradicionalista, o
processualismo encampou a representação, desnaturando-a.

Essa encampação consumou-se na Assembléia Constituinte de
1987/88, em cujo contexto histórico o Supremo foi levado a mudar sua
orientação quanto à ambivalência da representação, a partir do Acórdão
de 8 de setembro de 1988, prolatado em face da Representação n. 1.349,
relator o Ministro Aldir Passarinho (RTJ, 124: 41 s.). Nesse feito, “o Tri-
bunal considerou inepta a representação, entendendo que, como a Consti-
tuição previa uma ação de inconstitucionalidade, não poderia o titular
da ação demonstrar, de maneira insofismável, que perseguia outros
desideratos.”11 Óbvio: pedir a inconstitucionalidade defendendo a
constitucionalidade constituía contradição inaceitável pela processualística

11. Gilmar Ferreira Mendes, Ação declaratória de constitucionalidade, cit. supra, p. 77 ss.



32

clássica, causa de inépcia da inicial. Consuma-se, assim, à época da Cons-
tituinte de 1987/88 e, logo após, pelas normas postas na Constituição, a
encampação da via direta pelo processualismo, em detrimento da
ambivalência que é natural e enriquecedora dessa via, quando tomada nos
exatos termos em que a tomou a Emenda n. 16/65.

Acrescenta Gilmar Ferreira Mendes: “Sem dúvida, a falta de um me-
lhor desenvolvimento doutrinário sobre essa face peculiar da representa-
ção de inconstitucionalidade e a decisão do Supremo Tribunal na Repre-
sentação n. 1.346, que, praticamente, negou a possibilidade de se instau-
rar o controle abstrato com pedido de declaração de constitucionalidade,
tornaram inevitável a positivação de um instituto específico no ordenamento
constitucional.”12 Esse novo instituto – que supriu a falta de ambivalência
da ação de inconstitucionalidade – foi a ação declaratória de consti-
tucionalidade.

Mas, além da ambivalência da via direta, aquela encampação tam-
bém obliterou o fato de que, no controle concentrado, o tribunal constitu-
cional, tendo por objeto a lei em si, não profere decisões jurisdicionais
como nas ações inter partes, em que cuida da aplicação da lei a um caso
sem negá-la para outros casos, mas toma decisões de caráter político e
legislativo válidas para todos os casos. Legisla negativamente, porque
nega a lei erga omnes, até para si mesmo, de sorte que a sentença de
inconstitucionalidade é uma contra-norma com a qual o juiz revoga a
norma inconstitucional. Como esclareceu Kelsen.

Nessa obliteração somou-se com o processualismo o consti-
tucionalismo, preso à separação de poderes clássica. Não admitia ser a lei
revogada senão por outra lei. O Senado “suspende a execução”, mas não
revoga a lei, pois só lei pode revogar lei. Contudo, o ato do Senado não é

12. Ibidem, p. 78 ss.
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mera ampliação erga omnes da decisão inter partes. Efetivamente é revo-
gação da lei. Mas admiti-lo seria, apesar da imbatível doutrina de Kelsen,
renegar o tabu da separação de poderes. Esta surgiu para limitar o poder
dos reis. Foi logo abrandada na história superveniente. Já em 1803, pelo
Juiz Marshall, no caso Marbury v. Madison. Hoje está superada. Mas,
enquanto resiste, mantém o Judiciário como Poder apolítico, inibindo ve-
rificar que, ao julgar da constitucionalidade das leis, o Supremo é tribunal
constitucional e, como tal, sobretudo na via direta, profere decisões polí-
tico-jurídicas, que – por serem dessa natureza – devem e podem ter seus
efeitos graduados e modelados no tempo e no espaço, na sua compreen-
são e extensão, segundo a necessidade político-social que as enforma.

Essas decisões podem ser graduadas e modeladas para agentes e ór-
gãos públicos especificamente considerados, mas, quando graduadas e mo-
deladas erga omnes, vinculam não só as pessoas particulares, mas tam-
bém os poderes do Estado, exceto para mudar a lei ou a Constituição e
desfazer a inconstitucionalidade ou resolvê-la por outra decisão erga omnes
do mesmo Tribunal, se houver mudança substancial das condições de
fato ou de direito, inclusive culturais ou políticas. Esta última possibilida-
de vem por coerência: se não se nega à lei a força de reformar a lei, não se
pode negar igual força à decisão dotada da força de lei.

Todo o controle de constitucionalidade tem qualidade política, como
tudo o que se refere à Constituição. Até a Suprema Corte norte-americana
já tem condicionado à necessidade política o princípio da retroação. O
leading case é Likletter v. Walker13, em 1965. Nele se entendeu que a
retroatividade dos efeitos do judicial review não constitui princípio inscri-
to na Constituição, mas prática da jurisprudência, por ela alterável, se ne-
cessário.14 Em 1967, esse entendimento foi consolidado pelo caso Stovall
v. Denno.15

13. Caso Likletter v. Walker , 381 U.S. 618, 629 (1965).
14. CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. Da declaração de inconstitucionalidade e seus efeitos.

Cadernos de direito constitucional e ciência política, São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 21,
p. 18, out./nov. de 1997.

15. Caso Stovall v. Denno, 388 U.S. 293 (1967).
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A despeito de sua admissão no sistema americano e no europeu, a
possibilidade de graduar e modelar a eficácia foi olvidada entre nós, reni-
tentes em considerar o ato inconstitucional um natimorto, a ser declarado
nulo sempre ex tunc, não importando ser o controle difuso ou
concentrado.

Esse efeito necessariamente declatório e retroativo à origem de-
turpou no Brasil o controle de inspiração kelseniana. O sistema misto bra-
sileiro, além de misto, tornou-se confuso, a ponto de exigir-se a interven-
ção do Senado para dar o efeito erga omnes já inerente à ação direta. So-
mente em 18 de junho de 1977 o Presidente do Supremo Tribunal Federal
limitou aos casos incidentais a comunicação ao Senado.16

A desfazer a confusão, uma emenda à Constituição haveria de asse-
gurar ao Supremo a faculdade de regular no tempo e no espaço, bem como
na compreensão e extensão, as decisões das ações diretas que propugnam
ou impugnam a constitucionalidade das leis e atos normativos.

Acima se demonstrou que tais ações já têm por si – por sua própria
natureza – essa plenitude reguladora erga omnes, vinculando todos os
integrantes da sociedade civil e do Estado constituído. Mas, para desfazer
a confusão, que ganhou raízes na Constituição, é necessária emenda
constitucional.

Já se mostrou que o efeito erga omnes contém o efeito vinculante
dos poderes públicos. No entanto, é possível entendê-los diferentes, con-
cebendo a eficácia erga omnes como erga omnes partes, em contraposição
à eficácia inter partes. Mas, mesmo subentendendo o substantivo partes
na locução erga omnes, a diferençar efeito erga omnes de efeito vinculante,
bastaria para solver de vez controvérsias constitucionais relevantes asse-
gurar o efeito vinculante às ações diretas, por emenda constitucional que

16. Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. Ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de
constitucionalidade. In: MEIRELLES, Hely Lopes, op. cit., p. 319.
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lhes garantisse também regular a decisão no tempo e no espaço, na com-
preensão e na extensão. Contudo, em vez de agir assim, deixou-se crescer
a confusão instilada no sistema misto brasileiro pela ligação do sistema
concentrado ao efeito necessariamente ex nunc e meramente
declaratório.

No mesmo período, também cresceu a facilidade de legislar, gerando
uma torrente de atos normativos e leis acoimados de inconstitucionalidade.
Esse fato somou-se a outro fato: a inoperância de um sistema travado pelo
fato de ter somente efeito ex nunc como se não fora misto, mesmo quando
a enorme repercussão política exige a graduação e a modelação da deci-
são. Daí resultou necessário criar – não só uma ação declaratória de
constitucionalidade, para declarar o que já está presumido juris tantum
como efeito da promulgação – mas também outros instrumentos repetitivos
para “dar” à decisão sobre constitucionalidade um efeito vinculante que,
como acima se demonstrou, já lhe é inerente, quando tomada ou tornada
erga omnes.

Não justifica a criação de tal ação declaratória o fato de – por não
vincular aos poderes públicos a decisão da ação de inconstitucionalidade
– poder o órgão que editara o ato julgado inconstitucional reincidir na
inconstitucionalidade. Nem sequer alegar que a decisão não alcançava
órgãos e atos normativos similares de outras unidades da Federação. Aci-
ma também se demonstrou que a eficácia erga omnes tem todo esse alcan-
ce vinculante, bastando – para fazê-lo valer – a reclamação ao Supremo,
nos termos regimentais. Em verdade, o que causou em 1993 a ação
declaratória de constitucionalidade foi o mesmo propósito que em 1965
gerou a representação contra inconstitucionalidade: “o propósito inequí-
voco do legislador constituinte, que era o de permitir, ‘desde logo, a defi-
nição da controvérsia constitucional sobre leis novas’”, como informa
Gilmar Ferreira Mendes.17

17. Ibidem, p. 267 ss.
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De fato, tais controvérsias proliferaram com a crescente caudal de
leis suspeitas de inconstitucionalidade, o que gerou entre nós a ação
declaratória de constitucionalidade, ainda mais porque – tolhida a
ambivalência do controle direto e alargada a legitimação para encetá-lo –
tornou-se um não-senso postular o autor a inconstitucionalidade sem con-
cordar com ela. Repetitiva no quanto é reverso da ação direta de
inconstitucionalidade, mesmo assim a ação declaratória de
constitucionalidade se fez necessária para solver desde logo controvér-
sias relevantes sobre a constitucionalidade de lei ou ato normativo
federal, num país em que tais questões são realmente relevantes e fre-
qüentes. Essa necessidade peculiar é que justifica a instituição dessa ação
declaratória entre nós – ainda bem que criada constitucionalmente, por
emenda à Constituição.

Agora, duas leis ordinárias se imiscuem na instituição do controle de
constitucionalidade brasileiro. A Lei n. 9.868, de 10.12.1999, a regula-
mentar a ação direta de inconstitucionalidade (ADIN) e a ação declaratória
de constitucionalidade (ADC). E a Lei n. 9.882, de 3.12.1999, que – a
título de regulamentar o que deveria ser uma simples argüição de
descumprimento de preceito fundamental decorrente da Constituição – na
verdade criou nova ação direta, com alcance e efeitos não previstos e,
portanto, não autorizados pela Constituição.18

A Lei n. 9.868/99 é inconstitucional em partes. No artigo 21, confere
à ação declaratória de constitucionalidade efeito não previsto na Consti-
tuição e assim invade nessa parte a competência normativa própria do
Poder Constituinte. Mas, além de inovar assim, até mesmo “corrige” a
Constituição noutra parte (art. 2º, inc. V), onde “supre” o “esquecimen-
to” do Constituinte de legitimar o Governador do Distrito Federal
ad causam. Nessas partes, ela é inconstitucional.

18. Nota do Editor: as Leis ns. 9.868/99 e 9.882/99, foram publicadas na íntegra no B. Cent. Estud.,
São Paulo, v. 23, n. 6, nov./dez. 1999, respectivamente nas p. 850-854 e 865-867.
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Já a Lei n. 9.882/99 parece-me no todo inconstitucional, porque nela
uma simples argüição – cujo caráter é incidental e cuja legitimação ativa
é, por isso mesmo, aberta – resulta transformada em verdadeira ação
direta – de caráter principal, com legitimação ativa restrita.

É louvável a intenção de resolver de pronto e de pleno – com eficácia
que vincule a toda a sociedade, bem como aos poderes públicos – as que-
relas ou as incertezas que proliferem, quando for relevante o fundamento
da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, esta-
dual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. No entanto, é
inconstitucional atribuir por lei ordinária uma tal competência ao Supre-
mo Tribunal Federal. O sistema constituído em 1988 – e isto já foi farta-
mente apontado pela doutrina e pela jurisprudência – recusa o controle de
leis ou atos normativos municipais e de leis ou atos normativos anteriores,
em relação à Constituição federal vigente. Essa ampliação de competên-
cia foi feita inconstitucionalmente pela Lei n. 9.882/99 como parte do
objeto (parágrafo único do art. 1º) que atribuiu à argüição de
descumprimento.

Essa Lei fixa para a argüição de descumprimento uma legitimação
ativa idêntica à da ação direta de inconstitucionalidade, tornando igual-
mente idênticos seus efeitos erga omnes e vinculantes. Iguala ambas as
hipóteses, demonstrando claramente a tentativa de ampliar de forma
inconstitucional, por lei ordinária, a competência do Supremo.19 Mas a
identificação de ambas as hipóteses também demonstra que uma simples
argüição incidental foi transformada em ação direta, mudando totalmente
sua natureza jurídica, o que faz a Lei inconstitucional no seu todo.

Argüição é, por sua natureza, incidente. Um termo se toma pelo ou-
tro, por exemplo, quando se diz argüição ou incidente de falsidade (arts.
390 a 395 do Código de Processo Civil). Daí, anterior à Lei n. 9.882/99, a

19. Essa verificação, já a fez Alexandre de Moraes (Jurisdição constitucional e tribunais constitu-
cionais. São Paulo: Atlas, 2000. p. 268).
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tentativa de entender a argüição de descumprimento de preceito funda-
mental decorrente da Constituição como sucessora da argüição de rele-
vância.20 A incidentalidade da argüição de descumprimento já fora reco-
nhecida por Gilmar Ferreira Mendes em 1995, na seleta que coligiu, jun-
tamente com Ives Gandra da Silva Martins, sobre a então recente ação
declaratória de constitucionalidade.21

Mesmo considerada ação, não deixa uma argüição de ser ação
incidental, diretamente dependente de uma principal. Ainda quando pro-
cessada e julgada à parte da principal. Donde, necessariamente, uma ar-
güição há de ter a legitimação ativa em aberto, facultada a qualquer sujei-
to, para opor-se a qualquer outro, em qualquer ação. Na espécie, essa oposi-
ção visa a obviar o descumprimento de preceito fundamental decorrente
da Constituição. Esse conceito constitucional é mais amplo que a
eqüivalência de preceito fundamental a preceito constitucional subenten-
dida na Lei e dá a essa argüição uma amplitude incompatível com a restri-
ção da legitimatio ad causam. Por isso que o vetado inciso II do parágrafo
2º da Lei legitimava para argüir qualquer pessoa lesada ou ameaçada em
decorrência de ato do Poder Público. Aqui, o veto – além de deixar
inconstitucional a Lei quanto ao aspecto subjetivo (sujeitos legitimados)
– deixou solto no ar o parágrafo 1º, cujo sentido pendia do inciso vetado.
Para salvar esse parágrafo, Zeno Veloso aventa ter sido ele mantido para
possibilitar a qualquer interessado acesso indireto à argüição, mediante o
Procurador-Geral, que “fará um juízo de admissibilidade, promovendo
uma verdadeira filtragem das representações que tiver recebido. A tese é
sedutora.” 22 Mas, ao mesmo tempo, essa tese comprova que essa argüição

20. Cf. RODRIGUES, Maria Stella Villela Souto Lopes. Recursos da nova Constituição (extraordi-
nário, especial e ordinário constitucional em mandado de segurança). 2. ed. rev. ampl. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1992. p. 28 ss.

21. MENDES, Gilmar Ferreira, Ação direta de constitucionalidade, op. cit., p. 80. Aí a argüição,
cuja norma criadora ainda era o parágrafo único do artigo 102, foi expressamente incluída no
controle difuso.

22. VELOSO, Zeno. Controle jurisdicional de constitucionalidade: atualizado conforme as Leis ns.
9.868 de 10.11.1999 e 9.882 de 3.12.1999. 2 ed. rev. atual. e ampl. Belo Horizonte: Del Rey,
2000. p. 304 ss.
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deve ter legitimatio ad causam aberta a qualquer um, como é próprio da
natureza das argüições.

No aspecto objetivo, também não compadece com a amplitude da
argüição a limitação do seu objeto a lesões resultantes de ato do Poder
Público. Com toda a certeza, descumprimento de preceito fundamental
decorrente desta Constituição é muito mais do que isso.

No parágrafo 1º do artigo 4º – “Não será admitida argüição de
descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro
meio eficaz de sanar a lesividade.” – a Lei parece contraditória. No míni-
mo, sempre é possível a ação ordinária. Daí, nega a Lei utilidade à argüi-
ção que regula? Essa aparente contradição foi-me desfeita pelo entendi-
mento23 de que a intenção desse parágrafo – cuja redação, porém, é
esdrúxula, não importa a interpretação que se lhe dê – é submeter ao contro-
le concentrado as lesões por inconstitucionalidade resultantes de outros
atos do Poder Público tomados em abstrato, que não os atos normativos.
As lesões decorrentes de leis e atos normativos estão cuidadas pelas ações
diretas. Necessário, ainda, cuidar por via direta das lesões resultantes de
outros atos do Poder Público, quando não houver outro meio eficaz de
sanar a lesividade, ou seja, se não for lesão concreta, sanável pelas ações
inter partes. Mas essa restrição limita a argüição a um objeto residual
incompatível com a sua natureza e, por isso mesmo, não previsto na
Constituição.

É louvável, também, essa intenção de submeter ao controle concen-
trado, in abstracto, todos os atos do Poder Público, inclusive os não-
normativos. Esse intento condiz com a atual tendência brasileira de prefe-
rir o controle concentrado ao difuso. Nada a opor. Desde que respeitada –
para efetivar a pretensão – a própria constitucionalidade que ela pretende

23. Devo esse entendimento à minha aluna, Mônica Nicida Garcia, Procuradora Regional da Re-
pública, que o expôs em debates de seminário, na Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo.
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resguardar. Mas, em virtude desse estreito caráter residual imposto pelo
esdrúxulo parágrafo, vê-se que a Lei retira da argüição – além de mudar-
lhe o objeto – toda a generalidade que lhe é própria e que a Constituição
lhe assegura, transparente no próprio teor genérico do antigo parágrafo
único, atual parágrafo 1º, do artigo 102. Aliás, da posição física desse
parágrafo não cabe deduzir que o Constituinte inseriu a argüição de
descumprimento no contexto do sistema concentrado, pois o artigo 102 –
ao qual se fixa o parágrafo – tanto versa competência para o controle con-
centrado, quanto para o difuso.

Quanto ao objeto, ainda é inconstitucional o parágrafo único do arti-
go 1º da Lei n. 9.882/99 porque considerou eqüivalentes os conceitos de
descumprimento de preceito e controvérsia judicial, sendo certo que o
pressuposto constitucional da argüição perante o Supremo não é a
preexistência de controvérsia judicial subjacente ao Supremo, mas sim-
plesmente o descumprimento do preceito. Já preexistindo controvérsia
judicial sobre o preceito, não poderá ela ser levada ao Supremo senão por
recurso extraordinário ou – se levada nos termos regulados pela Lei – não
se terá aí senão uma avocatória sub petitione.

A Lei n. 9.882/99, em nenhum de seus artigos, parágrafos, incisos,
nem sequer na ementa, usou na íntegra o termo com que a Constituição
conceituou a argüição de descumprimento. Aboliu a conotação de decor-
rência. Não meramente subentendeu, mas realmente suprimiu o adjetivo
verbal decorrente, alterando a mens legis, que era a de proteger “preceito
fundamental decorrente desta Constituição”, o que é mais amplo (e, por-
tanto, diferente) do que “preceito fundamental” ou “preceito constitucio-
nal”, mesmo se tomando estes dois termos como sinônimos. Um preceito
que decorre da Constituição não precisa nela ser visto ou estar previsto,
mas pode ser ou estar simplesmente implícito. O legislador ordinário fi-
cou a dever a definição dessa implicitude e, portanto, não fez a regulação
do que seja preceito fundamental decorrente da Constituição. Deixou-se
seduzir por outro objeto e por outro objetivo inconstitucionalmente, por
mais conveniente que seja a sedução.
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Em conclusão, a Lei n. 9.882/99 parece-me no todo inconstitucional,
porque transforma uma simples argüição em ação direta, dando-lhe subs-
tância e forma não previstas na Constituição, nem por ela autorizadas. O
regramento não poderia ir além da forma como será apreciada pelo Su-
premo Tribunal Federal a argüição de descumprimento de preceito fun-
damental decorrente desta Constituição. A Constituição autorizou à Lei
fixar a forma como apreciar – a forma processual. Autorizou estabelecer
a forma de ser apreciado. Não a forma do ser apreciado – a forma
substancial.

O Constituinte já criou – até mesmo completando por emenda sua
obra originária – as ações diretas que quis criar, inclusive como frente e
verso uma da outra, para controlar a constitucionalidade de leis e atos
normativos na Federação brasileira, seja a praticada ativamente, seja a por
omissão. Para prover esse controle, não quis nada além do que criou, com
a substância e a forma com que criou. Tanto que, na revisão da Constitui-
ção cinco anos após sua promulgação, não se aprovou a proposta que da-
ria às decisões do Supremo em incidente de inconstitucionalidade eficácia
erga omnes e efeito vinculante.24 Não faz sentido, pois, entender que –
quando previu a argüição de descumprimento de preceito fundamental
decorrente desta Constituição – o Constituinte instituiu aí uma outra ação
direta para controlar constitucionalidade diante desta Constituição, com
eficácia erga omnes e efeito vinculante. Nem tem sentido disciplinar com
essa substância o que o Constituinte lavrou com outra substância.

Vincenzo Guelli, ao tratar das “formas constitucionais” e da “forma
da instituição”, deixou nítida – e insofismável – a distinção entre forma
acidental e forma substancial ou essencial.25 Forma processual é aciden-
tal. Forma substancial é a própria essência da coisa: é a forma que dá ser à

24. Cf. VELOSO, Zeno. op. cit., p. 244 e 309.
25. Cf. GUELLI, Vincenzo. O regime político. Tradução e prefácio de Luiz Luisi, Doutor em Filoso-

fia do Direito pela Universidade de Roma. Coimbra: Arménio Amado, 1951. p. 44 ss.
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coisa (forma dat esse rei), fazendo-a ser o que ela é: no caso, uma argüi-
ção e não uma ação direta.

Daí – por ir além da forma processual e alterar a forma substancial do
instituto, transformando-o em ação direta – a Lei n. 9.882, de 3 de dezem-
bro de 1999, ao dispor sobre a argüição de descumprimento de preceito
fundamental decorrente da Constituição, é totalmente inconstitucional,
apesar das louváveis intenções, que a nortearam, de dar completude ao
sistema concentrado de controle da constitucionalidade no Brasil. Essas
intenções, para sua concretização normativa, dependem de emenda à Cons-
tituição. Concretizadas como o foram, por lei ordinária, incidem na mes-
ma inconstitucionalidade que pretendem evitar ou reparar. Também por
isso – além do mais que acima se expôs – tornaram mais confuso ainda o
sistema misto em que se imiscuiram.

Já bem antes das Leis ns. 9.868 e 9.882, de dezembro de 1999, a
Emenda Constitucional n. 3, de março de 1993, que criou a ação declaratória
de constitucionalidade, tornou o sistema de controle de constitucionalidade
complexo. Agora, essas leis o tornaram confuso, demandando simplifica-
ção. Como fazê-la?

A conclusão nasce da exposição acima. Por emenda à Constituição,
deve-se:

1. restaurar a representação contra inconstitucionalidade nos termos
em que a criou a Emenda n. 16 de 1965, a saber, com plena e inerente
eficácia erga omnes, vinculadora de todos os que estão sujeitos ao direito
brasileiro, inclusive os poderes públicos;

2. acrescentar a obrigação de o Procurador-Geral da República re-
presentar em prazo fixado, caso receba de outrem a denúncia de
inconstitucionalidade, devendo expor ou juntar seu parecer favorável ou
contrário, garantindo-se a ambivalência da representação;

3. enfim, como o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião
último, detém a competência precípua de zelar pela constitucionalidade,
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sendo este um poder jurisdicional mas também político que, pela
discricionariedade que lhe é imanente, não pode fixar na dependência de
uma denúncia que pode não vir, deve-se garantir-lhe a faculdade de avocar
para resolver em tese, de pronto e de pleno, controvérsias relevantes sobre
a constitucionalidade de quaisquer atos normativos, ou não, do Poder Pú-
blico, incluídos os municipais e os anteriores à Constituição.

Essa possibilidade de avocação sine petitione completa o sistema. É
praticada em países civilizados e democráticos. Não pode ser estigmatiza-
da entre nós simplesmente porque foi posta em prática durante o recente
regime militar. Ela não é instrumento de autoritarismo, mas – bem ao con-
trário – defende o estado democrático de direito.

“Razões emocionais, que alimentam a reação contra a avocatória –
historicamente fruto de governos autoritários – devem ter impedido o le-
gislador de adotar francamente essa via. Creio, no entanto, que a técnica
da avocatória, num Estado de pleno direito, não repugna às instituições
jurídicas, podendo servir muito melhor do que o incidente de
constitucionalidade para os objetivos de reduzir radicalmente o número
de Recursos Extraordinários que chegam ao Supremo pela via do controle
difuso. Melhor fora, a meu ver, permitir à Corte Suprema, sob certas con-
dições, avocar processos em que se discute incidentalmente a
constitucionalidade de leis e atos normativos, a fim de fixar, desde logo, a
interpretação constitucional, de caráter vinculante.26

De resto, a mesma emenda e suas leis reguladoras revogariam todas
as distorções, rebarbas, repetições e duplicações que, no plano constitu-
cional e no infraconstitucional, tornaram confuso o sistema misto de con-
trole da constitucionalidade no Brasil.

26. Ada Pellegrini Grinover, op. cit., p. 9.



44



45

A CONCOMITÂNCIA DE AÇÕES COLETIVAS,
ENTRE SI, E EM FACE DAS AÇÕES INDIVIDUAIS

Rodolfo de Camargo Mancuso*

Sumário: 1. A etiologia da convivência entre ações judiciais. 2. Os con-
flitos entre os direitos e os que contrapõem os interesses. 3. Os conflitos
coletivos no processo civil brasileiro. 4. A concomitância entre ações co-
letivas. 5. A coisa julgada coletiva, em face dos sujeitos concernentes.

* Doutor em Direito, Livre-Docente e Professor Associado na USP e Procurador do Município de
São Paulo.



46



47

1 A ETIOLOGIA DA CONVIVÊNCIA ENTRE
AÇÕES JUDICIAIS

O trâmite concomitante entre ações judiciais pode começar a ser ana-
lisado a partir da garantia constitucional do acesso à justiça (CF, art. 5º,
XXXV), por conta da própria generalidade do direito de ação, que apre-
senta natureza abstrata, nesse sentido de restar assegurado tanto aos his-
tóricos de lesões sofridas como aos de lesões temidas, e isso, independen-
temente de as pretensões serem ou não fundadas. É dizer, a avaliação quanto
ao mérito das controvérsias é uma intelecção que não integra o juízo de
admissibilidade, tanto das ações quanto dos recursos1, apresentando-se
assim como um posterius, a ser aferido a partir do momento em que o
Estado-juiz tenha reconhecido que o processo apresenta-se técnicamente
hígido, com relação às partes (legitimidade, interesse e representação),
ao juiz (imparcialidade e competência), e, enfim, em face da própria rela-
ção processual em si mesma, que deve ser existente e válida.

Entre nós vem predominando a concepção da ação como direito
abstrato, tomada essa abstração tanto no sentido de dispensa quanto à
indagação de ser a pretensão fundada, mas também no sentido de sua
autonomia em face da relação de direito material a que serve de veículo,
fenômeno bem nítido nas ações declaratórias negativas, onde, justamen-
te, pode-se pedir a declaração da inexistência de uma relação jurídica
(CPC, art. 4.º), a par da possibilidade do ajuizamento de ações que diría-
mos dessubstantivadas, como a rescisória fundada em nulidade do julga-
do rescindendo, por incompetência absoluta do juiz (CPC, art. 485, II ), ou

1. Sem embargo de o artigo 557 do CPC, na redação da Lei n. 9.756/98, dizer que o relator
“negará seguimento a recurso manifestamente (...) improcedente”, aí trazendo, pois, o mérito do
recurso para o plano da sua admissibilidade. Fato é que a anterior Lei dos Recursos –
n. 8.038/90, artigo 38 – já utilizava tal terminologia, e, de todo modo, tal decisão monocrática
vem a ser agravável (§ 1º daquele art. 557), o que de tudo resulta, sob a óptica do relator, numa
sorte de juízo de mérito, antecipado, mas provisório. (A propósito, v. Nery & Nery, Código de
Processo Civil comentado, 4. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, nota 2 ao art. 557 do
CPC).
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mesmo a ação direta de inconstitucionalidade, reportada ao interesse legí-
timo a que as leis e atos do Poder Público sejam conformes à
Constituição. Compreende-se, assim, a dicção do artigo 3º do CPC, de
que para propor ou contestar uma ação bastam “interesse e legitimidade”.

A natureza abstrata do direito de ação, todavia, está longe de ser
questão fechada, bastando lembrar o sentido imanentista ou concreto, su-
gerido pela redação do artigo 75 do Código Civil (“A todo o direito
corresponde uma ação que o assegura”); aliás, a concepção demasiada-
mente abstrata do direito de ação já veio criticada por José Ignácio Botelho
de Mesquita, Titular de Direito Processual da USP: “Parece-nos que um
direito consistente no poder de pôr em movimento as sanções da lei, ao
qual porém não corresponde este poder, mas apenas o de ‘fazer escutar,
conhecer e ponderar as próprias razões’ é um fantasma bem mais sofisti-
cado e surrealista que a ação na concepção de Wach”.2

Por outro lado, enquanto o singelo direito de petição mostra-se gené-
rico e incondicionado (CF, art. 5º, XXIV, a), já a ação, ao contrário, é
específica e (muito) condicionada, explicando Moacyr Amaral Santos tra-
tar-se de “um direito subjetivo público, distinto do direito subjetivo priva-
do invocado, ao qual não pressupõe necessariamente, e, pois, neste senti-
do, abstrato; genérico, porque não varia, é sempre o mesmo; tem por su-
jeito passivo o Estado, do qual visa a prestação jurisdicional num caso
concreto”.3 Isso explica o grande número de circunstâncias que, uma vez
ocorrentes num processo, acabam por desobrigar o Estado-juiz de pro-
nunciar-se sobre o mérito das lides, tais os pressupostos processuais ditos
negativos (litispendência, perempção, coisa julgada, convenção de arbi-
tragem, incompetência absoluta do juiz); as condições da ação (interesse
de agir, possibilidade jurídica do pedido, legitimação); sem falar em ou-
tras eventualidades (vício de representação, colusão entre as partes), que

2. Da ação civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1975, p. 123.
3. Primeiras linhas de direito processual civil, São Paulo: Saraiva, 1997, v. 1, p. 159.
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acabam por inviabilizar o enfrentamento do meritum causae: CPC, artigo
267 e incisos, passim; artigos 13 e 129. Apesar dessas ocorrências, que
sinalizam para um non liquet de parte do julgador, ainda assim o ideal é
que a cognição judicial seja plena e exauriente, nesse sentido de resolver
a um tempo o processo (o continente) e a lide (o conteúdo), e outra coisa
não quis o legislador, ao dizer que é ao publicar a decisão de mérito que o
juiz “cumpre e acaba o ofício jurisdicional” CPC, artigo 463.

Ademais, para obter um comando judicial que assegure o bem da
vida objeto da pretensão, esclarece Cândido Rangel Dinamarco, “não basta
ao autor ter o direito de ação e exercê-lo adequadamente. Ter ação asse-
gura-lhe somente a obtenção do provimento de mérito, sem que este lhe
seja necessariamente favorável. Para obter sentença favorável é preciso
que, além de ter a ação, ele ostente uma pretensão amparada pelo direito
substancial (v.g., que seja realmente credor de uma indenização, como
alega)”4. Assim se passa porque, enquanto o Estado-administrador atua
por uma legitimação de natureza originária, ou primária, embasada num
mandato decorrente da vontade popular, o que inclusive autoriza a atua-
ção de ofício, mediante escolhas políticas e atos discricionários, já a
legitimação do Estado-juiz é de natureza derivada, institucional, decor-
rente da investidura de agentes recrutados por concurso público, donde
caber ao julgador aplicar – mediante provocação – a norma de regência
aos fatos, sob critério de legalidade estrita (CF, art. 5º e inc. II; CPC, art.
127, contrario sensu), não podendo a decisão de mérito ir além, ficar
aquém ou dar coisa diversa do que restou fixado como objeto litigioso
(CPC, arts. 2º, 128 e 460).

Tantas exigências de ordem formal, porém, não impedem que um
número muito expressivo de históricos de lesões temidas ou sofridas
afluam ao Judiciário, cabendo ao Estado-juiz ao menos apreciar o que
vem reportado, numa desejável perspectiva de facilitação do acesso à

4. Fundamentos do processo civil moderno, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, v. 2,
p. 819-820.
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Justiça. Nesse sentido atua o princípio da indeclinabilidade (ou ubiqüida-
de) da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), correspondente ao que, no processo
norte-americano garante a todos o day in Court, oportunidade para que
os contraditores exponham suas razões (right to be heard: o direito de ser
ouvido), perante um órgão judicial competente e imparcial. Dentre nós, o
Código de Processo Civil e a legislação processual extravagante buscam
cumprir sua vocação instrumental, disponibilizando uma vasto receituá-
rio de ações específicas, a par de certas válvulas de segurança para hipó-
teses específicas ou diferenciadas, como se vê no poder cautelar geral
(art. 798), na fungibilidade entre as ações possessórias (art. 920), no su-
primento judicial da obrigação de fazer, de natureza infungível (art. 641).

A par disso, a ciência processual procura identificar, ao interior da
sociedade, os valores e interesses mais relevantes, e, para a hipótese de
entrarem em conflito, indica três tipos de processo: (i) o de conhecimento
(cog+noscere = apreender detidamente), para os históricos de danos so-
fridos, processo voltado à decisão de mérito, onde vem priorizado o valor
eliminação da incerteza, compreendendo as ações declaratórias,
condenatórias, constitutivas e mandamentais, conforme o Livro I do CPC
e legislação complementar ; (ii) o cautelar, adequado aos danos temidos
ou virtuais (direitos ameaçados), cujo mote é o valor segurança de pes-
soas, coisas e situações, tratado no Livro III do CPC e em alguma legisla-
ção extravagante; (iii) enfim, o processo de execução, de caráter mais
jurissatisfativo do que propriamente jurisdicional, já que tendente à rea-
lização do “interesse do credor” (CPC, art. 612), exigindo título líquido
certo e exigível (CPC, art. 586), regulado no Livro II do CPC e legislação
complementar.

Vale registrar uma tendência contemporânea à relativização dos es-
copos antes enunciados, sob a influência do sempre renovado apelo à
instrumentalidade da relação processual, com a tônica sendo reafirmada
na efetividade da resposta jurisdicional, em ordem a que as lides sejam
compostas de modo justo, num tempo razoável e com o menor custo, e
que ao final o processo propicie a maior aproximação possível entre o
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direito que assiste à parte, segundo a norma de regência, e o resultado
prático decorrente do comando jurisdicional; ou seja, que ao final o pro-
cesso não ofereça sucedâneos de direitos, ou prosaicos prêmios de conso-
lação, senão que, segundo o preceito chiovendiano, efetivamente assegu-
re, a quem tenha um direito, tudo aquilo e precisamente aquilo a que
faz jus. No ponto, Cândido Rangel Dinamarco: “Onde for possível pro-
duzir precisamente a mesma situação que existiria se a lei não fosse
descumprida, que sejam proferidas decisões nesse sentido e não outras
meramente paliativas”.5

O processo civil brasileiro vem procurando, mercê da reforma
gradativamente implementada ao longo da última década, buscar essa de-
sejável efetividade, priorizando a outorga da prestação específica do ob-
jeto através de institutos como o procedimento monitório (art. 1.102, cf.
Lei n. 9.079/95), a antecipação dos efeitos da tutela (arts. 273 e 461, cf.
Lei n. 8.952/94), o dito efeito ativo nos agravos (art. 544, § 3º, cf. Lei
n. 9.756/98); e, de lege ferenda, cogita-se mesmo da supressão do proces-
so executivo autônomo (Livro II do CPC), como esclarece o Ministro do
STJ, Sálvio de Figureiredo Teixeira : “A execução será uma simples fase,
sem possibilidade de embargos do devedor, a exemplo do que ocorre hoje
com as ações possessórias, com as ações de despejo e com a ação de
nunciação de obra nova. Dá-se, aí, um ‘processo sincrético’, no qual se
fundem cognição e execução (arts. 461, 461-A e 644)”.6

Cabe ainda registrar que muitas pretensões resistidas ou insatisfei-
tas, antes represadas na chamada litigiosidade contida, acabaram tendo
seu meio de expressão na Justiça, com a instituição das modalidades dife-
renciadas de mediação e resolução das demandas, com destaque para os
Juizados Especiais, voltados às causas de menor complexidade (CF, art.
98, I e Lei n. 9.099/95), órgãos esses integrantes do Poder Judiciário

5. A instrumentalidade do processo, 6. ed., São Paulo: Malheiros, 1998, p. 298.
6. Aspectos da reforma do Código de Processo Civil, Revista de Processo n. 95, p. 10, jul./set.1999.
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(CF, art. 92, VII). A par disso, as lides, antes restritas aos conflitos entre
direitos subjetivos, tiveram alargado seu objeto, recepcionando outras
posições de vantagem, tais os interesses (quod inter est: o que liga um
sujeito a um valor), assim entendidos: (i) os que credenciam a atuação do
sujeito, mas em modo indireto ou reflexo, como se dá na impetração de
segurança para defesa de direito líquido e certo de terceiro – artigo 3º da
Lei n. 1.533/51; (ii) os que concernem a sujeitos relativa ou absolutamen-
te indeterminados, como os chamados interesses metaindividuais, que o
constituinte titulou difusos e coletivos (art. 129, III) e o legislador ordiná-
rio trifurcou, agregando a subespécie interesses individuais homogêneos
(Lei n. 8.078/90, art. 81, I, II e III); (iii) as pretensões que não configuram
direitos subjetivos propriamente ditos, mas relevam de interesses legíti-
mos7, como aquele que está à base do controle direto e abstrato da
constitucionalidade de leis e atos do Poder Público (ADIn, ADCon).

Esse largo rol de ações disponibilizadas segue em paralelo a uma
tendência expansiva quanto à judiciabilidade de novos valores e interes-
ses, tudo contribuindo para delinear o espectro da virtual concomitância
ou mesmo da justaposição entre ações. Na etiologia desse fenômeno
impende ainda considerar o fato de que, apesar de nossa jurisdição ser
unitária (por inexistir dentre nós a dualidade Justiça Ordinária /
Contencioso Administrativo), nem por isso nosso ambiente judiciário deixa
de ser deveras complexo, espraiado num desenho que comporta mais de
uma Justiça, tanto a Federal comum (juízes federais, TRFs, STJ, STF)
como a especial (trabalhista, militar, eleitoral) a par das Justiças dos Es-
tados, em maior ou menor grau de especialização (civil, penal, fazenda,
família, falências, registros públicos); além disso, enquanto a competên-
cia para legislar em matéria processual é federal (CF, art. 22, I), cabe ao
Estados dispor sobre sua organização judiciária (CF, art. 125 e § 1º), e,
concorrentemente, legislar acerca de procedimentos (CF, art. 24, XI).

7. Sobre os interesses legítimos e suas implicações com outras categorias jurídicas, v. o nosso
Interesses difusos: conceito e legitimação para agir, 4. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais,
1997, cap. 1.
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Outra causa a ser considerada é que, não raro, um mesmo fato jurígeno
– v.g., uma relação de serviço público – pode ensejar controvérsias cujo
processo e julgamento vem a ser entregue a instâncias judiciais diversas,
como por exemplo a ocorrência de um ato de improbidade administrativa,
sindicável em ação civil pública (Lei n. 8.429/92), sem prejuízo de parale-
la ação penal por corrupção passiva ou concussão. Noutro exemplo, um
mesmo dano ao meio ambiente pode deflagrar, a um tempo, responsabili-
dade administrativa, civil e penal (CF, art. 225, § 3º e Lei n. 6.938/81, art.
14). Esses efeitos reflexos se devem a que, à semelhança da conhecida
metáfora das ondas concêntricas projetadas pela pedra lançada à água, um
mesmo fato jurígeno deflagra efeitos previstos e queridos e outros nem
tanto, mas inevitáveis. Na perspectiva processual, essas expansões podem
gerar as chamadas prejudicialidades externas, fazendo com que, por exem-
plo, repercutam no cível a materialidade do fato delituoso e sua autoria,
quando estas questões estejam definidas no juízo penal (CC, art. 1.525;
CPC, art. 584, II), o que tem grande relevância nas condenações por cri-
mes nas relações de consumo, para o subseqüente ressarcimento dos lesa-
dos individuais (Lei n. 8.078/90, art. 103, § 4º).

Embora boa parte da conflituosidade ocorrente em sociedade acabe
apreciada e dirimida por órgãos parajurisdicionais (Tribunais de Impos-
tos e Taxas, Juntas de Recursos em matéria previdenciária e de multas de
trânsito; Tribunais Arbitrais, Comissões de Conciliação Trabalhista, Tri-
bunais de Contas, Juizados de Paz, Tribunais Desportivos), fato é que
essas instâncias não integram o Poder Judiciário – cujos órgãos constam,
em numerus clausus, no artigo 92 da CF – e assim, frente ao princípio da
ubiqüidade ou indeclinabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) mes-
mo as decisões finais daquelas instâncias não ficam, em princípio, imunes
a um eventual contraste jurisdicional, segundo a competência em razão da
matéria ou da pessoa (v.g., art. 33 da Lei n. 9.307/96, sobre arbitragem;
CF, art. 217, § § 1º e 2º, sobre as lides desportivas). É dizer, a existência de
órgãos parajurisdicionais pode contribuir para aliviar a carga do serviço
judiciário, mas sempre numa perspectiva de que os contraditores aco-
lham a resposta pronunciada por esses órgãos.
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O crescente reconhecimento da judiciabilidade dos interesses, sobre-
tudo dos metaindividuais, na medida em que pressupõe um distanciamento
dos clássicos parâmetros da titularidade, ou da atribuição exclusiva, dá
ensejo a que o juízo de admissibilidade se torne mais elástico, mais per-
meável, facilitando a recepção de pretensões ofertadas na dimensão pro-
priamente coletiva; todavia, essa crescente recepção do coletivo não pode
ser feita em detrimento da continuidade da apreciação das pretensões in-
dividuais, dada a garantia constitucional do amplo acesso à justiça. Aí
começam as dificuldades para o manejo concomitante desses dois contex-
tos, dado que cada qual releva de pressupostos específicos e pede respos-
tas judiciárias de diversa natureza.

2 OS CONFLITOS ENTRE OS DIREITOS E OS QUE
CONTRAPÕEM OS INTERESSES

Na concepção tradicional, que remonta às fontes romanas, os direi-
tos subjetivos, sejam os privados (que contrapõem os particulares entre
si), sejam os públicos (que se exercem em face do Estado) é que se
beneficiam da garantia de judiciabilidade, por se entender que, sendo esta
função de natureza substitutiva (e não primária, como a instância admi-
nistrativa), o litigante que toma a iniciativa da ação deve exibir a titularidade
de uma certa posição de vantagem abstratamente prevista no ordenamento
positivo, a qual, submetida ao contraditório, permitirá ao Estado-juiz a
subsunção dos fatos à norma de regência (da mihi factum, dabo tibi jus),com
vistas à resolução da lide. De observar-se que esse contexto reflete-se tam-
bém no campo probatório, pelo que ao autor cabe a prova do “fato
constitutivo do seu direito”: onus probandi incumbit ei qui agit – CPC,
artigo 333, I .

Por aí se explica a tradicional exigência de que o interesse de agir em
Juízo deva apresentar-se real, atual e pessoal, de sorte a que, ao menos in
statu assertionis, apresentem-se coincidentes estes planos: “autor da ação
– sujeito beneficiado ou em situação de vantagem pela norma de regên-
cia” ; como isso é o que comumente acontece, tal legitimação é dita
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ordinária. As exceções correm por conta de situações singulares, onde,
justamente, não ocorre (ou não é possível) aquela coincidência, como na
ação de cobrança proposta por condômino em edifício de apartamentos,
ante a inércia do síndico (Lei n. 4.591/64, art. 21, parágrafo único), ou a
ação de investigação de paternidade proposta pelo Ministério Público (Lei
n. 8.560/92, art. 2º, § 4º); justamente porque em casos tais dá-se uma rup-
tura com o esquema padrão, tal legitimação é dita extraordinária, exigin-
do, por isso, texto expresso que a autorize (CPC, art. 6º).

Afora os casos em que interesses convergentes têm passagem pelo
Judiciário (como na jurisdição voluntária, onde pode o juiz pautar-se por
equidade – CPC, art. 1.109), a regra é a jurisdição contenciosa, regulada
pelo CPC e legislação processual extravagante, a qual, no plano singular,
é voltada à resolução de conflitos intersubjetivos de interesses – as lides
individuais. A propósito, esclarece Alfredo Buzaid que o projeto do vi-
gente CPC utilizava a palavra lide “para designar o mérito da causa. Lide
é, consoante a lição de Carnelutti, o conflito de interesses qualificado pela
pretensão de um dos litigantes e pela resistência do outro” (cf. item 6º da
Exposição de Motivos). Essa acepção individualista está à base de muitos
dispositivos processuais, como o artigo 472, dizendo que a sentença “faz
coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando nem preju-
dicando terceiros”; o artigo 264, estabilizando, num determinado momen-
to, o objeto litigioso e os sujeitos do processo; o artigo 48, considerando
os litisconsortes, em regra, distintos entre si.

A jurisdição singular não perde sua vocação individualista pela aflu-
ência maior ou menor de sujeitos nos pólos ativo ou passivo, mas de todo
modo é muito significativa a autorização para o juiz limitar a formação de
litisconsórcio muito numeroso (dito multitudinário, ou monstrum – pará-
grafo único do art. 46, cf. Lei n. 8.952/94), na medida em que sinaliza que
a jurisdição singular não é adequada aos conflitos que, embora relevem de
direitos disponíveis, dizem respeito a um número muito expressivo de
sujeitos, dado que por aí já se delinearia um possível megalitígio, melhor
enquadrável na jurisdição coletiva. Nesse sentido, o Ministério Público
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de São Paulo, ao definir as características dos interesses que podem ser
tratados como individuais homogêneos, para fins de tutela coletiva (Lei
n. 8.078/90, art. 81, III), prevê os que “tenham expressão para a coletivi-
dade”, aí incluídos “aqueles em que haja extraordinária dispersão dos
lesados” (Súmula de Entendimento n. 7).8 E nos conflitos envolvendo pres-
tação de serviço educacional, o artigo 7º da Lei n. 9.870, de 23.11.1999
prevê que legitimam-se à propositura das ações previstas na Lei n. 8.078,
de 1990, “as associações de alunos, de pais de alunos e responsáveis, sen-
do indispensável, em qualquer caso, o apoio de pelo menos, vinte por
cento dos pais de alunos do estabelecimento de ensino ou dos alunos, no
caso de ensino superior”. Nem por outro motivo, nos embates entre capi-
tal e trabalho, quando a controvérsia desborda o âmbito do contrato indi-
vidual, para abranger os sujeitos componentes de uma dada categoria, o
conflito vem encaminhado nos moldes de dissídio coletivo (CLT, art. 857).

Na verdade, desde a metade do século XX vinha-se assistindo a uma
gradativa abertura do acesso à justiça para certos interesses de natureza
coletiva, embora (ainda) em termos setoriais ou corporativos, e assim,
por exemplo, a Lei n. 1.134, de 14.6.1950, conferia legitimação ativa às
associações de servidores públicos; a Lei n. 4.215/63, em seu artigo 1º e
parágrafo único dava análogo poder de agir à Ordem dos Advogados do
Brasil para defender os interesses de seus aderentes (hoje, art. 44 e incisos
da Lei n. 8.906/94); os acionistas minoritários ficavam autorizados a pro-
mover ação de responsabilidade civil contra o administrador, por danos à
sociedade anônima (Lei n. 6.404/76, art. 159, § 4º). Não resta dúvida de
que tais autorizações legislativas significavam uma certa abertura em di-
reção ao coletivo, na comparação com a clássica postura individualista,
mas isso ainda em modo incipiente, dado que, visivelmente, os textos
tratavam da tutela a interesses de grupos organizados.

8 O rol das Súmulas de Entendimento baixadas pelo Conselho Superior do MP paulista pode ser
visto in Hugo Nigro Mazzilli, A defesa dos interesses difusos em juízo, 11. ed., São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1999, p. 371 e ss.
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Sucede que o fenômeno mundial da globalização e correspondente
formação da sociedades de massa, já prenunciados desde a Revolução
Industrial, foram gradativamente refletindo-se em todos os campos do co-
nhecimento e das relações humanas, de tal sorte que o Direito – ele mes-
mo um produto cultural – não tardaria a ser cooptado por essa tendência.
Isso foi-se evidenciando em sucessivas normatizações de caráter
multinacional, de que o Brasil foi signatário, como em matéria de letras de
câmbio e notas promissórias (Convenções de Genebra sobre títulos de
crédito), de direitos humanos (Pacto de São José da Costa Rica, ratificado
pelo Brasil em 1992), de comércio internacional (GATT – General
Agreement on Tariffs and Trade) e mais recentemente, o Pacto del
Mercosur.

No campo processual, podem ser citados, na perspectiva do direito
comparado, os estudos para instituição de um Código Tipo para a Améri-
ca Latina, e, no tocante ao ideal da pacificação dos conflitos, com justiça,
as propostas que, segundo Mauro Cappelletti e Bryan Garth, podem ser
visualizadas em três ondas: “Podemos afirmar que a primeira solução para
o acesso – a primeira onda desse movimento novo – foi a assistência
judiciária; a segunda dizia respeito às reformas tendentes a proporcionar
representação jurídica para os interesses difusos, especialmente nas áreas
da proteção ambiental e do consumidor; e o terceiro, mais recente – é o
que nos propomos a chamar simplesmente enfoque de acesso à justiça,
porque inclui os posicionamentos anteriores, mas vai muito além deles,
representando dessa forma, uma tentativa de atacar as barreiras ao acesso
de modo mais articulado e compreensivo”.9

Sob um outro enfoque, poder-se-ia falar em direitos de primeira, se-
gunda e terceira geração. A primeira leva dos direitos gravitava sob o
primado do individualismo, com os chamados direitos fundamentais, que
promanavam do jusnaturalismo (direito à vida, à liberdade, à igualdade, à

9. Acesso à Justiça, tradução Ellen Gracie Northfleet, Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1988,
p. 31.
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propriedade), valores logo incorporados aos textos constitucionais, como
nos Estados Unidos (1787), França (1791), na Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão (1848), e em nossa primeira Constituição republi-
cana (1891). Essa ética pós-feudal, fundada num liberalismo laissez faire,
laissez passer, viria, na seqüência, sofrer influência do chamado Estado
Social (wellfare state) e dos grandes movimentos operários, assim dando
origem aos chamados direitos de segunda geração – os direitos sociais –
que propiciaram, dentre outros efeitos, a autonomia do Direito do Traba-
lho e a criação da OIT – Organização Internacional do Trabalho. As Cons-
tituições brasileiras (1934, 1946 e a vigente de 1988 – art. 6º e incisos)
foram sensíveis a esse movimento, trazendo capítulos dedicados aos di-
reitos sociais, valendo mencionar, no plano da legislação ordinária, a pro-
mulgação da CLT em 1943. Hoje fala-se em direitos de terceira geração,
assim equidistantes dos direitos individuais como dos valores corporativos,
já agora tomando o homem em dupla projeção: de um lado, na sua
integração física com o planeta (meio ambiente no senso naturalístico)10,
e, de outro lado, na sua interação com os semelhantes, podendo falar-se de
direitos de fraternidade ou de comunhão universal. Neste último plano,
pontificam os chamados interesses metaindividuais, notadamente os de
maior amplitude social, ditos difusos11, já normatizados dentre nós (CF,
art. 129, III; Lei n. 8.078/90, art. 81, I).

Ao propósito, expõe Márcio Flávio Mafra Leal: “A igualdade das
minorias, proposta pelos direitos difusos, ultrapassa critérios patrimoniais,
assim como a nova concepção de direito à vida, voltado para seus aspec-
tos qualitativos, também se desvincula de qualquer noção econômica de
seu gozo. Essa especificação e desdobramento levou a doutrina a lançar a
idéia, com a qual se concorda, de que os direitos difusos seriam direitos

10. Meio ambiente: o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química
e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas (art. 3º, inc. I, da Lei
n. 6.938/81).

11. Na matéria, de modo geral, o nosso Interesses difusos: conceito e legitimação para agir, 4. ed.,
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.
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fundamentais de 3ª geração, embora não haja consenso sobre esse
conceito”.12

No ponto, explica Caio Tácito: “Uma nova tendência começou a se
desenhar, sobretudo nas duas últimas décadas, no sentido de ampliar o
âmbito dos direitos humanos de modo a abranger já não mais apenas os
direitos pertinentes a uma ou mais pessoas determinadas, ou até mesmo
direitos coletivos de categorias específicas, ligadas por uma relação jurí-
dica básica (como, por exemplo, os acionistas de uma sociedade anônima,
ou os membros de um condomínio), mas para alcançar os interesses de
grupos integrados por uma pluralidade de pessoas indeterminadas, embo-
ra vinculadas por um mesmo interesse comum. A vida moderna ressalta a
importância de tais direitos que não têm titular certo, mas repercutem de-
cisivamente sobre o bem-estar, ou mesmo a sobrevivência dos indivíduos
nos vários segmentos sociais a que pertencem. Aos habitantes de uma
determinadas região são essenciais as condições do meio ambiente em
que se integram; aos consumidores sobreleva a qualidade dos produtos ou
a defesa contra manipulações de mercado; o livre acesso à informação
isenta ou a proteção a valores históricos e artísticos são meios elementares
de difusão e preservação da cultura”.13

Quando essas massas de interesses sem dono certo (assimiláveis às
res communes omnium, e jamais às res nullius!) entram em conflito com
outras massas também de largo espectro, o conflito escapa totalmente aos
limites e características das conhecidas disputas intersubjetivas de tipo
Tício versus Caio, de que se ocupa a jurisdição singular (CPC e legislação
complementar). Neste último tipo de conflito verifica-se que as partes,
tanto no pólo ativo (direitos individuais/situações de vantagem) como no
pólo passivo (obrigações/situações de sujeição) reportam-se a condições

12. Ações coletivas: história, teoria e prática, Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1998,
p. 100-101.

13. Do direito individual ao direito difuso. Revista de Direito Administrativo, v. 157, p. 10-11, jul./set.
1984.
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legitimantes localizadas em algum ponto bem definido no Direito Positi-
vo (v.g., responsabilidade contratual – art. 1.056 do Código Civil; respon-
sabilidade funcional – CF, art. 37, § 6º); mas, quando o embate é entre
interesses metaindividuais (sujeitos indeterminados/objeto indivisível)
aquele esquema de legitimação simplesmente não funciona, por não se
conseguir visualizar onde se encontra, como diz a doutrina italiana, o punto
di riferimento, isto é, a titularidade da situação jurídica.

Portanto, o grande desafio do processo civil contemporâneo é saber
como dar voz e voto a esses interesses a non domino, mas socialmente
muito relevantes. Justamente, essa nota da relevância social é que vem
sobressaindo dentre as várias propostas, e nesse sentido, o artigo 129, III
da CF, após exaltar a “proteção do patrimônio público e social e do meio
ambiente”, abre a perspectiva rumo a “outros interesses difusos e coleti-
vos”, levando a melhor doutrina a propugnar que tais interesses não estão
em numerus clausus, mas sempre outros e novos podem vir a ser identifi-
cados, e, desde que socialmente relevantes, passam a beneficiar de uma
idônea tutela jurisdicional (considerem-se, v.g., os HIV soropositivos, os
grupos ditos sem-terra, o dito povo da rua, as minorias excluídas, os lesa-
dos por certos programas governamentais etc). No ponto, Hugo Nigro
Mazzilli: “Inexiste taxatividade na defesa judicial de interesses
metaindividuais. Além das hipóteses expressamente previstas em diver-
sas leis (meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, crianças e ado-
lescentes, pessoas portadoras de deficiência, investidores lesados no mer-
cado de valores mobiliários, ordem econômica, livre concorrência) – qual-
quer outro interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo pode em
tese ser defendido em juízo pelo Ministério Público e demais legitimados
do artigo 5º da LACP e artigo 82 do CDC.14

Como se nota, é o dado sócio-político-econômico que veio alterar
profundamente o processo civil em terrenos até então estabilizados, como

14. A defesa dos interesses difusos em juízo, cit., p. 91.
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a legitimação para agir, agora desfocada do parâmetro da titularidade do
direito para o binômio: relevância social do interesse/adequação do re-
presentante. Em consequência dessa alteração na condição legitimante, o
poder de agir, no caso de interesses metaindividuais, revela-se em modo
concorrente-disjuntivo, ofertado a vários co-legitimados ativos: entes po-
líticos, Ministério Público, entidades associativas, órgãos públicos (Lei
n. 7.347/85, art. 5º; Lei n. 8.078/90, art. 82). Aí se nota uma clara influên-
cia do processo norte americano das class actions, onde a adequacy of
representation pode vir reconhecida num dado expoente do interesse co-
letivo – o ideological plaintiff (Federal Rules of Civil Procedure, n. 23, a,
cf. alteração procedida em 1966): “Um ou mais membros da classe podem
ser autores ou réus numa ação no interesse de todos se (...) esses portado-
res tutelam correta e adequadamente os interesses da classe”. No ponto,
explica Cássio Scarpinella Bueno: “A preocupação em torno da
representatividade adequada, portanto, é um exemplo desta adequação (e
não simples abandono) dos valores tradicionais do processo às implica-
ções do processo no mundo contemporâneo. Desde que uma class action
volta-se, por sua própria natureza, contra litígios de massa, passa a ser
inerente à sua concepção o entendimento de que membros ausentes desta
mesma classe sejam afetados por seus efeitos e pela impossibilidade de
rediscussão da decisão (coisa julgada material)”.15

Na experiência processual brasileira contemporânea, é preciso en-
tender que a tutela judicial comporta dois planos ou enfoques distintos,
conforme se trate (i) de conflitos entre posições jurídicas individuais, aí
incluídas as figuras litisconsorciais, estas resultantes de somas de direi-
tos subjetivos ou de obrigações, manejáveis na jurisdição singular, regula-
da basicamente pelo CPC e legislação complementar; ou, (ii) de conflitos
entre interesses metaindividuais, que devem ser conduzidos para a juris-
dição coletiva (ação civil pública, ações coletivas, mandado de segurança

15. As class actions norte-americanas e as ações coletivas brasileiras: pontos para uma reflexão
conjunta. Revista de Processo, v. 21, n. 82, p. 102, abr./jun. 1996.
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coletivo, ação popular, ADIn, ADCon), porque neste plano alteram-se fun-
damente as categorias básicas, como a legitimação para agir, a representa-
ção processual, o contraditório, a coisa julgada, a execução. É básico, nes-
sa parte, o disposto na parte processual da Lei n. 8.078/90 – artigos 81 a
104 – que, por autorização do artigo 117 traslada-se para a ação civil pú-
blica padrão (Lei n. 7.347/85) e, daí, espraia-se para todo o sistema pro-
cessual coletivo. Logo, não há confusão ou zona cinzenta entre esses dois
grandes regimes: impende que o jurisdicionado e o operador do Direito
procurem bem informar-se acerca das possibilidades e alternativas
ofertadas, e fazer suas escolhas.

Hélas, fatores diversos, que vão da mera desinformação até ao desin-
teresse pelo estudo e acompanhamento da evolução do Direito, especial-
mente o Processual, têm levado a lamentáveis equívocos no trato judiciá-
rio de conflitos metaindividuais, não raro baralhando-se conceitos e cate-
gorias que relevam dos planos coletivo e individual, tudo resultando em
situações de perplexidade e de injustiça, com graves prejuízos para mui-
tos jurisdicionados e desprestígio para o Judiciário. Mauro Cappelleti alerta
que ante o acesso à Justiça desses novos interesses metaindividuais,“le
vecchie regole e strutture processuali in tema di legittimazione e interesse
ad agire, di rappresentanza e sostituzione processuale, di notificazione in
generale, di diritto al contraditorio, di limiti soggetivi e oggettivi della
cosa giudicata, cadono come castelli di carta” (grifamos). Adiante,
alerta:“Diceva Bertrand Russell che l’avvocato del cambiamento ha um
compito ben più difficile dell’avvocato della conservazione e dell’ordine.
Ma quando ciò che si vuol conservare non risponde più alle nuove,
inderogabili necessità sociali, allora la conservazione non è più ordine”
(grifamos).16

16. Formazioni sociali e interessi di gruppo davanti alla giustizia civile. Rivista di Diritto Processuale,
n. 3, p. 388 e 402, 1975.
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3 OS CONFLITOS COLETIVOS NO PROCESSO
CIVIL BRASILEIRO

O acesso à Justiça dos conflitos metaindividuais, empolgando gran-
des massas de interesses, foi sendo gradativamente viabilizado na medida
da recepção da idéia de que não apenas os direitos subjetivos, privados e
públicos, poderiam ter acesso à Justiça senão também os interesses, des-
de que se fizesse uma releitura do critério de judiciabilidade, por modo a
distanciá-lo do tradicional atrelamento à titularidade , para aproximá-lo
da nota da relevância social. Como observa José Carlos Barbosa Moreira,
quer se denominem essas novas posições jurídicas como “direitos dos
membros da coletividade ou de interesses reflexamente protegidos” (...)
“desde que se esteja persuadido – e o consenso a tal respeito, vai-se tor-
nando universal – da necessidade de assegurar aos titulares proteção
jurisdicional eficaz, não importará tanto, basicamente, saber a que título
se há de dispensar tal proteção. Afinal de contas, inexiste princípio a priori
segundo o qual toda situação jurídica subjetiva que se candidate à tutela
estatal por meio do processo deva obrigatoriamente exibir carta de cida-
dania entre os direitos, no sentido rigoroso da palavra”.17

É inegável que a contemporânea sociedade pluralista, competitiva e
reivindicante, exige, senão a criação de um processo civil especificamente
coletivo, ao menos uma adaptação acentuada de certas categorias e insti-
tutos existentes, a par de algumas inovações, e a oferta de algumas alter-
nativas de atuação. Em certo passagem de voto proferido no STF, o Mi-
nistro Sepúlveda Pertence lembra que hoje, “dos sindicatos de trabalha-
dores às corporações empresariais e às ordens de diversas profissões, dos
partidos às entidades de lobby de toda espécie, das sociedades de mora-
dores às associações ambientalistas, dos centros de estudo aos
agrupamentos religiosos, das minorias organizadas aos movimentos

17. A ação popular do direito brasileiro como instrumento de tutela jurisdicional dos chamados
interesses difusos. In: Temas de Direito Processual. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988.
p.113-114.
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feministas – tudo, são formações sociais reconhecidas, umas e outras, con-
dutos reputados imprescindíveis à manifestação das novas dimensões da
democracia contemporânea, dita ‘democracia participativa’ e fundada, não
mais na rígida separação, sonhada pelo liberalismo individual da primeira
hora, mas na interação cotidiana entre o Estado e a sociedade. Nesse con-
texto era fatal, como tem ocorrido desde o início do século, que progressi-
vamente se viesse pondo em xeque o dogma do direito processual clássi-
co, corolário das inspirações individualistas da ideologia liberal, qual seja,
o da necessária coincidência entre a legitimação para agir e a titularidade
da pretensão material deduzida em juízo”.18

Vista a questão do acesso à justiça dos interesses metaindividuais
pelo ângulo estritamente processual, verifica-se que a nota da titularidade
torna-se, a bem dizer, irrelevante, já que o autor da ação coletiva (v.g.,
associação, Ministério Público) não invoca pretensão própria, nem plei-
teia para si nenhum bem da vida, senão que se apresenta como um ade-
quado portador de um dado interesse coletivo, em prol de uma coletivida-
de mais ou menos expandida. Assim, como afirma Ada Pellegrini Grinover,
reportando-se a Monteleone, “os adequadamente representados não
são propriamente terceiros”. (...) “O mecanismo baseia-se na concepção
de que o esquema representativo é apto a garantir aos membros da catego-
ria a melhor defesa judicial, a ponto de afirmar-se que nesse caso o julga-
do não atuaria propriamente ‘ultra partes’, nem significaria real exceção
ao princípio da limitação subjetiva do julgado, mas configuraria antes um
novo conceito de representação substancial e processual, aderente às
novas exigências da sociedade”.19

Desse contexto resulta que a fruição da utilidade afinal obtida na
ação de tipo coletivo se dá, naturalmente, na dimensão coletiva em

18. RTJ 142/446.
19. Da coisa julgada no Código de Defesa do Consumidor. Revista do Advogado, AASP, n. 33,

p. 6, dez./1990 (grifos no original).
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que o interesse foi tomado, e a benefício dos sujeitos concernentes,
verificando-se, por exemplo, que os consumidores de certo produto serão
os beneficiados pela supressão da publicidade enganosa, assim como a
população ribeirinha tirará proveito da despoluição do rio. É por isso
que, uma vez atendido especificamente o interesse difuso ou coletivo ob-
jetivo na ação coletiva, caso ainda sobeje resíduo pecuniário (ex., o pro-
duto da multa aplicada), este será gerido por um Fundo, que, oportuna-
mente, o encaminhará para uma destinação adequada (Lei n. 7.347/85,
art. 13; Lei n. 9.008/95).

Os pontos nevrálgicos do processo coletivo brasileiro, a reclamar
maior atenção e estudo do operador do Direito e que vêm provocando
maior dissídio jurisprudencial parecem residir no contraditório, na
legitimação para agir e na coisa julgada, pontos que, dada sua extensão,
serão na sequência tratados conjuntamente, brevitatis causa.

No processo civil comum, desenvolvido no plano da jurisdição sin-
gular, exige-se a comunicação dos atos e termos do processo aos legíti-
mos contraditores, com a possibilidade de impugnação, notando-se que a
preocupação com esse tópico impõe que mesmo o réu revel, se foi citado
por edital ou com hora certa, beneficia-se de um Curador – CPC, artigo 9º,
II; e se acaso não foi citado um litisconsorte necessário, a decisão
porventura proferida simplesmente não terá eficácia (CPC, art. 47 e pará-
grafo único). É sabido que o devido processo legal compõe-se do binômio
“contraditório - ampla defesa” (CF, art. 5º, LV), sendo certo, outrossim,
que os limites subjetivos da coisa julgada restringem-se às partes do pro-
cesso (CPC, art. 472), ou seja, aos que integraram o contraditório. Todo
esse sistema pressupõe a premissa de que a coisa julgada material faz lei
entre as partes, ficando tal situação de vantagem imune até mesmo em
eventual cotejo com Lei posterior (CF, art. 5º, XXXVI). Visto que todo
esse contexto configura o conteúdo de um processo de conhecimento (ca-
racterizado por ensejar uma decisão de mérito), então é preciso que o
continente – a relação processual – seja existente e válida, com destaque
para o binômio contraditório-ampla defesa.
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Esse esquema é adequado aos conflitos intersubjetivos submetidos à
jurisdição singular (mesmo quando as partes estejam litisconsorciadas),
mas revela-se inadaptado aos conflitos metaindividuais, manejáveis na
jurisdição coletiva, e isso, dentre outros motivos, porque: A) o interesse
objetivado nesse tipo de demanda vem tomado em dimensão coletiva,
plano em que se tornam dispensáveis as perquirições no tocante à quanti-
dade, identificação e domicílio dos sujeitos concernentes; B) a utilidade
prática decorrente do acolhimento da demanda coletiva não reflui em prol
de quem tenha sido o autor, que apenas apresentou-se e atuou como um
portador adequado do interesse metaidividual, aduzindo Nery & Nery
que “para as ações coletivas na tutela de direitos difusos e coletivos, trata-
se de legitimação autônoma para a condução do processo (selbstandige
Prozessfuhrungsbefugnis), ordinária. Quando a ação coletiva for para a
tutela de direitos individuais homogêneos (v. CDC, art. 8º, pr. un. III),
haverá substituição processual, isto é, legitimação extraordinária”20; C) a
coisa julgada formada em ação coletiva proposta em favor de interesses
individuais homogêneos atua erga omnes (Lei n. 8.078/90, art. 81, III e
103, III) podendo ser transportada para o âmbito das ações individuais no
que a estas aproveite (ou seja, in utilibus), ao passo que, tratando-se de
interesses difusos, ou coletivos em sentido estrito, a coisa julgada atua,
respectivamente, erga omnes ou ultra partes (CDC, art. 81, I e II).

Conforme esclarece Ada Pellegrini Grinover, a “coisa julgada erga
omnes é uma exigência do próprio tratamento coletivo. De nada serviria
tratar esses bens e interesses coletivamente, se não houvesse uma qualida-
de de imutabilidade da sentença que se projetasse com relação a todas
aquelas pessoas que podem ser beneficiadas por esta sentença”.21

20. Código de Processo Civil anotado, 4. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, nota 2 ao
artigo 5º da Lei n. 7.347/85.

21. A coisa julgada perante a Constituição, a Lei da ação civil pública, o Estatuto da criança e do
adolescente e o Código de Defesa do Consumidor. In: O processo em evolução. Rio de Janei-
ro: Forense Universitária, 1996. p. 148-149.
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No modelo inspirador de nossa ação coletiva – as class actions do
direito norte-americano – geralmente é bastante uma informação idônea
(best practible notice under the circumstances) aos sujeitos da classe
concernente ao interesse objetivado, de sorte a alertá-los quanto ao
ajuizamento da ação coletiva, devendo tal comunicação dirigir-se àqueles
who can be identified through reasonable effort. (item 23, c.2. e c.3, das
Federal Rules of Civil Procedure). Através dessa comunicação, explica
José Rogério Cruz e Tucci, os membros da coletividade concernente “de-
verão ser informados de que (A) podem requerer, no prazo fixado pelo
tribunal, a exclusão da classe; (B) a sentença, favorável ou contrária, será
vinculante para todos os componentes do grupo que não requererem a sua
exclusão; (C) qualquer componente da classe, que não requereu fosse ex-
cluído, pode, se desejar, intervir no processo, representado por seu
advogado”.22

Essa técnica do right to opt out, informa Ada Pellegrini Grinover,
veio reafirmada no caso Phillis Petroleum Co. v. Shutts (472 US 797
(1985), U.S. Report, p. 5), onde a Suprema Corte “dispensou os demais,
não optantes pela exclusão, de expresso consentimento para integrar a
demanda (o que corresponderia ao critério do opt in)”23. É interessante
observar que essa disciplina, desenvolvida em país de common law, não
obstante acabou recepcionada noutro país, de família romano-germânica,
assim surgindo na Lei da Ação Popular portuguesa (n. 83, de 31.8.1995),
cujo artigo 14 dispõe que o autor representa “todos os titulares dos direi-
tos ou interesses em causa que não tenham exercido o direito de auto-
exclusão (...)”, esclarecendo o artigo seguinte que, uma vez citados, os
sujeitos concernentes ao objeto da lide declaram “nos autos se aceitam ou
não ser representados pelo autor ou se, pelo contrário, se excluem dessa
representação, nomeadamente para o efeito de lhes não serem aplicáveis

22. Class actions e mandado de segurança coletivo, São Paulo: Saraiva, 1990, p. 15.
23. A ação popular portuguesa: uma análise comparativa. Revista de Processo, n. 83, p. 171,

jul./set.1996.
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as decisões proferidas, sob pena de a sua passividade valer como aceita-
ção (...)”. Em princípio, prossegue o artigo 19, a coisa julgada tem “eficá-
cia geral, não abrangendo, contudo,os titulares dos direitos ou interesses
que tiverem exercido o direito de se auto-excluírem da representação”.

Engenhoso que seja esse regime, fato é que, dentre nós, vigora outro
sistema, já que nosso legislador não achou prudente à época da edição da
Lei da Ação Civil Pública – 1985 – perfilhar o critério pelo qual indiví-
duos podem requerer ao Juízo da ação coletiva que os exclua da coisa
julgada que ali venha a se formar. Explica Ada Pellegrini Grinover: “No
juízo de valor que antecedeu à escolha do legislador brasileiro, verificou-
se que a extensão da coisa julgada a terceiros, que não foram pessoalmen-
te parte do contraditório, ofereceria riscos demasiados, não arredados pela
técnica do opt out, calando fundo nas relações intersubjetivas, quando se
tratasse de prejudicar direitos individuais; e suscitando, ainda, problemas
de inconstitucionalidade, por infringência ao contraditório efetivo e real”.
A técnica do opt out, prossegue a Titular de Direito Processual da USP,
“certamente não se adaptaria à realidade existente no Brasil, país de di-
mensões continentais, deparando com enormes problemas de informação
completa e correta, de falta de conscientização de parcela ingente da po-
pulação, de desconhecimento sobre os canais de acesso à Justiça, de gran-
de distanciamento entre o povo e os tribunais, tudo a desaconselhar a ex-
tensão da coisa julgada, quando desfavorável a sentença, a quem não inte-
grou a relação processual e só foi artificialmente ‘representado’ pelo por-
tador em juízo dos interesses coletivos”.24

Assim descartada dentre nós a técnica opt out, incursionou nosso le-
gislador por outras veredas, ao final optando por uma postura eclética,
onde vêm aproveitados subsídios de diversa fonte, a saber: (i) o disposto
no artigo 18 da Lei da Ação Popular (Lei n. 4.717/65), inspirou a redação
do artigo 16 da Lei n. 7.347/85, sobre a ação civil pública: a decisão de

24. Idem, p. 170.
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mérito forma, em princípio, coisa julgada material, erga omnes, salvo na
hipótese de improcedência fundada em insuficiência de provas – a cha-
mada coisa julgada secundum eventum litis; (ii) buscando racionalizar a
co-existência, em paralelo, da ação de tipo coletivo, ajuizada por algum
dos co-legitimados ativos (v.g., art. 82 da Lei n. 8.078/90; art. 5º da Lei
n. 7.347/85; CF, art. 5º, XXI e LXX), com as ações individuais ajuizadas
pelos sujeitos concernentes, dispôs que entre esses dois planos
jurisdicionais não ocorre litispendência (art. 104 da Lei n. 8.078/90); (iii)
de todo modo, buscando prevenir eventual prejuízo que, na ordem prática,
pudesse advir para os indivíduos, nosso legislador previu o transporte da
coisa julgada coletiva para o âmbito das ações individuais, mas somente
no que possa favorecer as pretensões veiculadas nestas últimas (Lei
n. 8.078/90, art. 103, § 3º e art. 104).25

Diante da garantia constitucional do acesso à Justiça e, bem assim,
considerando que no caso dos individuais homogêneos o interesse, apesar
de tutelado no plano coletivo, não perde sua essencialidade individual,
teve o legislador brasileiro que contemplar a hipótese de alguns sujeitos
concernentes decidirem pleitear sua integração à lide coletiva, como
litisconsortes; o contraponto dessa intromissão é que toda iniciativa pro-
cessual envolve um risco ou quando menos um custo, e no caso, essa
adesão à demanda coletiva, além de irreversível (preclusão consumativa),
fará com que a coisa julgada ali formada – pro ou contra – alcance tam-
bém o indivíduo interveniente, o que bem se compreende, porque, tendo
ele optado por tal intromissão, ipso facto tornou-se parte da demanda co-
letiva, e assim a ele se aplicará a regra geral, de que a coisa julgada faz
lei entre as partes.

Em face desse ônus, houve por bem o legislador oferecer a alterna-
tiva de o particular requerer o sobrestamento de sua ação individual,
dentro em trinta dias contados “da ciência nos autos do ajuizamento da
ação coletiva” (art. 104 da Lei n. 8.078/90, parte final), caso em que: A) se

25. V. o nosso Ação civil pública, 6. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 230 e ss.
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a demanda coletiva tiver sido acolhida, o indivíduo poderá dela aprovei-
tar-se, em seu pleito particular, o que, é bem de ver, acabará induzindo a
procedência da ação individual, porque o acolhimento do pedido coletivo
trará embutido o reconhecimento de que a causa de pedir indicada na ação
individual é fundada (ex., ordenada na ação coletiva a supressão de certa
propaganda enganosa, fica ipso facto reconhecida a nocividade de tal pu-
blicidade) e esse fundamento, assim assentado judicialmente, provavel-
mente acarretará o acolhimento das demandas individuais, na medida em
que estas vêm igualmente reportadas à tal causa de pedir; para Ada
Pellegrini Grinover, o fenômeno se explica pela “ampliação ope legis do
objeto do processo, para incluir na coisa julgada a decisão sobre a causa
petendi”26. Aliás, isso ocorre pela boa razão de que uma coisa não pode,
ao mesmo tempo, ser e não ser: é dizer, reconhecida no plano coletivo a
tese de que “o tabagismo é prejudicial à saúde”, não haveria lógica em que
uma ação individual, com a mesma causa de pedir, viesse rejeitada; B) se
a ação coletiva for rejeitada – e dado que a coisa julgada aí formada só se
transporta in utilibus para o plano individual – o sujeito lesado ( que não
tenha se litisconsorciado à ação coletiva!) não sofrerá prejuízo, nem jurí-
dico, nem prático, tanto podendo ajuizar sua demanda particular, como
retomar o curso da que tenha ficado sobrestada.

Concede-se que, porventura, um tal sistema possa não ser o absoluta-
mente ideal, tendo mesmo José Ignácio Botelho de Mesquita,Titular de
Direito Processual da USP, aí vislumbrado um certo descompasso com o
princípio constitucional da igualdade, que se projeta, no plano processual,
na diretriz da igualdade entre as partes (CPC, art. 125, I). O autor visualiza
a figura do réu (produtor, fornecedor) numa ação coletiva envolvendo cer-
ta relação de consumo, no contraste com uma ação individual, ressarcitória,
reportada àquela mesma relação: supondo consiga o réu “superar as des-
vantagens que lhe são impostas no processo, logre o réu obter um julga-
mento de improcedência da ação, de nada lhe valerá a sentença, ainda que

26. Da coisa julgada no Código de Defesa do Consumidor. Revista do Advogado, São Paulo, n. 33,
p. 8, dez. 1990.
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confirmada pelas mais altas Cortes de Justiça do País. Pelo que dispõe o
Código (do Consumidor), qualquer um que se apresente como vítima po-
derá submetê-lo a discutir novamente toda a questão, impondo-lhe nova-
mente toda a questão, impondo-lhe novamente o mesmo dispêndio de re-
cursos e atividades já gastos no processo anterior, e tendo que repetir tudo
isto em quantos processos lhe sejam movidos. Ou seja, a sentença que o
condenar tornar-se-á imutável e indiscutível, em benefício de todos os
que se pretenderam vítimas; mas a sentença que o absolver não lhe servirá
para nada, podendo voltar a ser discutida por quem quer que seja”.27

O argumento vem assim enfrentado por Ada Pellegrini Grinover: “Na
solução do Código, pelo contrário, a coisa julgada desfavorável forma-se
com relação a todos os entes e pessoas legitimados às ações coletivas,
deixando a salvo apenas os particulares, em suas relações intersubjetivas
pessoais, os quais alcançarão uma coisa julgada normalmente restrita às
partes”. Adiante, admite a processualista da USP a virtualidade da ocor-
rência de “decisões até certo ponto contraditórias. Até certo ponto, obser-
ve-se, porque a sentença favorável da ação coletiva faz coisa julgada quanto
à premissa da sentença individual; ou seja, quanto à obrigação de indeni-
zar e à condenação genérica dela decorrente, premissas lógicas da conde-
nação a ressarcir pessoa determinada. (...) Não se trata, porém, de uma
contradição quanto aos resultados práticos do processo. E a mera con-
tradição lógica entre julgados é fenômeno muito bem conhecido dos es-
quemas processuais clássicos, que não a repudiam, tendo abandonado há
muito tempo as posições que levavam à exaltação do valor lógico da
sentença”.28

É dizer, ante a virtualidade de uma superposição entre os julgamen-
tos nas jurisdições coletiva e individual, cuidou o legislador brasileiro de
circunscrever o mal maior, ou seja, o prejuízo que a rejeição da ação

27. Na ação do consumidor, pode ser inútil a defesa do fornecedor. Revista do Advogado, São
Paulo, n. 33, p. 81, dez. 1990.

28. Da coisa julgada no Código de Defesa do Consumidor, cit., p. 11 e 14 (grifado no original).
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coletiva poderia trazer para os lesados individuais, e isso sem embargo da
diversa dimensão em que o dano aparece, tomado nesses dois planos, como
é visível. Tal se dá principalmente quando o paralelismo se estabelece
entre ação coletiva por interesses individuais homogêneos e as ações dos
lesados individuais, pelo fato de que nessa espécie o interesse cuja tutela é
pedida coletivamente também pertine, digamos, em quotas-partes, a cada
um dos sujeitos concernentes. Considere-se, por exemplo, a divulgada
ação civil pública ajuizada pela OAB, Seção de São Paulo, contra bancos,
demais instituições financeiras e empresas montadoras de veículos, tendo
por objeto a defesa (i) dos interesses difusos “dos potenciais consumido-
res contratantes do sistema leasing” e, (ii) “dos direitos individuais homo-
gêneos de milhares de consumidores contratantes do sistema leasing, que
já possuem contratos”29: no tocante a este último tipo de interesse, e no
contraste com as ações individuais porventura ajuizadas pelos lesados,
não se pode negar uma certa relação de continência (CPC, art. 104) nas
causas de pedir e nos pedidos. Em casos que tais, de duas uma: ou bem o
indivíduo faz fé na ação coletiva e assim a ela adere, sujeitando-se à coisa
julgada que aí venha a se formar, ou bem aguarda seu desfecho para, con-
forme o caso, ajuizar sua ação individual ou retomar a que tenha ficado
sobrestada – tertium non datur!

Visto que o objeto litigioso da ação coletiva não se reduz a uma sin-
gela soma de interesses individuais, senão que estes ali vêm tomados em
dimensão coletiva, a intervenção permitida aos sujeitos não lhes confere
maior liberdade de movimento, explicando Luiz Paulo da Silva Araújo
Filho que “não se tolera no processo coletivo a formulação de novas de-
mandas, com a extensão do seu objeto litigioso aos alegados direitos pes-
soais dos intervenientes, porque do contrário estaria sendo admitida a tu-
multuária atomização de uma causa que se concebeu molecular exata-
mente para expandir a sua efetividade, o que, mais do que soar contraditó-
rio, violaria os princípios constitucionais que alicerçam essas ações”.30

29. Processo n. 1999.61.00.004437-1, Justiça Federal de São Paulo, inicial datada de fevereiro de
1999.

30. Ações coletivas: a tutela jurisdicional dos direitos individuais homogêneos”, Rio de Janeiro:
Forense, 2000, p. 147.
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De outra parte, nosso modelo processual para o trato concomitante
das ações coletiva e individuais, parece reconhecer, ao menos implicita-
mente, uma certa prejudicialidade externa existente entre as causas de
pedir na ação coletiva e nas demandas individuais: no exemplo antes lem-
brado, da ação coletiva no caso dos contratos de leasing, uma vez aí as-
sentado qual deva ser o critério de correção dos valores das prestações, é
claro que essa avaliação judicial, já por seu caráter abrangente e unitário,
dentro da coletividade considerada, acabará por ser absorvida no âmbito
das ações individuais, embora ainda sobeje para cada indivíduo o ônus de
demonstrar e provar, na execução do julgado coletivo (Lei
n. 8.078/90, art. 97) o an, o quantum debeatur, além do nexo causal em
face da condenação genérica a que alude o artigo 95 dessa lei. Em última
análise, tal sistema evoca o trâmite já existente na jurisdição singular, quan-
do, por exemplo, a ação civil de reparação de danos ex delicto pode ficar
sobrestada, em havendo uma questão prejudicial pendente de resolução
em outro feito (CP, art. 91, I, c/c CPC, arts. 265, IV, a e art. 584, II). De
tudo se colhe a preocupação em evitar o mal maior, que seria a ocorrência
de contradição entre julgados no campo prático, que acontece quando o
bem da vida assegurado numa decisão de mérito vem suprimido, esvazia-
do ou obstaculizado por outro comando judicial.

Enfim, a intromissão do indivíduo na ação coletiva gera, ao nosso
ver, tripla consequência: A) preclui, consumativamente, a outra possibi-
lidade, que seria a do ajuizamento da ação individual ou o seu
sobrestamento se já proposta (electa una via non datur regressus ad alte-
ram); B) sujeita o interveniente à coisa julgada que se venha a formar
nessa demanda coletiva, o que, de resto, está conforme ao regime da inter-
venção litisconsorcial (art. 54 do CPC); C) exclui, por falta de possibili-
dade jurídica e de interesse processual, a ulterior extromissão do indiví-
duo antes aderido à demanda coletiva, visto que tal alvitre – right to opt
out (?) – albergado alhures, é, todavia, estranho, senão já incompatível
com o regime vigente em nosso país.

Tenha-se presente que sendo o processo uma relação de direito públi-
co, as condutas que aí se praticam devem balizar-se pela previsão na lei
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processual (possibilidade jurídica) e pelo interese legítimo (necessidade-
utilidade – adequação), constatando-se, por exemplo, que uma pretendida
extromissão voluntária do lesado individual antes aderido à demanda co-
letiva parece não atender a tais quesitos, porque (i) os que já obtiveram
coisa julgada favorável em ações individuais estão imunes aos efeitos de
uma eventual improcedência da ação coletiva; (ii) os demais, que não se
enquadram nessa hipótese, podem optar por aguardar o desfecho da ação
coletiva, e, então, de duas, uma: ou ajuizam suas ações individuais ou,
oportunamente, retomam o curso daquelas que haviam ficado sobrestadas.
O Direito brasileiro desconhece um tertium genus, em que o lesado indi-
vidual, tendo aderido à ação coletiva, ao depois pretenda se auto-excluir
aos seus efeitos, nem cabendo ao julgador, no caso, guiar-se por critério
de equidade, de resto inaplicável na espécie, dado cuidar-se de jurisdição
contenciosa, regulada por critério de legalidade estrita (CF, art. 5º e inc.
II; CPC, arts. 127 e 1.109).

4 A CONCOMITÂNCIA ENTRE AÇÕES COLETIVAS

Tendo no item precedente considerado a imbricação entre ação cole-
tiva e ações individuais, trataremos, agora, de enfocar a confluência entre
as próprias ações de caráter coletivo, quando versem sobre análogo
objeto.

Para bem se compreender essa ocorrência, é preciso ter presente que
a jurisdição brasileira é de índole nacional, nesse sentido de cobrir, unitaria
e indeclinavelmente, todo o espaço do território pátrio, não se sujeitando a
exceções ou mitigações ratione personae, materiae, loci ou muneris,
parâmetros restritivos que não concernem à jurisdição propriamente dita
– vista como Poder, função ou atividade – mas antes configuram critérios
determinativos da competência, esta última resultante da partilha do ser-
viço judiciário entre os múltiplos órgãos judiciais, imposta por várias
razões, que incluem a dimensão continental do país, a quantidade de pro-
cessos, a diversidade das causas, os graus de jurisdição, a especialidade de
algumas Justiças etc.
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Essa dimensão nacional de nossa jurisdição vem de ser reafirmada
pelo STF, em certa reclamação oposta por banco, réu em ação civil públi-
ca ajuizada sobre relação de consumo, em face de acórdão do 1º
TACivil-SP que declarara inconstitucionais alguns tópicos da Lei federal
n. 7.730/89, alegando o reclamante que, tendo o Tribunal local estendido
a eficácia da decisão a todo o país, houvera assim usurpado competência
do STF. O Ministro Ilmar Galvão, todavia, descartou o argumento: “(...)
inevitável reconhecer que a eficácia da sentença, no caso, haverá de atin-
gir pessoas domiciliadas fora de jurisdição do órgão julgador, o que não
poderá causar espécie, se o Poder Judiciário, entre nós, é nacional e não
local. Essa propriedade, obviamente, não seria exclusiva da ação civil
pública, revestindo, ao revés, outros remédios processuais, como o man-
dado de segurança coletivo, que pode reunir interessados domiciliados
em unidades diversas da federação e também fundar-se em alegação de
inconstitucionalidade de ato normativo, sem que essa última circunstân-
cia possa inibir o seu processamento e julgamento em Juízo de primeiro
grau que, entre nós, também exerce controle constitucional das leis”31.
Como esclarece Egas Dirceu Moniz de Aragão, a atuação jurisdicional
“como emanação da soberania nacional, que é, se estende por todo o terri-
tório do País, embora limitada, às vezes, por um ou outro caso de
extraterritorialidade ou dilatada por um ou outro de ultraterritorialidade.
De fato, o ato jurisdicional praticado em qualquer juízo brasileiro é válido
em todo o território nacional, desde que caiba na competência (territorial
ou não) de quem o praticou”.32

No plano da jurisdição singular, as ações relevam de conflitos
intersubjetivos, ubicados em pessoas, coisas e situações claramente

31. Reclamação n. 602-6-SP, rel. Min. Ilmar Galvão, j. 3.9.1997. Esclarece André de Carvalho
Ramos que tal decisão “é hoje precedente no Excelso Pretório, tendo sido julgada em 3.9.1997,
já na vigência da Medida Provisória n. 1.570/97, que depois foi convertida na Lei n. 9.494/97”.
(A abrangência nacional de decisão judicial em ações coletivas: o caso da Lei n. 9.494/97.
Revista dos Tribunais, n. 755, p. 116 e 119, set. 1998).

32. Comentários ao Código de Processo Civil, 4. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1983, v. 2, p. 176.
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definidas, o que de algum modo facilita o encontro do foro e do juiz com-
petentes (ex., domicílio do réu, local de cumprimento da obrigação; resi-
dência do alimentando etc.); e, de modo geral, a imbricação entre ações
acaba satisfatoriamente dirimida mediante o emprego de institutos como
a conexão, a continência, a prevenção, o conflito positivo ou negativo de
competência, a litispendência, enfim o que seja preciso para garantia do
non bis in idem (CPC, art. 267, V, c/c art. 301, § 3º). Já no plano da juris-
dição coletiva o problema apresenta maior complexidade, e isso basica-
mente por duas circunstâncias: de um lado, aí os conflitos são
metaindividuais, onde o critério legitimante não pode, pour cause,
promanar da titularidade do direito, devendo resultar da relevância social
do interesse; de outro lado, e corolariamente, a legitimação passa a ser
concorrente-disjuntiva, nesse sentido de vir deferida a um número ex-
pressivo de sujeitos, entidades e órgãos, como facilmente se constata em
ações como a civil pública (Lei n. 7.347/85, art. 5º), a popular (CF, art. 5º
LXXIII), as ADIns (CF, art. 103 ), o mandado de segurança coletivo (CF,
art. 5º, LXX ), as ações coletivas fundadas em relações de consumo
(Lei n. 8.078/90, art. 82).

Compreende-se uma tal legitimação aberta, já que na jurisdição co-
letiva os sujeitos concernentes são indeterminados e o objeto é indivisível
(em modo absoluto, no caso dos interesses difusos, e relativo, no caso dos
coletivos em sentido estrito), o que, naturalmente, impede a afetação ex-
clusiva do poder de agir em mãos de um só legitimado. Sucede que, en-
quanto na jurisdição singular a repetição de uma ação (= mesmas partes,
pedido e causa) pode ser coartada pela exceção de litispendência, já outra
realidade se apresenta na jurisdição coletiva, em função dos elementos
diferenciais antes lembrados. Assim é que, por exemplo, sendo a ação
popular um instrumento processual a serviço da cidadania (defesa do
patrimônio público, lato sensu), não há como impedir, por exemplo, que
ante a iminência da venda de uma empresa estatal suceda que mais de um
cidadão, em Estados diversos da Federação, resolvam tomar tal iniciati-
va, ou que mais de uma associação de defesa de consumidores ajuizem
ação coletiva objetivando a supressão de certa publicidade enganosa.
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Além disso, a virtual confluência entre ações de tipo coletivo é tam-
bém ensejada nisso que um mesmo fato ou situação pode deflagrar con-
flitos em mais de uma faixa, dentro do universo metaindividual (Lei
n. 8.078/90, art. 81, I, II e III), como pode dar-se, por exemplo, no embate
entre os fabricantes de cigarros e os defensores da saúde da população: o
interesse à proteção dos fumantes passivos é difuso; o interesse à proteção
dos trabalhadores nas lavouras de tabaco é coletivo em senso estrito; o
interesse ao ressarcimento das vítimas do tabagismo é individual homogê-
neo. Por exemplo, no caso da explosão por vazamento de gás, ocorrida em
shopping center, na cidade de Osasco (SP), a Promotora Ana Lúcia Car-
doso da Silva de Arrochela Lobo ajuizou ação civil pública (Proc.
n. 1.959/96 – 5ª Vara) a título de interesses individuais homogêneos, plei-
teando “condenação, em caráter genérico, das rés pessoas jurídicas a repa-
rarem os danos sofridos por uma pluralidade de vítimas, respectivos côn-
juges, sucessores e dependentes”; acolhida a demanda pelo Juiz Manoel
Barbosa de Oliveira (26.5.1997), veio basicamente mantida a sentença
pelo TJSP (Ap. n. 71.502-4/0, rel. Des. José Osório, j. 24.6.1999, v.u.),
com a só alteração no regime de responsabilidade dos administradores
pessoas físicas – de solidariedade para subsidiariedade. Agora, figure-se
que essa mesma ocorrência fatídica poderia ter sido tomada sob outras
dimensões do universo metaidividual, como por exemplo o interesse co-
letivo do grupo, categoria ou classe dos trabalhadores nesse tipo de em-
preendimento comercial (lei supra, art. 81, II); ou ainda, o interesse difuso
na implementação de condições básicas de segurança aos frequentadores
efetivos ou virtuais desse tipo de empreendimento.

De sorte que a indivisibilidade do objeto, aliada ao regime de
legitimação aberta, deferida concorrente e disjuntivamente a um número
expressivo de sujeitos, entidades e órgãos públicos, acabam por ensejar a
virtualidade da intercorrência de mais de uma ação coletiva, o que pode
ocorrer tanto na repetição de uma primeira (v.g., mais de uma ação popu-
lar objetivando impedir a venda de uma empresa estatal), como ainda se o
universo coletivo vier tocado em mais de um ponto (v.g., ação civil públi-
ca movida pelo MP, com pedido mandamental para impedir veiculação de
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propaganda enganosa de certo medicamento – interesse difuso – pari passu
com ação coletiva movida por associação, pedindo indenização aos danos
causados aos usuários daquele medicamento: interesses individuais ho-
mogêneos). Não é difícil perceber que a justaposição de ações de tipo
coletivo traz complicações ainda maiores do que quando a concomitância
se dá entre ações coletivas e individuais, porque nesta última ocorrência a
inexistência de litispendência fica mais evidente e o manejo concomitante
torna-se mais viável, ao passo que, na conjunção de ações de tipo coletivo
os perigos redobram, por conta da projeção erga omnes ou ultra partes da
coisa julgada, caso em que a virtual prolação de comandos de conteúdo
diverso vai propiciar contradição que não se conterá apenas no plano lógi-
co, mas desbordará para o plano prático, como facilmente se deduz.

Exemplo emblemático de concomitância de ações coletivas envol-
vendo um mesmo interesse metaindividual deu-se por ocasião da venda
da empresa estatal Telebrás, onde nada menos de trinta ações populares
afluíram à Justiça Federal ao longo do país, todas ao fundamento genérico
da proteção ao patrimônio público, e tendo por objeto o mesmo interesse
difuso a que fosse impedida a propalada alienação . No caso, tratava-se –
ao menos in statu assertionis – de um dano de porte nacional, levando a
que o foro competente fosse ou o do Distrito Federal ou o da capital de
Estado (Lei n. 8.078/90, art. 93, c/c art. 90 e 117; Lei n. 7.347/85, arts. 1º
e 2º; Lei n. 4.717/65, art. 5º, § 3º). Essa oferta de foros alternativos, em
conformidade com a diretriz da democracia participativa, acabou por
ensejar o ajuizamento plúrimo de ações daquela natureza, culminando num
conflito (positivo) de competência, ao final dirimido pelo STJ, pelo crité-
rio da prevenção, sendo relator o Ministro Demócrito Delgado (CC
n. 2.2123 - MG - Proc. n. 98.0028122-3), assim firmada a vis attractiva
do Juízo que oficiara na primeira daquelas ações, nos termos dos artigos
106 e 219 do CPC, c/c Lei n. 4.717/65, artigo 5º, § 3º. A Procuradora da
República Gilda Pereira de Carvalho Berger opinara nos autos “pela pro-
cedência do conflito e, em consequência, seja declarado competente para
o processo e julgamento das ações (...) o Juízo Federal da 13ª Vara Fede-
ral de Minas Gerais, por ser o prevento (...)”, e em suas razões de opinar,
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invocara o entendimento expendido pelo próprio relator em outra sede
(CC n. 19.686, DJU, de 17.11.1997), onde este assentara: “O malefício
de decisões contraditórias sobre a mesma relação de direito consubstancia
a espinha dorsal da construção doutrinária inspirada no princípio do
simultaneus processus a que se reduz a criação do forum connexitatis
materialis. O acatamento e respeito às decisões da justiça constituem o
alicerce do Poder Judiciário que se desprestigiaria na medida em que dois
ou mais juízes proferissem decisões conflitantes sobre a mesma relação
jurídica ou sobre o mesmo objeto da prestação jurisdicional. A configura-
ção do instituto da conexão não exige perfeita identificação das deman-
das, senão que, entre elas preexista um liame que as torne passíveis de
decisões unificadas”.33

De fato, é preciso harmonizar dois valores, ambos respeitáveis e
compossíveis: (i) de um lado, o direito subjetivo público ou o interesse
legítimo de todo cidadão, no gozo dos direitos políticos, de participar da
boa gestão da coisa pública, inclusive através da ação popular, averbando
Gilda Pereira de Carvalho Berger, no parecer antes citado: “A propositura
de várias ações em vários locais do País, seja pelo Ministério Público, seja
pelo Autor popular é uma ação legítima e legal, tanto os cidadãos de qual-
quer Estado brasileiro têm legitimidade, como qualquer dos membros do
Ministério Público, dentro de suas atribuições têm a função de zelar por
este tipo de interesse”34; (ii) de outro lado, há o interesse público na pre-
servação da higidez técnico- jurídica da relação processual e na mantença
da autoridade das decisões judiciais, até para que os atos aí praticados
tenham validade e eficácia, tudo passando pela questão prejudicial do foro
competente, que no caso antes relatado veio bem dirimida pelos institutos
da conexão e da prevenção.

33. Ações populares propostas contra a privatização da Telebrás. Conflito de competência. Bole-
tim dos Procuradores da República, n. 8, p. 10 e ss., dez.1998.

34. Idem, p. 15.
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Otimizando-se o significado da legitimação concorrente-disjuntiva,
pode-se dar, por exemplo, que na Bahia venha ajuizada ação de tipo cole-
tivo, objetivando impedir a cogitada transposição das águas do Rio São
Francisco: tal circunstância não pode operar como pressuposto negativo,
a impedir que análoga iniciativa venha porventura tomada por outro
co-titular desse mesmo direito subjetivo público ou desse mesmo interes-
se legítimo à proba e eficiente gestão do meio ambiente, que, na exata
dicção do artigo 225 da CF é “bem de uso comum do povo”. Tal entendi-
mento, naturalmente, implica na aceitação de virtual concorrência de mais
de uma ação de tipo coletivo, envolvendo análogo objeto, mas o processo
civil está dotado dos meios para equacionar tal imbricação, mormente os
institutos da conexão, continência e prevenção, deixando-se para os casos
extremos, onde seja marcante a superposição entre causas e pedidos nas
ações confrontadas, a aplicação da alternativa mais radical da
litispendência, que implicaria abortar a(s) ação(ões) coletiva(s)
sequenciais.35

Dizemos que o reconhecimento da litispendência deveria ser deixada
para os casos extremos, para não desestimular o exercício salutar da cida-
dania, no contexto de uma democracia participativa, a teor do observado
por Luiz Paulo da Silva Araújo Filho: “A criação de mecanismos amplos
para a veiculação de ações coletivas, ademais, atende à natureza de Esta-
do Democrático de Direito em que se constitui o Brasil, porque permite a
grande participação popular através do processo”36. De um lado, o próprio
constituinte é que sinalizou para uma legitimação concorrente-disjuntiva
nesse campo (art. 129, § 1º); e, bem vistas as coisas, acreditamos não seja
muito comum a concomitância de ações coletivas precisamente iguais,
onde coincidam os pedidos (imediato, mediato) e as causas (remota,

35. Sobre a aplicabilidade da litispendência entre ações coletivas, ver Kazuo Watanabe, Deman-
das coletivas e os problemas emergentes da praxis forense. Revista de Processo, n. 67, p. 19,
jul./set.1992.

36. Ações coletivas: a tutela jurisdicional dos direitos individuais homogêneos, Rio de Janeiro:
Forense, 2000, p. 239-240.
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próxima), ainda que se releve a diversidade nos legitimados ativos, em
nome de sua titulação como substitutos processuais de parcelas mais ou
menos expandidas da coletividade.

No ponto, entende Antonio Gidi que “se entre uma ação coletiva do
CDC e uma ação civil pública, uma ação popular, um mandado de segu-
rança coletivo ou qualquer outra ação coletiva ocorrer identidade de causa
de pedir e de pedido, haverá litispendência entre essas duas ações. Serão a
mesma e única ação coletiva, apenas propostas com base em leis proces-
suais diferentes”37. A seu turno, aduz Ada Pellegrini Grinover, figurando a
coexistência de uma ação civil pública e uma ação popular, sobre um
mesmo thema decidendum: “Conforme o caso, poderá haver conexão en-
tre as duas ações nos termos do artigo 103, CPC (identidade de objeto ou
causa de pedir) ou continência (se um pedido for mais amplo que o outro:
art. 104, CPC), com as mesmas consequências para ambos os casos: a
modificação da competência, a distribuição por dependência e a reunião
de processos para decisão de mérito conjunta. Mas, é possível avançar
mais, e conforme o caso, detectar-se até a litispendência entre as duas
causas”.38

Aliás, como o escopo da jurisdição coletiva é a consecução de uma
resposta judiciária molecularizada, que evite a fragmentação do conflito
coletivo em incontáveis demandas-átomo39, assiste razão a Luiz Paulo da
Silva Araújo Filho, quando assevera: “sempre que o thema decidendum
for de âmbito nacional, e o autor da ação tiver representação em todo o
país, a princípio deverá haver apenas uma única e exclusiva ação coleti-
va, como o mesmo objeto e a mesma causa petendi. A propositura de uma
nova ação coletiva, idêntica (rectius: a repropositura da mesma ação cole-
tiva), caracteriza irrefragável litispendência”.40

37. Coisa julgada e litispendência em ações coletivas. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 219.
38. Uma nova modalidade de legitimação à ação popular: possibilidade de conexão, continência e

litispendência. In: Ação civil pública. Lei n. 7.347/85 – Reminiscências e reflexões após dez
anos de aplicação, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 26.

39. Kazuo Watanabe, Demandas coletivas..., cit., p. 19.
40. Ações Coletivas: a tutela jurisdicional dos direitos..., cit., p. 161.
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Naturalmente, se a concomitância ocorre entre duas ações coletivas
que, posto relevem de uma mesma causa remota (v.g., publicidade enga-
nosa) visam cada qual a tutela de diferentes dimensões do interesse
metaindividual (numa, o interesse difuso à correta divulgação dos produ-
tos e serviços e supressão da mensagem publicitária viciada; noutra, o
interesse individual homogêneo ao ressarcimento devido à comunidade
dos lesados individuais), é claro que aí não se configura a litispendência,
podendo, eventualmente, dar-se a continência ou a conexão, conforme se
apresente o caso concreto.

5 A COISA JULGADA COLETIVA, EM FACE DOS
SUJEITOS CONCERNENTES

As ações de tipo coletivo – ADIn, ação civil pública, mandado de
segurança coletivo, ação popular, ações em defesa de consumidores – têm
em comum a característica de que o critério definidor da faixa do univer-
so coletivo aí considerado exsurge a partir do pedido formulado, o que se
explica pelo fato de que uma mesma fattispecie pode ser tomada em pro-
jeção espacial ou subjetiva mais ou menos expandida. Por exemplo: a
Floresta Amazônica pode ser visualizada enquanto interesse difuso (defe-
sa dessa área de preservação permanente) ou enquanto interesse coletivo
em sentido estrito ( povo da floresta versus madeireiras). De todo modo,
ante a necessária adstringência da resposta judiciária aos lindes do pedido
(CPC, art. 2º, 128, 460), este é que acabará fixando os limites do julgado,
com vistas a se saber: (i) quais sujeitos serão abrangidos por seus efeitos
– limites subjetivos – e, (ii) quais capítulos, pontos e questões conside-
ram-se decididos – limites objetivos. Ambos esses limites, num determi-
nado momento se tornarão definitivos e intangíveis, com a imutabilidade
agregada pela coisa julgada material; todavia, como aí se está tratando de
interesses metaindividuais, não faria sentido que a eficácia da coisa julgada
ficasse restrita apenas às partes, como na jurisdição singular (CPC, art.
472), donde ser inevitável, na jurisdição coletiva, um grau de expansão
extra-autos, maior ou menor, de modo proporcional ao espectro do inte-
resse considerado (Lei n. 8.078/90, art. 103 e incisos).
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Assim, uma mesma controvérsia – por exemplo, as restrições ao
tabagismo durante as viagens aéreas – pode ser levada à Justiça em termos
de interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo, dependendo de
como venha posto o pedido: se o móvel da ação é a proteção da saúde
pública, o interesse é difuso; se o intento é a defesa das condições de
trabalho dos aeronautas, o interesse é coletivo em senso estrito; se a pre-
tensão é o ressarcimento dos danos já infligidos aos passageiros e tripu-
lantes enquanto fumantes passivos, o interesse é individual homogêneo.
O exemplo evidencia que a questão da projeção da coisa julgada coletiva
em face das posições individuais fica exacerbada nesta terceira modalida-
de, justamente por ser vocacionada a uma condenação genérica (Lei
n. 8.078/90, art. 95), que opera como um modelo ressarcitório geral, a
servir de base para as oportunas execuções individuais, onde os interessa-
dos provarão não só o quantum, mas também o an debeatur, a par do nexo
causal. Ao propósito, esclarece Luiz Paulo da Silva Araújo Filho: “A
fruição concreta do direito abstratamente reconhecido pela decisão gené-
rica do artigo 95 só é viável por meio da propositura de ações individuais,
chamadas de liquidação da sentença, nas quais deverão ser comprovados,
por cada um dos interessados, os fatos constitutivos específicos do seu
alegado direito”.41

É preciso entender que a ação para a defesa de interesses individuais
homogêneos é uma forma processual coletiva de tutela judicial, e, por
isso, impende ter presente que certos institutos e faculdades próprios da
jurisdição singular, ou bem aí não têm como aplicar-se, ou quando muito,
devem ser manejados com refrações especiais. Assim se passa com a in-
tromissão dos indivíduos no âmbito da ação coletiva em curso: embora
permitida (art. 94 da Lei n. 8.078/90), impende sempre ponderar os riscos
e os ônus daí decorrentes, já antes salientados, e mesmo o aspecto do
legítimo interesse de uma tal intromissão, em se considerando que a ação
coletiva vem, presumidamente, proposta a favor, e não contra tais

41. Ações Coletivas: a tutela jurisdicional dos direitos..., cit., p. 241, conclusão n. 26.
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interesses, e essa premissa está à base do transporte da coisa julgada ali
formada somente quando possa beneficiar os sujeitos concernentes. É di-
zer, há que se priorizar o dado de que na ação coletiva o interesse que
constitui o objeto litigioso está sendo judicializado em sua dimensão
metaindividual, com abstração, pois, dos sujeitos concernentes. A se en-
tender de outro modo, franqueando-se livremente o acesso dos indivíduos
à instância coletiva, esta acabaria por se descaracterizar como tal, ao final
desfigurada numa indefinida mélange de interesse metaindividual com
interesses particulares litisconsorciados.

Na matéria, esclarece Ada Pellegrini Grinover: “Quando o Código
determina a extensão subjetiva do julgado para beneficiar terceiros, trans-
portando às ações individuais a sentença coletiva favorável, outra inova-
ção ocorre: a ampliação ope legis do objeto do processo, para incluir na
coisa julgada a decisão sobre o dever de indenizar”. Daí decorre que “a
intervenção a título de litisconsórcio não autoriza os litisconsortes a for-
mularem pretensão indenizatória pessoal, pois isso desvirtuaria o objeto
do processo coletivo e a natureza da sentença”.42

Em consequência das precedentes colocações, fica inevitável inferir
que, uma vez judicializado o conflito em termos de demanda coletiva,
tornam-se inócuas as perquirições relativas à identificação dos indivíduos
concernentes (Quem são? Quantos são? Qual seu domicílio? Quais foram
aderentes da associação autora?). Assim se passa porque: (i) os que te-
nham optado por ingressar no processo coletivo passam a integrá-lo para
todos os efeitos, ao nosso ver sem possibilidade de extromissão, via
obstruída pela preclusão consumativa, resultante de ter a parte adotado
uma das alternativas oferecidas pela norma de regência; (ii) tais sujeitos
intervenientes na ação coletiva ficam submetidos à eventual coisa julgada
– favorável ou desfavorável – que aí se venha a formar, excluída, nesta

42. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, 3. ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária,
1993, p. 577 e 548, nessa ordem.
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última hipótese, a possibilidade de ulterior ajuizamento de demanda
individual ou de reassunção daquela porventura sobrestada (a coisa julgada
faz lei entre as partes, e o interesse discutido na ação coletiva em certo
modo inclui o do indivíduo ali interveniente); (iii) os que optaram por
aguardar o desfecho da ação coletiva (seja não ajuizando ação individual
ou sobrestando a já proposta) não poderão ser prejudicados por eventual
coisa julgada coletiva desfavorável, ficando livres para, ou ajuizar suas
demandas particulares, ou retomar as que estavam paralizadas. Enfim, uma
vez acolhida a ação coletiva, tanto pode dar-se o transporte da coisa julgada
aí formada, em favor das demandas individuais, como é possível a execu-
ção desse julgado, uti singuli ou em modo coletivo, pelos co-legitimados
ativos do artigo 82 da Lei n. 8.078/90, conforme artigo 97 dessa lei.

Assim, se uma associação de consumidores move ação coletiva con-
tra um banco em defesa dos interesses individuais homogêneos de seus
investidores em poupança, ao argumento de que estes, em dado período,
foram lesados por remuneração a menor, não importa a quantidade desses
sujeitos, nem sua identificação, domicílio ou o que mais lhes diga respeito
pessoalmente (inclusive saber se eram ou não aderentes da associação
autora), e isso pela boa razão de que o objeto litigioso está sendo tomado
numa certa faixa do universo coletivo, onde, bem por isso, os sujeitos são
considerados indeterminadamente e o objeto é considerado em modo
indivisível. Acolhida a ação, não poderia o juiz restringir, ex propria
aucthoritate, o âmbito de projeção da coisa julgada apenas aos poupado-
res que foram aderentes da associação autora: a uma, o objeto litigioso é a
formação de título condenatório a favor de toda a coletividade dos poupa-
dores do banco, e não de parcela deles; a duas, não cabe ao julgador deli-
mitar a expansão da coisa julgada in concreto, tratando-se de matéria afeta
à Lei federal (CF, art. 22, I), onde se atenderá à natureza e dimensão do
interesse considerado, como aliás o faz o artigo 103 da Lei n. 8.078/90; e,
enfim, relembre-se que a associação autora figura no processo como uma
adequada representante de um interesse tomado em sua acepção coletiva,
com abstração, pois, dos sujeitos a ele concernentes.
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Esse ambiente judiciário diferenciado, peculiar às ações de tipo cole-
tivo, veio bem apreendido pelo juiz federal Victório Giuzio Neto, ao
decidir pedido de tutela antecipada em ação civil pública movida pelo MP
federal contra a União e bancos diversos, tendo por objeto a “proteção de
mutuários que celebraram contratos do Sistema Financeiro da Habitação,
neste incluídas também as Carteiras Hipotecárias, beneficiados pela regra
da equivalência salarial ou comprometimento de renda, mas desguarnecidos
do Fundo de Compensação das Variações Salariais que se vêem ameaça-
dos de perderem seus imóveis em razão do descompasso entre o valor das
prestações e a evolução do saldo devedor atualizado por juros e índices
financeiros em relação aos ganhos salariais”. Na sequência, a decisão re-
porta-se a julgado proferido em matéria análoga pelo juiz José Eduardo
Santos Neves: ‘O que está em causa não é a disponibilidade do interesse
específico ou determinado, individualmente considerado, mas a
indisponibilidade desses direitos considerados em seu conjunto, o que os
altera em sua essência, pois, pela lei dialética da emergência do novo, o
excesso transforma a natureza da quantidade, emprestando-lhe outra qua-
lidade’. Prosseguindo, agora no tópico concernente à extensão da eficácia
do julgado, dispôs o juiz Victório Giuzio Neto: “De fato, restringir o âm-
bito da abrangência da presente decisão aos limites territoriais deste Juízo
viria proporcionar a severa injustiça de criar, com base na arbitrária loca-
lização geográfica dos mutuários, um grupo especial apto a receber prote-
ção judicial, desconhecendo as mesmas agruras impostas aos demais nes-
te imenso pais e o mais grave, pelos mesmos Réus desta ação. Acima de
tudo seria privilegiar conceitos ortodoxos do processo desenhados no pas-
sado e destinados às lides inter-subjetivas, em detrimento da moderniza-
ção de seu conceito, introduzidas por exigências deste nosso tempo, nesta
era da Internet que transformou o mundo na ‘aldeia global’ de que nos fala
Marshall McLuhan e que ao mesmo tempo que impõe uma inter-depen-
dência entre os países, tende a exigir, pela maior expectativa social decor-
rente do melhor nível de informação, soluções tão avançadas como as
adotadas nos mais desenvolvidos”. (Proc. n. 2.000.61.00.033627-1, 24ª
Vara Cível Federal, São Paulo – Capital, DOE, de 4.10.2000, Cad. 1,
parte II, p. 39-40).
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Nem sempre, porém, a experiência judiciária brasileira tem revelado
percepção assim tão clara dos pressupostos e finalidades da jurisdição
coletiva, registrando-se ainda equívocos e descompassos de diversa or-
dem, mormente nas ações versando interesses individuais homogêneos:
ora por aí se veiculam situações melhor identificadas com litisconsórcio
ativo facultativo; ora não há relação entre o objeto estatutário do ente
associativo e a natureza do interesse objetivado; ora se formula pedido
que não é condenatório-ressarcitório; ora as sucessivas extromissões dos
sujeitos antes aderidos ao pleito coletivo acaba tornando questionável a
remanescência do próprio interesse coletivo afirmado à inicial. Pior, as
sucessivas intervenções governamentais no campo do processo coletivo,
via Medidas Provisórias (!) só têm contribuído para tornar ainda mais
nebuloso esse contexto, de que é exemplo a exigência de a inicial da ação
coletiva contra entes políticos e seus órgãos correlatos vir “acompanhada
da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos ende-
reços” (parágrafo único do art. 2º-A da Lei n. 9.494/97, cf. MP n. 1.984,
20. ed., DOU, de 30.7.2000, p. 25). No ponto, Luiz Paulo da Silva Araújo
Filho, avalia que “apesar de não se justificar, ao nosso ver, a discrimina-
ção, bem que se poderia reconhecer, a esse respeito, uma inábil reação
contra a tumultuária situação instaurada pela não observância dos princí-
pios processuais, (...) que tem permitido a propositura de repetitivas ações
pseudocoletivas, por múltiplas associações e sindicatos, representativos
dos mesmos interessados ou dos membros de uma única categoria, com
pedidos concretos e específicos quanto aos mesmos substituídos, o que
provoca, além de compreensíveis dificuldades para os réus, uma inaceitá-
vel desordem jurídica. Mas aqui se antepõe, outra vez, idêntica objeção,
uma vez que não se encontra uma justificação razoável para a
desequiparação, com a formulação da exigência somente para as ações
propostas contra entes públicos”.43

43. Ações Coletivas: a tutela jurisdicional dos direitos..., cit., p. 170-171.
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Outro visível engano no trato da jurisdição coletiva consiste na inser-
ção (ainda via Medida Provisória!) do elemento território no corpo do
artigo 16 da Lei n. 7.347/85, que visivelmente não cuida de competência e
sim de limites subjetivos da coisa julgada coletiva; ao passo que,
sabidamente, território é critério determinativo de competência, tema
tratado no artigo 2º dessa lei, onde vem fixado o “foro do local onde
ocorrer o dano,cujo juízo terá competência funcional para processar e jul-
gar a causa”. Para Ada Pellegrini Grinover, nessa alteração “o Executivo
– seguido do Legislativo – foi duplamente infeliz. Em primeiro lugar pe-
cou pela intenção. Limitar a abrangência da coisa julgada nas ações civis
públicas significa multiplicar demandas, o que, de um lado, contraria toda
a filosofia dos processos coletivos, destinados justamente a resolver
molecularmente os conflitos de interesses, ao invés de atomizá-los e
pulverizá-los (...); em segundo lugar pecou pela incompetência. Desco-
nhecendo a interação entre a Lei da Ação Civil Pública e o Código de
Defesa do Consumidor, assim como muitos dos dispositivos deste, acre-
ditou que seria suficiente modificar o artigo 16 da Lei n. 7.347/85 para
resolver o problema. No que se enganou redondamente”.44

De fato, dispondo tal dispositivo, alterado originariamente pela MP
n. 1.570/97, que “a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limi-
tes da competência territorial do órgão prolator (...)”, sua aplicação práti-
ca conduziria a situações paradoxais, que de per si evidenciam o equívoco
do texto alterado. No ponto, tivemos oportunidade de figurar uma decisão
em ação civil pública transitada em julgado em São Paulo, cujo comando
tenha interditado o uso do mercúrio na decantação de ouro nos garimpos
ao longo de um rio que, nascendo em outro Estado, cruza o espaço paulista:
“No exemplo, nenhuma eficácia – muito menos erga omnes – teria a coisa
julgada, porque o inquinamento do rio, com mercúrio, continuaria ocor-
rendo no Estado banhado pelo trecho do rio postado a montante, e daí

44. A ação civil pública no STJ, in STJ – 10 anos – obra comemorativa – 1989/1999, Brasília, 1999,
p. 27.
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desceria até alcançar – e poluir – o trecho do rio situado a jusante, supos-
tamente protegido pela coisa julgada”.45

Algo semelhante se passa com o artigo 2º-A da Lei n. 9.494/97 (antes
MP n. 1.906-11, de 25.11.1997) dizendo que “a sentença civil prolatada
em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa
dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substi-
tuídos que tenham na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da
competência territorial do órgão prolator”. Note-se que tal restrição co-
loca-se em descompasso com o sistema de coisa julgada coletiva, onde se
prevê, por exemplo, que a sentença penal condenatória repercute para be-
neficiar as vítimas e sucessores – § 3º do artigo 103 da Lei n. 8.078/90, e
isso, naturalmente, sem restrições de ordem geográfica. Assim, observa
Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, “soa manifestamente arbitrário que a
sentença penal condenatória possa produzir normalmente os seus efeitos
penais em todo o País, mas se queira restringir os seus efeitos civis para
beneficiar apenas as vítimas ou sucessores que tenham domicílio no âm-
bito da competência territorial do órgão prolator. A idéia sabe o
disparate”.46

Ainda tomando aquele artigo 2º-A da Lei n. 9.494/97, a exigência de
que a ação coletiva deva “obrigatoriamente estar instruída com a ata da
assembléia da entidade associativa que a autorizou”, igualmente parece
não se justificar: de um lado, a sindicalização é livre (CF, art. 8º, inc. III);
de outro lado, causa espécie apareça tal exigência apenas quanto às ações
contra o Poder Público, o que configura uma desequiparação injustificada;
enfim, em que pese o respeitável entendimento do STF na Ação Originá-
ria n. 152-RS47, a letra e a teleologia do arigo 5º, XXI da CF parecem

45. Cf. o nosso Ação civil pública, 6. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 236.
46. Ações Coletivas: a tutela jurisdicional dos direitos..., cit., p. 168.
47. Cf. Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, cit. supra, p. 170, referindo à Ação Originária n. 152/RS,

onde prevaleceu a tese de ser sempre necessária “a ata da assembléia geral que conferiu à
associação poderes específicos para a demanda”.
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autorizar o entendimento de que, atuando as associações em juízo, por
definição, a benefício de seus aderentes, sua legitimação deflui, ou da
própria relação entre o objeto litigioso e a finalidade estatutária, ou do
credenciamento decorrente da lei de regência; nem por outro motivo,
aliás, o artigo 82, IV, da Lei n. 8.078/90, dispensa a autorização assemblear
para o ajuizamento de ações coletivas pelas associações.

Em breves palavras, as alterações introduzidas no sistema de coisa
julgada do processo coletivo, mormente as provindas de Medidas Provi-
sórias, pareceram ignorar a natureza adjetiva da coisa julgada, ou seja,
que ela apenas agrega uma qualidade – a imutabilidade – aos efeitos subs-
tantivos do julgado, estes sim, resultantes dos comandos declaratório,
condenatório, desconstitutivo, mandamental, donde a virtual inocuidade
das tentativas de mitigação da eficácia espacial ou subjetiva do julgado
coletivo, pelo expediente de iterativas intervenções no capítulo da coisa
julgada.

Assim é que, se o julgado coletivo determinou a supressão de publi-
cidade sobre produto nocivo à saúde, comercializado em todo o país, e
tendo sido a ação ajuizada no foro competente (no caso, tratando-se de
dano de porte nacional, o da capital do Estado ou o do Distrito Federal –
art. 2º da Lei n. 7.347/85, c/c art. 93 da Lei n. 8.078/90), segue-se que a
eficácia do julgado se projetará, naturalmente, (...) até onde se estenda o
interesse objetivado na ação, ou seja, no caso, por todo o território nacio-
nal. A se entender de outro modo – isto é, que a eficácia do julgado fica
restrita “aos limites da competência territorial do órgão prolator” – ter-se-
ia que admitir que o produto, embora já definido judicialmente como no-
civo à saúde, pudesse continuar a ser consumido em outro Estado, como
se possível fosse estabelecer circunscrições geográficas e discriminações
entre os brasileiros em matéria de relações de consumo, tema que o pró-
prio legislador considera de ordem pública (art. 1º da Lei n. 8.078/90). Ou
então, considere-se o que ocorreria numa decisão em processo coletivo
versando interesse difuso, trânsita em julgado no Rio Grande do Sul,
cominando a interdição do tabagismo nas viagens aéreas, onde se nota
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que o valor objetivado é a saúde dos passageiros e tripulantes no trans-
porte aéreo: quando a aeronave transpusesse a fronteira com o Estado de
Santa Catarina, ficaria liberada a restrição?!

Aliás, até mesmo em situações alheias à jurisdição coletiva, sempre
que se decidam temas unitários, que não comportam fracionamentos ou
limitações geográficas, também seria inócua a tentativa de circunscrever
a eficácia do julgado aos limites territoriais do órgão julgador: o casal
divorciado no Rio Grande do Sul não pode retomar, alhures, outro estado
civil (CPC, art. 472, segunda parte); o acusado que reincidiu em delito
julgado num Estado da Federação não pode ser considerado réu primário
em outro Estado48; o contrato rescindido judicialmente na Bahia, não pode
convalidar-se ou ressuscitar no Amazonas. Se assim se expande a coisa
julgada nas decisões sobre temas unitários, mesmo no plano da jurisdição
singular, por maioria de razão se há de reconhecer essa potencialização no
plano da jurisdição coletiva, onde os interesses são metaindividuais.

Nesse sentido, deve ser mencionada a diligência mostrada pelo juiz
federal Antônio Ivan Athie, de Vitória (ES) que, acolhendo ação civil pú-
blica movida pelo MP contra a Caixa Econômica Federal, Banco Central
e União Federal, em matéria de correção de índices do FGTS, fez constar,
ao final da parte dispositiva do julgado, que fossem remetidas “cópias
desta sentença aos Meritíssimos Juízes Federais desta Seção Judiciária,
em razão do elevado número de ações tramitando em todas as Varas, ten-
do o mesmo objetivo da ora sentenciada” (Proc. n. 95.0001119-0, 4ª Vara,
DOE, de 4.7.1997, p. 24). Visível, aí, a preocupação com o desejável tra-
tamento judicial isonômico de um tema que, no caso, revelava-se unitá-
rio em sua natureza e nacional em sua extensão.

Claro que a jurisdição coletiva não pode sempre atender todas as ex-
pectativas dos sujeitos concernentes aos interesses ali considerados, ha-
vendo casos em que o indivíduo, mesmo desconhecendo a existência da

48. Idem, p. 165, nota n. 110, considerando o autor que tais hipóteses, tão evidentes de per si,
chegam até “parecer caricatas”.
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ação coletiva, exulta em saber que é um dos beneficiados pelo julgado
coletivo (Waldemar Mariz de Oliveira Júnior relata uma class action em
que o dono de um posto de gasolina, tendo vendido o produto a preço
superior ao tabelado, veio a ser “compelido a fornecer gasolina, gratuita-
mente, a todos aqueles que o procurassem, até atingir a exata quantidade
que vendera acima da tabela fixada”49. Já em outros casos, os indivíduos
ficam desagradavelmente surpresos quando a eficácia erga omnes do jul-
gado coletivo, porventura desfavorável, os acaba atingindo por ricoche-
te, como ora sucede dentre nós, em virtude da cassação de liminar que em
ação coletiva suspendera a cobrança da CPMF em certo período50.

Presentemente, torna-se imperiosa uma mudança de mentalidade dos
operadores do Direito, que devem ser subsidiados por correta informação
técnica, para a necessária conscientização de que os conflitos de nature-
za coletiva, seja pelo largo espectro do objeto, seja porque empolgam um
número expressivo – muita vez indeterminado – de sujeitos, não compor-
tam redução aos hoje acanhados padrões do litisconsórcio, onde o que
existe é uma adição e não uma síntese de interesses. Hoje mostra-se fran-
camente intolerável a atomização do conflito coletivo, fracionado em inu-
meráveis demandas individuais múltiplas e repetitivas, ensejando julga-
mentos discrepantes ou mesmo contraditórios sobre um mesmo tema, o
que a rigor configura uma sorte de inconstitucionalidade, se considerado
que o princípio da igualdade de todos perante a lei (CF, art. 5º, caput)
estabelece uma isonomia substancial, e não apenas abstrata ou formal,
que impende ser preservada também (ou principalmente!) quando essa
norma venha interpretada e aplicada pelo Judiciário nos casos
concretos51.

49. Tutela jurisdicional dos interesses coletivos, in A tutela dos interesses difusos, coordenação de
Ada Pellegrini Grinover, São Paulo: Max Limonad, 1984, p. 23.

50. Cf. Jornal O Estado de São Paulo, de 19.10.2000, p. A-3, seção “Forum dos Leitores”.
51. Para um desenvolvimento dessa idéia, ver o nosso Divergência jurisprudencial e súmula

vinculante, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.
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Essa preocupação com o tratamento judicial isonômico, em assuntos
de natureza unitária, alcança, de modo superlativo, as relações entre a
ação coletiva e as individuais ajuizadas paralelamente: é preciso
compatibilizar as iniciativas judiciais dos sujeitos envolvidos, frente à
lógica do sistema, de sorte a resguardar a desejável coerência entre as
respostas judiciárias dadas em cada qual desses planos, como ressaltado
ao longo do presente estudo. Nesse sentido, é ilustrativa a hipótese figu-
rada por Hugo Nigro Mazzilli: “e se for julgado procedente o pedido feito
em ação coletiva, com efeitos erga omnes, e, ao mesmo tempo, for julga-
do improcedente o pedido em ação individual com a mesma causa de pe-
dir? Suponhamos que, na ação coletiva, a coisa julgada reconheça um
direito para todos os servidores públicos; ao mesmo tempo, em ação indi-
vidual, o servidor X viu formar-se coisa julgada a negar-lhe esse direito,
Acreditamos que o lesado deve ser beneficiado pela coisa julgada coleti-
va. Não teria sentido que o mesmo demandado fosse obrigado a pagar um
benefício a todos os seus funcionários, menos a um único que o acionou
individualmente, sem êxito. Além de negação ao princípio isonômico, se-
ria a existência de coisas julgadas contraditórias, uma, aliás, de maior
abrangência que a outra”52.

Em casos como esse, de flagrante discrepância entre as respostas ju-
diciárias sobre um mesmo tema, impende evitar o mal maior, que seria o
desbordamento da contradição entre coisas julgadas, do plano lógico para
o plano prático. Como proposta de trabalho, pode-se pensar no transporte
da coisa julgada mais benéfica, para aplicação aos casos porventura julga-
dos de forma diversa, tendo em vista a insustentabilidade de que, num
mesmo espaço-tempo, e num mesmo ambiente judiciário, uma coisa pos-
sa ser e não ser, (v.g., uma coisa julgada coletiva, mandando ressarcir os
danos à saúde causados pelo tabagismo, e outra, individual, negando tal
ressarcimento): aplicar-se-ia, então, a parêmia odiosa restringenda,
benigna amplianda. Ou então, considerando-se o princípio constitucional

52. A defesa dos interesses difusos em juízo, 11. ed., São Paulo: Saraiva, 1999, p. 288.
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da igualdade de todos perante a lei – que deve abranger, por maioria de
razão, a lei aplicada pelo Judiciário nos casos concretos – poderia pensar-
se na hipótese de uma ação rescisória (CPC, art. 485, V), sendo para tanto
necessária uma releitura da Súmula n. 343 do STF, que nega tal remédio
aos casos em que o texto de regência seja “de interpretação controvertida
nos Tribunais”. Numa visão atualizada e progressista desse enunciado, o
STJ já afirmou: “A função unificadora da interpretação da legislação
infraconstitucional deve preponderar acima de princípios formais aplica-
dos à ação rescisória” (1ª Seção, Embs. Decl. na Rescisória n. 394-BA,
rel. Min. José Delgado, j. 11.2.1998, v.u., DJU, de 1.6.1998, p. 23)53. E na
doutrina, aquela súmula veio revisitada, com bons argumentos, numa lei-
tura adaptada às necessidades contemporâneas, por Tereza Arruda Alvim
Wambier54.

Esperamos que o presente estudo possa, modestamente, contribuir
para uma melhor compreensão das ações coletivas – entre si e na implica-
ção com as demandas individuais – por modo que venha sempre priorizada
a natureza instrumental do processo, possibilitando que dele se extraia a
maior efetividade, de tudo resultando uma resposta judiciária de quali-
dade, ou seja: justa, jurídica, econômica e tempestiva.

53. Cf. Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 30. ed.,
1999, nota 21 ao artigo 485 do CPC.

54. Sobre a Súmula n. 343, Ajuris, Porto Alegre, n. 70, p. 113.
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1 INTRODUÇÃO

Problema interessante que surge ao intérprete no exercício da sua
atividade é a melhor adequação da lei às situações concretas que dia após
dia lhe são submetidas, uma vez que, embora o Direito não seja estático,
comportando, assim, alterações com o passar dos anos, decorrentes da
própria evolução social, a verdade é que as leis o são, enquanto outras não
lhes substituam, pormenor esse que exige da doutrina e da jurisprudência
uma atuação exemplar e evolutiva na interpretação da legislação, na con-
dição de fontes primárias que são, onde o legislador se abebera para a
elaboração de normas mais adequadas aos anseios da sociedade.

É sob esse prisma que se desenvolve o presente trabalho, ou seja, no
intuito de contribuir-se, despretensiosamente, para a discussão envolta ao
derredor da natureza jurídica da decisão que indefere parcialmente a peti-
ção inicial, bem como sobre qual o recurso cabível contra tal pronuncia-
mento judicial, de modo que se possa chamar um pouco mais a atenção
dos profissionais do Direito para tão importante tema, que se avoluma na
medida em que uma única petição inicial pode abranger várias ações, em
razão da possibilidade de cumulação de ações num mesmo processo
(=procedimento), seja no aspecto objetivo ou subjetivo.

Nesse diapasão, para o alcançamento do mister acima mencionado,
inicialmente passar-se-á por considerações atinentes à importância e à fi-
nalidade da petição inicial, para depois, discorrendo-se acerca da possibi-
lidade do seu indeferimento, da respectiva extensão que esse ato judicial
pode vir a assumir, da natureza jurídica da decisão daí resultante e da
incidência ou não do “princípio da fungibilidade recursal”, concluir-se a
respeito de qual o caminho mais adequado a ser seguido pelo Estado-juiz,
enquanto ainda não aperfeiçoado o sistema, sem prejuízo da formulação
de uma opinião sobre qual seria a alteração legislativa que viria a melho-
rar a sistemática hoje vigente.
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2 DA IMPORTÂNCIA E FINALIDADE DA PETIÇÃO INICIAL

Com olhos na regra estatuída no artigo 2º do CPC, retratadora do
denominado princípio da inércia1, segundo o qual, de regra, é vedada ao
juiz a iniciativa do processo, posto que a tomada de tal diligência no co-
mum das vezes compete ao interessado, nos moldes da legislação em vi-
gor, temos que, na seara do Direito Processual Civil, realmente a petição
inicial é o principal e mais importante instrumento colocado à disposição
dos jurisdicionados, para a postulação de direitos, sendo certo, ainda, que,
salvo os pormenores das questões classificadas como de ordem pública,
serve ela de parâmetro objetivo e intransponível ao magistrado para a so-
lução do litígio submetido à apreciação do Poder Judiciário, que não está
autorizado a sobrepor os limites da postulação, e tampouco deles se dis-
tanciar, sendo permitido apenas o não-acolhimento da pretensão deduzida
em juízo, tudo em conformidade com os mandamentos legais insertos nos
artigos 128, 262 e 460, todos do vigente Código de Processo Civil.

Daí porque, nas palavras de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade
Nery, diz-se que “a petição inicial é a peça inaugural do processo, pela
qual o autor provoca a atividade jurisdicional, que é inerte (CPC, arts. 2º e
262). É a peça processual mais importante pelo autor, porque é nela que se
fixam os limites da lide (CPC 128 e 460), devendo o autor deduzir toda a
pretensão, sob pena de preclusão consumativa, isto é, de só poder fazer
outro pedido por ação distinta. É um silogismo que contém premissa
maior, premissa menor e a conclusão.”2

Segue daí que “o veículo de manifestação formal da demanda é a
petição inicial, que revela ao juiz a lide e contém o pedido da providência
jurisdicional, frente ao réu, que o autor julga necessária para compor o

1. Nelson Nery Júnior, Rosa Maria Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e legisla-
ção processual civil extravagante em vigor, 3. ed. rev. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais,
1997, p. 247. No mesmo sentido é a advertência de José Joaquim Calmon de Passos, face ao
princípio dispositivo, que “cumpre ao interessado exercitar o seu direito público subjetivo de
ação.” (Cf. Comentários ao Código de Processo Civil, p. 212-213).

2. Nelson Nery Júnior, Rosa Maria Andrade Nery, op. cit., p. 566.
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litígio. Duas manifestações, portanto, o autor faz na petição inicial: a) a
demanda3 da tutela jurisdicional do Estado, que causará a instauração do
processo, com a convocação do réu; e b) o pedido de uma providência
contra o réu, que será objeto do julgamento final da sentença de mérito.”4

Nesse passo, temos que “o conceito mais abrangente de petição ini-
cial pode ser formulado como o ato processual escrito, pelo qual se exerce
o direito de ação, dando início à atividade jurisdicional. É a petição inicial
o ato inicial do processo e, embora a relação jurídica processual só se
complete com a citação válida, a distribuição da petição inicial vincula
autor/juiz em uma relação linear, mas que já produz alguns efeitos, como
o de interromper precariamente a prescrição (art. 219, § 1º).”5

Em prosseguimento, observa-se que “a petição inicial é ato tipica-
mente dispositivo, de iniciativa unicamente da parte ou do interessado.
Assim, poder-se-ia crer que, atendendo ao princípio dispositivo, a petição
inicial se encontrasse liberta de qualquer elemento delimitador de sua for-
ma. Não é assim. Inobstante o artigo 262 determinar a iniciativa da parte
para dar início ao processo, disso não resulta possa a parte dispor da peti-
ção inicial. O Código exige requisitos, e eles são tidos como essenciais,
expressamente enumerados no artigo 282, no sentido de impor ao postulante
trazer ao conhecimento do juiz todos os elementos necessários para a per-
feita delimitação daquilo que irá julgar. Outra não é a razão de ser de tais
requisitos: traçar os exatos parâmetros do julgamento.”6

E assim o é, tendo em vista que se faz imperativo possibilitar ao juiz
o julgamento adequado da causa posta sub judice, de molde a que não

3. Demanda, como ensina José Barbosa Moreira: “ato pelo qual alguém pede ao Estado a presta-
ção jurisdicional” (cf. O novo processo civil brasileiro, p. 9).

4. Humberto Theodoro Júnior, Curso de direito processual civil – Teoria geral do direito processual
civil e processo de conhecimento, 4. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1988, p. 379-380.

5. Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida, Eduardo Talamini, Curso avançado
de processo civil – Teoria geral do processo e processo de conhecimento, 2. ed., São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1999, v. 1, p. 291.

6. Ibidem, mesma página.
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ocorra infringência às regras positivadas nos artigos 128 e 460 da Lei de
Ritos. Isso porque, uma vez delimitados corretamente na petição inicial
os denominados elementos da ação7 – partes, causa de pedir e pedido (ob-
jeto) – está se sinalizando ao juízo por onde o processo tramitará, o norte
a ser efetivamente seguido até o final encerramento do litígio, bem como
quais serão os reais interessados no desfecho da querela, e que, portanto,
se vincularão à decisão a que chegar o Poder Judiciário.

Desse modo, “a petição inicial, independentemente da espécie de pro-
vidência jurisdicional que se pleiteie, não se dissocia de sua finalidade,
que é a de representar o meio de exercício do direito de ação”8, razão pela
qual o exercício desse direito há de vir acompanhado dos requisitos que o
legislador infraconstitucional entendeu ser indispensáveis à perfeita pres-
tação da tutela jurisdicional por parte daquele que chamou para si o mono-
pólio da justiça, isto é, o Estado, que através dos componentes integrantes
do Poder Judiciário, vale-se da petição inicial para imiscuir-se nas rela-
ções havidas entre as partes, nos estreitos limites da postulação.

Desta feita, exsurge com linear clareza a conclusão de que a petição
inicial é o ponto fulcral do regular desenvolvimento do processo, uma vez
que é através dela que serão delineados os contornos do litígio a ser de-
senvolvido perante o Poder Judiciário, servindo a mesma de matriz a tudo
aquilo que será discutido no decorrer do processamento da contenda, como
também de supedâneo à decisão a ser proferida pelo juiz atuante no feito.

Conclui-se, conseqüentemente, que a petição inicial trata-se de um
embrião, e que, portanto, desde a fase embrionária, deve revestir-se de
todos os requisitos e cuidados necessários ao nascedouro de um processo
sem falhas, de modo que não implique no seu bloqueamento prematuro,
devendo, por isso mesmo, a parte postulante descrever com rigor de coe-
rência e clareza a sua pretensão, de molde a que se possa aquilatar com

7. Nelson Nery Júnior, Rosa Maria Andrade Nery, op. cit., p. 566.
8. Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida, Eduardo Talamini, op. cit., p. 291.
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exatidão o objetivo perseguido através da demanda, possibilitando assim,
ao Estado, a correta aplicação da justiça ao caso concreto.

Por derradeiro, esclareça-se que o fim pretendido pela petição inicial
é o acolhimento de uma pretensão que a parte postulante quer ver reco-
nhecida pelo Estado-juiz, razão pela qual a narração nela inserida deve ser
inteligível e possuir total concatenação lógica, posto que, de modo contrá-
rio, impossível seria conhecer-se e dar acolhida a algo que nem sequer é
possível saber-se o que é, e tampouco o que realmente se pretende.

Embora nem sempre assim se possa afirmar, a verdade é que, através
da postulação correta, ou seja, da precisa confecção da petição inicial, no
comum das vezes, estar-se-á dando azo a uma acertada decisão judicial.

3 DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DA PETIÇÃO INICIAL

São os artigos 282 e 283 do CPC que definem os caracteres que deve
conter a petição inicial, de modo que, havendo previsão legal para o
preenchimento de determinados requisitos, a parte postulante deve fazer
com que a petição inicial que retratará seu pleito perante o Poder Judiciá-
rio preencha todas as exigências feitas pelo legislador ordinário.

Quanto ao primeiro dos artigos citados, de início cabe ressaltar que,
já em seu primeiro inciso, evidencia-se regra que possui total coerência
com o sistema de competência processual vigente em nosso país, posto
que, sem margens a quaisquer dúvidas, faz-se imperativo a indicação do
órgão jurisdicional que, a princípio, deverá analisar a petição inicial. É
que, fazendo-se o Estado representar por inúmeros órgãos jurisdicionais,
para a prestação da tutela que se pretende alcançar, a parte interessada
deve indicar na petição inicial o destinatário da reclamação (= postulação),
entendendo-se aí o responsável para ditar o “direito” perseguido no caso
concreto.

De sua vez, passando-se às exigências do inciso II do artigo 282 do
Código de Processo Civil, percebe-se, para logo, a preocupação do



102

legislador em exigir do postulante a pormenorização dos dados destina-
dos à perfeita identificação daqueles que litigarão perante o Poder Judi-
ciário, e que, inclusive, se vincularão à decisão a que este chegar. E,
malgrado nem sempre seja possível o atendimento “literal” dessas exi-
gências – como se observa no comum das vezes nos casos de algumas
demandas possessórias – inegável é que tais exigências servem ao
asseguramento, tanto da observância dos hercúleos princípios da ampla
defesa e do contraditório, quanto da precisa prestação da justiça ao caso
concreto.

Já os incisos III e IV desse mesmo artigo bem nos retratam as ques-
tões envoltas ao derredor dos próprios limites da contenda, na medida em
que exigem que na petição inicial descrevam-se os fatos e os fundamentos
jurídicos do pedido, bem como o pedido, com as suas respectivas
especificações. Pelos primeiros, há de se entenderem os motivos da
postulação e, pelos segundos, o que compõe propriamente a postulação,
valendo citar que, enquanto estes dizem respeito à expressão “o que se
pede”, aqueloutros restringem-se ao “porque se pede”.

O inciso V seguinte refere-se à necessidade de indicar-se na petição
inicial o valor da causa, que segundo a dicção do artigo 258 do CPC, deve
ter todo e qualquer processo, cuja fixação, aliás, será feita em harmonia
com as regras estabelecidas nos artigos 259 e 260 do mesmo diploma
legal, isso quando o pleito estiver a elas relacionadas, ou em conformida-
de com os comandos normativos oriundos da legislação especial, como é
o caso, ad exemplum, do inciso III do artigo 58 da Lei n. 8.245/91.9

Por fim, deparamo-nos com os incisos VI e VII do dispositivo legal
em estudo, que retratam, respectivamente, a necessidade de, já na petição

9. Tal exigência condiz, primeiramente, com o atrelamento do valor da causa ao rito que deverá ser
adotado para o prosseguimento da contenda (sumário ou ordinário), e mesmo, por assim dizer,
com a possibilidade de escolha por onde se processará a ação (Justiça Comum ou Juizados
Especiais), não se olvidando, também, de que o valor da causa possui liame direto com a
fixação da “taxa judiciária” em alguns Estados da Federação, como é o caso do Estado de São
Paulo.
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inicial, o autor indicar as provas que servirão à demonstração da veracida-
de dos fatos alegados e o expresso requerimento da citação do réu. A exi-
gência do inciso VI possui extrema ligação com o próprio rito a ser adota-
do para a tramitação do processo (= procedimento), vez que, de acordo
com ele é que será determinado o modo com que se fará o requerimento
de provas. Se o rito é o sumário, as provas devem vir especificadas de
modo pormenorizado na petição inicial10. Se o procedimento seguir pelo
rito ordinário, as provas podem ser requeridas apenas genericamente, já
que elas poderão ser especificadas até o momento da realização da au-
diência a que alude o artigo 331 do CPC, sendo possível fazer a indicação
das testemunhas do modo como disciplinado no artigo 407 do mesmo
codex11.

De outro vértice, transportando-nos à exigência do inciso VII do arti-
go sob comentário, não se pode negar que a previsão do expresso requeri-
mento da citação do réu possui seu nascedouro no “princípio da inércia do
Poder Judiciário”. Tal princípio processual disciplina a assertiva de que
compete sempre à parte interessada dar início ao processo, e por entender-
se que a lide será angularizada apenas após a citação do réu, o legislador
previu o expresso requerimento da citação por parte do autor. Observe-se
que esse princípio contrapõe-se aqueloutro intitulado “princípio do im-
pulso oficial” – respeitante à movimentação dos trabalhos processuais –
cuja incumbência sempre recairá sobre o Estado (= juiz). Entretanto, cabe
assinalar que ambos se fazem presentes na disciplina do artigo 262 do
CPC.

10. Sob pena, inclusive, de preclusão, segundo o entendimento dominante na doutrina e na juris-
prudência.

11. Uma pequena observação se faz importante, qual seja, a expressa referência àquilo que a
prática do foro denominou de “despacho de especificação de provas” de que se vale comumente
o juiz para determinar às partes litigantes que especifiquem pormenorizadamente as provas
que pretendem produzir, isso anteriormente à própria audiência referida no artigo 331 da Lei de
Ritos; todavia, embora se reconheça a praticidade que pode gerar tal expediente, certo é que
o não-atendimento desse chamado judicial – que, diga-se en passant, não possui previsão
expressa na lei processual – jamais poderá implicar na perda da oportunidade da feitura do
requerimento de provas, uma vez que tal diligência pode ser tomada até o momento da realiza-
ção da audiência a que se referiu anteriormente.
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No que concerne ao comando oriundo do artigo 283 do Código de
Processo Civil, nele evidencia-se a imperatividade de que se faça anexar à
petição inicial os documentos indispensáveis à propositura da ação, posto
que, por exemplo, inaceitável seria um pleito executivo sem a apresenta-
ção das provas a que aludem os incisos do artigo 614 do vigente diploma
processual, ou uma ação monitória sem a prova escrita a que alude o arti-
go 1.102 da mesma codificação. Aliás, a regra legal em comentário nada
mais é do que uma confirmação da máxima prevista no artigo 396 do
CPC, segundo a qual a oportunidade de produção da prova documental
para o autor é a petição inicial e, para o réu, a contestação.

4 DO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL

Ultrapassadas as questões acerca dos caracteres previstos expressa-
mente na legislação em vigor que deve conter a petição inicial, convém
agora adentrarmos especificamente aos casos em que a legislação prevê a
possibilidade de indeferimento da mesma e, para isso, imperativo se
entremostra a análise atenta das regras dispostas nos artigos 284 e 295,
ambos do Código de Processo Civil.

De início importa trazer à baila a lição de Calmon de Passos, segundo
a qual “a petição inicial, ato processual típico, pode, conseqüentemente,
ser defeituosa. E se o defeito que apresenta é relevante, isto é, capaz de
obstar o fim específico a que o ato se propõe ou de dificultar ou impedir o
alcance dos fins de justiça a que o próprio processo, como fenômeno glo-
bal, se lança, deve o defeito da petição inicial acarretar o seu indeferimento,
vale dizer, a sanção de invalidade do ato, chamada de indeferimento, por
seu caráter obstativo”12.

Humberto Theodoro Júnior indica que “os casos de indeferimento da
petição inicial são de três espécies: a) de ordem formal (arts. 295, I, V e

12. José Joaquim Calmon de Passos, op. cit., p. 286.
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VI); b) de inadmissibilidade da ação, por faltar-lhe condição necessária
ao julgamento de mérito (art. 295, ns. II e III, e parágrafo único, n. III); e c)
por motivo excepcional de improcedência do próprio pedido (mérito) (art.
295, n. IV, e parágrafo único, ns. II e III, em alguns casos).”13

Os “de ordem formal” nem sempre são possíveis de serem evitados
por meio da utilização de emenda, já que, em sendo a inépcia da petição
inicial fulcrada na impossibilidade jurídica do pedido (art. 295, I, parágra-
fo único, III), ou mesmo não se podendo adaptar o tipo de procedimento
legal à ação cujo procedimento tenha sido imprimido incorretamente (art.
295, V), certo é que não há emenda possível que possa corrigir tais erronias.

Por sua vez, os “de inadmissibilidade da ação” – que podem coinci-
dir com os “de ordem formal” quando a inépcia emergir da impossibilida-
de jurídica do pedido – parecem não serem possíveis de evitamento em
qualquer hipótese, vez que, como o próprio termo utilizado por Humberto
Theodoro Júnior deixa claro, colocam a ação na posição de inadmissível,
o que até seria despiciendo dizer, dada a incontornabilidade das questões
circunscritas ao derredor da ilegitimidade, carência e impossibilidade ju-
rídica do pedido.

Finalmente, quanto aos classificados como “por motivo excepcional
de improcedência do próprio pedido”, somente a hipótese citada no inciso
IV não comporta tentativa de aproveitamento da petição inicial, já que,
desde o início, evidencia-se a impertinência de dar-se seqüência a uma
“ação natimorta”.

Sobre o assunto é oportuna, também, a lição de Luiz Rodrigues
Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini: “o
indeferimento da petição inicial mostra um embate de valores. De um
lado, não se pode perder de vista que o processo, do qual a petição inicial
é integrante, é instrumento e não um fim em si mesmo. A instrumentalidade

13. Humberto Theodoro Júnior, op. cit., p. 384.
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consiste, exatamente, em não se sacrificar o fim em homenagem ao meio.
Não interessa à jurisdição o encerramento prematuro do processo, sem a
devida solução da situação jurídica reclamada, seja ela conflituosa ou não,
pois sempre que a jurisdição for provocada deve ela atuar, regulando a
vida social. Sob esse prisma, todos os componentes aproveitáveis devem
ser levados em conta, ainda que não constituam a melhor técnica, pois não
se olvida que a parte espera muito da jurisdição. O mais das vezes, coloca
a parte todas as suas esperanças na decisão, e uma sentença de extinção do
processo sem julgamento do mérito é, no mínimo, frustrante. Sob todos os
aspectos: o litígio não foi solvido; a parte contrária se sente vitoriosa sem
realmente o ser; a atividade jurisdicional foi inútil. A petição inicial é o
elemento desencadeador de toda a atividade jurisdicional subseqüente. É
ela que dá início à formação do processo, que introduz a demanda em
juízo, que leva ao conhecimento do juiz uma relação jurídica que reclama
a intervenção do Estado. Por isso, a jurisprudência tem sido cautelosa, só
admitindo o indeferimento da petição inicial quando o vício que apresenta
realmente se mostrar de tal monta que chegue a impossibilitar mesmo a
outorga da tutela jurisdicional.”14

Sem sombra de dúvidas, a regra contida no caput do artigo 284 do
CPC é, portanto, uma das normas que mais se amolda ao que hoje se
denomina de “princípio da instrumentalidade do processo”, posto que é
através da correta aplicação de sua exegese que se possibilita o aproveita-
mento de um dos principais atos processuais praticados no processo –
aliás, o principal deles –, qual seja, a postulação de direitos, exercitada
através da petição inicial. E assim o é, porque jamais seria concebível que
uma falha na petição inicial passível de correção por meio de uma simples
emenda pudesse fazer com que se estancasse todo o processo no qual o
autor depositou sua esperança. Destaque-se que tão importante se faz esse
dispositivo legal, que a mais alta Corte de nosso país competente para a
apreciação da matéria já se manifestou no sentido da impossibilidade de

14. Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini, op. cit.,
p. 300.
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indeferir-se a petição inicial anteriormente a dar-se oportunidade ao autor
para proceder à emenda da mesma15.

Desse modo, temos que, enquanto a regra é o aproveitamento dos
atos processuais, oportunizando-se ao autor a apresentação de emenda à
petição inicial, a exceção é o indeferimento desta última, mas exceção
essa somente verificável após a adoção da precitada diligência, tudo em
conformidade com a interpretação mais adequada que se deve dar ao caput
do artigo 284 e seu respectivo parágrafo único.16

Em contrapartida à benesse inserta no caput do artigo 284 do CPC,
vem a penalidade elencada no artigo 295 do mesmo codex, pugnando pelo
indeferimento da petição inicial de acordo com as hipóteses ali destacadas
e embora, de acordo com o comando legal do caput da referida norma, o
indeferimento pareça à primeira análise sempre ser imperativo, a verdade
é que, em conformidade com o princípio da instrumentalidade, tal obstá-
culo sobreposto pela lei, tanto quanto possível, deve ser amenizado, uma
vez que, em tais situações, havendo possibilidade de correção da falha
apresentada pelo libelo inaugural, deve o magistrado igualmente se valer

15. Nesse sentido: “PROCESSUAL - PETIÇÃO INICIAL - REQUISITOS - EMENDA -
INDEFERIMENTO - PEDIDO GENÉRICO. Só depois de dar oportunidade ao autor para emendar
ou completar a inicial e ele não cumprir a diligência, o Juiz poderá indeferir a inicial. Recurso
improvido.” (STJ, 1ª Turma, REsp n. 208.553-RS, rel. Ministro Garcia Vieira, DJU, de 2.8.1999).
No mesmo sentido: STJ, 1ª Turma, REsp n. 171.361-SP, rel. Ministro Garcia Vieira, DJU, de
14.9.1998; “PROCESSUAL - PETIÇÃO INICIAL - INDEFERIMENTO - INTIMAÇÃO DO AU-
TOR (CPC - ART. 282) - ACÓRDÃO QUE ENCERRA O PROCESSO POR INÉPCIA DA INI-
CIAL. I - O artigo 263 do CPC não interfere na aplicação do artigo 284. II - Ofende o artigo 284
do CPC, o acórdão que declara extinto o processo, por deficiência da petição inicial, sem dar
ao autor, oportunidade para suprir a falha. III - Processo que, após dezoito anos e dois acórdãos
do STJ, retorna à gênese. Procura Kafkiana (não proustiana) do tempo perdido.” (STJ, 1ª
Turma, REsp n. 114.092-SP, rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, DJU, de 2.5.1998).

16. Barbosa Moreira esclarece que “o Juiz consciencioso e criativo encontrará ajuda inestimável
na disposição do artigo 284, caput, (...). Inteligentemente explorada, permite a norma salvar do
naufrágio imediato postulações mal formuladas mas suscetíveis de correção. Presume-se, é
claro, que o advogado do autor saiba tirar proveito da ‘bóia’ que se lhe atira, em vez de perse-
verar no desígnio suicida (...).” (cf. José Carlos Barbosa Moreira, Efetividade do processo e
técnica processual, p. 156).



108

do permissivo legal que foi colocado à sua disposição pelo legislador or-
dinário (art. 284 CPC), para o aproveitamento dos trabalhos forenses até
então realizados17.

Não se pode deslembrar, de qualquer maneira, que a tendência mo-
derna do Direito Processual é deixar de imprimir rigores injustificáveis ao
processo, a fim de oportunizar de um modo mais eficaz a aplicabilidade
da justiça ao caso concreto, deixando assim as vestimentas ultrapassadas
do Direito Romano de outrora, que se encontravam sobrecarregadas de
formalidades completamente destemperadas, tudo na nobre tentativa de
dar-se maior operosidade à solução das controvérsias submetidas ao crivo
do Poder Judiciário.

De outro lado, não se perca de vista, também, que as formalidades
servem à segurança e estabilização do processo e, por isso, igualmente
merecem a atenção do exegeta, de molde a que não se dê margem à ocor-
rência de desordem e tumulto processual. Entretanto, a atenção do intér-
prete deve sempre estar voltada mais à praticidade exigida pela ciência
moderna do Direito Processual, daí porque o que realmente importa é o
alcançamento da Justiça18. Assim, se a Justiça pode ser alcançada, ainda

17. Adroaldo Furtado Fabrício esclarece que “Ao juiz pesa o dever de, tão pronto lhe seja subme-
tida a petição inicial, examinar, ainda que sumariamente, a sua aptidão para servir de ponto de
partida à formação do processo e sobretudo, de molde a uma sentença de mérito, já que dita
peça se constitui em um ‘projeto’ de sentença, segundo a expectativa de quem a oferece.
Convencendo-se de que ela é inepta (vale dizer, não apta a cumprir função específica), a
indeferirá, não sem antes esgotar as possibilidades de esclarecimento, emenda ou
complementação que a torne aproveitável (CPC, art. 284)” (cf., Extinção do processo e mérito
da causa, p. 10).

18. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA POSTERIOR À CITA-
ÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
Verificando o juiz de primeiro grau a necessidade da juntada de determinada documentação
pelos autores, não há óbice para que seja dada oportunidade à emenda da petição (art. 284 do
CPC) após a citação da ré, de modo que o descumprimento da diligência acarretará o
indeferimento da inicial. Recurso conhecido e provido.” (STJ, 5ª Turma, REsp n. 213.045-RJ,
rel. Min. Félix Fischer, j. 4.4.2000, v.u., DJU, de 15.5.2000).; “PROCESSO CIVIL. INÉPCIA DA
INICIAL. ARTIGOS 282 E 284 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. Satis-
feitos os requisitos legais, ainda que de forma singela, deve o magistrado, sempre que possí-
vel, evitar o indeferimento da inicial por inépcia, mormente quando o autor é beneficiário da
justiça gratuita.” (STJ, 2ª Turma, REsp n. 53.156-RN, rel. Min. Hélio Mosimann, j. 13.12.1996,
v.u., DJU, de 24.2.1997).
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que por caminhos outros que não aqueles especificamente previstos pela
legislação, desde que em um balanço final tenham sido respeitados os
motivos que levaram o legislador a prever as ditas formalidades, não há
porque se engessar o desenvolvimento dos trabalhos processuais às custas
de tacanhos regramentos procedimentais.

5 DA EXTENSÃO DO INDEFERIMENTO

Ao permitir a cumulação de vários pedidos e possibilitar que duas ou
mais pessoas possam litigar em conjunto, ativa ou passivamente, tudo no
âmbito de um mesmo processo (art. 292 e art. 46, ambos do CPC), o legis-
lador ordinário deu margem a que o indeferimento da petição inicial –
obviamente quando tal diligência se mostrar imperativa –, possua certa
variação, uma vez que a extensão dessa providência decorrerá tanto da
abrangência da postulação, quanto da espécie de falha apresentada na pe-
tição inicial.

Assim é que, quando estamos diante de uma hipótese onde não ocor-
ra cumulação de ações19, a erronia verificável na petição inicial não passí-
vel de correção determinará o indeferimento total da petição inicial. Con-
trário a isso, em sendo constatado erro inescusável apenas em relação a
uma das ações cumuladas no âmbito de um mesmo processo – seja no
aspecto objetivo ou subjetivo –, o indeferimento deverá ser parcial, não
abrangendo, conseqüentemente, a totalidade do processo (= procedimen-
to), já que, nesta última hipótese, outras “ações” remanescerão intactas,
diante da ausência de obliteração de seus respectivos cursos.

Para Barbosa Moreira, “o indeferimento pode ser total ou parcial.
Será parcial, em havendo cumulação de pedidos, quando: a) só em

19. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery esclarecem que “(...) A cumulação pode ser
objetiva (de pedidos) ou subjetiva (de partes – litisconsórcio – CPC 46 e 47) (...)” (cf., Código de
Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, cit., p. 571).
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relação a um ou a alguns dos pedidos cumulados ocorra qualquer das ra-
zões acima20, levando-se em conta, no tocante à adequação do rito, o dis-
posto no artigo 292, § 2º, que admite a cumulação, ainda quando a cada
pedido corresponda um procedimento, desde que para todos (...) se adote
o ordinário; b) o órgão judicial seja absolutamente incompetente quanto a
um ou alguns dos pedidos cumulados; c) a própria cumulação seja impos-
sível, porque aos dois ou mais pedidos deveriam corresponder outros tan-
tos procedimentos diversos, mas o autor os formula em conjunto apesar
de não os reduzir todos ao ordinário. Nas hipóteses a e b, o juiz indeferirá
a inicial no concernente ao pedido inviável ou aos pedidos inviáveis, defe-
rindo-a no concernente ao outro ou aos outros. Na hipótese c, sendo todos
os pedidos, em si, viáveis, embora insuscetíveis de cumulação, deve o
juiz consultar o autor, para que diga, num decêndio (art. 284, caput, fine,
aplicável por analogia), se aceita (quando possível!) vê-los processar pelo
rito ordinário, sob pena de ser indeferida a inicial quanto ao(s) pedido(s) a
que corresponda procedimento diferente do indicado pelo autor (...).”21

Reportando-se ao tema em debate, Humberto Theodoro Júnior asse-
vera que “pode haver indeferimento total ou parcial da petição inicial.
Será parcial quando, sendo vários os pedidos manifestados pelo autor, o
despacho negativo relacionar-se apenas com um ou alguns deles, de modo
a admitir o prosseguimento do processo com relação aos demais. Será
total quando o indeferimento trancar o processo no nascedouro, impedin-
do a subsistência da relação processual.”22

Da leitura dos ensinamentos constantes dos parágrafos anteriores, vê-
se que os mencionados doutrinadores não destinaram tanta preocupação à
problemática que exsurge das questões relativas ao denominado cúmulo
subjetivo de ações, decorrente de eventual litisconsórcio ativo ou passivo

20. Com a expressão “ocorra qualquer das razões acima”, o eminente processualista carioca refe-
re-se a cada uma das causas que podem levar ao indeferimento da petição inicial.

21. José Carlos Barbosa Moreira, Novo processo civil brasileiro, p. 24-25.
22. Humberto Theodoro Júnior, op. cit., p. 385.
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havido em determinada demanda. Entretanto, conforme já se disse alhu-
res – sempre com vistas nas regras dispostas nos incisos II e III do artigo
295 do Código de Processo Civil – aí também se mostra possível o
indeferimento apenas parcial da petição inicial, já que em sendo evidente
a ilegitimidade de uma das partes de qualquer dos pólos da ação (um dos
autores ou um dos réus), ou mesmo induvidoso que um dos autores careça
de interesse processual, o indeferimento parcial da petição inicial nesse
pormenor é perfeitamente possível, sem que haja interferência no desen-
volvimento das demais questões submetidas ao crivo do Poder
Judiciário.23

Assim, se A e B propõem conjuntamente ação indenizatória em rela-
ção a C, em se verificando que falte a qualquer deles legitimidade para
ocupar o pólo ativo do pleito (inc. II do art. 295 do CPC) ou interesse
processual (inc. III do art. 295 do CPC), o juiz deverá indeferir a petição
inicial apenas em parte, ou seja, o processo será somente obliterado na
porção correspondente à pretensão do autor ilegítimo ou carente, deven-
do, portanto, dar-se seqüência à outra ação subjetivamente cumulada, isto
é, estabelecida entre o autor legítimo ou que possua interesse processual e
C. Observe-se que esse raciocínio também é válido quando o cúmulo sub-
jetivo ocorrer no pólo passivo, o mesmo se podendo dizer quando a
cumulação fizer-se presente em ambos os pólos, com a ressalva, apenas,
de que na primeira hipótese obviamente o indeferimento da petição inicial
decorrerá da infringência do inciso II do artigo 295, do CPC e nunca do
inciso III seguinte.

23. No âmbito do Direito do Trabalho, Manoel Antonio Teixeira Filho esclarece que “(...) os pedidos
não constituem a única referência para a extinção parcial do processo. Há situações em que
essa craveira é a própria pessoa do autor. Expliquemo-nos. Num litisconsórcio ativo e faculta-
tivo, em que os diversos autores estejam postulando, v.g., determinadas diferenças salariais,
somente um deles pode vir a ser declarado carecedor da ação (por falta de interesse de agir,
digamos); com isso, o processo poderá prosseguir em direção à sentença de mérito no que
tange aos outros autores consorciados na demanda.” (cf. Curso de processo do trabalho,
p. 16).
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Ao derradeiro, convém alinhavar que não se pode deslembrar que o
leque de possibilidades de indeferimento parcial da petição inicial se
avoluma ainda mais, na medida em que no âmbito de um mesmo processo
pode haver tanto cumulação objetiva quanto subjetiva de ações, daí
defluindo, então, na confirmação da assertiva de que a extensão do
indeferimento da petição inicial (total ou parcial) correlaciona-se com a
abrangência e as “falhas” da postulação.

6 NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO QUE INDEFERE
PARCIALMENTE A PETIÇÃO INICIAL

Ao tratar dos atos do juiz, o legislador especificou no caput do artigo
162 do Código de Processo Civil, que os mesmos consistem em senten-
ças, decisões interlocutórias e despachos, para ao depois, no mesmo dis-
positivo legal, todavia nos parágrafos 1º, 2º e 3º, conceituá-los como sen-
do a atividade pela qual se põe termo ao processo, decidindo ou não o
mérito; aqueloutra que no curso do processo resolve questão incidente; e
– até mesmo por exclusão –, todas as demais diligências praticadas de
ofício ou a requerimento da parte, a que a lei não estabeleça forma diver-
sa, respectivamente.

Portanto, e limitando-se àquilo que interessa ao desenvolvimento do
presente trabalho, temos que os pronunciamentos judiciais que possuem
“conteúdo decisório relevante” são: a sentença e a decisão interlocutória,
razão pela qual, ab initio, pode ser descartada a eventual e equivocada
pretensão de querer enquadrar-se a decisão que indefere parcialmente a
petição inicial na categoria de despacho, restando, apenas, analisar-se
pormenorizadamente as possibilidades remanescentes.

Doutrinando acerca da matéria em debate, ou seja, das questões en-
voltas ao redor das diferenciações existentes entre sentença e decisão
interlocutória, Nelson Nery Júnior assevera que “é interessante a classifi-
cação dos pronunciamentos judiciais feita pela Professora Teresa Arruda
Alvim Wambier. Para ela a sentença se define pelo conteúdo (matérias
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constantes dos arts. 267 e 269 do CPC). Essa classificação é de lege ferenda
e não se encontra em consonância com o direito positivo brasileiro vigen-
te, pois o CPC define sentença como o ato pelo qual se extingue o proces-
so no primeiro grau de jurisdição, decida ou não o mérito. Sobrevindo
decisão judicial que não extinga o processo, caso em que o procedimento
deverá ter seu curso seguido, estaremos diante de decisão interlocutória,
mas não de sentença, irrelevante para tanto o conteúdo do ato judicial
analisado. Esse critério classificatório adotado pela Professora Teresa
Alvim Wambier foi utilizado no direito positivo brasileiro revogado (CPC
de 1939), que previa vários recursos cabíveis contra a sentença, conforme
a matéria dela constante. O sistema não deu certo e reinava muita confu-
são sobre a adequação do recurso no sistema revogado. Daí a aplicação
freqüente do princípio da fungibilidade, inclusive com expressa referên-
cia no texto legal (art. 810, CPC/1939). No sistema atual foi adotada
regra diferente, qualificando-se o ato judicial por sua conseqüência.”24

Abeberando-se diretamente nos ensinamentos de Tereza Arruda Alvim
Wambier, observa-se que “as sentenças são os pronunciamentos judiciais
que têm como principal efeito o de pôr fim ao procedimento em primeiro
grau de jurisdição. É quase tautológica a definição constante do artigo
162, § 1º do Código de Processo Civil vigente, pelo menos no que tange
às sentenças processuais. Neste parágrafo se refere a lei à sentença que
decide o mérito da causa e que, ipso facto, põe termo ao processo ou ao
procedimento, em primeiro grau de jurisdição, o que não suscita proble-
mas; e à sentença que não decide o mérito, e que também tem como efeito
pôr fim ao processo. (...) Questões como estas só podem ser respondidas
se se tem em conta a circunstância de que a lei prevê os possíveis conteú-
dos destes atos judiciais que têm por efeito o de pôr fim ao processo. A lei
o faz expressa e minuciosamente nos artigos 267 e 269 do Código de Pro-
cesso Civil. (...) Isto porque, como se vê, não é o colocar fim no processo

24. Nelson Nery Júnior, Princípios fundamentais – Teoria geral dos recursos, 4. ed., São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1997, p. 207-208 (Recursos no Processo Civil, 1).
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o que caracteriza essencialmente a sentença, mas o seu conteúdo. Nestes
casos, são sentenças, porque julgam o mérito. Pôr fim ao processo não é
senão um efeito das sentenças. É, portanto, o conteúdo do ato sentencial
que o distingue dos demais pronunciamentos judiciais e não o efeito que
gera, pois o gera exata e precisamente porque é sentença, porque tem o
conteúdo de sentença. Os conteúdos específicos das sentenças (arts. 267 e
269 do Código de Processo Civil) são, assim, o critério que as distingue
das decisões interlocutórias. O mesmo não se pode dizer, entretanto, no
que tange às próprias decisões interlocutórias. Não é o conteúdo específi-
co que elas apresentam o que as distingue dos demais pronunciamentos
judiciais, mas a natureza deste conteúdo, que tem de ser decisória. Assim,
não importa sobre o que verse qualquer decisão, desde que não seja ela
encartável nos artigos 267 e 269 do Código de Processo Civil, será uma
decisão interlocutória que não terá, portanto, como efeito, o de pôr fim ao
procedimento de primeiro grau ou ao processo. (...) Antes de chegar-se à
sentença, o Poder Judiciário, necessariamente, tem de proferir certas deci-
sões ‘cujo número e cuja variedade depende das particularidades de cada
litígio. São mais freqüentes na fase instrutória, ou seja, na primeira instân-
cia; e se reduzem na fase recursal’, diz Manuel Ibañez Frochan, e suas
observações são aplicáveis ao direito brasileiro. Impossível é, tal a diver-
sidade de decisões que podem ser tomadas no curso do processo, traça-
rem-se os contornos precisos das decisões interlocutórias. De fato, o que
há em comum entre elas é a circunstância de serem pronunciamentos judi-
ciais de natureza decisória, que não têm como conteúdo as matérias pre-
vistas nos artigos 267 e 269 do Código de Processo Civil e que, por isso,
não põem fim, quer ao processo, quer ao procedimento, em primeiro grau
de jurisdição.”25

Partindo-se dos conceitos formulados pelos doutrinadores acima ci-
tados, vê-se com folga de detalhes que o legislador de 1973 – embora
imbuído do nobre (e, diga-se também, vitorioso) intuito de melhor

25. Tereza Arruda Alvim Wambier, O novo regime do agravo, p. 72-74.
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adequar os pronunciamentos judiciais a um sistema recursal mais simpli-
ficado –, data maxima venia, acabou não se utilizando da melhor técnica
para definir aquilo que se deve entender por sentença. Assim, do mesmo
modo que não se pode negar a validade da denominada “teoria finalística”
defendida por Nelson Nery Júnior26 – até mesmo em função da redação
atribuída ao parágrafo 1º do artigo 162 do Código de Processo Civil –,
igualmente não se há de negar vigência ao conceito formulado por Tereza
Arruda Alvim Wambier – fulcrado, ao que parece, tanto nos artigos 267 e
269 quanto no artigo 513, todos do CPC. É que, se por um lado é forçoso
concluir que inicialmente o legislador voltou sua atenção à questão da
finalidade (=conseqüência) do pronunciamento judicial, dando ênfase à
problemática do encerramento do processo, decidindo ou não o mérito da
causa; de outra banda, inolvidável é que, ao referir-se à apelação como o
recurso cabível contra a sentença, não houve hesitação de sua parte em
remeter o exegeta aos regramentos contidos nos artigos 267 e 269 do CPC,
isso no inegável afã de estabelecer uma correlação lógica e objetiva entre

26. “A pedra de toque estabelecida pelo CPC para classificar os pronunciamentos do juiz de pri-
meiro grau é a finalidade do ato, seu objetivo, seu sentido teleológico, sua conseqüência. Se a
finalidade do ato for extinguir o processo, será sentença; se seu objetivo for decidir, no curso do
processo, sem extingui-lo, questão incidente, será decisão interlocutória; se sua finalidade for
a de apenas dar andamento ao processo, sem nada decidir, será despacho. Nenhum outro
parâmetro anterior ao da lei, por mais importante e científico que seja, poderá ser utilizado para
estabelecer a natureza e a espécie do pronunciamento judicial. O critério é fixado ex lege. Toda
e qualquer outra tentativa de classificação do pronunciamento do juiz que não se utilize do
elemento teleológico deverá ser interpretada como sendo de lege ferenda.(...) Sentença. É o
ato do juiz que, no primeiro grau de jurisdição, extingue o processo com ou sem o julgamento
do mérito (CPC 267 e 269). No primeiro grau, pois, se houver apelação, o processo continua no
segundo grau de jurisdição. O CPC levou em conta a finalidade do ato para classificá-lo e não
seu conteúdo: se o objetivo do ato for extinguir o processo, trata-se de sentença. O termo
processo deve ser entendido como significando o conjunto de todas as relações processuais
deduzidas cumulativamente e/ou processadas em simultaneus processus. O parâmetro para a
classificação do ato judicial é o processo e não a ação. É irrelevante, para classificar-se o ato
judicial como sentença, indagar se extinguiu ou não a ação. O ato que extingue a ação pode
ser sentença ou decisão interlocutória, caso, respectivamente, extinga ou não o processo.(...)
Exemplos de processo. A) Ação de investigação de paternidade cumulada com a de alimen-
tos. Extinta apenas uma delas, este ato não se caracteriza como sentença, pois o processo é
formado pelo conjunto das duas. Trata-se de decisão interlocutória, pois o processo continua.
B) Ação principal e reconvenção. O processo é o conjunto das duas, de sorte que se apenas
uma delas for extinta, ainda que com julgamento de mérito (v.g., indeferimento liminar da
reconvenção por haver-se operado a decadência – CPC 269 IV), o ato judicial que extingue
uma delas é decisão interlocutória, pois o processo não se extinguiu.(...) Decisão interlocutória.
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o conteúdo do pronunciamento judicial e sentença, ou seja, de qualificar
esta última como sendo as manifestações do juiz que se encontram
encartadas dentre aquelas a que se referem os mencionados dispositivos
legais.

Nunca se esquecendo de novamente pedir-se venia ao insigne Nelson
Nery Júnior, cuja autoridade jurídica dispensa maiores comentários – até
mesmo porque, do ponto de vista prático, parece que realmente o Código
mais se amolda a “teoria finalística” por ele defendida – parece-nos que a
razão e a melhor técnica processual está com Tereza Arruda Alvim
Wambier, quanto mais ao se ter em mente os inúmeros problemas que a
aludida teoria pode ocasionar nos campos de abrangência da coisa julgada
e da ação rescisória quando verificável num mesmo processo cúmulo
objetivo de ações.

Destarte, destinando total atenção aos institutos da coisa julgada e da
ação rescisória, observa-se facilmente nesse aspecto que não há como se
entender por “sentença” o pronunciamento judicial que simplesmente põe
termo ao processo, posto que existindo regramento que permite a
cumulação objetiva de ações, certo é que várias ações podem ser decidi-
das num mesmo processo27 – ainda que em momentos diversos –, e,

Toda e qualquer decisão do juiz proferida no curso do processo, sem extingui-lo, seja ou não
sobre o mérito da causa, é interlocutória. Como, para classificar o pronunciamento judicial, o
CPC não levou em conta seu conteúdo, mas sim sua finalidade, se o ato não extinguiu o
processo, que continua, não pode ser sentença mas sim decisão interlocutória. Pode haver,
por exemplo, decisão interlocutória de mérito, se o juiz indefere parcialmente a inicial, pronun-
ciando a decadência de um dos pedidos cumulados, e determina a citação quanto ao outro
pedido: o processo não se extinguiu, pois continua quanto ao pedido deferido, nada obstante
tenha sido proferida decisão de mérito quando se reconheceu a decadência (CPC 269 IV).”
(Nelson Nery Júnior, Rosa Maria Andrade Nery, op. cit., p. 466-467).

27. “A lei, entretanto, cogita do julgamento parcial da lide. Justifica-se a expressão parcialmente
com a possibilidade de a sentença, no caso de pedidos cumulados (art. 291), decidir sobre um
pedido e declarar que os demais são insuscetíveis de decisão naquele processo. Aí, a nosso
ver, haverá decisão total de uma lide, pois que as demais não foram decididas. Aceitamos,
todavia, a lição de CARNELUTTI, admitindo a distinção de processo integral e processo par-
cial: sendo a sentença a decisão de uma lide, conquanto deva conter-se nos limites desta, ‘isso
não exclui que possa ser menos que esta, ou seja, que a decida somente em parte, e não na
sua inteireza’.” (Moacyr Amaral Santos, Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de
Janeiro: Forense, v. 4, arts. 332 a 475, p. 472).
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portanto, não é o “pôr fim ao processo” o ponto fulcral da questão, mas
sim e unicamente a substância do ato praticado pelo juiz que, para ser
considerado sentença, deve situar-se entre as manifestações referidas nos
artigos 267 e 269 do Código de Processo Civil.

Ora, suponha-se que, diante de cúmulo objetivo de ações, o magistra-
do indefira parcialmente a petição inicial com relação a apenas um dos
pedidos nela formulados (art. 292 do CPC), sob a assertiva de que o autor
teria decaído de um dos direitos reclamados ou mesmo que uma das ações
cumuladas se encontraria prescrita (inc. IV do art. 295 do CPC). Seria
correto dizer-se que a decisão em estudo tratar-se-ia de decisão
interlocutória porque não pôs fim ao “processo”? E que não estaria ela
sujeita à coisa julgada e à ação rescisória? Obviamente que as respostas a
tais indagações pendem para a negativa, posto que referido pronuncia-
mento judicial inequivocamente qualifica-se como sentença, não pelo cri-
tério “finalístico” a princípio exigido pelo Código de Processo Civil no
parágrafo 1º do artigo 162, mas sim em função do conteúdo apresentado
pelo ato judicial, encartado que está no inciso IV do artigo 269 do mesmo
codex, sujeito, dessa forma, tanto à coisa julgada quanto à ação rescisória.
Aliás, a confirmação dessa assertiva reside na simples circunstância de se
poder propor separadamente as ações cumuladas com total independência
umas das outras28.

Importante também é ressaltar que a mesma observação há de ser
feita quando o indeferimento da petição inicial não resultar propriamente

28. Hélio Tornaghi ensina que: “No momento em que o autor dirige ao Estado (juiz) seu pedido de
prestação jurisdicional, surge entre eles uma relação jurídica: o autor tem o direito de exigir
uma decisão pela qual o juiz diga se admite ou não a petição inicial. Mas essa relação linear
não é ainda o processo; essa é atividade de pelo menos três pessoas (ad minus trium
personarum): autor, juiz e réu. Se há o indeferimento da inicial o réu não é citado e, portanto,
não se pode dizer que tenha chegado a haver processo. Mas aceitamos o emprego da palavra
processo em sentido amplo. Admitamos que ele nasça com a simples decisão do juiz na inicial.
Nesse caso, o indeferimento dessa é, ao mesmo tempo nascimento e morte do processo. De
qualquer modo, como foi dito acima, da decisão que repele a inicial (e que é sentença – art.
459, segunda parte) cabe apelação (art. 513).” (cf., Comentários ao Código de Processo Civil,
p. 330-331).
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em um julgamento de mérito, já que o pronunciamento judicial que rejeita
parcialmente a petição inicial igualmente qualifica-se como sentença, dada
à incontornável absorção das manifestações previstas no artigo 295 do
CPC no anterior artigo 267; todavia, com a ressalva de que aqui se dá
origem apenas à “coisa julgada formal”, que em razão do não-adentramento
do mérito da ação não oportuniza o manejo de ação rescisória posto que
possível a renovação do pleito (arts. 268, 467 e 485, do CPC).29

Desse modo, numa verdadeira interpretação sistemática do Código, e
sempre com os olhos voltados para todo o conjunto normativo da legisla-
ção processual vigente, realmente parece mais adequado qualificar-se a
decisão que indefere parcialmente a petição inicial como de natureza emi-
nentemente sentencial30 – solução essa, ao que tudo indica, em conformi-
dade com as ponderações feitas por Egas Dirceu Muniz de Aragão ao

29. Segundo Moacyr Amaral Santos “Produzem coisa julgada e, pois, têm autoridade de coisa
julgada as sentenças de mérito, as sentenças definitivas. Por outras palavras, produzem coisa
julgada as sentenças que decidem a lide (art. 468). As demais decisões não produzem coisa
julgada. As sentenças terminativas encerram o processo, mas não decidem o mérito (art. 267).
Estas transitam em julgado, mas não fazem coisa julgada material. Com a sua prolação, deci-
dem apenas quanto ao processo, não quanto ao mérito. Imprejulgado fica este, continuando as
partes na mesma situação em que se achavam antes da instauração do processo, e nada
obsta que a ação seja instaurada e decidida noutro processo, salvo quando o encerramento
daquele se dá pelo reconhecimento da existência de perempção, litispendência ou coisa julgada.
(...) Igualmente, não produzem coisa julgada as decisões interlocutórias (art. 162, § 2º), os
despachos de expediente (art. 162, § 3º), as sentenças proferidas em processos de jurisdição
voluntária ou processos cautelares. (...)” (cf., Comentários ao Código de Processo Civil, cit.,

p. 473-474).
30. Todavia, é bom que se diga que existem opiniões em sentido contrário, como é o caso daquela

defendida por Nelson Nery Júnior e Humberto Theodoro Júnior, afirmando este último autor
expressamente que enquanto a decisão que indefere totalmente a petição inicial é “sentença
terminativa”, a que indefere apenas parcialmente a petição inicial é “decisão interlocutória” (cf.,
Curso de direito processual civil, p. 384). No que diz respeito à primeira afirmação feita por
Humberto Theodoro Júnior, no sentido de que a decisão que indefere totalmente a petição
inicial tratar-se-ia de sentença terminativa, a verdade é que nem sempre ela o será, uma vez
que há situações onde a rejeição liminar da petição inicial poderá se dar em decorrência da
verificação da prescrição ou da decadência (art. 295, IV, CPC), o que implicaria num verdadei-
ro julgamento de mérito a teor da disciplina do inciso IV do artigo 269 do CPC. Assim, em que
pese a classificação dada por inúmeros doutrinadores de que todas as sentenças possuem
natureza terminativa, parece que melhor seria dizer-se que a decisão que indefere integral-
mente a petição inicial tratar-se-ia, conforme o caso, de sentença meramente terminativa (ou
apenas terminativa) ou sentença terminativa definitiva (ou apenas definitiva).
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comentar o pronunciamento judicial que recai sobre ação declaratória
incidental31 –, isso porque, como já se disse alhures, as demais regras pre-
dispostas na lei que não os parágrafos 1º e 2º do artigo 162 do Código de
Processo Civil, como, por exemplo, os artigos 467, 468, 485 e 513 do
mesmo codex, induzem o intérprete à adoção de tal posicionamento, pois,
induvidosamente, mais fácil é admitir a erronia de comandos normativos
decorrentes da “nova” sistemática recursal do que uma profunda alteração
na base conceitual daquilo que deve ser entendido como sentença, com
reflexo incontroversamente negativo nos institutos da “coisa julgada” e
da “ação rescisória”, mesmo atento ao fato de que a terminologia “proces-
so” empregada ao longo do Código diz respeito a “procedimento”32.

7 RECURSO CABÍVEL

Anteriormente à identificação do recurso cabível contra a decisão
que indefere parcialmente a petição inicial, mostra-se imperativo anali-
sar-se as regras estatuídas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 162, artigo 513
e caput do artigo 522, todos do Código de Processo Civil, segundo as
quais “sentença é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo
ou não o mérito da causa” (art. 162, § 1º), “decisão interlocutória é o ato
pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente” (art.
162, § 2º), “da sentença caberá apelação” (art. 513) e “das decisões
interlocutórias caberá agravo” (art. 522, caput).

31. Egas Dirceu Muniz de Aragão entende que “(...) Se o pronunciamento recair sobre uma ques-
tão incidente sem pôr fim ao processo, a solução caracterizará uma decisão interlocutória; se
o pronunciamento recair sobre uma ação declaratória incidental, a solução caracterizará uma
sentença.” (cf., Comentários ao Código de Processo Civil, p. 51).

32. A propósito é o escólio de Tereza Arruda Alvim Wambier: “Pelo que se expôs, cremos autoriza-
do concluir-se que, a cada processo, corresponde, necessariamente, uma relação processual.
Já, a um mesmo procedimento, pode corresponder mais de uma ação, mais de um processo,
que corre em unidade procedimental. Extinto um dos processos, nem por isso se extinguirá o
outro, mantendo-se vivo, por isso, o procedimento (e também o processo não extinto). A unida-
de procedimental que envolve ação e reconvenção é o simultaneus processus. Não se pode,
entretanto, esquecer de que a expressão vem do direito romano, e que, àquela época, não se
cogitava, nem de longe, da distinção, que hoje se faz, entre processo e procedimento. Por isso,
da expressão consta o termo ‘processus’, mas o fenômeno a que se refere é, em nosso sentir,
o procedimento.” (cf., O novo regime do agravo, p. 132-133).
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Certo é que, a partir de 1973, com a entrada em vigência do novo
ordenamento processual civil, sensível alteração se abateu sobre a siste-
mática recursal anteriormente prevista na lei, que, sem dúvida alguma,
eliminou uma série de nebulosidades que circundavam os pronunciamen-
tos judiciais, proporcionando, assim, uma melhor identificação dos recur-
sos cabíveis contra as manifestações judiciais com conteúdo decisório.

Assim, eliminando os empecilhos causados pela tripartição das sen-
tenças – admitida pela doutrina à época do Código de 193933 – relativa-
mente à identificação dos recursos pertinentes, preferiu o legislador de
1973 adotar parâmetros outros que, a princípio, acabaram por dar margem
à escolha de apenas dois meios impugnatórios dos pronunciamentos judi-
ciais, possibilitando, dessa forma, uma enorme simplificação do sistema
recursal, já que contra as sentenças (art. 162, § 1º, CPC) – agora subdivi-
didas apenas em terminativas e definitivas – fez-se cabível a apelação (art.
513 CPC) e contra as manifestações judiciais referentes ao solucionamento
das questões incidentais havidas no processo sem lhe pôr termo – outrora
denominadas de “sentenças interlocutórias” e agora de “decisões
interlocutórias” (art. 162, § 2º, CPC) – oportunizou-se a interposição do
agravo (art. 522, caput, CPC).

Raciocínio inicial – e de certa forma até mesmo inafastável – que
decorre dos parâmetros estabelecidos pelo vigente Código de Processo
Civil, são as assertivas de que contra as sentenças sempre caberá apelação
e contra as decisões interlocutórias sempre caberá agravo, conclusões es-
tas, aliás, que no princípio do novo ordenamento processual acabaram,

33. Gabriel José Rodrigues de Rezende Filho doutrinava que: “Sentenças são as decisões do juiz,
as quais podem ser interlocutórias, terminativas e definitivas. As sentenças interlocutórias de-
cidem algum incidente do processo, sem lhe pôr fim. Assim, por exemplo, a sentença que não
admite a intervenção de terceiro; a que julga competente ou incompetente o juízo; a que denega
a produção de prova; a que concede ou denega medida preparatória de ação. As sentenças
terminativas põem fim ao processo, sem lhe resolverem, entretanto, o mérito, como, por exem-
plo, a que julga procedente a exceção de coisa julgada; a que absolve o réu da instância.
Sentenças definitivas, finalmente, são as que decidem o mérito da causa, no todo ou em
parte.” (Curso de direito processual civil, p. 15-16).
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inclusive, por gerar discussões acerca do afastamento do “princípio da
fungibilidade recursal”, já que não mais havia a expressa previsão legal de
tal “benesse processual”, como se via anteriormente da redação do artigo
810 do revogado Código de 193934.

De fato, manifestando-se sobre as novas regras referentes aos recur-
sos, definidas no CPC vigente, Nelson Nery Júnior assevera que “restou
consideravelmente simplificado o sistema recursal, pois existe perfeita
correlação entre o ato judicial e o recurso dele cabível: da decisão
interlocutória cabe agravo; a sentença é impugnável por apelação e o des-
pacho é irrecorrível. A lei optou pelo critério prático para conceituar sen-
tença e decisão interlocutória. Qualquer outra tentativa de classificar os
pronunciamentos judiciais, que não seja o critério da lei, estará em
desconformidade com o direito positivo vigente, podendo ser considerada
apenas de lege ferenda.”35.

Sem pretender pôr panos quentes sobre a tese do jurista acima citado,
mas a verdade é que a lógica do raciocínio por ele desenvolvido parece
sucumbir diante não só da adoção pelos praxistas do “princípio da
fungibilidade recursal”, já na vigência do Código de 1973, como também
e fundamentalmente em função da circunstância do legislador ter concei-
tuado mal a expressão “sentença”, ao confeccionar o parágrafo 1º do arti-
go 162 do Código de Processo Civil, fazendo, assim, com que uma série
de pronunciamentos judiciais qualificados incontornavelmente como sen-
tença merecessem como meio impugnatório o recurso de agravo e não o
de apelação como inicialmente pretendido, estabelecendo, dessa forma –
se é que é permitida a comparação –, uma verdadeira “ponte” de junção
entre a sistemática revogada e a atual, de molde a dar origem às

34. “Artigo 810 - Salvo a hipótese de má-fé ou erro grosseiro, a parte não será prejudicada pela
interposição de um recurso por outro, devendo os autos ser enviados à Câmara ou Turma, a
que competir o julgamento.”

35. Nelson Nery Júnior, Princípios fundamentais – Teoria geral dos recursos, cit., p. 207-208.



122

afirmações de que embora nem sempre caiba apelação de sentença, das
decisões que não impliquem no encerramento do processo (= procedi-
mento) em primeiro grau de jurisdição, sempre caberá agravo.

Saliente-se que as conclusões citadas no parágrafo anterior galgam
paragens mais férteis ainda, na medida em que é cristalino o erro no que
tange apenas à sistemática recursal, ou seja, o conceito errôneo de senten-
ça disposto no parágrafo 1º do artigo 162 do CPC decorreu unicamente do
intento de alterar o sistema de recursos outrora válido. E, se é certo que
em inúmeras outras passagens do Código o legislador deixou claro que
sentença caracteriza-se por sua substância (decisões encartadas dentro do
quadrante de incidência dos arts. 267 e 269 do CPC) – como se viu do
tópico antecedente a este, e como se verá dos exemplos que se seguirão
mais à frente – nem por isso contra essas sentenças que não põem fim ao
procedimento deve ser aviado necessariamente o recurso de apelação, posto
que sempre deve ser respeitado o esquema recursal estabelecido pelo novo
ordenamento processual, admitindo-se, portanto – e excepcionalmente,
diga-se en passant – a interposição do agravo em relação a esses mencio-
nados pronunciamentos judiciais.

Doutrinando sobre a matéria em estudo, prepondera Tereza Arruda
Alvim Wambier que “o indeferimento da reconvenção, embora se faça
por meio de uma decisão que, a nosso ver, deve ser considerada sentença,
como não tem por efeito o de pôr fim ao ‘processo’ (como um todo consi-
derado, ou seja abrangendo a ação originária e a reconvenção, correndo
em simultaneus processus), enseja o recurso de agravo, e não o de apela-
ção. Havendo reconvenção, está-se diante de duas relações processuais,
desenvolvendo-se em unidade procedimental. Este procedimento, como
um todo considerado, é que não se extingue com o indeferimento liminar
da reconvenção. Só nesse sentido, afigura-se-nos ser possível empregar,
como faz quase a unanimidade da doutrina, o termo processo, ao asseve-
rar que, com a decisão que indefere liminarmente a reconvenção, não se
põe fim ao processo. Claro está que a palavra processo, neste contexto,
não é empregada em seu sentido mais técnico. (...) Pelo que se expôs,
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cremos autorizado concluir que, a cada processo, corresponde, neces-
sariamente, uma relação processual. Já, a um mesmo procedimento, pode
corresponder mais de uma ação, mais de um processo, que correm em
unidade procedimental. Extinto um dos processos, nem por isso se extin-
guirá o outro, mantendo-se vivo, por isso, o procedimento (e também o
processo não extinto). A unidade procedimental que envolve ação e
reconvenção é o simultaneus processus. Não se pode, entretanto, esquecer
que a expressão vem do direito romano, e que, àquela época, não se cogi-
tava, nem de longe, da distinção, que hoje se faz, entre processo e proce-
dimento. Por isso, da expressão consta o termo ‘processus’, mas o fenô-
meno a que se refere é, em nosso sentir, o procedimento. Pelas razões que
acima se expuseram, e pela definição de sentença, que temos por correta,
acreditamos poder-se afirmar que a decisão que indefere liminarmente a
reconvenção é sentença, e que põe fim ao processo da reconvenção, mas
não ao procedimento, em que correm, simultaneamente , ação e
reconvenção. (...) De fato, como dissemos, se a cada relação processual
corresponde um processo, a decisão que indefere liminarmente, por exem-
plo, a reconvenção, põe fim ao processo entre reconvinte e reconvindo,
mas não ao procedimento como um todo, em que correm ação e
reconvenção. Por isso, a nosso ver, é recorrível de agravo e não de apela-
ção. (...) Excepcionalmente, se recorre de sentenças por meio de agravo.
Um destes casos excepcionais é justamente o indeferimento liminar da
reconvenção. (...) O recurso mais adequado à decisão que determina a
exclusão de litisconsorte é, a nosso ver, o de agravo. Extingue-se o pro-
cesso em relação a este co-réu, mas o procedimento, como um todo, per-
manece. Assim, a decisão proferida, embora seja substancialmente uma
sentença, não tem como finalidade a de pôr fim ao procedimento como
um todo, mas só à ação-processo-relação processual, que se havia esta-
belecido com relação ao co-réu. É, pois, a nosso juízo, agravável. (...)
Optamos pela teoria segundo a qual conforme observa Milton Flakes, ‘o
indeferimento do pedido equivale ao indeferimento da petição inicial de
uma nova demanda. Nada obstante – prossegue este autor – justificam (os
adeptos desta teoria) sua opinião favorável ao agravo de instrumento com
razões de ordem prática (...)’. (...) Adroaldo Furtado Fabrício expressa-se
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no sentido de caber, contra a decisão que rejeita liminarmente a declaratória
incidental, o recurso de agravo, pois que, devendo prosseguir o procedi-
mento em primeiro grau, terá havido o que o autor chama de ‘extinção
imprópria ou parcial’. Impediu-se, com a decisão, a formação do
simultaneus processus (situação equivalente à unidade procedimental,
segundo nossa terminologia).”36

Transportando-nos para a decisão que indefere parcialmente a peti-
ção inicial – que, como já se disse alhures, é sentença – verifica-se que tal
pronunciamento judicial, igualmente aqueloutros apontados por Tereza
Arruda Alvim Wambier, encaixa-se perfeitamente entre as hipóteses ex-
cepcionais onde se verifica que, apesar de estar-se diante de uma senten-
ça, o recurso eventualmente a ser interposto é o agravo. Isso porque, por
razões eminentemente de ordem prática, razões essas, aliás, que levaram
o legislador ordinário à confecção do novo regime recursal previsto no
CPC, atento ao fato de que não há obstáculo à continuidade do procedi-
mento como um todo, mas unicamente em relação a uma ou mais das
ações cumuladas no mesmo processo – o recurso de agravo é o que se
mostra mais adequado à impugnação do decisum, visto que, através dele,
ao mesmo passo em que se possibilita à parte “prejudicada” o acesso ao
duplo grau de jurisdição, não se interrompe a marcha da ação que se en-
contra perfeitamente em ordem e que remanesce intacta no processo, si-
tuação essa que jamais seria possível com a interposição do recurso de
apelação que acabaria suspendendo, também, o curso das demais ações
cumuladas remanescentes no procedimento.

Uma vez definido que a decisão que indefere parcialmente a petição
inicial desafia a interposição de agravo, resta esclarecer apenas qual espé-
cie de agravo deve ser manejada nessa circunstância, uma vez que o mes-
mo é dotado de inúmeros “subtipos” que se encontram especificados ao
longo do Código de Processo Civil e mesmo nos Regimentos Internos dos

36. Tereza Arruda Alvim Wambier, O novo regime do agravo, p. 129-137.
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Tribunais. Assim, quando se tratar de decisão proferida pelo juiz da
comarca, embora em tese seja possível a interposição tanto do “agravo
retido” quanto do “agravo de instrumento”, parece mais adequado e lógi-
co optar-se pelo último, pois seria até mesmo um contra-senso o autor
deixar o processo se desenvolver normalmente para vê-lo retroceder à ori-
gem quando do julgamento da apelação e do acolhimento das razões de
que se lançou mão ao interpor o agravo retido.

Dessa forma, possibilitando o agravo de instrumento a análise mais
corredia e oportuna das questões controvertidas levantadas no recurso, e
nunca se deslembrando, inclusive, da possibilidade da concessão de efeito
suspensivo vislumbrando que a marcha processual não se cinda em detri-
mento do processo como um todo, é ele o meio recursal mais indicado em
tais situações.

Todavia, nos processos cujo trâmite inicial dá-se perante os Tribu-
nais – como é o caso da ação rescisória – certo é que o “agravo de instru-
mento” cederá espaço ao “agravo regimental”, cuja previsão legal está
relegada aos anteriormente citados “Regimentos Internos”, recurso esse
que possibilitará ao autor valer-se da opinião dos demais componentes da
“Turma” ou “Câmara” julgadora para a revisão da posição adotada pelo
relator do processo.

8 APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE

Era previsão expressa no direito pretérito (CPC de 1939, art. 810) a
aplicabilidade do denominado “princípio da fungibilidade recursal”, con-
sistente na aceitação de um recurso pelo outro, quando ausentes má-fé ou
erro grosseiro na situação concreta, benesse processual essa que
induvidosamente acabava por se fazer imperativa na medida em que se
mostrava demasiadamente complexa – e por vezes indecifrável –, a siste-
mática recursal de outrora.

Assim é que, no início da vigência da nova lei processual (CPC de
1973), algumas vozes se levantaram no sentido de discutir acerca da
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inadmissão do citado princípio diante do novo ordenamento, uma vez que
o legislador de 1973 agiu de forma diversa daquela que o fizera o de 1939,
não prevendo expressamente na lei a possibilidade de “substituição” de
um recurso por outro, como anteriormente se providenciara. Entretanto,
nada obstante o inequívoco reconhecimento de que, em tese, já não mais
se fazia tão imperativo como antes a existência do mencionado benepláci-
to, isso diante da visível simplificação do itinerário procedimental dos
recursos inserido no corpo do novel modelo processual, a verdade é que
não demorou quase tempo algum para calarem-se as vozes que se levanta-
vam no sentido da inadmissão do “princípio da fungibilidade”37, diligên-
cia essa de que se encarregaram a doutrina e a jurisprudência, escudadas
principalmente no princípio da instrumentalidade das formas, estampado
no artigo 250 do Código de Processo Civil38, que continuava a fortificar o
raciocínio de que não se deve sacrificar o fundo pela forma.

Destarte, vencido o primeiro obstáculo sobreposto à aplicação do be-
nefício da fungibilidade recursal no novo ordenamento legal, cuidaram
logo as mesmas defensoras do princípio (doutrina e jurisprudência) de
colocar uma espécie de filtro tendente a selecionar as hipóteses ensejadoras
da adoção do favor processual em estudo, de modo que houvesse uma
sensível diminuição dos casos em que seria possível o reconhecimento
dessa peculiaridade.

37. “PROCESSO CIVIL – RECONVENÇÃO – INDEFERIMENTO IN LIMINE – AGRAVO DE INS-
TRUMENTO – RECURSO PRÓPRIO. I - O agravo de instrumento é o recurso cabível contra
decisão que liminarmente indefere reconvenção, porque o processo de conhecimento conti-
nua. II - Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão, que fundada no entendimen-
to pretoriano, determinou o processamento da apelação como agravo, interposto contra des-
pacho que in limine indeferiu reconvenção. III - Indemonstrado que o prosseguimento da ação
causaria à recorrente, prejuízo de difícil ou impossível reparação, o Mandado de Segurança
não se presta para o pretendido efeito suspensivo, ao Agravo de Instrumento. IV - Descabimento
do mandamus. V - Recurso improvido.” (STJ, RMS n. 125-SP, 3ª Turma, rel. Ministro Waldemar
Zveiter, j. 28.11.1989, v.u.).

38. “Artigo 250 - O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não
possam ser aproveitados, devendo praticar-se os que forem necessários, a fim de se observa-
rem, quanto possível, as prescrições legais.”
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Criou-se, então, aquilo que se intitulou de “dúvida objetiva”, cuja
presença passou a se fazer necessária para a aplicação do pormenor da
fungibilidade ao recurso de que a parte tenha lançado mão incorretamen-
te, sem prejuízo, ainda, da cumulação das exigências de ausência de má-fé
e inexistência de erro grosseiro, para assim agir. Por má-fé entendia-se a
utilização do recurso cujo prazo fosse mais elástico no lugar daquele
outro de prazo mais reduzido, para evitar-se a perda da oportunidade de
impugnar a decisão combatida, como, por exemplo, a utilização da apela-
ção nos últimos cinco dias do prazo de quinze dias fixado para a sua
interposição, quando o correto seria o agravo com prazo de apenas dez
dias. Já, por erro grosseiro considerava-se a interposição, de recurso di-
verso daquele expressamente previsto na lei para a situação concreta, ou
seja, nas hipóteses em que o legislador houve por bem indicar expressa-
mente o recurso cabível, a adoção de outro implicaria no reconhecimento
de erro grosseiro. A dúvida objetiva, por sua vez, correspondia à verda-
deira confusão perpetrada pelo próprio sistema recursal, em cotejo com as
definições de “sentença” e “decisão interlocutória”, de modo a impedir a
correta identificação do recurso a ser interposto, dúvida essa que no co-
mum das vezes patrocinasse, inclusive, a discordância entre os tribunais
nos julgamentos que lhe eram submetidos, e até mesmo entre os próprios
doutrinadores, confundindo, assim, os jurisdicionados sobre qual atitude
tomar.

Nada obstante as ponderações acima lançadas, indicativas de que para
a aplicação do “princípio da fungibilidade recursal” necessária se faz a
presença concomitante de dúvida objetiva, de ausência de má-fé e de
inexistência de erro grosseiro39, a verdade é que não parece acertado que o

39. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MAN-
DADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PETIÇÃO INICIAL IN-
DEFERIDA PELO RELATOR. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL: AGRA-
VO REGIMENTAL. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO COMO RECURSO ORDINÁRIO: IMPOS-
SIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - Embora não esteja
inserto em nenhum dos dispositivos do Código de Processo Civil em vigor, o princípio da
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exegeta deva voltar sua atenção para as duas últimas condicionantes para
permitir o encaixe do benefício processual comentado, vez que o ponto
nodal da questão, data maxima venia, reside exclusivamente na dúvida
objetiva, mesmo porque esta última acaba absorvendo as demais.

É que a existência por si só de “dúvida objetiva”, determinante de
que o sistema recursal está a dificultar sobremaneira a identificação do
recurso, faz cair por terra a eventual alegação de erro grosseiro, pois
obviamente, em situações assim retratadas inexiste expressa previsão do
legislador sobre o meio impugnatório a ser utilizado pela parte, o mesmo
se podendo dizer com relação à má-fé, que, de resto, além de não se poder
presumir, encontra barreira intransponível na própria falha do sistema

fungibilidade ainda rege o sistema recursal pátrio. É que o artigo 579 do CPP pode ser aplicado
por analogia (art. 126 do CPC). No entanto, o princípio da fungibilidade recursal não pode ser
aplicado indistintamente, como se fosse panacéia, sob pena de subversão do sistema recursal
pátrio. Por se tratar de um princípio técnico-jurídico, só pode ser invocado quando estiverem
satisfeitos os requisitos fixados pela doutrina e pela jurisprudência à luz do revogado artigo 810
do CPC de 1939 e do artigo 579 do CPP. O princípio da fungibilidade só tem aplicação quando
o recorrente não comete erro grosseiro. Para que o equívoco na interposição do recurso seja
escusável, é necessário que haja dúvida objetiva, ou seja, divergência atual na doutrina ou na
jurisprudência acerca de qual o recurso cabível. Se, ao contrário, não existe discrepância, ou já
está ultrapassado o dissenso entre os comentadores e também entre os tribunais sobre o
recurso adequado, não há que se invocar o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes do
STJ: REsp. n. 117.429/MG, REsp. n. 130.070/SP e Ag. n. 126.734/SP – AgRg. II - Cabe agravo
regimental contra decisão singular proferida por magistrado de tribunal que indefere petição
inicial de mandado de segurança. Precedentes do STJ: RMS n. 6.740/RJ e RMS n. 5.743/RJ.
Aplicação, por analogia, do artigo 39 da Lei n. 8.038/90. III - O recurso ordinário em mandado
de segurança só serve para impugnar acórdão. Inteligência do artigo 105, II, “b”, da CF/88, e do
artigo 539, II, “a”, do CPC. Precedentes do STJ: Ag n. 109.297/SP – AgRg e RMS n. 5.743/RJ.
IV - O princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando o recorrente interpõe apelação
ao invés de recurso ordinário em mandado de segurança. Precedentes do STJ: RMS
n. 1.046/SP, RMS n. 5.600/RS, RMS n. 6.754/RS e RMS n. 8.038/ES. V - Recurso não conhe-
cido.” (STJ, RMS n. 7.823-RS, 2ª Turma, rel. Min. Adhemar Maciel, j. 19.2.1998, v.u., DJU, de
16.2.1998). “(...) Destarte, tenho por razoável que se entenda por admissível a fungibilidade
recursal na espécie até a edição do verbete sumular, desde que, como no caso, o recurso
impróprio (in casu, apelação) tenha sido interposto no prazo do recurso próprio (na espécie,
agravo). Em face do exposto, em se tratando de apelação interposta no prazo do agravo,
anteriormente ao referido verbete 118, tenho por admissível a fungibilidade, razão pela qual
conheço do apelo especial e lhe dou provimento, cassando o r. acórdão para ensejar a análise
das demais questões postas, inclusive relativas aos outros pressupostos recursais.” (STJ,
REsp n. 84.733-PR, 4ª Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 11.6.1996, v.u., DJU, de
5.8.1996).
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processual, chegando, por isso, a ser até mesmo quase impossível de se
provar, mas, todavia, em se verificando o acontecimento de uma das hipó-
teses distribuídas ao longo dos incisos do artigo 17 do Código de Processo
Civil no caso concreto, aplicável apenas é a penalidade prevista no artigo
18 do mesmo codex, e nunca a inadmissão do recurso pela não-incidência
do “princípio da fungibilidade”.

Voltando à decisão que interessa ao presente trabalho, qual seja, aquela
que indefere parcialmente a petição inicial, em decorrência das assertivas
já lançadas, indicativas de que a mesma inegavelmente classifica-se como
sentença, certo é que, diante da confusão ocasionada pelo legislador
infraconstitucional ao redigir os parágrafos 1º e 2º do artigo 162 do CPC –
embora no nobre e vitorioso intuito de simplificar o procedimento recursal
– perfeitamente possível é a aplicação do “princípio da fungibilidade
recursal”, já que presente a denominada “dúvida objetiva”40, a justificar,
então, a adoção da citada benesse.

Tratando-se, pois, de uma sentença que acaba por ser impugnável por
meio de agravo, e não por meio de apelação, como seria a regra geral, isso
em função exclusivamente do fim pretendido pelo legislador reformista

40. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. A decisão que não extingue o processo, ainda
que indeferidora da inicial em relação a um litisconsorte, não enseja apelação, mas, agravo de
instrumento. Recurso Especial atendido. Maioria.” (STJ, REsp n. 3.504-0-RJ, 4ª Turma, rel.
Min. Antônio Torreão Braz (originário) e rel. Min. Fontes de Alencar (designado), j. 30.11.1993,
DJU, de 16.5.1994); “PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO PARCIAL DE PROCESSO EM JUÍZO
DE RETRATAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. Decisão proferida em juízo de retratação, em agra-
vo de instrumento, que declara extinta, ainda que parcialmente, execução, é apelável, por
encerrar conteúdo sentencial e não simplesmente agravável, pela forma do parágrafo 6º do
artigo 527 do Código de Processo Civil. O acórdão que não conhece da apelação, interposta
no prazo legal, contraria os artigos 162 parágrafo 1º, 513, 522 e 795 do Código de Processo
Civil.” (STJ, REsp n. 15.616-RJ, 3ª Turma, rel. Min. Dias Trindade, j. 17.12.1991, v.u., DJU, de
24.2.1992).; “...O não acolhimento do recurso como agravo se fez em razão de manifestação
do próprio agravante, sendo certo que a decisão que indefere a inicial, apenas em relação a
algum dos pedidos, sem extinguir o processo, tem a jurisprudência entendido ser apenas
agravável. De qualquer sorte prejuízo algum pode ser irrogado aos ora recorrentes, que tive-
ram sua pretensão examinada pelo segundo grau de jurisdição. (...)” (STJ, REsp n. 34.990-8-SP,
4ª Turma, rel. Min. Dias Trindade, j. 15.12.1993, v.u., DJU, de 28.3.1994).
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de não se impedir a marcha do processo como um todo considerado, e
havendo divergência objetiva justificável a respeito do tema em debate,
outra não parece ser a melhor solução, senão a acima indicada.

Nesse diapasão, em sendo aplicável o “princípio da fungibilidade
recursal” à decisão extintiva do cúmulo subjetivo ou objetivo de ações
sem que se extinga necessariamente o processo (=procedimento) em sua
integralidade, resta apenas esclarecer como se deve dar a incidência desse
favor processual.

No caso da opção pender para a apelação e o juiz da comarca enten-
der que o agravo seja o recurso correto, deverá ele recebê-la nessa condi-
ção, aplicando, assim, tal benefício, expressando-se, inclusive, sobre a
espécie do agravo, se retido ou de instrumento, para que, na última hipóte-
se, isso anteriormente à intimação da parte contrária para o
providenciamento das contra-razões pertinentes, possa o recorrente ser
intimado para providenciar os documentos obrigatórios e aqueloutros que
entenda necessários à instrução do recurso, finalizando-se o itinerário com
a remessa dos autos ao tribunal competente para a análise da controvérsia
estabelecida na impugnação, todavia não sem antes já se ter falado sobre a
manutenção ou não do decisum (“juízo de retração”). Se o recebimento da
apelação se der como agravo retido, é o procedimento deste que deverá
ser seguido, ficando a apreciação de tal recurso por parte do tribunal con-
dicionada ao requerimento a que alude o parágrafo 1º do artigo 523 do
CPC.

Optando o recorrente pelo agravo, inicialmente impende verificar qual
a espécie manejada. Se agravo retido – cujo processamento se dá em pri-
meira instância –, entendendo o juiz da comarca que o correto seria a
interposição de apelação, valendo-se da fungibilidade recursal deverá re-
ceber o agravo como se apelação fosse; todavia, a bem do andamento da
marcha processual a única solução possível parece ser adotar a sistemáti-
ca reservada ao processamento do próprio agravo retido, pois senão a ado-
ção do esquema da apelação estancaria o desenvolvimento das demais
ações, cujo trâmite não haveria sido obstaculizado no âmbito do processo.
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Se agravo de instrumento – que deve ser interposto necessariamente pe-
rante o tribunal competente (CPC, art. 524) – entendendo o tribunal, seja
por meio do relator ou da Câmara, que a apelação é que seria a mais indicada
à situação concreta, por princípio de economia e celeridade processual,
parece mais adequado que, embora recebendo o recurso como se apela-
ção fosse – prestigiando, dessa maneira, o “princípio da fungibilidade
recursal” –, o rito a ser seguido é o do próprio agravo de instrumento,
oportunizando-se, inclusive, o “juízo de retratação” ao magistrado a quo,
parecendo, até mesmo, que nesses casos (extinção de uma das ações
cumuladas, seja no aspecto objetivo ou subjetivo) não há como ser negada
a atribuição de efeito suspensivo (inc. II do art. 527 do CPC, obviamente
respeitando-se o disposto no caput do art. 558 do mesmo codex), de modo
que a decisão que indefira parcialmente a petição inicial seja suspensa,
com a conseqüente suspensão da marcha processual de todo o procedi-
mento no juízo de origem, vislumbrando, assim, o melhor aproveitamento
das etapas do processo, e considerando-se todas as ações cumuladas no
que diz respeito não só à resposta (contestação) como também às provas a
serem eventualmente produzidas.41

Por fim, saliente-se que nos processos que se iniciam perante os tri-
bunais, como é o caso da “ação rescisória”, a aplicação do “princípio da
fungibilidade recursal” perde razão de existência, na medida em que não é
cabível apelação da decisão que indefere parcialmente a petição inicial,
seja ela proferida pelo relator do processo ou pela Turma ou Câmara
julgadora.

9 CONCLUSÕES

Não se tem dúvida de que o bom desenvolvimento de um processo
decorre primeiramente da correta postulação de que se vale o autor para a

41. Sobre o assunto destaca-se o brilhante trabalho de Flávio Luiz Yarshell, A fungibilidade e a
nova disciplina do agravo, Revista do Advogado, São Paulo, AASP, n. 46, jul. 1996.
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dedução de seu pleito, disso resultando, então, que a petição inicial mere-
ce extrema atenção por parte do legislador, a fim de que, por meio da
confecção de normas mais claras e adequadas se possibilite, tanto quanto
possível, o melhor aproveitamento de tal peça processual.

Exemplo claro da preocupação do legislador com o acima exposto é
a regra inserta no caput do artigo 284 do Código de Processo Civil – que,
em conformidade com o que se viu durante o desenvolvimento do presen-
te trabalho, deve ser ampla e largamente aplicada aos casos concretos –
indicativa de que, ressalvadas algumas hipóteses particulares, o
indeferimento da petição inicial sempre deve ser antecedido da concessão
de oportunidade ao autor para emendá-la.

Entretanto, malgrado a clara e oportuna previsão do legislador de
que o magistrado se valha da regra mencionada no parágrafo anterior, an-
tes mesmo de frustrar o pleito do autor, e mesmo indicar diligentemente o
recurso cabível contra o indeferimento total da petição inicial como sendo
a apelação, facultando, inclusive, ao magistrado a reforma de sua decisão
no prazo de 48 horas (CPC, art. 296), a verdade é que, com a devida vênia,
parece que não se destinou a mesma preocupação às hipóteses de cumulação
objetiva e/ou subjetiva de ações num único procedimento, situações essas
que demandam muita atenção, em razão dos inúmeros desdobramentos
que o indeferimento de apenas uma das ações cumuladas proporciona.

Assim, melhor seria – a exemplo do que ocorre em Portugal42, toda-
via em menor extensão – que em nosso sistema processual houvesse pre-
visão legislativa impedindo o magistrado de indeferir parcialmente a peti-
ção inicial em qualquer das hipóteses de cumulação de ações num mesmo
procedimento, imposição legal essa que permitiria sempre ser dado um
alcance bem mais amplo à postulação do autor, sem que, com isso, se

42. “Artigo 474 (Indeferimento liminar) (...) 2. Não é admissível o indeferimento liminar parcial da
petição, a não ser que dele resulte exclusão de alguns dos réus.” (Código de Processo Civil
português).
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abstraísse do juiz a possibilidade de não acolher a ação que desde o início
já se lhe mostrava inadmissível na oportunidade da sentença.

Dir-se-ia, talvez, que um aval nesse sentido, ou seja, permitir que
uma ação inadmissível chegue à fase sentencial, acabaria por atravancar
sobremaneira o andamento do processo que se desenvolve com cumulação
de ações; todavia, tal assertiva é facilmente combatida, na medida em que
aquilo que desde o início se mostra inaceitável, assim sempre o serão,
como o será, também, todos os requerimentos a ele vinculados, que pode-
rão ser indeferidos sem que a decisão nesse particular possua natureza
jurídica de sentença e acabe por causar todas as dificultadas daí
decorrentes.

Ora, além de melhor disciplinar o conteúdo jurídico da decisão que
indefere parcialmente a petição inicial, eliminar-se-ia a problemática
recursal ocasionada pela falha do sistema e mesmo da natureza jurídica do
citado ato processual, sem ocasionar-se, ainda, qualquer tumulto no pro-
cesso, como de fato ocasionaria o eventual aviamento de recurso inade-
quado com o seu imperativo conhecimento em decorrência do “princípio
da fungibilidade recursal” inteiramente aplicável à espécie.

Nessa esteira de silogismo, enquanto não providenciadas pelo legis-
lador as alterações que parecem ser necessárias, nunca se abrindo mão de
que é sentença a decisão que indefere parcialmente a petição inicial e de
que, pela sistemática do Código vigente, o meio impugnatório correto é o
agravo, a aplicação do “princípio da fungibilidade recursal” em tais situa-
ções é medida que se impõe, sem que se possa obstaculizar, inclusive, o
processamento da apelação eventualmente interposta contra tal ato judi-
cial, mesmo nos últimos cinco dias da quinzena aprazada para a apresen-
tação desse último recurso.
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I - INTRODUÇÃO

Uma das questões centrais do tema responsabilidade patrimonial e
fraudes do devedor é aquela que trata da natureza da sentença na ação
pauliana, assim chamada porque teria aparecido nos últimos momentos
da República, sob inspiração do pretor “P.” Rutilio, cujo prenome seria
Paulo1, logo após a extinção da execução pessoal do inadimplente, com o
nascimento da execução direta sobre os bens do devedor (antes disso, não
teria sentido pretender-se buscar os bens que haviam sido transferidos, já
que o devedor respondia pessoalmente).

Acalorados debates têm sido travados acerca desse problema, demons-
trando claramente que não há unanimidade sobre qual seria a natureza da
sentença que julga a ação pauliana: se declaratória ou constitutiva.

O mesmo não ocorreu com a chamada “fraude à execução”, em de-
corrência, obviamente, do contido no artigo 592, inciso V, do Código de
Processo Civil, segundo o qual os bens alienados ou gravados com ônus
real durante a execução “ficam sujeitos à execução”, i.e., a alienação é
inoponível ao credor, que pode simplesmente pedir ao juiz que a penhora
recaia sobre o bem alienado, visto que a própria lei considera ineficaz essa
dissipação de bens enquanto pendente a execução, chegando mesmo a

1. Ensina Humberto Theodoro Junior que “Giorgi abona esta tese, explicando que Tito Livio inclui
P. Rutilio Calvo entre os pretores do ano 169 a.C., cujas obras, completamente desaparecidas,
existiam pelo ano 105 a.C. e cujo prenome P. possivelmente seria Paulo. Daí que, nas referên-
cias mais antigas, a ação revocatória da fraude contra credores era tanto apelidada ação pauliana
como ação rutiliana.” De qualquer maneira, prossegue o doutrinador advertindo que, “a origem
da ação pauliana é extremamente duvidosa.” (Fraude contra credores, Belo Horizonte: Del Rey,
1997, p. 71) Cândido Rangel Dinamarco observa que “a actio pauliana sucedeu ao interdictum
fraudatorum, em época indeterminada, para a repressão da fraus creditorum, que se incluia
entre os ‘delitos pretorianos’.” (A instrumentalidade do processo, 5. ed., São Paulo: Malheiros,
1996, p. 188). Também nesse sentido, ver J. M. de Carvalho Santos, Código Civil brasileiro
interpretado, 9. ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1964, p. 412). “Na L. 38, 4, D., de usuris et
fructibus, 22 1, Paulo refere-se à actio Pauliana, pela qual se revoga o que foi alienado em
fraude de credores (per quae in fraudem creditorum alienata sunt revocatur)” (Cf. Pontes de
Miranda, Tratado de direito privado: parte geral, 2. ed., Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, v. 4, p. 421).
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classificá-la de “ato atentatório à dignidade da justiça” (art. 600, inc. I, do
Código de Processo Civil).

Já a ação pauliana não teve a mesma sorte, isso por conta da redação
do artigo 106 do Código Civil, segundo o qual “os atos de transmissão
gratuita de bens, ou remissão de dívida, quando os pratique o devedor já
insolvente, ou por eles reduzidos à insolvência, poderão ser anulados pe-
los credores quirografários como lesivos dos seus direitos”.

A palavra “anulados”, que consta na redação do artigo mencionado, é
que gerou toda a controvérsia, como se verá mais adiante.

II - SÍNTESE DAS RAZÕES DOS PARTIDÁRIOS DE QUE A
SENTENÇA TERIA NATUREZA DECLARATÓRIA

Entre os defensores pátrios desta posição, destaca-se Humberto
Theodoro Júnior2, que assevera que os partidários da tese oposta se ape-
gam demasiadamente aos termos da redação do Código Civil, de acordo
com a qual a sentença da ação pauliana tem o condão de anular o ato
fraudulento.

Em seguida, o mesmo doutrinador, para afirmar que a natureza da
sentença seria declaratória, sustenta que, modernamente, a sentença que
julga a ação pauliana não tem mais o caráter de anulabilidade, mas sim de
ineficácia relativa ou inoponibilidade e, partindo dessa premissa, afirma
incisivamente que “não havendo desconsideração do ato fraudulento e,
sim, reconhecimento de sua inoperância em face do credor prejudicado,
não se pode enquadrar a sentença pauliana entre as constitutivas.”3

Para alguns doutrinadores, seria declaratório o efeito da sentença dada
na ação pauliana e, assim, seu resultado seria aproveitável por todos os
credores do devedor, haja vista que o bem nunca teria saído do patrimônio

2. Fraude contra credores, op. cit., esp. p. 173.
3. Ibidem, p. 201.
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deste. Para outros, como é o caso de Humberto Theodoro Junior, embora
sendo de natureza declaratória a sentença, esta apenas declararia a ineficá-
cia originária do ato frente ao credor, não tendo o efeito de reconduzir o
bem ao patrimônio do devedor. Assim, convém alertar, há uma cisão no
tocante aos efeitos da sentença4, mesmo dentre aqueles que afirmam que o
seu cunho seria declaratório.

É minoritária, todavia, a corrente que entende que o bem retorna ao
patrimônio do devedor, como se o ato de alienação nunca tivesse existido.
A maior discordância está mesmo na natureza da sentença, sem variações
quanto aos seus efeitos, que tratam de possibilitar, somente ao credor que
intentou a demanda, a penhora do bem (rectius: inoponibilidade frente a
este), de modo que o bem não retorna ao patrimônio do devedor.

III - SÍNTESE DAS RAZÕES DOS PARTIDÁRIOS DO
ENTENDIMENTO DE QUE A NATUREZA DA

SENTENÇA SERIA DE CUNHO CONSTITUTIVO

Ensina Cândido Rangel Dinamarco que a sentença é constitutiva por-
que “o bem alienado sai efetivamente do patrimônio do devedor e, conse-
qüentemente, sai do círculo dos bens que respondem por suas obrigações”.
Logo, a ação pauliana, sustenta ele, “é constitutiva e a sentença que a
acolhe desconstitui totalmente esse efeito secundário do ato de
disposição.”5

4. Nesse sentido, Yussef Said Cahali, Fraudes contra credores, São Paulo: Revista dos Tribunais,
1989. Ainda, na doutrina italina, Angelo de Martini, verbete Azione revocatória (diritto privado), in
Novissimo digesto italiano, 3. ed., Torino: Utet, 1957. Também Vicente Greco Filho tem essa
opinião: “Para se declarar a fraude e se desconstituir o negócio jurídico fraudulento, fazendo
com que o bem retorne ao patrimônio do devedor, o credor deve propor a ação pauliana, e só
nesse caso, os bens retornam ao patrimônio do devedor e poderão, então, ser penhorados,
sujeitando-se à execução” (Direito processual civil brasileiro, 10. ed., São Paulo: Saraiva, 1995,
p. 42). Segundo Maria Helena Diniz, o principal efeito da ação paulina seria “a revogação do
negócio lesivo aos interesses dos credores quirografários, repondo o bem no patrimônio do
devedor, (...), aproveitando a todos os credores e não apenas ao que a intentou”. (Código Civil
anotado, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1997, p. 132).

5. A instrumentalidade do processo, op. cit., p. 188.
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Segundo o mesmo doutrinador, esse entendimento permite a conclu-
são de que os bens alienados não retornam pura e simplesmente ao
patrimônio do devedor, mas tão-somente ocorre a ineficácia do negócio
frente ao credor que promoveu a ação pauliana, permanecendo íntegros os
demais efeitos do ato de alienação.

Portanto, os outros credores não se beneficiariam da ação movida por
um deles, i.e., dada a natureza constitutiva da ação pauliana que tornaria
ineficaz a dissipação de bens apenas em relação ao autor da ação, os ou-
tros credores teriam que promover suas próprias ações para obterem o
mesmo proveito. A corrente minoritária, portanto, com a devida venia dos
que a adotam, parece não ter mesmo razão, pois não se pode cogitar de
ineficácia total do ato, como se ele nunca tivesse existido: inaceitável o
retorno do bem ao patrimônio do devedor.

Humberto Theodoro Junior não discorda da existência desses efei-
tos, mas afirma que a natureza da sentença seria declaratória e não
constitutiva. Desse modo, temos que a discussão maior é em torno da
natureza da sentença, e não de seus efeitos, que seriam os mesmos. Em
suma, partindo da mesma premissa, juristas de renome afirmam resulta-
dos substancialmente antagônicos. Como aceitar que entendimentos tão
díspares possam conviver? Essas dúvidas estão a nos desafiar, como o
enigma “decifra-me ou devoro-te”, e não podem persistir, pois, a nosso
ver, as diferenças entre um e outro entendimento são muitas e a nossa
pretensão, assim, conquanto modesta frente à complexidade do tema em
questão, é a de oferecer uma contribuição ao deslinde do problema, com a
análise do direito material subjacente.

Em abono da tese que aceita a natureza da sentença como sendo
constitutiva, embora alguns de maneira pouco explícita, perfilam-se ju-
ristas de renome6.

6. No sentido da ineficácia do ato de alienação do devedor, em prejuízo do credor, ver Alvino Lima,
A fraude no direito civil, São Paulo: Saraiva, 1965, n. 20, p. 114-116 e n. 55 p. 183-186; Nelson
Hanada, Da insolvência e sua prova na ação pauliana, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982,
n. 80, p. 52; Cândido Rangel Dinamarco, Fundamentos do processo civil moderno, 2. ed., São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 437. Também nesse sentido, ver Ovídio A. Baptista da
Silva: “Na verdade, como observa Liebman (Processo de execução, n. 44), a procedência da
ação pauliana (que é a ação do credor para anular os efeitos da alienação fraudulenta), não faz
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IV - INEFICÁCIA EVENTUAL OU SUCESSIVA

Nosso Código Civil, elaborado no limiar do século que se finda, ao
estabelecer as hipóteses de nulidade e de anulabilidade dos atos jurídicos
(arts. 145 e ss.), não tratou da ineficácia desses atos e, muito menos, da
ineficácia eventual ou sucessiva7.

com que o bem reverta ao patrimônio do alienante, mas apenas possibilita que o credor, vitorio-
so nessa ação, alcance com sua ação executiva o bem fraudulentamente alienado. Dá-se,
apenas, que a alienação é ineficaz contra o credor (esta é a lição de Carnelutti, Processo di
esecuzione, n. 106; Cândido Dinamarco, Execução civil, p. 149-150; e, com fundamentos pró-
prios, baseados na eficácia mandamental da sentença de procedência, Pontes de Miranda,
Comentários, XV, p. 109).” (Curso de processo civil, 4. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais,
2000, v. 2, p. 76). Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, embora sem adotarem posi-
ção explícita, afirmam que “a fraude contra credores é vício do negócio jurídico, tornando o ato
anulável, de acordo com o Código Civil artigo 106. E a anulação somente poderá ser reconheci-
da mediante a propositura de ação (CC 109). Por isso é que existe a ação pauliana ou revocatória,
para amparar a pretensão do credor fraudado de ver anulado o ato que lhe é lesivo” (Código de
Processo Civil comentado, 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 829). J. M. de
Carvalho Santos (op. cit., p. 412), também considera que “a fraude contra credores torna o ato
anulável, podendo, pois, o credor usar da ação própria para obter êste resultado”. “Não é, pois,
completamente exata a afirmação comum, segundo a qual a ação pauliana faz reverter os bens
alienados para o patrimônio do alienante; se olharmos para os seus efeitos sem nos deixar
influenciar pela tradição histórica, veremos que eles consistem simplesmente em permitir que a
execução recaia nos bens alienados em fraude, na medida que for necessário para evitar pre-
juízo dos credores, e isso não porque tenham voltado ao patrimônio do alienante, ora executa-
do, e sim apesar de se encontrarem no patrimônio do terceiro adquirente” (Cf. Enrico Tullio
Liebman, Processo de execução, São Paulo: Saraiva, 1980, p. 106). Prossegue Liebman, ain-
da, afirmando que “isso significa, afinal, que o verdadeiro resultado da ação pauliana e estender
a ação e a responsabilidade executória a determinados bens do terceiro, precisamente aqueles
que foram objeto do ato fraudulento” (idem, p. 106).

7. “Em certa medida, a ineficácia sucessiva guarda analogia com a anulabilidade do negócio jurí-
dico. Diferem, no plano teórico, primacialmente porque a ineficácia (em sentido estrito) não se
refere ao ato em si mesmo, mas diretamente aos efeitos do ato; e a invalidade, em cujo conceito
se contém a anulabilidade, é a imperfeição do ato. No plano prático, a ineficácia sucessiva difere
na anulabilidade (especialmente no que concerce ao negócio eivado de fraude) na sua extensão
objetiva e subjetiva, de modo que, quando se torna operativa sobre o negócio, não o torna
irrelevante, mas apenas reduz o leque dos efeitos originariamente produzidos.” (Cf. Cândido
Rangel Dinamarco, Fundamentos do processo civil moderno, op. cit., p. 439). “Ineficácia jurídica
é expressão que, em sentido amplo, compreende todas as situações em que o negócio jurídico
deixa de produzir efeitos. Com este significado, abrange também a maior parte dos casos sub-
metidos à disciplina da nulidade” (Cf. Renata Helena Petri Gobbet, Aspectos doutrinários da
invalidade do negócio jurídico no direito privado, tese de mestrado, Universidade de São Paulo).
“Invalidade superveniente ou suspensa, e convalescença do negócio inválido – O negócio pode,
através de sucessivas vicissitudes, perder a sua originária validade, ou pode, graças a determi-
nadas integrações ou eliminações, obter a validade que, de início, lhe faltava” (Cf. Emilio Betti,
Teoria geral do negócio jurídico, Coimbra: Coimbra Editora, p. 46). “Naturalmente poderá
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De fato, tratando objetivamente do caso em tela, o negócio jurídico
celebrado entre o devedor e um terceiro nasce válido e eficaz, apto a pro-
duzir todos os efeitos desejados pelos contratantes, em especial o de reti-
rar o bem do patrimônio do devedor.

Todavia, se se verificar depois, quando o credor for exigir o paga-
mento da dívida, que o devedor tornou-se insolvente fraudulentamente
após a transferência do bem, só então se irá cogitar da necessidade da ação
pauliana, ou revocatória, ou, melhor dizendo, só então surgirá o interesse
de agir para o credor.

Daí falar-se que a ineficácia seria eventual ou sucessiva.
Aliás, na esteira da afirmação de que o direito estabelece,

axiomaticamente, uma escala de valores para oferecer uma resposta dife-
rente para cada situação da vida, cumpre lembrarmos que a ação pauliana,
parente próxima da fraude de execução, está, em relação a esta, num grau
menor de valoração frente ao direito.

Tal ocorre porque, como sabemos, quando o devedor frauda a execu-
ção, incorre em ofensa à dignidade da justiça, verdadeiro contempt of court
repudiado pelo sistema, que confere ao juiz o poder de aplicar a penalida-
de prevista no artigo 601 do Código de Processo Civil, consistente em
multa não superior a vinte por cento do valor do débito, sem prejuízo de
outras sanções8.

ocorrer que, uma vez existindo, valendo e produzindo efeitos, o negócio venha, depois, por
causa superveniente, se tornar ineficaz” (Cf. Antonio Junqueira de Azevedo, Negócio jurídico:
existência, validade e eficácia, São Paulo, 1974, p. 71). No sentido do interesse público subjacente,
ver Georges Lutzesco, verbis: “En todo caso, si se quiere conocer la nulidad que habrá de
aplicarse, es necessario investigar, ante todo, si en este conflicto la ley ha tratado de proteger el
interés público o el interés privado, en otros términos, la solución será dada por el fin de la ley”.
(Teorya y practica de las nulidades, tradução de Manuel Romero Sánches e Julio Lópes de la
Cerda, México: Porrúa, 1978, p. 242).

8. A lei não especifica quais seriam essas sanções, mas, por certo, abandonou-se de vez a hipó-
tese prevista na redação anterior do artigo 601, segundo a qual o executado poderia ser impedi-
do de falar nos autos, não podendo, inclusive, recorrer. Não é preciso dizer que esta penalidade
sempre inquietou os processualistas pátrios. São palavras de Cândido Rangel Dinamarco: “Par-
tilhei dessa apreensão geral e cheguei a dizer: ‘sancionar de penalidade tão grave a oposição de
resistência corresponde a aniquilar o princípio do contraditório e a própria natureza dialética do
processo. Como outros, que não foram poucos, cheguei a pôr em dúvida a constitucionalidade
da sanção imposta.” (Execução civil, 5. ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 176).
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Mas, tratando-se de fraude contra credores sem processo em curso
(de conhecimento ou de execução), não se pode falar em ato atentatório à
dignidade da justiça, pois o único prejudicado é o credor, enquanto na
fraude de execução, tanto o credor quanto a própria justiça são enganados
pelo executado.

Então, a regra prevista no artigo 592, inciso V, do Código de Proces-
so Civil, foi corretamente estabelecida, pois considera ineficaz originaria-
mente (rectius: concomitantemente ao nascimento do ato que aliena ou
grava de ônus real um ou mais bens do patrimônio do executado) o ato do
devedor, permitindo ao credor, sem maiores formalidades, ir buscar o bem
onde quer que este se encontre, penhorando-o com facilidade.

Inexiste disposição similar para remediar a fraude contra credores.
Nosso ordenamento jurídico tratou de maneira diferente as duas situa-
ções, valorando-as conforme lhe pareceu mais conveniente. Assim, o ato
do devedor que dissipa seus bens, mesmo antes de o credor ter ingressado
em juízo, faz surgir para o credor que se sentir prejudicado o interesse de
agir para propor a ação revocatória, na qual, aliás, deverá provar o eventus
damni e o consilium fraudis, embora a jurisprudência não exija rigor nem
certeza absoluta nesses casos, contentando-se com probabilidades9.

Essas diferenças entre as duas situações provocam, claramente, o ônus
do credor em afirmar em juízo que foi prejudicado e que o ato de aliena-
ção não pode valer contra ele, pois a lei não dispõe que esse ato possa ser
simplesmente desconsiderado; a ineficácia não é originária mas eventual
ou sucessiva10.

9. “Todos os meios de prova são admissíveis para a demonstração da insolvência, inclusive e
principalmente os indícios. Na verdade, a jurisprudência, diante da quase sempre impossível
prova de fato negativo, fixou a orientação, liderada pelo STF, de que ao autor da ação pauliana
cabe afirmar a insolvência do réu e a este é que toca o ônus da prova em contrário, isto é, de que
a despeito da alienação impugnada, ainda lhe sobram bens suficientes para cobrir todo o seu
passivo. Essa é, aliás, a solução adotada, expressamente, pelo atual Código Civil português
(art. 611).” (Cf. Humberto Theodoro Júnior, Fraude contra credores, cit. p. 138).

10. “Nisso reside a grande diferença da fraus pauliana em face da fraude de execução: é do credor
o ônus de postular em juízo a retirada da eficácia secundária do ato realizado em fraude a
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V - ANULAÇÃO E ANULABILIBIDADE: A DETERMINAÇÃO
DO MOMENTO DA INEFICÁCIA

Na mesma medida em que conquistou sua autonomia em relação ao
direito material11, o direito processual assumiu, numa escala crescente,
uma feição instrumental em relação ao mesmo.

Mas, antes de tratarmos das influências que o direito material exerce,
não podemos deixar de mostrar um panorama do mesmo acerca do assun-
to, que vem ao encontro do presente estudo.

Basta relembrarmos as primeiras lições que ouvimos, ainda no curso
de graduação, acerca dos atos jurídicos nulos e dos anuláveis.

Os primeiros, enumerados no artigo 145 do Código Civil, são de or-
dem pública, não podem ser supridos pelo juiz ou pela vontade das partes,
podem ser conhecidos de ofício ou alegados pelas partes ou pelo Ministé-
rio Público, não são atingidos pela decadência ou prescrição, e operam
pleno iure, i.e., quando reconhecidos pelo juiz, retroagem à data da forma-
ção do ato, ex tunc12.

credores, de modo que, por força da sentença (constitutiva) dada na actio pauliana, aquela
responsabilidade excluída por força da alienação se restabeleça e ele possa então obter a
penhora. É, como se vê, um ineficácia eventual ou sucessiva essa que somente sobrevirá se e
quando vier a ser proferida a sentença favorável ao credor.” (Cf. Cândido Rangel Dinamarco,
Execução civil, op. cit., p. 264). No direito italiano (arts. 2.901 e ss. do Código Civil) a ação
pauliana consiste no “poder atribuído ao credor de fazer declarar ineficazes em relação a ele”
os atos de disposição. Ver também o Código Civil francês, artigo 1.167 e o direito alemão (lei
especial “sobre a impugnação dos atos jurídicos de um devedor fora do procedimento de con-
curso” – RanfG de 21 de julho de 1879). O direito espanhol, mais explícito, prevê, no artigo
1.291, inciso 3º, do Código Civil, que os credores podem “rescindir” os contratos celebrados
pelo devedor quando houver fraude. Também o Código civil português, no artigo 616, afirma
que a procedência da ação pauliana permite ao credor o “direito à restituição dos bens na
medida de seu interesse podendo executá-lo no patrimônio do obrigado à restituição”.

11. “Von Büllow não foi, na realidade, o primeiro a ter a intuição da existência dessa relação jurídi-
co-processual. Antes dele, já tinha sido feita uma referência a esta na obra de Bethmann-
Hollweg, que ele próprio cita. O seu mérito indiscutível foi o de apresentar sistematicamente a
teoria, a qual fora anteriormente objeto de um simples aceno.” (Cf. Cândido Rangel Dinamarco,
Reflexões sobre direito e processo, Revista dos Tribunais, v. 432, p. 24, out. 1971). Ver princi-
palmente, Bernhard Windscheid y Theodor Muther, Polemica sobre la “actio”, tradução de To-
más A. Banzhaf, Clásicos del derecho, colección dirigida por Santiago Sentis Melendo, Buenos
Aires: Ediciones Juridicas Europa-America, 1974.

12. Resumo extraído da obra do saudoso professor Washington de Barros Monteiro (Curso de
direito civil, 33. ed., São Paulo: Saraiva, 1995, p. 266).
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Quando se trata de atos anuláveis, todavia, as características são bas-
tante diferentes: são de interesse privado, podem ser supridos pelo juiz a
requerimento das partes ou ratificados, só podem ser conhecidos median-
te manifestação dos interessados, são atingidos pela prescrição – não os
atos em si, mas o direito de alterá-los – prescrevem direitos e não ações13,
e, o mais importante, os efeitos de seu reconhecimento são ex nunc, não
retroagindo ao momento da formação do ato.

Todos esses aspectos são aceitos pelos doutrinadores, sem maiores
problemas, salvo no tocante à atávica polêmica sobre o ato “inexistente”.

A nulidade parcial do ato jurídico, embora tratada mais superficial-
mente pelos doutrinadores, sobrevive sob o manto da regra utile per inutile
non vitiatur prevista no artigo 153 do Código Civil, verbis: “A nulidade
parcial de um ato não o prejudicará na parte válida, se esta for separável.
A nulidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias,
mas a destas não induz a da obrigação principal”14.

13. “Nós ainda temos o hábito de falar da prescrição das ações. Esse é um dos muitos resíduos do
pensamento jurídico romano. Em direito romano, o que se extinguia por efeito da inércia pro-
longada além de um certo tempo era a actio. Esse modo de ver era até natural, porque a actio
era a figura através da qual os romanos concebiam o lado ativo da relação jurídica, ou ao
menos das relações jurídicas de crédito; e o que os levava a concebê-lo assim era a singulari-
dade de um sistema constitucional, em virtude do qual, em princípio, o direito subjetivo não
preexistia ao processo. Por isso a actio era para eles o equivalente do direito subjetivo, não
algo acrescido a este; e tanto isso é verdade, que segundo eles, como e porque se extinguia a
actio, assim também a obbligatio desaparecia pela via da prescrição.” (Cf. Cândido Rangel
Dinamarco, Instituições de direito processual civil, inédito).

14. “Quando a nulidade não abrange a totalidade do ato, por ter deixado de atingir seu ponto
substancial, ou alcançado apenas uma parte e for possível distinguir e separar a parte válida,
a declaração de nulidade somente fulminará a parte defeituosa, respeitando a outra – utile per
inutile non vitiatur” (Cf. Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, 12. ed., Rio de
Janeiro: Forense, 1991, p. 444). Ainda, nesse mesmo sentido: “a nulidade parcial não atinge a
parte válida do ato se esta puder subsistir autonomamente.” (Cf. Maria Helena Diniz, Curso de
direito civil brasileiro, 7. ed., São Paulo: Saraiva, 1989, p. 272). “Es una aplicación del principio
juridico, de que lo útil no se vicia por lo inútil: utile per inutile non viciatur. De modo que la
nulidad parcial se refiere a una parte del acto jurídico; pero si las disposiciones del acto jurídico
son inseparables, se produce la nulidad completa” (Cf. Antonio Castiglione, Nulidad de los
actos jurídicos, Buenos Aires: J. Lajouane, 1920, p. 78). “os atos jurídicos podem ser parcial-
mente atingidos pela decretação da anulação por fraude contra credores, se há separabilidade,
no sentido do artigo 153, 1ª parte – do Código Civil.” (Cf. Pontes de Miranda, Tratado de direito
privado, parte geral, cit., p. 485).
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Não há empecilhos, salvo melhor juízo, para aplicarmos essa mesma
teoria ao presente estudo, pois, como já restou demonstrado, não há inte-
resse algum na desconstituição completa do ato de alienação que reduziu
o devedor à insolvência, inclusive do ponto de vista do direito material,
onde a possibilidade de desconstituição de apenas uma parte do ato é per-
feitamente possível.

Reforça ainda mais esse entendimento a regra estabelecida no artigo
152 do Código Civil, segundo a qual as nulidades do artigo 147 só podem
ser alegadas pelos interessados e só a eles aproveitam.

Bem dimensionada a projeção que essa regra produz no plano pro-
cessual, não parece difícil entendermos que os efeitos do reconhecimento
de uma nulidade relativa não possam atingir terceiros que não ingressa-
ram em juízo com essa finalidade.

Logo, se é possível a desconstituição de apenas um dos efeitos do ato
jurídico, através da alegação de que esse ato seria anulável por prejudicar
credores, e se o próprio ordenamento jurídico determina que o efeito do
reconhecimento de uma nulidade relativa não atinge terceiros, mas apenas
aqueles que ingressaram em juízo, como se pode sustentar que a sentença
na ação pauliana seria declaratória e assim, com o natural efeito de retornar
o bem ao patrimônio do devedor, beneficiando todos os credores (rectius:
atingindo terceiros)?

Aliás, se nem no caso de ofensa à dignidade da justiça consubstanciada
na fraude de execução, que é considerada mais grave do que a fraude
contra credores, foi previsto um efeito tão drástico a ponto de provocar o
retorno do bem ao patrimônio do devedor (executado), por que a sentença
dada na ação pauliana teria esse efeito?

Não se pode desconsiderar as influências ditadas pelo direito mate-
rial, pois, como veremos no próximo tópico, elas são extremamente im-
portantes para nortear o rumo que deve ser observado no processo.
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VI - INFLUÊNCIAS DO DIREITO MATERIAL

A antiga lição do mestre Chiovenda continua mais atual do que nun-
ca: “Il processo deve dare per quanto è possibile praticamente a chi ha un
diritto tutto quello e proprio quello ch’egli ha diritto di conseguire.”15

No caso vertente, devemos analisar qual a correta tutela a ser presta-
da ao credor que se sentir prejudicado.16

Não se pode ir além do necessário para remediar a situação da vida
lamentada, nem seria admissível, por óbvio, um pronunciamento judicial
que não servisse aos propósitos daquele que ingressou em juízo, ficando
aquém do desejado.

Para buscar a correta configuração do provimento jurisdicional a ser
proferido no caso da ação pauliana, devemos nos ater ao direito material
subjacente, o qual ditará, em última análise, qual o remédio a ser dado.
Assim se faz a correta diagnose da patologia e se concretiza a função
instrumental do processo17.

Na redação do artigo 106 do Código Civil encontramos, na parte fi-
nal, a menção ao fato de que os atos praticados pelo devedor poderão ser
anulados pelos credores quirografários “como lesivos de seus direitos”.

15. Giuseppe Chiovenda, L’azione nascente dal contratto preliminare, in Saggi di diritto processuale,
I, 2. ed., Roma: Foro Italiano, 1930.

16. “Tutela jurisdicional é o amparo que, por obra dos juízes, o Estado ministra a quem tem razão
num processo. Tutela é ajuda, proteção. É jurisdicional a proteção outorgada mediante o exer-
cício da jurisdição, para que o sujeito beneficiado por ela obtenha, na realidade da vida e das
relações com as coisas ou outras pessoas, uma situação mais favorável do que aquela em que
antes se encontrava. (...) O mal está em considerar os direitos como objeto de tutela estatal e
não o homem.” (Cf. Cândido Rangel Dinamarco, Tutela jurisdicional, Revista de Processo, São
Paulo, n. 81, p. 61).

17. “O processo é instrumento e, como tal, deve ser moldado de maneira a melhor proporcionar o
resultado pretendido pelos que dele necessitam. Isso somente é possível se for concebido a
partir da realidade verificada no plano das relações de direito material. As necessidades en-
contradas em sede das relações substanciais devem nortear o processualista na construção
de sua ciência. O processo desenvolve-se sob várias formas, mas deve adequar-se à sua
finalidade precípua, a tutela de uma situação concreta.” (Cf. José Roberto dos Santos Bedaque,
Direito e processo, 2. ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 55).
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Embora não se possa perquirir a vontade do legislador, a verdade é
que a clareza da regra de direito material18 nos permite afirmar que a ex-
pectativa dos credores, no caso de fraude, é a de impedir a lesão aos seus
direitos, e nada mais.

De outro lado, não há nenhum desejo, por parte do credor, de desfa-
zer totalmente o negócio celebrado com um terceiro.

Também podemos afirmar, com boa dose de razão, que o credor não
quer que o bem alienado retorne ao patrimônio do devedor, pois nesta
hipótese ficará sujeito ao risco de ocorrer a penhora daquele por um outro
devedor, ou mesmo entrar em inventário ou arrolamento.

A natureza do provimento jurisdicional, então, deve se ater aos limi-
tes fixados no campo do direito material, conferindo exatamente aquilo
que o autor teria, caso a obrigação tivesse sido adimplida voluntaria-
mente19.

No plano material, como já vimos, não há menção alguma à necessi-
dade de se anular totalmente o ato de alienação do devedor.

18. “In claris cessat interpretatio. Disposições claras não comportam interpretação – Lei clara não
carece de interpretação – Em sendo claro o texto, não se admite pesquisa da vontade – famo-
so dogma axiomático, dominador absoluto dos pretórios há meio século; afirmativa sem ne-
nhum valor científico, ante as idéias triunfantes na atualidade.” (são palavras de Carlos
Maximiliano, Hermenêutica e aplicação do direito, 17. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1998,
p. 33). Também nesse sentido, Vicente Ráo: “Nem mesmo a norma reputada clara exclui a
interpretação: ‘a própria clareza é conceito relativo, pois uma lei clara em seu ditado, pode ser
obscura em relação aos fins para os quais tende; e a que o foi durante longo tempo, sem
jamais haver provocado dúvidas, pode tornar-se obscura mais tarde, em virtude da
superveniência de relações novas”. (O direito e a vida dos direitos, 5. ed., São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1999, p. 468).

19. “Como já se teve oportunidade de acentuar, o atingimento de um processo efetivo, proporcio-
nando a quem tem um direito precisamente aquilo a que faz jus, depende de um correto enten-
dimento de como atua a função jurisdicional, de uma adequada percepção dos limites impos-
tos pelo direito material e também de uma clara distinção entre o que representam um e outro
(direito e processo)” (Cf. Flávio Luiz Yarshell, Tutela jurisdicional específica nas obrigações de
declaração de vontade, São Paulo: Malheiros, 1993, p. 110).
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Tanto é assim que o Código Civil, no artigo 108, permite que o
adquirente dos bens do devedor insolvente, se ainda não houver pago o
preço e este for, razoavelmente, o preço de mercado, desobrigue-se depo-
sitando o valor em juízo e pedindo a citação por edital de todos os
interessados.

Descontada a parte que trata da citação por edital, mormente quando
se conhece quais são os credores, temos que, implicitamente, o direito
material aceita que o ato de alienação existiu e foi válido, tanto que o
adquirente pode se livrar das discussões se, ao invés de pagar, depositar o
valor da dívida.

Ora, seria despropositado, então, imaginarmos que a nulidade, nesse
caso, seria originária, concomitante ao nascimento do negócio, pois, se
assim fosse, como se aceitar que o adquirente pudesse validá-lo pelo sim-
ples depósito em juízo do valor de mercado desse bem?

A nulidade originária, como querem alguns, não permitiria essa si-
tuação, e, por incrível que possa parecer, o adquirente teria que devolver o
bem, não tendo oportunidade de depositar o valor do mesmo em juízo
contrario sensu da redação do artigo 108 do Código Civil.

Essa hipótese leva ao absurdo, contraria a noção de efetividade do
processo e, assim, deve ser desconsiderada.

De outro lado, ganha força a idéia de que a nulidade, no caso de frau-
de contra credores, é eventual ou sucessiva, como ensina Dinamarco (su-
pra), pois parte do correto pressuposto de que o negócio jurídico através
do qual o devedor alienou seus bens existe e é valido, mas apenas não
produz efeitos em relação ao credor que ingressar em juízo alegando que
houve fraude.

Assim, nessa ordem de idéias, em se tratando de nulidade eventual
ou sucessiva, julgada procedente a ação pauliana, o bem não retorna ao
patrimônio do devedor, permanecendo na esfera de direitos do adquirente,
o qual, todavia, deverá cedê-lo (ou depositar seu valor em juízo) caso seja
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necessário penhorá-lo, pelo simples fato de que o negócio praticado não
produz efeitos em relação ao autor da ação pauliana.

Esse é o melhor remédio para o mal (patologia) provocado pelo de-
vedor, pois cuida de retirar apenas o elemento nocivo do negócio celebra-
do, tornando-o inoponível em relação ao credor que ingressou em juízo
com a ação pauliana, permitindo que o sistema retorne à normalidade,
com justiça, sem excessos.

As influências do direito material, no presente caso, são intensas e
não podem ser relegadas ao segundo plano da questão.

VII - A NATUREZA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL

Antes de tudo, convém esclarecermos as diferenças existentes entre
os provimentos de natureza declaratória e aqueles de natureza constitutiva.

Em boa técnica, se convencionou chamar de “crise de certeza” os
motivos que justificam o pleito de provimentos de natureza declaratória,
haja vista que sua principal característica consiste justamente em dissipar
dúvidas acerca da existência ou inexistência de uma relação jurídica, mas
sempre deixando intacto o direito material subjacente.

Em outras palavras, o direito material permanece tal como estava
antes do provimento jurisdicional, apenas as dúvidas acerca da existência
desse direito é que são dissipadas20.

20. “Chega-se, assim, à conclusão de que a sentença declaratória é aquela que apenas dá a
certeza oficial sobre a relação deduzida em juízo; nenhum outro efeito específico tem ela, salvo
o de acabar com a incerteza, declarando a existência ou a inexistência de uma relação jurídica,
e, excepcionalmente, de um fato.” (Cf. Celso Agrícola Barbi, Ação declaratória principal e inci-
dente, 7. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 5). Também nesse sentido, a sempre autoriza-
da lição de Eduardo J. Couture (Fundamentos do direito processual civil, tradução de Benedicto
Giaccobini, Campinas: Red Livros, 1999, p. 237: “São sentenças declaratórias ou de mera
declaração as que têm por objeto a pura declaração da existência ou inexistência de um direito.
(...) As sentenças declaratórias, entretanto, não vão além dessa declaração). “L’azione
d’accertamento si propone lo scopo di eliminare l’incertezza intorno all’esistenza, inesistenza o
modalità di un rapporto giuridico. La sentenza a cui tende si chiama sentenza di mero
accertamento o sentenza dichiarativa” (Cf. Enrico Tullio Liebman, Manuale di diritto procesual
civile, 3. ed., Milano: Giuffré, 1973, v. 1, p. 141-142). Ver também, Elio Fazzalari, Lezione di
diritto processuale civile, Milano: Cedam, 1995, p. 138.
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Quando o provimento desejado tem natureza constitutiva, seu princi-
pal efeito é o de criar uma situação jurídica nova, que não se confunde
com aquela existente antes do provimento, pois não se trata de reconduzir
as partes ao estado anterior, mas, sim, de criar, efetivamente, uma nova
situação jurídica21.

A sentença a ser proferida na ação pauliana, nesse passo, só pode ser
considerada como sendo de natureza constitutiva e não declaratória.

Não se trata de reconduzir as partes à situação anterior, nem se cogita
de indenização reparatória (art. 158 do Código Civil).

Além disso, a situação do adquirente dos bens do devedor, após a
sentença, é diametralmente oposta àquela em que se encontrava: antes ele
tinha o pleno domínio sobre o bem que comprou, podendo exercer todos
os direitos relativos à propriedade. Após, o negócio por ele praticado não
vale frente ao autor da ação pauliana, ou, em outras palavras, é inoponível
em relação a ele.

21. “Nas ações constitutivas, ao reverso, o que se pede é a formação de uma nova situação
jurídica. Ao invés de restaurar-se o status quo ante, de reparar-se o dano que lhe foi causado
ou de declarar-se a existência ou inexistência de relação jurídica anterior, o que se verifica,
com a sentença constitutiva, é sempre a mudança de uma situação jurídica anterior.” (Cf. José
Frederico Marques, Manual de direito processual civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 1976, v. 2,
p. 35). “Na verdade, o que avulta, na sentença declaratória, os supostos de fato a que se liga
a declaração judicial, são preexistentes à decisão em si mesma, a qual apenas os revela,
coordena e compõe; a sentença constitutiva, ao inverso disso, visa a determinar o que deve
ser, criando, pois, situações novas” (Cf. Tomás Pará Filho, Estudo sobre a sentença constitutiva,
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973, p. 42). “Altrettanto deve affermarsi per la funzione
delle sentenze costitutive, che si esaurisce interamente nel dichiarementi costituendoli effeti
giuridici sostanziali. Qui potrebbe dirsi che, per superare in via giurisdizionale l’ostacolo che alla
soddisfazione dell’interesse dell’atore oppone un potere sostanziale del convenuto, no si
assoggetta questi, come avviene per la condana, ad una potestá giudiziaria coordinata a quella
soddisfazione, ma lo si priva senz’altro del detto potere sostanziale” (Cf. Luigi Montesano,
Condanna civile e tutela esecutiva, Napoli: Jovene 1965, p. 207). “La figura della sentenza
costitutiva rappresenta un’eccezione alla regola della natura dichiarativa della funzione
giurisdizionale, eccezione stabilita dalla stessa legge, che in questi casi attribuisce alla parte
appunto il dirito ad ottenere il mutamento della situazione giuridica ad opera della sentenza” (Cf.
Enrico Tullio Liebman, Manuale di diritto processual civil, cit., p. 151).
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Também a esfera jurídica do devedor foi afetada, pois antes ele havia
celebrado um negócio perfeito e acabado, alienando ou gravando um bem
de sua propriedade. Após o provimento, aquele negócio celebrado perdeu
um de seus efeitos, consistente na inoponibilidade frente ao credor, situa-
ção que acarreta reflexos em sua esfera jurídica por alterar a situação ante-
rior, criando uma nova situação jurídica, portanto que nada tem a ver com
a situação anterior, i.e., não se reconduz os contratantes ao estado anterior
mas, na verdade, trata-se de colocá-los numa nova situação.

Por último, e mais importante, temos por evidente que a esfera jurídi-
ca do credor também foi alterada, pois, após o provimento, ele passa a
gozar de um direito que antes ele não tinha: o de penhorar o bem do deve-
dor que foi transferido para uma terceira pessoa22.

É verdade que existem algumas situações extremas, em que a
constitutividade do provimento se limita apenas a retirar parte da eficácia
do ato, como ocorre no caso sub examine, e, assim sendo, chegam mesmo
a assemelharem-se com os provimentos de natureza meramente
declaratória, mas, é importante frisar, o elemento diferenciador

22. “Se antes da sentença o bem não poderia ser penhorado e passa a sê-lo quando esta é pro-
nunciada, isso significa que alguma situação nova a sentença criou – e nisso reside o caráter
constitutivo. O que digo apóia-se igualmente na parcialidade da ineficácia dos atos fraudulen-
tos, no sentido de que a sentença não o reduz a um nada jurídico: ela mantém o seu efeito
programado, como o de transferir o domínio, e retira-lhe somente a eficácia de suprimir a
responsabilidade do bem pelas obrigações do devedor.” (Cf. Cândido Rangel Dinamarco, Exe-
cução civil, cit., p. 269 – v. também nota 6 supra). Prossegue o ilustre doutrinador, em outra
passagem da mesma obra (p. 270): “Não é meramente declaratória, mas constitutiva, a sen-
tença que, a par de declarar a existência ou inexistência de uma situação jurídica, cria uma
outra nova: restabelecer a responsabilidade do bem pelas obrigações do alienante, permitindo
sua excussão que até então não seria admissível.” Ensina Pontes de Miranda que “a ação de
anulação por fraude contra credores ataca ato jurídico em que não figurou o autor, ato jurídico
inter alios. (...) O que se pede na ação de anulação é a desconstituição do ato jurídico fraudu-
lento”. (Tratado de direito privado, cit., p. 467). Mais adiante, na mesma obra, Pontes de Miranda
afirma textualmente que a natureza da sentença, na ação pauliana, é constitutiva negativa
(p. 485). R. Limongi França elenca vários acórdãos que adotam o entendimento de que a
sentença na ação pauliana teria natureza constitutiva (por exemplo: 1º TACSP, 5ª C., Ap.
n. 236.130, Rel. Toledo Piza, j. em 17.8.1977, v.u.; TJSP, 3ª C., Ap. n. 262.603, Rel. Viseu
Júnior, j. em 3.11.1977). (Jurisprudência das nulidades do ato jurídico, São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1986, p. 322-358).
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preconizado unanimemente pela doutrina continua nítido: após o provi-
mento de cunho declaratório, o plano material não sofre alteração, perma-
necendo íntegro, enquanto que, quando o provimento tem caráter
constitutivo, uma situação nova é criada, absolutamente diferente daquela
que existia antes.

Esse elemento diferenciador deve ser considerado como premissa
metodológica para se obter os resultados desejados em qualquer análise
científica, sob pena de quebra da unidade do sistema, i.e., não se pode
desconsiderar o fenômeno ocorrido no plano material, por conta do resul-
tado (positivo) da ação pauliana, e continuar rotulando-a de declaratória,
quando, em tudo e por tudo, tem feição nitidamente constitutiva.

No máximo, a sentença declaratória serviria para afastar as dúvidas
existentes, mas, no plano material, nenhuma repercussão ocorreria: se o
atual proprietário do bem não permitisse, jamais se poderia penhorar o
bem (imaginemos que o bem alienado fosse um imóvel: como a sentença
meramente declaratória poderia permitir a penhora, se o registro do cartó-
rio continuaria acusando outra pessoa como proprietária?).

Ao invés, como o provimento a ser dado na ação pauliana tem cunho
constitutivo, não se cogita da vontade do atual proprietário para permitir a
penhora do bem: ela ocorre e pronto, independentemente da vontade de
outras pessoas, isso porque o plano material se alterou. É a chamada “exe-
cução imprópria”23.

23. “Assim, não só a execução forçada é execução, como também o seriam todos os atos de
cumprimento do dispositivo de sentenças constitutivas ou meramente declaratórias. Essas
atividades, ordinariamente consistentes em mera documentação como no registro de senten-
ça declaratória de paternidade ou anulatória de escritura, não se inserem no contexto da exe-
cução forçada nem constituem objeto do presente estudo. A boa doutrina designa-as como
execução imprópria.” (Cf. Cândido Rangel Dinamarco, Execução civil, cit., p. 102). “Nesses
casos”, continua o mestre, “o funcionário age em função da relação de serviço público que o
liga ao juiz, com o fito de dar publicidade ao ato levado a registro, sem que se caracterize, em
sua atividade, a invasão de uma esfera jurídica, que é característica co-essencial à execução”
(idem). Ver também Enrico Tullio Liebman, Processo de execução, cit., n. 3. Alfredo Buzaid
(Ação declaratória no direito brasileiro, São Paulo: Saraiva, 1943, n. 65, p. 89-90) que, apoiado
por Celso Neves (Contribuição ao estudo da coisa julgada civil, São Paulo: Revista dos Tribu-
nais, 1971, n. 10, p. 459), afirma tratar-se de uma execução sui generis, mas execução não é
(ibidem, p. 102).
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Claro está que esse entendimento se coaduna com o contido no artigo
108 do Código Civil, segundo o qual o adquirente dos bens do insolvente,
se ainda não tiver pago o preço, “desobrigar-se-á depositando em juízo,
com citação edital de todos os interessados”.

Se tratássemos de um provimento judicial de natureza declaratória,
os efeitos da declaração retroagiriam à data da formação do negócio, dei-
xando o artigo 108 sem sentido.

Ainda, podemos afirmar que não há “crise de certeza” alguma quan-
do o devedor aliena bens em fraude de credores: o credor interessado sabe
que não pode penhorar bens que estão em nome de outra pessoa e o deve-
dor também tem consciência disso.

VIII - CONCLUSÕES

Feitas essas considerações, podemos expor, resumidamente, os prin-
cipais aspectos abordados:

a) Embora seja uma das questões centrais do tema responsabilidade
civil e fraudes do devedor, os efeitos da sentença dada na ação pauliana
ainda não foram unanimemente compreendidos pela doutrina.

b) Alguns doutrinadores afirmam que a ineficácia seria originária e,
assim, reconhecida esta, através de uma ação declaratória, o bem alienado
retorna ao patrimônio do devedor, beneficiando a todos os credores.

c) Outros doutrinadores, que também afirmam que a natureza da sen-
tença seria declaratória, entendem que apenas o autor da ação pauliana
seria beneficiado, pois o ato de alienação fraudulento não valeria em rela-
ção a este, não se podendo cogitar, todavia, de retorno do bem ao patrimônio
do devedor.

d) Uma terceira corrente doutrinária entende que, no caso da ação
pauliana, a natureza da sentença seria constitutiva, aproveitando somente
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ao autor da demanda, sem cogitar, também, de qualquer retorno do bem
alienado ao patrimônio do devedor.

e) Os partidários do entendimento de que a natureza da sentença seria
declaratória se apóiam exclusivamente no aspecto da ineficácia original
do ato de alienação fraudulento, afirmando que este jamais se
convalidaria.

f) Para sustentar o entendimento de que a natureza da sentença seria
constitutiva, os partidários desta corrente afirmam que a ineficácia do ato
de alienação seria eventual ou sucessiva, mas nunca originária, e ainda
que o interesse do autor da ação pauliana se resume a permitir a penhora
do bem alienado, sem desconstituir todo o ato, mas apenas um dos aspec-
tos deste, qual seja o relacionado à oponibilidade do negócio frente ao
credor que foi lesado, mantendo-se íntegros os demais efeitos.

g) A constitutividade estaria, então, segundo essa corrente, no fato de
que o plano material subjacente foi alterado, criando-se uma situação jurí-
dica inteiramente nova, pois o autor da ação pauliana passa a ter o direito
de penhorar um bem que foi alienado pelo devedor.

h) Além disso, o negócio jurídico celebrado entre o devedor e o ter-
ceiro adquirente sofreu alteração em seus efeitos, deixando de ter eficácia
frente ao autor da ação pauliana e, com isso, uma nova situação jurídica
foi criada.

i) Considerando, então, que houve alteração no âmbito do direito ma-
terial, temos que aceitar que a sentença proferida na ação pauliana tem
efeito constitutivo.
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1 INTRODUÇÃO

Não é novo o problema da ineficácia da Justiça, seja por deficiência
de seus meios, pela sua morosidade ou, especialmente, pela dificuldade
de acesso da maioria das pessoas. No entanto, o acesso à justiça é previsto
como direito indeclinável, tanto por tratados internacionais, como pela
via constitucional.

Desde Pietro Calamandrei1, a consciência jurídica foi despertada para
a dimensão social do processo. A melhor doutrina orientou-se não mais
para aprofundar os conceitos de jurisdição, ação e processo, mas para
enfatizar o tema acesso à justiça, sobrelevando os problemas da
instrumentalidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

Ora, a titularidade de direitos é totalmente destituída de sentido na
ausência de mecanismos para sua efetiva reivindicação. Segundo Mauro
Cappelletti:

“O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como requisito
fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um siste-
ma jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não ape-
nas proclamar, os direitos de todos. E conclui que o acesso não é
apenas um direito social fundamental, ele é, também, necessaria-
mente, o ponto central da moderna processualística. Seu estudo
pressupõe um alargamento e aprofundamento dos objetivos e mé-
todos da moderna ciência jurídica.”2

A ineficiência do sistema de justiça, do ponto de vista social, é extre-
mamente perigosa, pois faz com que a sociedade encontre caminhos pró-
prios para resolver os seus conflitos. Hoje vive o país um período obscu-
rantista, de verdadeira barbárie social. A sociedade, entregue à própria

1. Pietro Calamandrei, Processo y democracia, Buenos Aires: EJEA, 1960, apud Humberto Theodoro
Júnior, As inovações do Código de Processo Civil, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 107.

2. Mauro Cappelletti, Bryant Garth, Acesso à justiça, Tradução de Ellen Gracie Northfleet, Porto
Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1988, p. 12.
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sorte, acaba por encontrar formas alternativas de justiça, passando ao lar-
go desse Judiciário encastelado e insensível às angústias do povo.

Lembra Kazuo Watanabe3 que, onde o sistema de Justiça funciona,
sendo fácil o seu acesso, o direito começa a ser mais espontaneamente
cumprido.

Mauro Cappelletti4 a respeito do acesso à justiça foi inspiração para a
escolha do tema. Demonstra o mestre que, historicamente, os embaraços
no setor litigioso civil redundaram em barreiras econômicas,
organizacionais e processuais cujo enfrentamento deu-se através do deno-
minado movimento de três ondas.

Para enfrentar a barreira econômica que inviabiliza, de todo, o acesso
à justiça pela camada mais pobre da população, colocaram-se, entre ou-
tros, a assistência judiciária e a utilização dos quadros do Ministério Pú-
blico e da Procuradoria da Justiça, como forma de melhor atender à neces-
sidade de uma representação satisfatória desse núcleo da sociedade.

De modo a suavizar os problemas organizacionais – “segunda
onda” –, consubstanciados nas dificuldades do indivíduo, isoladamente,
buscar a tutela jurisdicional para satisfazer direitos, que por sua natureza,
deveriam ser tratados coletivamente, procurou-se incrementar mecanis-
mos de defesa de direito difuso ou coletivo, como meio de viabilizar a
proteção de determinadas classes ou categorias. Daí as funções
institucionais do Ministério Público e as proteções legais previstas no
Código do Consumidor e na Lei de Abuso do Poder Econômico, entre
outras, como expedientes de enfrentamento da chamada “segunda onda”.

Por fim, o movimento da “terceira onda”, preconizado por Garth e
Cappelletti5 representa a busca de instrumentos alternativos para a

3. Kazuo Watanabe (org.), Juizados especiais de pequenas causas, São Paulo: Revista dos Tribu-
nais, 1985, p. 7.

4. Mauro Cappelletti, Bryant Garth, Acesso à justiça, cit., passim.
5. Idem, ibidem.
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solução dos conflitos levados a efeito fora das arenas judiciais, através de
sistema informal, não-contencioso, onde se busca o consenso ou qualquer
forma amistosa que vincule as partes, arrefecendo espíritos mais belico-
sos e reduzindo, assim, os argumentos plantados por emulação; o resulta-
do, conseqüentemente, é bem mais plausível para o não-vencedor.

Foi nesse contexto que surgiu a idéia de elaborar-se um pequeno es-
tudo a respeito do acesso à justiça, localizando as barreiras que a cercam e
algumas possibilidades de melhorar a situação atual, justamente com a
consciência da ineficácia da atuação jurisdicional. Buscou-se fazer um
apanhado dos mecanismos das três “ondas” de acesso à justiça, dando
sempre um enfoque filosófico da situação, tanto no aspecto jurídico como
no social.

Para tanto, utilizou-se da pesquisa bibliográfica, localizando as princi-
pais obras de Direito processual, constitucional e civil, bem como as en-
contradas no campo da filosofia e sociologia, em caráter de fundamenta-
ção e complementação da teoria jurídica. Realizou-se, ainda, uma pesqui-
sa no âmbito da técnica jurídica e na legislação pertinente, com prioridade
da brasileira. Abarcou-se, também o método dedutivo de pesquisa, sem-
pre com o fito de prestar contribuição em busca de soluções aos atuais
problemas da Justiça, mesmo que modesta.

2 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A JUSTIÇA

Antes de adentrar a matéria, não é demais fazer uma retomada filosó-
fica a respeito da Justiça, de seu sentido e de sua função. Isso porque, se
pensarmos na base originária do Direito, veremos que suas regras são ela-
boradas para atingir a boa convivência social, de forma mais justa possí-
vel para todos os componentes da comunidade. Embora saibamos que nem
tudo que está dentro do Direito é justo, é na Justiça que devem as normas
positivadas na sociedade prevalecerem. Esse é princípio do chamado Di-
reito Natural, aquele imanente ao ser humano desde seu surgimento no
universo.
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Essas considerações são importantes, pois esclarecem o porquê da
preocupação universal em garantir-se a acesso à justiça a todos os
cidadãos.

Entrando-se, portanto, no âmbito da Justiça, é unânime que venha à
mente o conhecimento intuitivo que dela trazemos desde o início de nossa
existência; todavia, se tivermos de defini-la, deparamo-nos com uma difi-
cílima tarefa.

Recorrendo à filosófica ocidental, temos que a Justiça foi tida como a
primeira virtude das sociedades e dos indivíduos. Platão considerava que
a Justiça era a combinação harmoniosa das três virtudes maiores, sabedo-
ria, coragem e temperança, e no indivíduo, e por analogia, no Estado, to-
das as componentes, como as peças de uma máquina bem construída, es-
tão no seu lugar próprio, a desempenhar a função específica para a qual
foram planejadas.6

Em outra análise, a Justiça pode dividir-se em duas grandes catego-
rias. A primeira, a justiça distributiva, diz respeito à ordenação própria
das instituições sociais, econômicas e políticas de uma sociedade, tal que
exista uma distribuição justa ou eqüitativa dos benefícios e dos encargos
decorrentes da ordem social. A segunda é a justiça comutativa, a que en-
volve transações entre duas pessoas.

O problema maior, nessas definições elaboradas pelas ciências so-
ciais, é que as categorias de justiça estão subordinadas às questões mais
vastas, relativas ao estatuto da justiça, especialmente à relação entre justi-
ça, sociedade e lei.

Não se pode negar que a perspectiva da justiça, como uma função das
leis da sociedade, é contrariada por uma longa tradição do direito natural
que defende a existência de um tribunal de recurso para além do alcance

6. Dagobert D. Runes, Dicionário de filosofia, Lisboa: Presença, 1990, p. 212.
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das instituições sociais e políticas existentes, com o poder de resolver
judicialmente disputas fundamentais em nome da justiça.

Recentemente surgiu uma teoria, chamada Theory of Justice, elabo-
rada por John Rawls7, onde se busca encontrar um equivalente contempo-
râneo da lei natural, aproximando-se de uma versão atualizada do “estado
de natureza” da Teoria do Contrato Social, para formular um conjunto de
princípios de justiça que “pessoas livres e racionais aceitariam numa posi-
ção inicial de igualdade”.

Teoricamente falando, parece realmente fácil resolver os problemas
que se estabelecem no seio da sociedade moderna, aplicando-se simples-
mente o que se entende por direitos naturais do ser humano e por justiça,
numa combinação harmoniosa. Entretanto, na prática, o assunto toma ru-
mos mais tortuosos. Um dos nossos piores inimigos nessa tarefa é a co-
nhecida burocracia.

Todavia, estudiosos buscam incessantemente encontrar soluções para
melhor aplicação da Justiça. Importante para tanto é a possibilidade de
todos resolverem seus litígios, seja perante a presença do Estado repre-
sentada pelo Poder Judiciário, seja por meios paralelos apaziguadores de
conflitos. Isso é essencial para uma boa convivência social, já que a ma-
nutenção de tensões dentro da comunidade gera mal-estar social e
violência.

Com esta noção de Justiça em termos metajurídicos, pode-se passar a
uma pequena reflexão da problemática existente entre o Judiciário e a
sociedade, onde se verificará se o escopo do bem-estar social está sendo
realizado na prática.

7. John Rawls, Theory of justice, Cambridge: Harvard University Press, 1971.
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3 REFLEXÕES CRÍTICAS: O JUDICIÁRIO E A SOCIEDADE

3.1 Lei, Direito e Processo

O acesso à justiça está intimamente ligado ao chamado Direito De-
mocrático, o Direito para todos, sem qualquer distinção. Como se sabe,
nosso sistema, delineado pela Constituição Federal, é baseado na igualda-
de e liberdade do indivíduo, as quais devem ser asseguradas pelo Poder
Judiciário. Entretanto, para se falar de acesso à justiça e de Direito Demo-
crático, há que se fazer algumas críticas ao nosso atual sistema jurídico,
com o fito de demonstrar a problemática com a qual convivemos, clarean-
do, finalmente, possíveis causas de ineficácia de nosso Direito.

A respeito da fenda que separa a lei do Direito, Lassalle nos dá uma
lição de forma bastante metafórica:

“Podem os meus ouvintes plantar no meu quintal uma macieira e
segurar no seu tronco um papel que diga: ‘Esta árvore é uma fi-
gueira’. Bastará esse papel para transformar em figueira o que é
macieira? Não, naturalmente. E embora conseguissem que seus
criados, “vizinhos e conhecidos, por uma razão de solidariedade,
confirmassem a inscrição existente na árvore de que o pé plantado
era uma figueira, a planta continuaria sendo o que realmente era e,
quando desse frutos, estes destruiriam a fábula, produzindo maçãs
e não figos. O mesmo acontece com as Constituições. De nada
servirá o que se escrever numa folha de papel, se não se justificar
pelos fatos reais e efetivos do poder.”8

A conclusão a que se quer chegar é que o Direito não é sinônimo de
lei, já que aquele é resultado da convivência harmônica entre a norma e
sua efetividade. Não bastam simples palavras escritas, se não são elas

8. Ferdinand Lassalle, Que é uma Constituição, Rio de Janeiro: Laemert, 1969, p. 99.
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absorvidas pela sociedade na conduta de cada membro seu. O Direito se-
gue as mudanças e necessidades sociais. Em contrapartida, a lei não deter-
mina a sociedade.

Nesse desafio entre lei e Direito, nasce a indagação dos defensores
do Direito Democrático a respeito da separação dos poderes, já que a apli-
cação do Direito e sua efetividade são exercidas nos casos de conflitos de
interesses pelo Poder Judiciário.

Aloísio Surgik critica a forma com que é constituído o Poder Judi-
ciário em nosso país, considerando-o não-democrático, por não serem seus
membros escolhidos diretamente pelo povo:

“Ora, o nosso sistema, que adota a divisão tripartite, isto é, uma
divisão onde o Judiciário aparece em pé de igualdade como os ou-
tros dois poderes, no mínimo incorre em contradição, quando afir-
ma que o Judiciário é poder, que o poder emana do povo e, no
entanto, o povo não elege qualquer representante deste poder.”9

Não faltam reclamos da ineficácia de nossa justiça, fato que não se
pode negar. O que se tem a fazer é admitir a precariedade de nosso sistema
judiciário, para tentar corrigi-lo. A situação tem sido crítica. “Em que pese
a competência e probidade dos juízes, a exasperante morosidade da Justi-
ça brasileira fez dela um refúgio seguro dos faltosos, dos caloteiros, dos
trambiqueiros e de todos aqueles que não cumprem com suas obrigações
assumidas mediante contratos. A certeza de que a Justiça não age com
presteza leva todos aqueles que se recusam a pagar o que devem a ansiar
que a parte prejudicada recorra a ela, porque assim terão sua impunidade
garantida durante os anos, ou décadas, em que o processo se arrastar pelos
tribunais. Que diferença existe entre essa situação generalizada de
litigiosidade contida, não solucionada, e ausência pura e simples de
justiça?”10

9. Aloísio Surgik, O Judiciário e o povo, in Doreodó Araújo Lyra (org.), Desordem e processo:
estudos sobre o direito e homenagem a Carlos Lyra, Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1986.

10. Henry Maksoud, A independência do Judiciário, Visão, São Paulo, v. 3, n. 14, p. 3, abr. 1984.
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É claro que o acúmulo de processos, o mau funcionamento e a para-
lisação da Justiça não são obra do acaso, nem dos magistrados ou dos
funcionários, mas têm outras causas, como o tecnicismo processual e, prin-
cipalmente, a intrincada selva de leis, falsas leis muitas vezes, que prolife-
ram abundantemente e se amontoam discricionariamente.

É importante que se atenha à recente idéia de um escopo metajurídico
da jurisdição. Esse escopo é a justiça que se resume no bem comum, em-
bora sejam eles conceitos vagos e variáveis de cultura para cultura. Mas é
certo que se tem como missão permanente do Estado a busca do bem
comum e, como dever inalienável a ser cumprido através do exercício do
poder, a prática da justiça.

Nem sempre se teve essa visão. Pela ótica tradicional da justiça e do
processo, à moda do Estado liberal oitocentista e da processualística das
primeiras décadas deste século, no fazer cumprir a lei exauria-se a idéia
de promover a justiça mediante o exercício da jurisdição; e o processo
achava-se já então dissociado do pensamento social, mas a mais autoriza-
da voz doutrinária, presa daquele espírito conservador que despia o siste-
ma processual de qualquer vestimenta ideológica (o neutralismo ideológi-
co), encarava a situação com surpreendente fatalismo, ao preconizar que
se procurasse “na própria natureza do processo a causa primeira do
distanciamento entre as normas processuais e a vida, da sua refratariedade
a assumir o espírito do tempo”.11

Conforme Cândido Rangel Dinamarco:

“O que mudou de lá para cá, na mentalidade do processualista, foi
a sua atitude em face das pressões externas sofridas pelo sistema
processual: ele quer que o processo se ofereça à população e se
realize e se enderece a resultados jurídicos substanciais, sempre na
medida e pelos modos e mediante escolhas que melhor convenham
à realização dos objetivos eleitos pela sociedade política.

11. Giuseppe Chiovenda, Le riforme processuali e le correnti de pensiero moderno, in Saggi di
diritto processualli, Roma: Foro Italiano, 1930, n. 5, p. 390 apud Cândido Rangel Dinamarco,
A instrumentalidade do processo, 4. ed., São Paulo: Malheiros, 1994, p. 156.
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(...)

Uma tendência, no entanto, é universal, quanto aos escopos do pro-
cesso e do exercício da jurisdição: o abandono das fórmulas exclu-
sivamente jurídicas. Outra tendência, no mundo ocidental, é a
destinação liberal da jurisdição, como meio de tutela do indivíduo
em face de possíveis abusos ou desvios de poder pelos agentes
estatais, ou seja, como elemento de equilíbrio entre os valores po-
der e liberdade. Outra, o reconhecimento do dever que o Estado
tem e mediante o processo exerce, de interferir na vida da própria
sociedade e nas relações entre seus membros, em nome da chama-
da paz social. Ainda que se faça exame dos escopos da jurisdição
em dado Estado concretamente considerado e com referência a
determinada conjuntura temporal, esses dados necessariamente
afloram, mesmo não sendo únicos do contexto teleológico exami-
nado e ainda que a intensidade de cada um dos cuidados não seja a
mesma em todos os sistemas jurídicos, sociais e políticos do
mundo.”12

3.2 Recapitulação Histórica

A história nos mostra que o Poder Judiciário pode constituir-se de
forma a adaptar-se às exigências do momento, mantendo sua função de
justiça. Não podíamos deixar de demonstrar um pouco do processo no
passado, dispensando a seguir algumas linhas a respeito.

A propósito, o ponto culminante em que se alcançou a melhor expe-
riência, a mais excelsa elaboração processual, a mais rápida e mais equâ-
nime distribuição da justiça, não obstante a luta de classes, foi em Roma,
no período clássico (ordo iudiciorum priuatorum). O caráter marcante do
Poder Judiciário nessa época, especialmente na República, foi a ausência

12. Cândido Rangel Dinamarco, A instrumentalidade do processo, cit. supra, p. 156-158.
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completa de unidade e hierarquia, embora o Poder Judiciário não estives-
se separado das demais atribuições da soberania. Entretanto, a soberania
era verdadeiramente popular. Cada magistrado, eleito pelo povo anual-
mente, era soberano em sua respectiva área de jurisdição. Não somente
não havia um tribunal supremo a manter a uniformidade da aplicação das
leis, como não havia também esta gradação, que atualmente se entende
necessária, e que permite a um tribunal superior reformar a decisão de um
tribunal inferior.

Muitas causas concorreram para que essa espécie de onipotência ab-
soluta na administração da justiça não degenerasse em abusos: de um lado,
o fato de os magistrados serem eleitos apenas por um ano e, ao final de sua
gestão, poderem ser chamados a prestar severas contas ao povo; por outro
lado, o juiz prevaricador ou incapaz, ou aquele que fizesse sua lide (iudex
qui litem suam fecit), além de incorrer na infâmia, era responsável com
relação às partes por seu mau julgamento.

Como todos os magistrados eram eleitos diretamente pelo povo, cada
um deles – explica Bonjean13 – devia naturalmente considerar-se como
tendo uma delegação completa do poder soberano emanado do povo. A
origem comum impedia que houvesse entre eles uma subordinação for-
mal para que um dos magistrados se considerasse autorizado a reformar a
decisão dos outros. Se bem que existisse uma distinção entre os magistra-
dos superiores (tais como os cônsules e os pretores) e os inferiores (edis,
questores e outros), tais distinções se referiam somente às diferenças quanto
à natureza de suas funções, à importância das honras que lhe eram atri-
buídas, não à idéia de uma subordinação hierárquica, o que não permitia
que os atos dos magistrados inferiores se submetessem à censura dos
superiores.

Por outro lado, a liberdade de opção que permitia às partes escolher
livremente o seu juiz, na condição de árbitro, tornava-se incompatível com

13. L. B. Bonjean, Traité des actions chez les romains, Paris, 1845, p. 36, apud Aloísio Surgik, O
Judiciário e o povo, cit., p. 123.
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qualquer forma de recurso no sentido de visar a reforma da sentença, pois
as partes se comprometiam a submeter-se à sentença do juiz que livre-
mente haviam escolhido.

Esse quadro só se alterou na época pós-clássica, com a instauração
do regime imperial que implantou a cognitio extra ordinem. De fato, sob o
regime imperial, à medida que se acentuava o poder arbitrário do impera-
dor e se consolidava a organização hierárquica, com a conseqüente multi-
plicação das mais variadas funções burocráticas, em cuja máquina se in-
seria também o juiz-magistrado, subordinado ao imperador, todo o pro-
cesso se desfigurou, tornando-se em geral prolixo e muito moroso, sujeito
a múltiplos recursos.

Pode-se, pois, afirmar que a atual estrutura do Judiciário brasileiro,
longe de ser popular, é uma continuação da organização judiciária
imperial.

Por vários motivos, muitos defendem que, para ser superada a crise
do Poder Judiciário, há de ser efetiva a participação popular em todos os
níveis desse Poder, com a eleição de seus membros inclusive:

“Duas objeções principais podem opor-se a esta tese. A primeira é
a de que o povo estaria sujeito a eleger pessoas sem o necessário
preparo intelectual ou moral para tão nobres funções. A segunda,
de que o juiz eleito pelo povo poderia sofres injunções políticas ou
pressões de grupos econômicos que tivessem concorrido para a
sua vitória eleitoral, comprometendo-lhe assim a imparcialidade,
que é imprescindível ao juiz.

Quanto à primeira objeção, é óbvio que se há de buscar e encontrar
um meio que possibilite condicionar a eleição dos magistrados à
comprovação dos conhecimentos e aptidões indispensáveis ao car-
go almejado.

Quanto à segunda objeção, é de se perguntar: tal risco já não existe
também no sistema de nomeação atualmente em vigor? Ou será
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que só o Executivo é imaculado e imune a pressões e influência
políticas?

Ademais, só podemos aprender realmente a democracia,
vivendo-a.”14

Para nós, infelizmente o país ainda não está preparado para eleger
membros do Poder Judiciário. Não por incapacidade de os cidadãos exer-
cerem a democracia, mas pela falta de consciência dos pretensos repre-
sentantes do povo. Ora, hoje se pode ver, a toda hora, decisões tanto do
Poder Executivo como do Poder Legislativo, tantas e tantas vezes contra o
próprio interesse da sociedade. Como seriam então as decisões do Judi-
ciário? Este seria um passo muito perigoso, mas, desde que se reunissem
condições para tanto, uma solução democrática ideal.

3.3 A busca da Justiça Popular

A democratização do Judiciário torna-se uma exigência pública.

Afirma Surgik15 que a busca da democratização, tarefa de juristas, de
políticos e de toda a sociedade, exige, antes de mais nada, adequar o Judi-
ciário à nossa realidade, que é a realidade do Terceiro Mundo, em que os
conflitos são mais coletivos que individuais, o que implica no mais amplo
reconhecimento dos chamados interesses difusos, reconhecendo-se as as-
sociações de classe como parte legítimas para atuarem em questões que
envolvam seus associados. De fato, o que verificamos hoje são, por exem-
plo, os milhares de posseiros contra proprietários; os milhares de compra-
dores de produtos defeituosos ou deteriorados contra indústrias; os milha-
res de empregados contra os patrões; os milhares de consumidores de ali-
mentos envenenados contra os grupos econômicos produtores e distribui-
dores de agrotóxicos etc.

14. Aloísio Surgik, O Judiciário e o povo, cit., p. 124.
15. Ibidem, mesma página.
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Conclui o autor:

“Eis os conflitos do cidadão comum, exatamente estes que a
processualítica atual insiste em reduzir a conflitos individuais, e,
embuindo-os, assim, no Código de Processo Civil, fecha ao cida-
dão comum o acesso à Justiça.”16

Assim, um dos avanços da técnica processual é permitir que atue nos
pólos ativo e passivo de uma relação processual número indeterminado de
pessoas ou, se determinado, uma certa coletividade, dando-se aos interes-
sados legitimidade para obter do Judiciário uma solução para a contenda.
Entretanto, essa visão ainda se encontra tímida na atualidade, como se
verá mais adiante, ao tratar-se dos direitos difusos.

Não é demais, aqui, transcrever-se um prisma do problema levantado
por Ada Pellegrini, Grinover, ao discorrer sobre direitos difusos:

“Em primeiro lugar, é o dado político que altera o conceito de pro-
cesso, não mais entendido como clássico instrumento de solução
de lides intersubjetivas, mas transformando em meios de solução
de conflitos metaindividuais, por isso mesmo tipicamente políti-
cos. Assim como se modifica o conceito de processo, muda o de
ação, a qual se transforma em meio de participação política, numa
noção aberta de ordenamento jurídico, em contraposição à fechada
rigidez que deriva da situações substanciais tradicionais. Nesse
contexto, a ação consagra uma operação política do direito,
provocada pela inadequação das técnicas tradicionais. E a jurisdi-
ção, atuando através de instrumentos renovados e impulsionada
por um distinto poder, tem transmudada a sua própria finalidade
funcional, que se desloca, de mera atuação do direito objetivo, para
o papel promocional da aquisição de uma consciência do “coleti-
vo” e do “social”. A tutela jurisdicional de situações não

16. Ibidem, mesma página.
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meramente individuais transforma-se na expressão de um modo de
apropriação coletiva de bens comuns e, contemporaneamente, na
manifestação de uma necessidade de participação, por intermédio
da justiça.17”

4 ACESSO À JUSTIÇA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

O acesso de todos à justiça, sem exceção, vem garantido em nossa
Constituição Federal, principalmente representado pelo princípio do di-
reito de ação.

“O princípio da proteção judiciária, também chamado princípio
da inafastabilidade do controle jurisdicional, constitui, em verda-
de, a principal garantia dos direitos subjetivos. Mas ele, por seu
turno, fundamenta-se no princípio da separação de poderes, reco-
nhecido pela doutrina como a garantia das garantia constitucio-
nais. Aí se junta uma constelação de garantias: as da independên-
cia e imparcialidade do juiz, a do juiz natural ou constitucional, a
do direito de ação e de defesa. Tudo ínsito nas regras do artigo 5º,
XXXV, LIV e LV.”18

Vamos, aqui, ater-nos ao princípio do direito de ação.

Nossa Carta maior assim preceitua em seu artigo 5º, XXXV: a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Embora o destinatário principal dessa norma seja o legislador, o co-
mando constitucional atinge a todos indistintamente, vale dizer, não pode
o legislador e ninguém mais impedir que o jurisdicionado vá a juízo dedu-
zir pretensão.19

17. Ada Pellegrini Grinover, O processo em sua unidade II, Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 96.
18. José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo, 16. ed., São Paulo: Malheiros,

1999, p. 431.
19. Nelson Nery Júnior, Princípios do processo civil na Constituição federal, 3. ed., São Paulo:

Revista dos Tribunais, 1996, p. 91.
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Infelizmente, em passado recente, esse direito foi vergonhosamente
violado. Na primeira metade deste século, a exemplo do que ocorreu no
sistema jurídico dos Estados totalitários, chegou-se a proibir o acesso à
justiça por questões raciais. A edição do Ato Institucional n. 5, de 13 de
dezembro de 1968, outorgado pelo Presidente da República, que para tan-
to não tinha legitimidade, em seu artigo 11 dizia: “Excluem-se de qual-
quer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este Ato
Institucional e seus Atos Complementares, bem como os respectivos efei-
tos.” Esse dispositivo era aberrantemente inconstitucional.

Hoje, a Constituição de 1988 contempla não só os direitos indivi-
duais, como os coletivos e difusos, abrangidos pelo direito de ação que
nada mais é que um direito subjetivo cujo objetivo é a tutela jurisdicional
do Estado, independentemente de o resultado ser favorável ou não ao
postulante.

A maioria dos autores entendem que as limitações naturais do pro-
cesso, como prazos, adequação de procedimentos e recursos etc., desde
que gerais e aplicáveis igualmente a todos, não significam ofensa ao direi-
to de ação. Entretanto, restrições mais graves, como o prazo decadencial
de 120 dias para a impetração do mandado de segurança, representariam
claramente segundo alguns, ofensa àquele direito, pois neste caso o direi-
to material ainda não foi extinto.

O princípio do direito de ação tem ainda como decorrência a atribui-
ção de assistência jurídica gratuita e integral aos necessitados (art. 5º,
LXXIV, CF). Diferentemente da assistência judiciária prevista na Consti-
tuição anterior, a assistência jurídica tem conceito mais abrangente e abar-
ca a consultoria e atividade jurídica extrajudicial em geral. Agora, portan-
to, o Estado promoverá a assistência aos necessitados, no que pertine aos
aspectos legais, prestando informações sobre comportamentos a serem
seguidos diante de problemas jurídicos, e ainda propondo ações e defen-
dendo o necessitado nas ações em face dele propostas.

Esse alvitre, aliás, já era pregado pela doutrina alienígena, que enten-
dia insuficiente para a plena eficácia do comando constitucional do acesso
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à justiça a concessão somente de assistência judiciária ao necessitado. Fala-
se em princípio do estado social (sozialstaatsprinzip) para justificar a ne-
cessidade de facilitar-se o acesso do pobre à justiça, rompendo a barreira
das custas (kostenbarriere).20

Em igual medida, todo e qualquer expediente destinado a dificultar
ou mesmo impedir que a parte exerça sua defesa no processo civil atenta
contra o princípio de ação e, por isso, deve ser rechaçado. Um exemplo
dado por Nelson Nery Junior21 é a aplicação do princípio da fungibilidade
no processso civil. O Tribunal Constitucional Federal já decidiu que cons-
titui violação ao artigo 19, IV, da Constituição Federal alemã (que dispõe
sobre o direito de acesso à justiça), prejudicar-se a parte nos casos de
dúvida sobre qual o recurso a interpor. Para que seja cumprido o comando
constitucional que garante o exercício da fungibilidade, substituindo-se o
recurso erroneamente interposto pelo que seria correto, desde que presen-
tes os requisitos da existência de dúvida objetiva sobre qual seria o recur-
so adequado e inexistência de erro grosseiro por parte daquele que preten-
de beneficiar-se da fungibilidade.

A garantia constitucional do acesso à justiça não significa que o pro-
cesso deva ser gratuito. No entanto, se a taxa judiciária for excessiva, de
modo a criar obstáculo ao acesso à justiça, tem-se entendido ser ela
inconstitucional por ofender o princípio aqui estudado.

O que vimos neste tópico é, de certa forma, uma evolução no campo
do acesso à justiça que recebe proteção constitucional. No entanto, a ma-
téria ganha relevo quando se tem em vista a efetividade de tal acesso. É o
que veremos adiante.

20. Ibidem, p. 99.
21. Ibidem, mesma página.
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5 ACESSO EFETIVO À JUSTIÇA

Cappelletti22, em importante obra sobre acesso à justiça, reconhece
que tal expressão serve para determinar duas finalidades básicas do siste-
ma jurídico – o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direi-
tos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sis-
tema deve ser acessível a todos; segundo, ele deve produzir resultados que
sejam individual e socialmente justos. As suas finalidades devem, entre-
tanto, andar juntas, sob pena de a primeira perder qualquer significado.

O conceito de acesso à justiça tem sofrido uma transformação impor-
tante, correspondente a uma mudança equivalente no estudo e ensino do
processo civil.

Realmente, é recente a preocupação do Estado de afastar a “pobreza
no sentido legal”, ou seja, no sentido de impossibilidade de utilização da
Justiça e suas instituições. No sistema laissez-faire, só podia ser obtida a
justiça por aqueles que pudessem enfrentar seus custos. Quem não se com-
preendesse nesta categoria tinha simplesmente acesso negado à justiça.
Na verdade, os estudiosos do direito, como o próprio sistema judiciário,
encontravam-se afastados das preocupações reais da maioria da popula-
ção. Entretanto:

“À medida que as sociedades do laissez-faire cresceram em tama-
nho e complexidade, o conceito de direitos humanos começou a
sofrer uma transformação radical. A partir do momento em que as
ações e relacionamentos assumiram, cada vez mais, caráter mais
coletivo que individual, as sociedades modernas necessariamente
deixaram para trás a visão individualista dos direitos, refletida nas
‘declarações dos direitos’, típicas do século dezoito e dezenove.”23

22. Mauro Cappelletti, Bryant Garth, Acesso à Justiça, cit., p. 8.
23. Ibidem, p. 9.



184

Nesse passo, a preocupação de que a justiça fosse efetiva e não sim-
plesmente formal fica engrandecida com o surgimento dos direitos garan-
tidos nas modernas Constituições, como o direito ao trabalho, à saúde, à
segurança e à educação. Não é surpreendente, portanto, que o direito ao
acesso à justiça tenha ganhado particular atenção, na medida em que as
reformas do welfare state têm procurado armar os indivíduos de novos
direitos substantivos em sua qualidade de locatários, consumidores, em-
pregados, cidadãos.

Não se pode negar que o acesso à justiça é o mais básico dos direitos
humanos, mas para a efetivação desse direito faz-se mister que os juristas
reconheçam que as técnicas processuais servem a funções sociais. Ora,
manter-se o direito, sem efetivá-lo com a instrumentalidade processual, é
o mesmo que não reconhecê-lo existente.

Infelizmente, na prática podemos identificar alguns obstáculos ao aces-
so à justiça, que necessitam ser transpostos.

O dispêndio financeiro para a resolução de um litígio, ou seja, o custo
que uma demanda consome, especialmente em países como o nosso, onde
a maioria da população é pobre, é um dos grandes empecilhos ao acesso
ao Judiciário. A falta de recursos da população, somada às altas custas do
processo, afastam quase que definitivamente o cidadão da justiça.

A situação agrava-se, ainda, quando se trata do “sistema americano”
(Estados Unidos e Japão), que não obriga o vencido a reembolsar ao ven-
cedor os honorários dispendidos com seu advogado. Se no nosso sistema,
onde se impõe ao vencido o ônus da sucumbência, o acesso à justiça já é
dificultoso, imagine se mais essa barreira houvesse.

Outro problema é representado pela pequenas causas, que são maio-
ria. Muitas vezes não vale a pena buscar a solução de um litígio cujo obje-
to tem pequeno valor econômico, se o dispêndio com o processo será muito
maior. No capítulo a respeito dos Juizados de Pequenas Causas, falaremos
de possível solução desse problema.



185

Outro obstáculo evidente é o tempo. As demandas são exar-
cebadamente demoradas, devido principalmente à burocracia e ao grande
número de recursos existentes.

A falta de informação da maioria da população também é um grande
empecilho. A camada mais humilde da população, além de não poder ar-
car com as despesas judiciais, muitas vezes sequer sabe como demandar
ou defender-se em um litígio. Mesmo culturalmente falando, as pessoas
em geral não estão habituadas a participar de contendas judiciais. Quando
se fala então em direitos difusos, a situação agrava-se. Pessoas que procu-
rariam um advogado para comprar uma casa ou obter o divórcio, dificil-
mente intentariam um processo contra uma empresa cuja fábrica esteja
expelindo fumaça e poluindo a atmosfera.

“Um exame dessas barreira ao acesso, como se vê, revelou um
padrão: os obstáculos criados por nossos sistemas jurídicos são
mais pronunciados para as pequenas causas e para autores indivi-
duais, especialmente os pobres; ao mesmo tempo, as vantagens
pertencem de modo especial aos litigantes organizacionais, adep-
tos do uso do sistema judicial para obterem seus próprios
interesses.”24

Não obstante os entraves que dificultam o acesso à justiça, a nova
processualística busca desenvolver técnicas que corrijam tal estado de
coisas. Muito ainda há de ser feito, mas o direito vem evoluindo no senti-
do de possibilitar maior acesso à população, à medida que tenta remediar
as mazelas sociais de caráter econômico, institucional e propriamente pro-
cessual.

A seguir, abordaremos tais soluções.

24. Mauro Cappelletti, Bryant Garth, Acesso à Justiça, cit., p. 28.
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6 ACESSO À JUSTIÇA E ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

“Como programa de reforma, o verdadeiro acesso à Justiça significa
buscar os meios efetivos que façam as partes utilizarem plenamente o
Estado na solução dos seus conflitos. E de todos os conflitos, mesmo da-
queles que até agora não têm sido levados à Justiça. Faça-se aqui menção,
de passagem, aos grandes conflitos metaindividuais, superindividuais, que
contrapõem grupo contra grupo, e para os quais o nosso intrumental do
processo ainda parece ineficiente; e, de outro lado, aos pequenos litígios,
àquelas causas que, por outras razões, até agora também têm sido retira-
das da apreciação do Poder Judiciário.

(...)
Pois é nesse amplo quadro, delineado na necessidade de o Estado

propiciar condições, a todos, de igual acesso à Justiça, que eu vejo si-
tuada a assistência judiciária.”25

Novos canais se abrem hoje para o Estado prestador de serviços, liga-
dos a uma assistência judiciária entendida no seu mais amplo sentido, e
que também sirva aos conflitos emergentes, aos conflitos próprios da so-
ciedade de massa, contrapondo, de maneira diversa da clássica, os interes-
sados nas grandes e nas pequenas causas. Para esses conflitos todos, que o
Judiciário deve saber atender, o Estado há de responder com novos mode-
los, e também para esses novos modelos deve ele viabilizar a tutela jurídi-
ca e o acesso à justiça a todos os litigantes.

Imensa é, pois, a tarefa do Estado na obrigação de possibilitar, a to-
dos, igual acesso à justiça. E nessa visão parece necessário rever o antigo
conceito de assistência judiciária aos necessitados, porque, de um lado,
assistência judiciária não significa apenas assistência processual, e por-
que, de outro lado, necessitados não são apenas os economicamente po-
bres, mas todos aqueles que necessitam de tutela jurídica: o revel no pro-
cesso-crime, o pequeno litigante nos novos conflitos que surgem numa

25. Ada Pellegrini Grinover, Novas tendências do direito processual, 3. ed., Rio de Janeiro: Foren-
se Universitária, 1990, p. 245.
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sociedade de massa, e outros mais que podem emergir em nossas transfor-
mações sociais.

Como se sabe, foi a Constituição de 1934 que institucionalizou, no
âmbito constitucional, a garantia de assistência judiciária aos necessita-
dos, que antes só vinha explicitada em lei ordinária. Depois do hiato do
Estado Novo, a Constituição de 1946 voltou a prever a garantia, também a
previu a Constituição de 1967, com a Emenda n. 1/69. Hoje, como não
poderia ser de outra forma, a Constituição de 1988 garante a assistência
jurídica no seu artigo 5º, LXXIV.

“Já dizia Pontes de Miranda, numa frase lapidar, cuja lição permane-
ce viva até hoje: que o direito público subjetivo à assistência judiciária
está assegurado por norma que é self executing, não havendo necessidade
de lei para o cumprimento da regra constitucional.”26

A princípio, para a assistência judiciária ter bom desenvolvimento,
deve atrair profissionais da área, com a conseqüente razoável remunera-
ção. Daí o dever do Estado de institucionalizar a assistência. Nossa Cons-
tituição prevê a instituição de defensorias públicas, entretanto, no Estado
de São Paulo, a assistência judiciária é realizada pela Procuradoria do
Estado.

A maior realização das reformas na assistência judiciária na Áustria,
Inglaterra, Holanda, França e Alemanha foi o apoio ao sistema denomina-
do judicare. Trata-se de um sistema através do qual a assistência judiciá-
ria é estabelecida como um direito para todas as pessoas que se enqua-
drem nos termos da lei. Os advogados particulares são então pagos pelo
Estado. A finalidade do sistema judicare é proporcionar aos litigantes de
baixa renda a mesma representação que teriam se pudessem pagar um
advogado. O ideal é fazer uma distinção apenas em relação ao

26. Ada Pellegrini Grinover, Novas tendências do direito processual, cit., p. 247.
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endereçamento da nota de honorários: o Estado, mas não o cliente, é que
recebe.

Infelizmente, no Brasil, a simples oferta de assistência judiciária aos
necessitados não basta. A maioria dos casos levados a juízo, somente
viabilizados graças à possibilidade de justiça gratuita, são ocasionados
por problemas eminentemente sociais, como falta de recursos, habitação,
alimentação, educação, emprego etc., o que, em conjunto, dão origem a
conflitos pessoais em geral. Por exemplo, é muito mais provável que sur-
jam problemas familiares sob um teto onde reina a miséria, onde várias
famílias se amontoam em pequeno espaço por falta de opção, o que se
agrava pela multiplicação do desemprego e a quase total ausência de ins-
trução e informação ao alcance da classe menos privilegiada da popula-
ção, que ao mesmo tempo é também a mais numerosa.

É claro que se reconhece a valia da prestação de assistência judiciária
como um meio de acesso à justiça, entretanto a vemos, a princípio, como
simples paliativo para uma mazela que não foi curada em sua causa.

7 ACESSO À JUSTIÇA E JUIZADOS ESPECIAIS

7.1 Fundamentos

A criação dos Juizados Especiais de Pequenas Causas é fruto da vi-
são moderna de acesso à justiça defendida pelos atuais processualistas, os
quais vêm criticando a justiça burocrática. Por isso, não podíamos deixar
de abordar o assunto, ainda que de maneira sucinta.

O pensamento jurídico de democratização do direito, por meio de
facilitação de procedimentos e conseqüente acessibilidade à justiça, não
se alcança com facilidade, principalmente entre aqueles amantes do
tecnicismo e formalismo jurídicos:

“A proposta de uma justiça popular, acessível a todos, não tem
sido atualmente compreendida pelos nossos operadores do direito,
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sendo comum a crítica a esse modelo de jurisdição. A justiça dita
tradicional, caracterizadamente burocrática e formal, fincou raízes
profundas em nossa cultura jurídica. Sua ritualidade e seus cânones
estabeleceram-se de forma quase sacramental entre nós.”27

Busca-se enfatizar o acesso à justiça sobrelevando os problemas de
instrumentalidade e efetividade da tutela jurisdicional. Nesse campo, Mauro
Cappelletti teve contribuição extraordinária. Deve-se a ele a idéia de uni-
versalidade do processo.

Nessa nova visão do processo, ao juiz moderno impõe-se o desafio
de romper o imobilismo sem correr o risco de distanciar-se da realidade
técnica. Deve-se, na verdade, buscar a solução do maior número de con-
tendas possível, mas sem deixar de decidir-se com justiça, resguardando-
se as garantias inerentes às partes.

Em nossa realidade, observa-se que a maioria da população é de con-
dições econômicas modestas. Os bens da vida disputados pelos pobres
são geralmente, em termos pecuniários, de pequeno valor. As despesas
com custas e honorários de advogado, o tempo perdido nas diligências
preliminares à proposição da demanda e o temor de uma longa tramitação
da causa são fatores que, em realidade, inobstante a garantia constitucio-
nal, dificultam ao prejudicado, mesmo pessoas de classe média, de plei-
tear aquilo que entendem de seu direito. Para os humildes, aquilo que
quiçá pareça uma pequena causa, pode ser da maior relevância.

Essas dificuldades de acesso à justiça, que resulta na falta de solução
de grande número de conflitos, dá ensejo ao que vem sendo chamado de
litigiosidade contida, fenômeno extremamente perigoso para a estabilida-
de social, pois é um ingrediente a mais na panela de pressão social.

27. Pedro Manoel Abreu, Paulo de Tarso Brandão, Juizados especiais cíveis e criminais: aspectos
destacados, Florianópolis: Jurídica, 1996, p. 21.
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O objetivo perseguido na criação dos Juizados é a canalização de
todos os conflitos de interesses, mesmo os de pequena expressão, para o
Judiciário, que é o local próprio para a sua solução.

Outros países também apresentam sistemática semelhante aos nos-
sos juizados. Nos Estados Unidos, pode-se mencionar a Commom Man’s
Court, também conhecida por Small Claims Court; na Inglaterra, foram
criadas as Count Courts; na Itália, existem os pretores e conciliadores; na
Alemanha, há a Corte local (Amtsgerichte) e a Corte Distrital
(Landgerichte). No México, na Argentina, na Colômbia, na Venezuela e
na Costa Rica, também há sistemáticas processuais especiais para peque-
nas causas.

Merece destaque o sistema judicial da China. Os chineses seguem o
princípio da filosofia de Confúcio, segundo o qual o homem sábio conse-
gue resolver suas diferenças de maneira amigável. A necessidade de lan-
çar mão de recursos judiciais significa, a princípio, que as partes são des-
pojadas de sensatez, sendo, portanto, pessoas inferiores.

Havendo insistência na controvérsia judicial, a parte recebe toda a
assistência de advogados (que cobram uma taxa irrisória ou nada cobram
pelos seus serviços), assim como de conciliadores, juízes, vizinhos, con-
selheiros e anciãos. As controvérsias econômicas de vulto, normalmente
de empresas, são resolvidas em nível administrativo.

É largamente aplicada a técnica do Shuo-ful (persuasão pelo diálogo)
àqueles empenhados em disputas ou engajados numa conduta anti-social.

7.2 Os Juizados na Constituição de 1988

Nossa Carta de 1988 inovou substancialmente com relação aos
Juizados. Conferiu foro constitucional a esse tipo de jurisdição especial e
ampliou o conceito de pequenas causas, que passou a abranger, além do
critério valorativo, o critério qualitativo material. Tornou ainda obrigató-
ria a criação desses juizados pelos Estados, conferindo-lhes competência
concorrente para legislar sobre sua criação, funcionamento e processo.
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Sobre essa competência, José Cretella Júnior enfatiza que devem ser
obedecidas as regras jurídicas constitucionais, ou seja, “a competência
primeira é da União, que se limitará, entretanto, ao estabelecimento de
normas gerais (art. 24, § 1º), não excluída a competência suplementar dos
Estados, que, no exercício da competência plena, poderão promulgar nor-
mas especiais, que atendam a suas peculiaridades regionais e locais (art.
24, § 2º), mas se e enquanto não houver lei federal, fixando o padrão ou
norma geral, poderão os Estados exercer a competência legislativa plena
(art. 24, § 3º), até que a superveniência de lei federal sobre normas gerais
suspenderá a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário
(art. 24, § 4º).”28

Essa distribuição de competências visa sem dúvida adequar o proce-
dimento dos Juizados às necessidades de cada canto do amplo território
nacional, sem se divorciar das regras gerais dispostas pela lei federal.

7.3 A sistemática geral dos Juizados Especiais no Brasil

A Lei n. 7.244 de 7.11.1984 é portanto revogada pela n. 9.099 de
25.9.1995, que passa a reger sobre a matéria, incluindo sua sistemática
peculiar também na esfera criminal.

O artigo 1º da nova lei não cuidou do Juizado Especial como um
simples procedimento especial que pudesse se acrescido àqueles do Livro
IV do Código de Processo Civil. Tratou-o como novo órgão a ser criado:

“Artigo 1º - Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, órgãos da
Justiça Ordinária, serão criados pela União, no Distrito Federal e
nos Territórios, e pelos Estados, para conciliação, processo, julga-
mento e execução, nas causas de sua competência.”

28. José Cretella Júnior, Comentários à Constituição de 1988, Rio de Janeiro: Forense, 1991,
p. 1.806.
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Não se trata, pois, de “mera formulação de um novo tipo de procedi-
mento, e sim de um conjunto de inovações que vão desde nova filosofia e
estratégia no tratamento dos conflitos de interesses até técnicas de abre-
viação e simplificação procedimental.”29

O artigo 2º da Lei n. 9.099/95 dispõe sobre os princípios informati-
vos dos Juizados Especiais, in verbis:

“Artigo 2º - O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade,
simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bus-
cando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.”

O processo historicamente evoluiu da forma escrita para a forma oral.
Assim, quando se afirma que o processo se baseia no princípio da
oralidade, quer-se dizer que ele é predominantemente oral, o que procura
afastar as notórias causas de lentidão do processo predominantemente
escrito.

O processo dominado pela oralidade funda-se, destarte, em alguns
subprincípios como o do imediatismo, o da concentração, o da identidade
física do juiz e o da irrecorribilidade das decisões interlocutórias.

Pelo imediatismo, deve caber ao juiz a coleta direta das provas, em
contato imediato com as partes, seus representantes, testemunhas e peri-
tos. A concentração exige que numa audiência praticamente se resuma a
atividade processual. A identidade física do juiz preconiza que o juiz que
colhe a prova deve ser o mesmo que decide a causa. E, enfim, a
irrecorribilidade tem a função de assegurar a rápida solução do litígio.

A propósito, quanto à irrecorribilidade das decisões interlocutórias,
cumpre observar que há algumas conclusões a respeito:

29. Kazuo Watanabe, (org.), Juizados especiais de pequenas causas, cit., p. 1.
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“Na verdade não se chega ao extremo de impedir a impugnação
dos decisórios sobre as questões incidentais. Satisfaz-se a exigên-
cia desse princípio privando o agravo de sua eficácia suspensiva
ou determinando que seja ele retido nos autos para exame e julga-
mento ao final do procedimento, de molde a não prejudicar o seu
andamento normal.”30

Mas, “como consectário do princípio da irrecorribilidade das deci-
sões interlocutórias, é forçoso deduzir pela ausência de preclusão de tais
decisões, que poderão ser atacadas livremente no recurso inominado
(art. 41).”31

As duas interpretações são aceitáveis, desde que não haja prejuízo ao
caráter célere dos Juizados.

Diz ainda a lei que o Juizado orientar-se-á pelos princípios da simpli-
cidade, informalidade, economia processual e celeridade; tais princípios
visam livrar o processo de burocracia, devendo os juízes libertarem-se do
tradicional zelo pela forma dos atos processuais, sem contudo afastarem-
se das garantias fundamentais do devido processo legal.

Finalmente, busca a lei, antes de tudo, a conciliação e transação en-
tre as partes, abarcando a chamada justiça coexistencial, buscando a pací-
fica convivência entre os sujeitos.

8 ACESSO À JUSTIÇA E DIREITOS DIFUSOS

A proteção dos direitos difusos, com oferta de instrumentos próprios
para sua efetivação, são também passos a serem dados no alcance do aces-
so à justiça.

30. Humberto Theodoro Júnior, As inovações do Código de Processo Civil, op. cit., p. 116.
31. Pedro Manoel Abreu, Paulo de Tarso Brandão, Juizados especiais cíveis e criminais..., cit.,

p. 90.
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Ada Pellegrini Grinover32 entretanto, entende como tecnicamente di-
fícil, de lege lata, reconhecer às associações uma legitimidade extraordi-
nária idônea, atribuindo-lhes titularidade de poder de ação, a título de subs-
tituição processual.

Vale a pena transcrever suas palavras:

“Due solozioni, recentemente segnalate dalla dottrina, si aprono
peró al giurista e cominciano ad essere seguite dalla
giurisprudenza, in decisioni ancora isolate ma senza dubbio
indicatrici di nuovi tempi. Intendiamo riferirci, in primo luogo,
alla tesi che considera l’individuo legittimato alle azione colletive
a tutela di interessi difusi, in analogia col disposto all’art. 892,
parte 1ª del codice civili, ove, trattando delle obbligazioni
indivisibili, si stabulisce che’se vi è pluralità di creditori, ognuno
di essi potrà esigere l’intero debito. Essendo proprio l’indivisibilità
una delle caratteristiche frequenti negli interesse difusi, si è notato
che basterebbe una simplice operazione interpretativa per confirire
alle espressioni “creditori” e debito una accezione piú lata.

Da altre prospettive, è degna di rilievo l’idea secondo la quale le
associazioni che agissero in difesa degli associati sarebbero, a ben
guardare, investite di legittimazione ordinaria, in quanto
perseguibbero in giudizio proprie finalità istituzionali e pertanto
interesse proprio. Non è difficile giungere a tale conclusione, sia
partendo dalle norme constituzionali che stimolano la solidarietà
sociale anche mediante il riconoscimento di entità associative
(art.160,176 e 153, § 28, Cost.); sia mediante la nota teorica del
superamento della personalità giuridica della società, applicata
latu sensu, in modo da tenere in privilegiata considerazione,
attraverso lo schermo della società, le presone fisiche la
compongono (se le persone fisiche riunite in associazioni sono

32. Ada Pellegrini Grinover, Novas tendências do direito processual, cit., p. 166.
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animate dal proposito di tutela del loro interessi, al contempo
individuali e collettivi, l’esistenza della personalità giuridica no è
che lo strumento idoneo al conseguimento di propositi ottenibili
unicamente attraverso l’unione dei singoli); sia, infine, rifacendosi
al diritto comparato, e sopratutto all’esperienza degli Stati Uniti
d’America, ove la legittimazione alle “class actions” è intesa come
ordinaria (la “real party in interest” della Rule 17 della Federal
Rules of Civil Procedure).”33

Nos Estados Unidos, onde o movimento de reforma é ainda prova-
velmente mais avançado, as modificações acompanharam o grande
qüinqüênio de preocupações e providências na área da assistência judi-
ciária (1965-1970).

Centrando seu foco de preocupação especificamente nos interesses
difusos, essa onda de reformas forçou à reflexão sobre noções tradicionais
muito básicas do processo civil e sobre o papel dos tribunais.

A concepção tradicional do processo civil não deixava espaço para a
proteção dos direitos difusos. O processo civil era visto apenas como um
assunto entre as duas partes, que se destinava à solução de uma controvér-
sia entre essas mesmas partes a respeito de seus próprios interesses indivi-
duais. Direitos que pertencessem a um grupo, ao público em geral ou a um
segmento do público não se enquadravam bem nesse esquema. As regras
determinantes da legitimidade, as normas de procedimento e a atuação
dos juízes não eram destinadas a facilitar as demandas por interesses difusos
intentadas por particulares.

A doutrina é unânime no sentido de que o processo, tendo sido forja-
do para tutela de situações jurídicas individuais, está sensivelmente “des-
locado” quando se trata de outorgar tutela a situações metaindividuais. A
divergência existe apenas no que tange ao rumo a ser seguido ante tal

33. Ibidem, mesma página.
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constatação. Uns entendem que está em curso uma revolução no processo
civil, outros, embora reconheçam a inadequação estrutural e permanente
da instituição processual, vêem a solução como uma adaptação criativa do
sistema já existente.

O que não se pode negar é que, além de mudanças na legitimação
ativa, a proteção recente dos direitos difusos dá ensejo a uma transforma-
ção do papel do juiz e de conceitos básicos como a “citação” e o “direito
de ser ouvido”. Uma vez que nem todos os titulares de um direito difuso
podem comparecer em juízo – por exemplo, todos os interessados na ma-
nutenção da qualidade do ar, numa determinada região – é preciso que
haja um “representante adequado” para agir em benefício da coletividade,
mesmo que os membros dela não sejam “citados” individualmente. Da
mesma forma, para ser efetiva, a decisão deve obrigar todos os membros
do grupo, ainda que nem todos tenham tido a oportunidade de serem ouvi-
dos. Dessa maneira, outra noção tradicional, a da coisa julgada, precisa
ser modificada, de modo a permitir a proteção judicial efetiva dos direitos
difusos. A criação norte-americana da class action permite que, em certas
circunstâncias, uma ação vincule os membros ausentes de determinada
classe, a despeito do fato de eles não terem qualquer informação prévia
sobre o processo. Isso demonstra as dimensões surpreendentes dessa mu-
dança do processo civil. A visão individualista do devido processo judi-
cial está cedendo lugar rapidamente, ou melhor, está se fundindo com uma
concepção social, coletiva. Apenas tal transformação pode assegurar a
realização dos “direitos públicos” relativos a interesses difusos.

A propósito, quanto à coisa julgada, a Lei n. 7.347/85 sobre ação
civil pública em tema de interesses difusos adotou o sistema da eficácia
preclusiva secundum eventum litis, dispondo que a sentença “fará coisa
julgada erga omnes exceto se a ação for julgada improcedente por defi-
ciência de provas” (art. 16). Reaplicou-se, assim, o critério antes utilizado
no artigo 18 da Lei n. 4.717/65 sobre ação popular. Esse dispositivo já
fora previsto no Projeto originário (n. 3.034/84), dizendo seus autores,
na justificação, que houveram por bem dar guarida “à inteligente
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disciplina da coisa julgada secundum eventum litis”. O mesmo sistema
segue-se nas ações coletivas do Código de Defesa do Consumidor, artigo
103, I e parágrafo 1º (Lei n. 8.078/90).

9 ACESSO À JUSTIÇA E JUÍZO ARBITRAL

O Juízo Arbitral é uma instituição antiga caracterizada por procedi-
mentos relativamente informais, julgadores com formação técnica ou ju-
rídica e decisões vinculatórias sujeitas a limitadíssima possibilidade de
recurso. Seus benefícios são utilizados há muito tempo, por convenção
entre as partes. Embora o juízo arbitral possa ser um processo relativa-
mente rápido e pouco dispendioso, tende a tornar-se muito caro para as
partes, porque elas devem suportar o ônus dos honorários do árbitro. Por
isso, não é de surpreender que recentemente tenha sido proposto que o
Estado pague os árbitros ou permita que os juízes atuem como árbitros.
Na França, por exemplo, desde 1971, as partes têm a opção de encami-
nhar causas a um juiz para que proceda como “arbitro amigável”. Da mes-
ma forma, em 1971, um programa experimental de juízo arbitral voluntá-
rio, na Califórnia, propunha-se a reduzir os custos através da utilização de
advogados voluntários, não remunerados, como árbitros. Esse sistema foi
tão bem sucedido em reduzir os custos, tanto para as partes como para o
Estado, que foi substituído em meados de 1976 por um sistema formal de
arbitramento compulsório disponível por requisição do demandante. Da-
das as delongas e despesas freqüentemente características dos litígios, es-
sas alternativas podem reduzir as barreiras de custas para as partes e, pela
utilização de julgadores mais ativos e informais, beneficiar substancial-
mente as partes mais fracas.

Vantagens semelhantes têm sido obtidas com a remessa automática
ao juízo arbitral, tal como é praticada na cidade da Filadélfia, Estado da
Pensilvânia. Um fator complicador adicional aqui é que, para manter a
constitucionalidade da remessa automática, é preciso assegurar o direito a
novo julgamento ou recurso. O risco é que as partes insatisfeitas, dissua-
didas pelos ônus de novas custas e audiência, deixem de utilizar esse
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direito e possam, dessa forma, ser privadas da salvaguarda dos tribunais.
Mas, se o estabelecimento dessa barreira pode ser evitado, e os problemas
mais fundamentais dos procedimentos judiciários lentos e dispendiosos
não são solucionados, esse tipo de juízo arbitral pode propiciar maior fa-
cilidade de acesso a muitas pessoas.

Entre nós, a edição de diploma legal sobre arbitragem (Lei n. 9.307,
de 23.9.1996), representa um certo avanço no campo dos métodos alter-
nativos ao Poder Judiciário para a solução de disputas. As questões que
podem ser levadas à arbitragem são referentes a direitos disponíveis, ou
seja, de natureza patrimonial, via de regra originários de relações
patrimoniais.

A princípio, a arbitragem traz inúmeras vantagens à solução de lití-
gios, comparativamente aos Tribunais, especialmente em função da
prevalência da autonomia da vontade das partes, da rapidez, da maior es-
pecialização do árbitro nas questões levadas à sua apreciação, do menor
custo e também da possibilidade de ser mantido o sigilo da questão em
debate. Esse aspecto da confidencialidade é de especial interesse em ma-
térias da órbita comercial, de família e mesmo trabalhista. Tendo em vista
que o árbitro (ou corte arbitral) deverá ser escolhido livre e responsavel-
mente pelas partes, assim como modelada a estrutura procedimental a ser
utilizada, a arbitragem é um instituto extremamente democrático e legíti-
mo. A economia na arbitragem, por sua vez, não se dá somente para as
partes, mas para toda a sociedade, que não vê mobilizado o aparato judi-
ciário estadual para a solução de controvérsias patrimoniais limitadas a
particulares.

Ademais, o árbitro pode decidir com base na eqüidade, o que já vem
bem limitado na órbita do processo judicial. O árbitro, uma vez autoriza-
do pelas partes, poderá decidir com base no Direito positivado ou na eqüi-
dade e, também nos usos e costumes e, se for o caso, nas práticas interna-
cionais de comércio.

O árbitro, ao contrário do que ocorre com o juiz togado, é eleito pelas
partes, que igualmente podem deferir-lhe o uso instrumental para a
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decisão do conflito fora do direito positivado, na medida em que não se-
jam violados os bons costumes e a ordem pública, que se espelha basica-
mente na manutenção dos princípios materialmente constitucionais res-
guardados pelo regime jurídico pátrio.

Antes da nova lei, encontravam-se algumas barreiras na arbitragem,
principalmente:

I - o juízo arbitral somente podia ser instaurado através de compro-
misso arbitral (arts. 1.037 do Código Civil e 1.072 do Código de Processo
Civil), não tendo a cláusula compromissória a mesma eficácia;

II - a necessidade de homologação do laudo promanado do juízo
arbitral;

III - a não-adoção do princípio Kompetens-Kompetens, hoje definido
no artigo 8º, parágrafo único da citada Lei de Arbitragem, demonstrando a
independência do juízo arbitral, em relação ao Poder Judiciário.

Nesse sentido Wilson Gianulo diz que:

“Um segundo elemento que vinha inibindo a utilização da arbitra-
gem de forma substancial em nosso país era a necessidade de ho-
mologação judicial do laudo exarado pelo árbitro ou Tribunal
arbitral.
Conquanto exista a exigência em outros países, como Itália, Fran-
ça, Bélgica (C.A. Carmona, ‘Arbitragem e jurisprudência’, in Ju-
risprudência Brasileira 145/23), de homologação judicial das de-
cisões arbitrais, não sendo, todavia, absoluta em alguns casos, o
Brasil, seguindo orientação do direito português, faz totalmente
eficaz a sentença arbitral, não sendo necessário o crivo
homologatório do Judiciário (arts. 18 e 31), mesmo em se tratando
de decisão condenatória, que se consubstancia em título executivo
judicial (art. 31, combinado com o § 3º do art. 33).

De importância considerar que, mesmo indene de homologação
judicial, a sentença arbitral nem por isso fere o princípio da
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inafastabilidade da jurisdição, segundo o qual não se poderá abs-
trair da apreciação do Poder Judiciário qualquer ameaça a direito,
conforme se vê no inciso XXXV do artigo 5º do Constituição Fe-
deral, pois que a decisão arbitral não estará imune da apreciação do
Poder Judiciário, quanto a sua correção formal e estrutural.”34

Também entendemos que a independência do juízo arbitral não fere
a garantia constitucional de acesso ao Judiciário, primeiro porque a arbi-
tragem é opcional às partes, e segundo porque, assim como ocorre no
direito administrativo, onde o Judiciário não decide sobre o mérito admi-
nistrativo, no juízo arbitral não será objeto de tutela jurisdicional o con-
teúdo decidido por árbitro, mas apenas o serão os aspectos formais.

10 SEGURANÇA JURÍDICA E JUSTIÇA:
UMA QUESTÃO DE INTERPRETAÇÃO

Dentro dessa nova tendência doutrinária, onde se exalta uma Justiça
menos formal, mais equânime e mais popular, surge um tema de extrema
relevância, que não se pode deixar de lado. Trata-se da segurança jurídica.

Uma das antinomias do Direito consiste precisamente em que este
deve servir a um propósito de certeza e segurança e, por outro lado, às
necessidades suscitadas pela evolução social e pelos desejos do
progresso.

“O Direito deve ser estável e, sem embargo, não pode permanecer
invariável”.35 Aqui, uma das antinomias que necessária e essencialmente
tem que enfrentar todo o Direito. Quietude e movimento, sem limitação e

34. Wilson Gianulo, A nova arbitragem no Brasil, Revista Literária de Direito, São Paulo, v. 3, n. 14,
p. 20-22, nov./dez. 1996.

35. Roscoe Pound, Na introdution to the philosophy of law, yale um versity Press, 1954, p. 9, apud
Luis Recasens Siches, Nueva filosofia de la interpretacion del derecho, 3. ed., Mexico: Porúa,
1980, p. 303.
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controle, são forças igualmente destrutoras. O Direito, como as outras fun-
ções da vida humana, deve encontrar uma via de compromisso entre os
extremos. Parece que ao Direito compete essencialmente a missão de con-
ciliar o que se apresenta em aparência como irreconciliável, de superar os
antagonismos, de sintetizar extremos e opostos: legalidade e justiça; or-
dem fundada em princípios gerais e tomando em consideração as circuns-
tâncias concretas de cada caso; esquematismo da norma e arraigada sin-
gularidade das situações da vida; interesses do indivíduo e interesses da
coletividade; lugar e história, estabilidade e mudança.

O campo do Direito, pertencente ao reino humano, é bem distinto do
reino da natureza, merecendo, pois, outro trato a ser dispensado pelos
cientista da área.

Mudam as situações sociais em muitos campos: no campo dos negó-
cios, em virtude de modificações dos meios de transporte, de novos tipos
de contrato, de novas necessidades de distribuição; nos domínios da rela-
ção de trabalho; nas necessidades econômicas; nos desejos de assegurar-
se contra novos riscos; nas relações de membros da família e incontáveis
outras mudanças.

Os princípios religiosos e filosóficos da moral individual podem ser
perenes, mas, as normas de ética social, os modos coletivos de vida, os
costume e aspirações mudam historicamente. Claro que essas pautas so-
ciais, por si sós, não são Direito, mas, advirta-se em primeiro lugar que
elas modelam em grande parte a realidade social sobre a qual se aplica o
Direito. Em segundo lugar, muitas vezes o Direito remete a essas valorações
sociais, que ele não define, sendo que aceita tal e qual imperam na coleti-
vidade. Assim, por exemplo, quando se refere ao pudor e à decência, ele
não determina essas valorações, aceitando como regra a convicção social
predominante no lugar e no tempo em que se vive. Em terceiro lugar,
essas regras de ética social manifestadas em convenções coletivas, embo-
ra não sendo Direito, circunscrevem e impregnam até certo ponto as
valorações da ordem jurídica positiva. Quando essas regras mudam, tal
mudança afeta também o Direito positivo, embora as lei e regulamentos
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não tenham sido modificados. Em tais casos, afetam-no principalmente
através de resoluções e decisões dos órgãos jurisdicionais, tanto adminis-
trativos como judiciais.

Não obstante as mudanças sociais, um mínimo de segurança social se
faz mister. Não pode haver justiça sem uma certa ordem que preserve a
liberdade e dignidade humanas, com certa garantia de certeza, embora
seja a segurança jurídica localizada abaixo da justiça e do bem-estar so-
cial na escala de valores.

O ideal é a conciliação entre a justiça e a segurança. O caminho a ser
tomado é o da interpretação do Direito, que deve ser finalística, sempre
com vistas ao bem-estar social, à dignidade da pessoa humana e à liberda-
de do indivíduo.

Grande estudioso do assunto, Recasens Siches explana a respeito:

“Pero que vez queba ofrecer una orientación general para enfocar
y tratar discretamente estos problemas. Debe pensarse siempre la
certeza y seguridad no desde un punto de vista formalista indife-
rente, sino, por el contrario, como medios garantizantes de la
justicia. Cuando los interesses que se hallen en juego estén directa
e inmediatamente relacionados con los supremos valores , tales
como los de dignidad y liberdad de la persona individual, los de
los derechos fundamentales del hombre, los de las más elementa-
res exigencias de la justicia social, entonces, parece que si duda
en el caso concreto debe darse primacía a la justicia sobre la cer-
teza y seguridad formales. En cambio, cuando los interesses en
juego están fundados en valores relativamente secundários, es decis,
de rango inferior a los que tienem los mencionados antes, entonces
la corrección de una minúscula injusticia tal vez non amerite que-
brantar el mínimo de certeza y seguridad convenientes para el buon
funcionamento del ordem social. Repito, sin embargo, que este
problema, es decir, el conflicto entre justicia y seguridad en un
caso concreto, debe considerarse y resolverse en cada situasión
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singular a conciencia, esto es, ponderando minuciosamente todos
los aspectos y las circusntancias del caso.”36

11 OUTROS MEIOS DE ACESSO À JUSTIÇA

Além dos meios de acesso à justiça estudados, existem outros cuja
técnica já obteve sucesso, outros ainda em fase experimental em vários
países do mundo, sobretudo na Europa, e outros ainda não aplicados, mas
sugeridos por estudiosos.

Entre nós, podemos citar os Juizados Especiais Itinerantes. Com a
mesma estrutura e finalidade dos Juizados Especiais de Pequenas Causas,
com eles se busca levar o acesso à justiça aos que dele mais necessitam.
Assim, são instalados em diversos bairros periféricos de uma comarca,
aliviando os efeitos econômicos e sociais, em especial os relativos à falta
de condução e informação.

Há uma preocupação universal com o acesso à justiça, o que tem
levado a instituição de Tribunais de “vizinhança” ou sociais, para solu-
cionar divergências na comunidade.

A exemplo dessa onda de Tribunais sociais, o Departamento de Jus-
tiça americano anunciou recentemente o começo de uma experiência pilo-
to de dezoito meses com três “Centros Vicinais de Justiça”. A tônica des-
sas instituições está no envolvimento da comunidade, na facilitação de
acordos sobre querelas locais e, de modo geral, na restauração de relacio-
namentos permanentes e da harmonia da comunidade.

Podemos citar também os “tribunais populares” da China, de Cuba e
de muitos países da Europa Ocidental, bem como da instituição Nyaya
Panaghayat, na Índia. Ainda se sobressaem os “Tribunais Camaradas”
búlgaros e soviéticos e as “Comissões Sociais de Conciliação” polonesas.

36. Luis Ricasens Siches, Nueva filosofia de la interpretation del derecho, op. cit., p. 308.
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Esses são apenas alguns exemplos que demonstram que a preocupa-
ção com o acesso à justiça é mundial e que cresce o número de instituições
governamentais e não-governamentais que se instalam em busca de solu-
ções para o problema.

É essencial, sobretudo, que as novas instituições venham acompa-
nhadas de maior simplicidade, tanto de leis, como das decisões, as quais
devem ser claras para todos, para fácil assimilação e conseqüente facilita-
ção da solução dos conflitos.

Não podíamos deixar de lembrar que o acesso à justiça não é apenas
um problema institucional, mas extremamente político e econômico, de-
pendente da situação histórica por que passa determinada comunidade.

12 CONCLUSÃO

É possível identificar-se o problema do acesso à justiça sobre vários
prismas.

Em primeiro lugar, podemos situar o problema em um plano
metajurídico, adentrando-se na finalidade do Direito e seus instrumentos,
dirigidos na busca da justiça. A ânsia pela justiça tida como proveniente
do Direto Natural e imanente de todo ser humano, deve ter primazia em
qualquer solução de litígio sem se perder de vista, contudo, o caráter dinâ-
mico do direito que acompanha a evolução social a cada momento
histórico.

Atualmente, podemos reconhecer um grande avanço no que diz res-
peito ao acesso à justiça, pelo menos na maioria dos países do Ocidente.
Esse avanço intensifica-se quando tal acesso é elevado à categoria de ga-
rantia constitucional, como ocorre entre nós, representada pelos direitos
de ação, de assistência jurídica aos necessitados, do juiz natural, dentre
outros. Este é um importante início, mas não o suficiente para que se exer-
ça plenamente os ditames de uma democracia.
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No campo institucional, é necessária a criação de meios que possibi-
litem a aplicação do direito, sempre que houver uma contenda, sem exce-
ção. Nesse ponto, nasce a discussão sobre os problemas por que passa o
Poder Judiciário, hoje reconhecido como um “artigo de luxo” de difícil
acesso e extremamente moroso, levando ao consenso de que é preciso
estabelecerem formas de conciliação paralelas, conhecidas como meios
alternativos, a exemplo do Juízo Arbitral, que, por sua vez, tende a desa-
fogar o Judiciário.

O surgimento de “novos direitos”, como os relativos aos consumidor
e ao meio ambiente, bem como a proteção contra o abuso do poder econô-
mico e a dispensada aos trabalhadores, tendem a intensificar a preocupa-
ção com os mecanismos de defesa de direitos difusos e coletivos. Com
isso, viu-se a processualística tradicional afetada. A nova realidade exige
uma visão menos individualista e mais eficiente da qual surjam técnicas
processuais que comportem as inovações relativas aos pólos ativo e passi-
vo da relação processual.

Em conseqüência da grande demanda sobre o Judiciário, novas téc-
nicas processuais vêm surgindo, como a dos Juizados Especiais de Peque-
nas Causas, bem como o aperfeiçoamento da assistência judiciária e do já
citado Juízo Arbitral.

Finalmente, são também os problemas sociais, políticos e econômi-
cos grandes responsáveis pela deficiência do acesso à justiça em todo o
mundo. Incluem-se, na problemática, mazelas de caráter educacional, li-
gadas à miséria hoje reinante, especialmente em nosso país. Por outro
lado, nada adianta serem superados problemas econômicos e sociais se,
por exemplo, vive-se sob um regime ditatorial que impede o exercício dos
direitos fundamentais. Aí, surge a problemática de âmbito político, tam-
bém muito importante para sucesso dos mecanismos processuais e
institucionais de acesso à justiça.

Superados todos esses obstáculos, a tendência ideal que deve preva-
lecer é a da democratização da justiça, afinal não é sem razão que nossa
Lei Maior garante a igualdade e liberdade a todos.
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Nas palavras de Abreu, “A visão social do processo, como instru-
mento de efetivação do próprio direito, é o grande desafio a ser vencido,
na perspectiva da construção de uma nova justiça e de uma novo país,
mais justo e mais digno, mais comprometido com o povo.”37 Esse, sem
dúvida, é um objetivo a ser demonstrado por nosso trabalho, que longe de
esgotar o assunto, pretende servir de inspiração para muitas outras
pesquisas.
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O tema proposto para minha intervenção engloba realidades distin-
tas, em termos do estágio de desenvolvimento, que são as experiências de
integração da União Européia e do Mercosul. O enfoque na proteção dos
direitos humanos, porém, confere unidade ao tema, já que remete à neces-
sidade última que é a de garantir a melhor proteção possível ao ser huma-
no, seja no ordenamento interno ou no ordenamento internacional, seja no
âmbito de um sistema global ou de sistemas regionais. O objetivo deste
texto é considerar a proteção dos direitos humanos em nível regional, à
luz da experiência européia, e avançar para a discussão sobre os atuais
desafios para o Mercosul nessa matéria.

Trata-se de discussão oportuna em razão do aprofundamento da
cooperação entre os Estados do Mercosul, Bolívia e Chile em assuntos de
natureza política, da orientação do Ministro da Justiça, José Gregori, no
sentido da inclusão do tema direitos humanos na agenda do bloco, por
meio do lançamento da idéia do “Mercosul Cidadão”, e da realização das
Reuniões de Ministros da Justiça e Ministros do Interior do Mercosul,
Bolívia e Chile, em novembro próximo, na cidade do Rio de Janeiro.

O desenvolvimento acelerado da proteção internacional dos direitos
humanos, nas últimas décadas, tem na Carta das Nações Unidas e na De-
claração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, os principais funda-
mentos. A primeira, como instrumento jurídico obrigatório, determina que
as Nações Unidas têm, entre seus propósitos fundamentais, o respeito aos
direitos humanos e estabelece a obrigação dos Estados de cooperarem entre
si para dar cumprimento a estes propósitos.

A Declaração Universal deu expressão concreta aos direitos huma-
nos e serviu de base à ação internacional de salvaguarda dos direitos hu-
manos. Seu caráter proclamatório inicial não impediu que ela adquirisse,
com o passar do tempo, o caráter de expressão de direitos universais, ser-
vindo de base a Constituições e leis nacionais e merecendo referências na
jurisprudência de tribunais internacionais, como é o caso da Corte Inter-
nacional de Justiça. A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem o
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mérito de colocar, em caráter definitivo, o tema dos direitos humanos no
rol dos grandes temas globais e de dar início ao desenvolvimento do cha-
mado direito internacional dos direitos humanos.

Tendo como ponto de partida a Declaração Universal, desenvolveu-
se amplo sistema normativo destinado a regular a aplicação dos direitos
humanos reconhecidos internacionalmente. Alguns desses instrumentos,
de maior relevância no âmbito das Nações Unidas, são o Pacto Interna-
cional de Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional de Direitos Eco-
nômicos, Sociais e Culturais, os instrumentos especializados referentes à
discriminação racial, aos direitos da mulher e aos direitos da criança, a
Convenção Contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desu-
manos ou Degradantes, que estabelece a chamada ‘jurisdição compulsó-
ria e universal’, e as Convenções da Organização Internacional do Traba-
lho – OIT, voltadas para regular as relações trabalhistas. Todos esses ins-
trumentos jurídicos têm natureza obrigatória para os Estados contratantes
e são dotados de órgãos de supervisão, encarregados de solicitar e analisar
relatórios e informações, processar reclamações, assim como tomar pro-
vidências e exercer controle ex officio.

A competência judicial do sistema das Nações Unidas, embora ainda
incipiente, tem-se desenvolvido na última década por meio da criação de
um sistema de responsabilidade criminal individual nos casos de crimes
de guerra, genocídio e crimes contra a humanidade. A decisão do Conse-
lho de Segurança de criar tribunais criminais internacionais ad hoc para o
julgamento desses crimes – o Tribunal Criminal Internacional para a ex-
Iugoslávia (1993) e o Tribunal Criminal Internacional para Ruanda (1994)
– lançou as bases para a adoção recente do Estatuto de Roma (1988), com
vistas à criação do Tribunal Penal Internacional – TPI, de caráter mais
amplo e embasamento jurídico mais sólido.

Os sistemas regionais de proteção, embora persigam também a fina-
lidade de reforçar o respeito aos direitos humanos, diferem substancial-
mente do sistema das Nações Unidas na composição, na forma de opera-
ção, no embasamento jurídico e no tipo de resultados perseguidos.
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A maior homogeneidade cultural relativa e similitude das formas de orga-
nização jurídico-política e sócio-econômica dos Estados participantes fa-
cilitam o estabelecimento mais rápido de normas e mecanismos de prote-
ção de impacto mais direto nas situações nacionais. Ao interagir com o
sistema das Nações Unidas, os sistemas regionais complementam e dão
maior eficácia ao sistema global.1

Cabe ao ordenamento interno, no entanto, oferecer a proteção dos
direitos humanos em caráter primário. Ao ordenamento internacional tem-
se reconhecido seu caráter complementar, ou subsidiário, mas com papel
estratégico, pois atua como alavanca de conquista e obstáculo a retroces-
sos. Ocorre que, no campo da proteção dos direitos humanos, a tradicional
compartimentalização entre os ordenamentos jurídicos internacional e in-
terno tem dado lugar a uma interação dinâmica entre o direito internacio-
nal e o direito interno, o que se faz em benefício da proteção do ser huma-
no.2 Seria salutar, portanto, como primeira orientação nessa matéria, ob-
servar que o foco de atenção principal deve-se transferir da questão tradi-
cional da delimitação de competências para o grau e a qualidade da prote-
ção a ser estendida às vitimas.

O sistema europeu de proteção dos direitos humanos, que tem como
fundamento a Convenção Européia dos Direitos Humanos, assinada em
1950 e vigente a partir de 1953, é o mais avançado e estabelecido dos
sistemas regionais. Sua importância decorre da natureza judicial do siste-
ma, reforçada pelas reformas advindas da entrada em vigor do Protocolo
n. 11, em 1º de novembro de 19983. Trata-se de Protocolo que promoveu

1. LINDGREN ALVES, J. A. Os direitos humanos como tema global. São Paulo: FUNAG/Perspeciva,
1994.

2. CANÇADO TRINDADE, A. A. A consolidação da capacidade processual dos indivíduos na evo-
lução da proteção internacional dos direitos humanos: quadro atual e perspectivas na passa-
gem do século. In: Direitos humanos no século XXI. IPRI, 1998.

3. Em 11 de maio de 1994, o Protocolo n. 11 à Convenção Européia de Direitos Humanos,
reestruturando o mecanismo de controle, foi aberto para assinatura. O Protocolo n. 11 deveria
ser ratificado por todos os Estados-membros e entrar em vigor um ano após o depósito da
última ratificação, o que veio a ocorrer em outubro de 1997.
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profunda reestruturação dos mecanismos de controle da Convenção, com
vistas a ampliar a capacidade processual e simplificar procedimentos. O
sistema passou a operar com base no funcionamento de uma única Corte,
em tempo integral. A nova Corte Européia de Direitos Humanos passou a
operar em 1º de novembro de 1998, com número de juízes igual àquele
dos Estados contratantes (41). Todo Estado-parte na Convenção Européia,
assim como todo indivíduo que se considere vítima de violação, pode re-
clamar diretamente à Corte o descumprimento da Convenção por parte de
um Estado contratante.

Os fatores que levam ao bom desempenho do sistema europeu de
proteção dos direitos humanos incluem: a aceitação da Convenção Euro-
péia de Direitos Humanos e da jurisdição obrigatória de seus órgãos como
condição explícita para integrar a Comunidade Européia; o fato de que o
não cumprimento de decisões da Corte, por parte do Estado afetado, pode
significar a suspensão da Comunidade; o fato de que os Estados trazidos
perante a Corte não consideram o ocorrido como ofensa à honra ou à dig-
nidade da nação, muito embora o ajuste de leis e de práticas domésticas
seja de difícil aceitação; e, finalmente, o fato de o objeto de atenção dos
órgãos de supervisão ser constituído por pontos relativamente técnicos da
lei e não eventos traumáticos ou violações graves, embora a história do
sistema europeu não esteja isenta de ocorrências políticas momentosas,
como a suspensão do regime grego dos coronéis e as críticas ao Reino
Unido pelas condições de detenção dos prisioneiros pertencentes ao Exér-
cito Republicano Irlandês – IRA.

A concordância, por parte dos Estados contratantes, em permitir que
uma corte supranacional reveja um julgamento do Judiciário doméstico,
assim como a concordância em serem obrigados pela decisão, representou
um passo histórico e sem precedentes no direito internacional. Põe em
prática a teoria da natureza fundamental dos direitos humanos, situando-
os acima das leis e práticas do Estado. Significa, por outro lado, a crença
democrática de que certos direitos e liberdades fundamentais não devem
ser subordinados ao poder ou à mera conveniência política de um Estado.
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As decisões da Corte Européia, até o momento, têm demonstrado ser o
sistema europeu um efetivo instrumento de harmonização das legislações
nacionais relativas à proteção dos direitos humanos, além de um impor-
tante componente do processo de integração. Sublinhe-se ainda que os
países candidatos a adesão à União Européia devem passar por um pro-
cesso de transição que torne suas legislações e práticas compatíveis com
as regras estabelecidas no âmbito da União, inclusive coma adesão à Con-
venção Européia de Direitos Humanos.

O sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, por ou-
tro lado, tem como fundamento a Declaração Americana dos Direitos e
Deveres do Homem (1948) e a Convenção Americana sobre Direitos Hu-
manos (1969), conhecida como Pacto de San José. Os meios de proteção
dentro do sistema interamericano são a Comissão Interamericana de Di-
reitos Humanos – CIDH e a Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Qualquer pessoa, grupo de pessoas ou entidade não-governamental pode
apresentar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos – CIDH peti-
ções que contenham denúncias de violações da Convenção pelos Estados-
parte. A Comissão inicia então uma série de passos procedimentais que
podem conduzir à publicação de um relatório sobre o caso ou ao seu enca-
minhamento à decisão da Corte Interamericana. Antes disso, porém, ou-
tros procedimentos têm sido comumente adotados, como é o caso das cha-
madas “soluções amistosas” entre as partes interessadas, geralmente atra-
vés de compensação financeira, pelo Estado, às vítimas de violações ou a
seus parentes.

As funções da Corte Interamericana são de natureza consultiva e ju-
dicial. As funções consultivas dizem respeito a esclarecimentos solicita-
dos pelos Estados sobre a interpretação da própria Convenção, de outros
tratados de direitos humanos e da compatibilidade entre as legislações
nacionais e os instrumentos jurídicos internacionais. A competência judi-
cial da Corte deve ser reconhecida por uma declaração separada dos Esta-
dos-parte da Convenção Americana. Suas funções judiciais, porém, são
obrigatórias para os Estados que fizeram tal declaração. A consideração
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de casos específicos pode iniciar-se por solicitação dos Estados-parte ou
da Comissão, sendo este último o processo mais freqüente. As sentenças
da Corte Interamericana são obrigatórias e têm como objetivo assegurar à
vítima o gozo de seu direito ou liberdade violados, a reparação de conse-
qüências ou o pagamento de indenização, além de promover a adoção de
ações corretivas, por parte dos Estados, para as deficiências dos sistemas
judiciários nacionais.

No âmbito do Mercosul, cujos integrantes e associados são partes do
sistema interamericano, não caberia, a meu ver, duplicar o arcabouço
normativo e processualístico. No entanto, o conteúdo e objetivos políticos
da experiência de integração se traduzem em ampla e cada vez mais
diversificada agenda de cooperação, sem vínculos diretos com a agenda
econômico-comercial. São os componentes políticos que permitem dife-
renciar e qualificar modelos integracionistas. Nesse sentido, as experiên-
cias integracionistas mais recentes têm fugido ao enfoque clássico de eta-
pas herméticas e sucessivas, predominando o pragmatismo e a flexibilida-
de quanto ao alcance de metas de integração e interdependência – com as
naturais diferenças de ritmo, estilo e circunstâncias.4 Por outro lado, a
dolorosa experiência dos ainda recentes períodos de ditadura militar em
nossos países emprestou relevância e atualidade a iniciativas que venham
reforçar, através da cooperação em diversas áreas de interesse das institui-
ções, as normas nacionais de aprimoramento da democracia, dos direitos
civis, políticos, econômicos, sociais e culturais.

A proteção dos direitos humanos, no âmbito do Mercosul, Bolívia e
Chile, compreende a proteção em caráter primário, no âmbito das jurisdi-
ções internas, e as obrigações internacionais decorrentes da adesão à Con-
venção Americana sobre Direitos Humanos, inclusive com a aceitação da
competência contenciosa da Corte Interamericana por parte de todos os
Estados-membros do Mercosul e membros associados. A participação plena

4. D’ANGELIS Wagner Rocha. O Mercosul no contexto da integração americana. Boletim da So-
ciedade Brasileira de Direito Internacional, v. 50, n. 107, p. 112, jan./dez. 1997.
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no sistema interamericano é sinal claro da disposição desses Estados em
garantir padrões internacionais de respeito aos direitos humanos.

O Tratado de Assunção, que funda o Mercosul, já previa o compro-
misso dos Estados-partes de “harmonizar suas legislações, nas áreas per-
tinentes, para lograr o fortalecimento do processo de integração”. O esta-
belecimento do Mecanismo de Consulta e Concertação Política do
Mercosul – MCCP foi passo decisivo nesse sentido. A institucionalização
do referido Mecanismo deu-se por ocasião da XV Cúpula do Mercosul,
com a criação do Foro de Consulta e Concertação Política – FCCP, como
órgão auxiliar do Conselho do Mercado Comum (CMC). O objetivo do
FCCP é contribuir para a consolidação e expansão da dimensão política
do Mercosul, bem como para o aprofundamento do diálogo inter-regional
em temas de política externa e da agenda política comum.

Uma das primeiras medidas tomadas no âmbito do diálogo político
estabelecido foi a incorporação da chamada “cláusula democrática” ao
Tratado de Assunção, pelo Protocolo de Ushuaia (1998), que concedeu
nova dimensão ao compromisso existente entre os membros do Mercosul
e renovou a base de confiança e entendimento entre os sócios. A “cláusula
democrática” estabelece que a plena vigência das instituições democráti-
cas é condição essencial para o desenvolvimento dos processos de
integração entre os Estados-membros e que toda alteração da ordem de-
mocrática constitui um obstáculo inaceitável para a participação no pro-
cesso de integração.

A proteção dos direitos humanos é tema de importância para o
aprofundamento do processo de integração regional. As discussões volta-
das para aspectos da proteção e promoção dos direitos humanos, no âmbi-
to do Mercosul, deverão ter como foro institucional a Reunião dos Minis-
tros da Justiça e a Reunião de Ministros do Interior. Ambas as reuniões
deverão apontar os primeiros passos a serem dados no sentido de estimu-
lar a proteção dos direitos humanos em nível regional, tanto no que se
refere ao fomento às iniciativas de coordenação e harmonização legislativa,
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como na questão do estabelecimento de parâmetros regionais de coopera-
ção. Os temas a serem tratados incluem, ainda:

• O estabelecimento de canais privilegiados de ingresso nos aeroportos
e/ou portos de chegada, aplicados a cidadãos dos Estados-partes e
Associados;

• A dispensa de tradução em documentos de ingresso no país e
trâmites migratórios;

• Acordo sobre refugiados, no tocante à harmonização legislativa e
de procedimentos;

• A realização de análise comparativa das Constituições dos países
do Mercosul, Bolívia e Chile, a respeito dos dispositivos convergentes de
definição do regime democrático.

A proximidade entre as instituições e os responsáveis dos países mem-
bros do Mercosul e seus associados oferece campo para o reforço na pre-
venção e na repressão de delitos que ofendem os direitos humanos, como
o tráfico de pessoas para fins de prostituição, a violência infantil, a pedofilia
e as atividades de grupos que pregam a intolerância e a discriminação
racial.

No Brasil, em particular, o movimento de redemocratização e a Cons-
tituição de 88 desenvolveram e ampliaram o quadro normativo e o espaço
público de debate sobre questões centrais para a consolidação dos direitos
humanos. Trata-se de período marcado também pela aceleração do pro-
cesso de adesão do Brasil aos instrumentos internacionais de direitos hu-
manos. A década de 90 foi caracterizada pela expansão dinâmica da so-
ciedade civil e pela incorporação de movimentos voltados para a proteção
das mulheres, de crianças e adolescentes, de grupos raciais e étnicos e de
minorias. As Conferências Mundiais, para cuja realização o Brasil deu
considerável contribuição, consagraram os conceitos da interdependência
e universalidade dos direitos humanos e sua relação com o direito ao de-
senvolvimento, consolidaram normas sobre a igualdade de gênero e o
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papel das mulheres nos vários espaços sociais e políticos, além de incor-
porarem novas visões sobre o meio ambiente e o desenvolvimento
sustentável.

O Brasil adotou, desde 1995, uma política integrada e prioritária de
proteção e promoção dos direitos humanos, como reflexo da orientação
estratégica do Presidente Fernando Henrique Cardoso. São exemplos des-
sa política a edição da Lei n. 9.140/95, que reconheceu a responsabilidade
do Estado pelos desaparecidos políticos durante o regime militar e estabe-
leceu processos para indenização das famílias das vítimas, o lançamento
do Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH, em 1996, confor-
me recomendação da Declaração e do Programa de Ação de Viena (1993)
e a criação da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos (1997). Nos
últimos anos, o tema dos direitos humanos passou a integrar a agenda
política nacional e a servir como critério para o processo de elaboração,
implementação e avaliação de políticas públicas, dentro de procedimen-
tos que valorizam a descentralização, a participação de organizações não-
governamentais e a transparência.

Infelizmente, o Brasil ainda enfrenta graves problemas no que
concerne à proteção dos direitos humanos. O princípio federativo, estabe-
lecido nas constituições republicanas e reafirmado pela Constituição de
1988, é apropriado para um país das dimensões territoriais e diversidades
regionais como o nosso. No entanto, o seu funcionamento atual torna mais
complexa a operação eficiente de um sistema de proteção dos direitos
humanos baseado na articulação entre os planos internos e internacionais.

Ao aderir a tratados internacionais de direitos humanos, passa a União
Federal a ser responsabilizada internacionalmente pelas violações no âm-
bito interno. No plano interno, no entanto, a investigação policial e o
processamento judicial da grande maioria dos casos recaem na esfera de
competência dos Estados, cujos órgãos, com freqüência, não estão ainda
suficientemente equipados, ou, em certos casos, demonstram mesmo he-
sitação em dar cumprimento eficaz e pronto ao processamento de tais
situações.
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Nesse sentido, foi incluída na pauta da Reforma do Poder Judiciário,
em tramitação no Congresso Nacional, proposta tendente à federalização
dos crimes contra direitos humanos, como forma de transferir para a Jus-
tiça Federal o julgamento de processos que envolvem grave violação dos
direitos humanos. Espera-se que o deslocamento de competência, autori-
zado pelo Superior Tribunal de Justiça, atue no sentido de aumentar o
grau e a qualidade da proteção dos direitos humanos no âmbito interno.
Esta reforma, assim como o projeto de lei, em tramitação no Senado, que
estende de forma mais completa a jurisdição da Justiça comum sobre cri-
mes cometidos por policiais militares contra civis, são de extrema impor-
tância para a progressiva eliminação da impunidade dos responsáveis por
violações graves de direitos humanos no Brasil.

Nesse momento, em que se insere o tema dos direitos humanos nas
discussões sobre o aprofundamento da cooperação política no âmbito do
Mercosul, é de fundamental importância que os Estados-partes, assim como
o Chile e a Bolívia, busquem aprimorar e tornar efetivos os procedimen-
tos e dispositivos internos de proteção, com vistas à conformação de um
espaço harmônico, em nível regional, no qual os interesses dos Estados
estejam em consonância com os interesses dos indivíduos. É necessário
empreender esses esforços com a necessária consideração sobre a partici-
pação no sistema interamericano e nas conquistas recentes no campo dos
direitos humanos, principalmente aquelas emanadas da Conferência Mun-
dial de Viena (1993), que dizem respeito às características de universali-
dade, indivisibilidade, interdependência e inter-relação entre os direitos
humanos, assim como de vinculação entre democracia, desenvolvimento
e direitos humanos.
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1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste ensaio é propor uma reflexão a respeito do impacto
da globalização econômica no tocante aos direitos humanos e à democra-
cia, no contexto da integração econômica regional, mais especificamente
das experiências da União Européia e do Mercosul.

Para que se possa enfocar os dilemas e os desafios propostos pela
globalização, no que se refere aos direitos humanos e à democracia, à luz
do processo de integração regional, há que se enfrentar três questões cen-
trais a este ensaio: 1) Como compreender os termos referenciais desta
investigação? Qual é a concepção contemporânea de direitos humanos?
Qual é a concepção de democracia a ser adotada?; 2) De que modo o
processo de integração regional no âmbito europeu e latino-americano tem
incorporado as denominadas cláusulas referentes aos direitos humanos e à
democracia?; 3) Qual tem sido o impacto da globalização econômica no
que tange à proteção dos direitos humanos e da democracia no âmbito da
integração regional, particularmente da União Européia e do Mercosul?

Assim, fixado, ainda que brevemente, o alcance conceitual de direi-
tos humanos e democracia, e examinado o modo pelo qual a integração
regional tem incorporado esses valores, buscará este ensaio avaliar o im-
pacto da globalização econômica em relação ao processo de integração
regional, com ênfase nos principais desafios e perspectivas para a
implementação dos direitos humanos e da democracia.

2 DESVENDANDO OS TERMOS REFERENCIAIS DESTA
INVESTIGAÇÃO: QUAL É A CONCEPÇÃO

CONTEMPORÂNEA DE DIREITOS HUMANOS?
QUAL É A CONCEPÇÃO DE DEMOCRACIA A

SER ADOTADA?

No dizer de Hannah Arendt, os direitos humanos não são um dado,
mas um construído, uma invenção humana, em constante processo de
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construção e reconstrução1. Considerando a historicidade desses direitos,
pode-se afirmar que a definição de direitos humanos aponta a uma
pluralidade de significados. Tendo em vista tal pluralidade, destaca-se neste
estudo a chamada concepção contemporânea de direitos humanos, que
veio a ser introduzida com o advento da Declaração Universal de 1948 e
reiterada pela Declaração de Direitos Humanos de Viena de 1993.

Essa concepção é fruto do movimento de internacionalização dos di-
reitos humanos, que constitui um movimento extremamente recente na
história, surgindo, a partir do pós-guerra, como resposta às atrocidades e
aos horrores cometidos durante o nazismo. Apresentando o Estado como
o grande violador de direitos humanos, a era Hitler foi marcada pela lógi-
ca da destruição e da descartabilidade da pessoa humana, que resultou no
extermínio de 11 milhões de pessoas. O legado do nazismo foi condicionar
a titularidade de direitos, ou seja, a condição de sujeito de direitos, à
pertinência a determinada raça – a raça pura ariana. No dizer de Ignacy
Sachs, o século XX foi marcado por duas guerras mundiais e pelo horror
absoluto do genocídio concebido como projeto político e industrial2.

É nesse cenário que se desenha o esforço de reconstrução dos direitos
humanos, como paradigma e referencial ético a orientar a ordem interna-
cional contemporânea. Se a Segunda Guerra significou a ruptura com os
direitos humanos, o Pós-Guerra deveria significar a sua reconstrução.

Nesse sentido, em 10 de dezembro de 1948, é aprovada a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, como marco maior do processo de

1. Hannah Arendt, As origens do totalitarismo, trad. Roberto Raposo, Rio de Janeiro, 1979. A
respeito, ver também Celso Lafer, A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o
pensamento de Hannah Arendt, São Paulo: Cia das Letras, 1988, p. 134. No mesmo sentido,
afirma Ignacy Sachs: “Não se insistirá nunca o bastante sobre o fato de que a ascensão dos
direitos é fruto de lutas, que os direitos são conquistados, às vezes, com barricadas, em um
processo histórico cheio de vicissitudes, por meio do qual as necessidades e as aspirações se
articulam em reivindicações e em estandartes de luta antes de serem reconhecidos como direi-
tos”. (Ignacy Sachs, Desenvolvimento, direitos humanos e cidadania, in Direitos humanos no
século XXI, 1998, p. 156).

2. Ignacy Sachs, O desenvolvimento enquanto apropriaçao dos direitos humanos, Estudos Avan-
çados, v. 12, n. 33, p. 149, 1998.
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reconstrução dos direitos humanos. Introduz ela a concepção contempo-
rânea de direitos humanos, caracterizada pela universalidade e
indivisibilidade destes direitos. Universalidade porque clama pela exten-
são universal dos direitos humanos, sob a crença de que a condição de
pessoa é o requisito único para a dignidade e titularidade de direitos.
Indivisibilidade porque a garantia dos direitos civis e políticos é condição
para a observância dos direitos sociais, econômicos e culturais e vice-
versa. Quando um deles é violado, os demais também o são. Os direitos
humanos compõem assim uma unidade indivisível, interdependente e inter-
relacionada, capaz de conjugar o catálogo de direitos civis e políticos ao
catálogo de direitos sociais, econômicos e culturais.

Nesse contexto, pode-se afimar que uma das principais preocupações
do movimento de internacionalização dos direitos humanos foi converter
esses direitos em tema de legítimo interesse da comunidade internacional.
Como observa Kathryn Sikkink: “O Direito Internacional dos Direitos
Humanos pressupõe como legítima e necessária a preocupação de atores
estatais e não estatais a respeito do modo pelo qual os habitantes de outros
Estados são tratados. A rede de proteção dos direitos humanos internacio-
nais busca redefinir o que é matéria de exclusiva jurisdição doméstica dos
Estados.”3

Fortalece-se, assim, a idéia de que a proteção dos direitos humanos
não deve se reduzir ao domínio reservado do Estado, isto é, não deve se
restringir à competência nacional exclusiva ou à jurisdição doméstica ex-
clusiva, porque revela tema de legítimo interesse internacional. Por sua
vez, essa concepção inovadora aponta a duas importantes conseqüências:

1) a revisão da noção tradicional de soberania absoluta do Estado,
que passa a sofrer um processo de relativização, na medida em que são

3. Kathryn Sikkink, Human rights: principled issue-networks, and Sovereignty in Latin America, in
International Organizations, Massachusetts: IO Foundation/Massachusetts Institute of Technology,
1993, p. 413. Acrescenta a mesma autora: “Os direitos individuais básicos não são do domínio
exclusivo do Estado, mas constituem uma legítima preocupação da comunidade internacional.”
(idem, p. 441).
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admitidas intervenções no plano nacional, em prol da proteção dos direi-
tos humanos; isto é, permitem-se formas de monitoramento e
responsabilização internacional, quando os direitos humanos forem
violados4;

2) a cristalização da idéia de que o indivíduo deve ter direitos prote-
gidos na esfera internacional, na condição de sujeito de Direito.

Prenuncia-se, desse modo, o fim da era em que a forma pela qual o
Estado tratava seus nacionais era concebida como um problema de juris-
dição doméstica, decorrência de sua soberania.

O processo de universalização dos direitos humanos permitiu, por
sua vez, a formação de um sistema normativo internacional de proteção
desses direitos. Na lição de André Gonçalves Pereira e Fausto de Qua-
dros: “Em termos de Ciência Política, tratou-se apenas de transpor e adap-
tar ao Direito Internacional a evolução que no Direito Interno já se dera,
no início do século, do Estado-polícia para o Estado-providência. Mas foi
o suficiente para o Direito Internacional abandonar a fase clássica, como o
Direito da Paz e da Guerra, para passar à era nova ou moderna da sua
evolução, como Direito Internacional da Cooperação e da Solidariedade”.5

4. Destaque-se a afirmação do Secretário Geral das Nações Unidas, no final de 1992: “Ainda que
o respeito pela soberania e integridade do Estado seja uma questão central, é inegável que a
antiga doutrina da soberania exclusiva e absoluta não mais se aplica e que esta soberania
jamais foi absoluta, como era então concebida teoricamente. Uma das maiores exigências inte-
lectuais de nosso tempo é a de repensar a questão da soberania (...). Enfatizar os direitos dos
indivíduos e os direitos dos povos é uma dimensão da soberania universal, que reside em toda
a humanidade e que permite aos povos um envolvimento legítimo em questões que afetam o
mundo como um todo. É um movimento que, cada vez mais, encontra expressão na gradual
expansão do Direito Internacional.” (Boutros-Ghali, Empowering the United Nations, Foreign
Affairs, v. 89, p. 98-99, 1992/1993, apud Henkin et al, International law: cases and materials,
3. ed., Minnesota: West Publishing, 1993, p. 18).

5. André Gonçalves Pereira, Fausto Quadros, Manual de direito internacional público, 3. ed., Coimbra:
Almedina, 1993, p. 661. Acrescentam os autores: “As novas matérias que o Direito Internacional
tem vindo a absorver, nas condições referidas, são de índole variada: política, econômica, so-
cial, cultural, científica técnica etc. Mas dentre elas o livro mostrou que há que se destacar três:
a proteção e a garantia dos Direitos do Homem, o desenvolvimento e a integração econômica e
política”. (idem, p. 661). Na visão de Hector Fix-Zamudio: “(...) el establecimiento de organismos
internacionales de tutela de los derechos humanos, y que el destacado tratadista italiano Mauro
Cappelletti ha calificado como jurisdicción constitucional trasnacional, en cuanto el control
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A partir da aprovação da Declaração Universal de 1948 e a partir da
concepção contemporânea de direitos humanos por ela introduzida, co-
meça a se desenvolver o Direito Internacional dos Direitos Humanos,
mediante a adoção de inúmeros tratados internacionais voltados à prote-
ção de direitos fundamentais. Como leciona Norberto Bobbio, os direitos
humanos nascem como direitos naturais universais, desenvolvem-se como
direitos positivos particulares (quando cada Constituição incorpora De-
clarações de Direito), para finalmente encontrarem sua plena realização
como direitos positivos universais6.

Pode-se afirmar que a concepção contemporânea de direitos huma-
nos caracteriza-se pelos processos de universalização e internacionalização
desses direitos, compreendidos sob o prisma de sua indivisibilidade. Cabe
ressaltar que a Declaração de Direitos Humanos de Viena, de 1993, reitera
a concepção da Declaração de 1948, quando, em seu parágrafo 5º, afirma:
“Todos os direitos humanos são universais, interdependentes e inter-rela-
cionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos humanos
globalmente de forma justa e equitativa, em pé de igualdade e com a mes-
ma ênfase.”

Logo, a Declaração de Viena de 1993, subscrita por 171 Estados,
endossa a universalidade e a indivisibilidade dos direitos humanos.

Quanto à concepção de democracia, tal como a concepção de direitos
humanos, aponta a múltiplos significados e definições. A democracia in-
voca um conceito aberto, dinâmico e plural, em constante processo de
transformação7.

judicial de la constitucionalidad de las disposiciones legislativas y de los actos concretos de
autoridad, ha rebasado al derecho interno, particularmente en la esfera de los derechos huma-
nos y se ha proyectado en el ámbito internacional e inclusive comunitario.” (Proteccion juridica
de los derechos humanos, México: Comision Nacional de Derechos Humanos, 1991, p. 184).

6. Norberto Bobbio, A era dos direitos, trad. Carlos Nelson Coutinho, Rio de Janeiro: Campus,
1988, p. 30.

7. Sobre a matéria, ver Robert A. Dahl, On democracy, New Haven: Yale University Press, 1998.
Note-se que a Declaração de Direitos Humanos Viena de 1993 afirma que “a democracia é
baseada na vontade livremente expressa do povo para determinar os seus próprios sistemas
político, econômico, social e cultural e sua participação completa em todos os aspectos de suas
vidas”.
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Na acepção formal, pode-se destacar que a democracia compreende
o respeito à legalidade, constituindo o chamado Governo das Leis, marca-
do pela subordinação do poder ao Direito. Essa concepção acentua a di-
mensão política do conceito de Democracia, na medida que enfatiza a
legitimidade e o exercício do poder político, avaliando quem governa e
como se governa. As regras do jogo democrático representam a civilidade
da passagem do reino da violência para o da não-violência.

Por outro lado, na acepção material, pode-se sustentar que a demo-
cracia não se restringe ao primado da legalidade, mas também pressupõe
o respeito aos direitos humanos. Isto é, além da instauração do Estado de
Direito e das instituições democráticas, a democratização requer o
aprofundamento da democracia no cotidiano, por meio do exercício da
cidadania e da efetiva apropriação dos direitos humanos. Nesse sentido,
não há democracia sem o exercício dos direitos e liberdades fundamen-
tais. A democracia exige o efetivo e pleno exercício de direitos civis, po-
líticos, sociais, econômicos e culturais. Há, portanto, uma conexão neces-
sária entre democracia e direitos humanos – esta é a acepção adotada por
este ensaio.

Feitas essas breves considerações a respeito de democracia e direitos
humanos, passa-se à reflexão do modo pelo qual estes valores têm sido
incorporados no âmbito do processo de integração econômica regional.

3 DE QUE MODO O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO
REGIONAL NO ÂMBITO EUROPEU E

LATINO-AMERICANO TEM INCORPORADO
AS DENOMINADAS CLÁUSULAS REFERENTES
AOS DIREITOS HUMANOS E À DEMOCRACIA?

Se o Pós-Guerra permitiu a criação do sistema internacional de prote-
ção dos direitos humanos, fomentou também a criação de organizações de
cooperação e integração econômica.
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Além do processo de internacionalização dos direitos humanos, a
ordem contemporânea tem sido marcada pela consolidação de blocos eco-
nômicos, que decorrem do crescente processo de integração regional. O
surgimento de blocos econômicos passa a redefinir os contornos do cená-
rio mundial, a partir da intensificação das relações internacionais, me-
diante a cooperação e integração entre Estados e a celebração de inúmeros
tratados internacionais.8

É nesse contexto que tem início o processo de integração regional
européia. Com efeito, a partir de 1945 deflagrou-se o movimento em prol
da criação de uma nova Europa, que deveria ter unidade e força capazes
de evitar as atrocidades perpetradas ao longo das duas guerras mundiais,
bem como apresentar melhores condições de inserção no âmbito das rela-
ções internacionais (seja em relação às superpotências, seja em relação às
antigas colônias)9. Nesse cenário, em 1951, seis países europeus (Bélgica,
França, Alemanha, Itália, Luxemburgo e Países Baixos) celebraram a for-
mação da European Coal and Steel Community (ECSC, Comunidade Eu-
ropéia do Carvão e do Aço). Com o tratado que criou o ECSC, é consti-
tuído um mercado comum de carvão e aço, controlado e gerenciado com
base em políticas adotadas em comum acordo acerca da produção, consu-
mo, preços, comércio, expansão e desenvolvimento de transações e ainda
das condições sociais e econômicas dos trabalhadores nas indústrias.

8. No dizer de José Joaquim Gomes Canotilho: “A globalização das comunicações e informações
e a “expansão mundial” de unidades organizativas internacionais, privadas ou públicas, deslo-
cam o papel obsidiante do “ator estatal”, tornando as fronteiras cada vez mais irrelevantes e a
interdependência política econômica cada vez mais estruturante. (...) O dogma do Direito Cons-
titucional centrado no Estado e na soberania estatal tende a fragilizar-se. A internacionalização
e a “marcosualização” tornam evidente a transformação das ordens jurídicas nacionais em or-
dens jurídicas parciais, nas quais as Constituições são relegadas para um plano mais modesto
de “leis fundamentais regionais”. Mesmo que as Constituições continuem a ser simbolicamente
a magna carta da identidade nacional, a sua força normativa terá parcialmente de ceder perante
novos fenótipos político-organizatórios e adequar-se no plano político e no plano normativo aos
esquemas regulativos das novas associações abertas de Estados nacionais abertos.” (José
Joaquim Gomes Canotilho, Direito constitucional e teoria da Constituição, Coimbra: Almedina,
1998, p. 1.217).

9. Sobre o assunto, consultar Stanley Henig, The Uniting of Europe: from discord to concord, London/
New York: Routledge, 1997, p. 4.
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Com o gradativo processo de integração econômica, começa a ser
consolidada a concepção de “comunidade econômica européia”. Tal con-
cepção passa, por sua vez, a exigir o desenvolvimento de instituições co-
muns (como a Comissão, o Conselho, o Parlamento e a Corte européia), a
criação de um mercado comum e a progressiva coordenação de políticas
econômico-sociais, de forma também a integrar os novos Estados-
membros10.

Da comunidade européia transitou-se à União Européia, a partir do
Tratado de Maastricht , assinado em 1991 e implementado em 1993. O
Tratado de Maastricht teve como objetivo central estabelecer a União
Européia, com base nas seguintes finalidades: a) promoção do progresso
social e econômico, facilitado pela união monetária e econômica; b)
implementação de uma política externa e de uma política de segurança
comum, com a busca da preservação da paz; c) cooperação na justiça e
nos assuntos internos dos Estados, mediante o princípio da subsidiariedade;
d) estabelecimento de uma cidadania comum e e) desenvolvimento e con-
solidação da democracia na região, com a observância do Estado de Direi-
to e com o respeito aos direitos e às liberdades fundamentais. Acrescente-
se que, em 1989, o Conselho Europeu adotou a chamada Social Charter,
que posteriormente veio a consistir em um protocolo ao tratado de
Maastricht, denominado Social Chapter. No sentido de implementar polí-
ticas sociais, o Social Chapter tem como objetivos a promoção do empre-
go, a melhoria das condições de trabalho (incluindo saúde e segurança),
bem como igualdades salariais no âmbito da União Européia.

O processo de integração econômica européia hoje orienta-se por um
modelo supranacional, e não meramente intergovernamental11. Baseada

10. Em 1973, houve o ingresso da Inglaterra, da Dinarmaca e da Irlanda como novos membros da
comunidade, seguido do ingresso da Grécia em 1981, Portugal e Espanha em 1986 e Aústria,
Finlândia e Suécia em 1995.

11. Note-se que a história da comunidade européia foi, no entanto, marcada por uma intensa
controvérsia entre as correntes federalista e funcional. Enquanto a primeira corrente defendia
a transferência de poderes dos Estados a instâncias supranacionais, com a flexibilização das
soberanias nacionais, a segunda corrente defendia tão-somente a fórmula de integração dos
países nos processos decisórios, com a manutenção das soberanias dos Estados.
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na concepção de supranacionalidade, que implica a cessão de direitos de
soberania dos quinze Estados, membros às instituições da União Euro-
péia, vige a supremacia e a aplicação direta do Direito Comunitário, em
relação ao Direito interno dos Estados. No dizer de Canotilho: “(…) a
normativa comunitária tem preferência relativamente à legislação estatal.
(…) a doutrina mais recente afirma a superioridade do direito comunitá-
rio, traduzida na força activa dos regulamentos comunitários (podem re-
vogar e modificar as leis) e na resistência passiva dos mesmos relativa-
mente a leis posteriores internas (não podem ser revogados e nem modifi-
cados).”12 A União Européia, baseada no supranacionalismo, tem exigido
a criação de estruturas governamentais e a adoção de objetivos comuns13.
A União Européia combina características de organizações econômicas e
políticas, posto que objetiva a progressiva integração econômica entre
Estados-membros, com o fim último da unificação política da Europa14.

Adicione-se que, em 1º de maio de 1999, entrou em vigor o Tratado
de Amsterdam, que oferece um novo impulso à construção institucional
da União Européia. O Tratado de Amsterdam avançou consideravelmente
na garantia dos direitos humanos, que devem ser respeitados por todos os
Estados-membros. Com efeito, ineditamente, o Tratado de Amsterdam de

12. Ver José Joaquim Gomes Canotilho, Direito constitucional e teoria da Constituição, op. cit.,
p. 725-726. Para Elizabeth Accioly, o modelo comunitário consiste na limitação da soberania
dos Estados, de forma a assegurar o poder de integração, em que a relação é vertical, vincu-
lando os Estados-membros ao chamado direito comunitário, com primazia em relação a todo o
direito nacional (Mercosul e União Européia: estrutura jurídico-institucional, Curitiba: Juruá,
1998, p. 27-28).

13. Para Stanley Henig, o processo de integração européia há de ser considerado como uma
resposta específica da Europa em relação ao contexto externo, marcado por questões de
guerra e paz, a problemática da Alemanha e a bipolaridade mundial no campo das relações
internacionais (hoje substituída pela hegemonia de apenas uma super-potência – os EUA).
Ademais, considerando a globalização econômica, a revolução tecnológica nas áreas da infor-
mação e comunicação, os países europeus isoladamente considerados (com exceção da Ale-
manha) estariam em condição de desvantagem no plano da competitividade econômica inter-
nacional, se confrontados com os EUA e o Japão. Daí a necessidade de fortalecimento da
integração econômica européia. (Stanley Henig, The Uniting of Europe: from discord to concord,
op. cit., 1997).

14. A respeito, Paulo Borba Casella, Soberania, integração econômica e supranacionalidade, in
Anuário Direito e Globalização: a soberania, Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 79.



232

1997 proclama que: “A União Européia é fundada nos princípios da liber-
dade, democracia, respeito aos direitos humanos e às liberdades funda-
mentais e Estado de Direito.” Acrescenta o tratado que qualquer Estado-
membro que violar os direitos humanos, de forma séria e sistemática, po-
derá perder seus direitos em relação ao tratado, ou seja, a União estará
autorizada a impor-lhe sanções políticas e econômicas. Como ressalta
Manfred Nowak: “O novo artigo 7º do Tratado da União Européia (e tam-
bém o art. 309), pela primeira vez estabelece um procedimento para a
suspensão de direitos dos Estados-membros (incluindo o direito de voto),
no caso de séria e persistente violação pelo Estado-membro dos princí-
pios mencionados no artigo 6º(1).”15

Para Philip Alston e J.H.H. Weiler: “O tratado de Amsterdam de 1997
introduziu uma série de preceitos que requerem o desenvolvimento de
uma nova política de direitos humanos no âmbito da União Européia: a) o
tratado ineditamente afirma que a União Européia é fundada nos princí-
pios da liberdade, democracia, direitos humanos e Estado de Direito; b) o
tratado exige que a Corte de Justiça aplique os parâmetros de direitos hu-
manos aos atos das instituições comunitárias; c) o tratado amplia signifi-
cativamente os poderes da União para adotar as medidas necessárias ao
combate às diversas formas de discriminação; d) o tratado introduz a pos-
sibilidade de suspender os direitos do Estado membro, na hipótese de vio-
lação aos direitos humanos”.16 No mesmo sentido, afirma Manfred Nowak:
“Tem sido alegado que a maior inovação do Tratado de Amsterdam foi no
sentido de fortalecer as competências da União Européia no campo dos

15. Manfred Nowak, Human rights conditionality in relation to entry to, and full participation in the
EU, in ed Philip Alston, The EU and human rights, Oxford: Oxford University Press, 1999,
p. 690.

16. Philip Alston e J.H.H. Weiler, An ever closer union in need of a human rights policy: the European
Union and human rights, in Philip Alston ed., The EU and human rights, Oxford: University
Press, 1999, p. 17-18. Adicionam os autores: “A União Européia tem insistido que os Estados
que objetivam sua admissão na União devem estrito respeito aos parâmetros de direitos hu-
manos. Outros Estados que pretendam celebrar acordos de cooperação com a União, ou dela
receber auxílio, benefícios ou preferências comerciais devem necessariamente respeitar os
direitos humanos”. (ibidem, p. 6-7).
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direitos e liberdades fundamentais. De fato, o progressivo desenvolvimento
da União Européia no campo da liberdade, segurança e justiça tem sido
reconhecido como um dos cinco objetivos da União, consagrado no artigo
2º do Tratado da União Européia. (…) Na medida em que a União Euro-
péia gradativamente transforma-se de uma organização econômica em uma
organização política, os direitos humanos têm se tornado mais e mais im-
portantes, tanto nas relações internas, como nas relações externas da União.
O tratado de Amsterdam foi um avanço significativo nesta direção. (…) A
obrigação da União de respeitar os direitos fundamentais, que foi inedita-
mente reconhecida em Maastricht em 1992, é hoje, explicitamente, objeto
de controle jurisdicional pela Corte de Justiça. Ainda mais importante é o
fato de que o respeito aos direitos humanos é hoje um pré-requisito essen-
cial para o ingresso na União Européia, e na hipótese de sérias e persisten-
tes violações aos direitos humanos por um Estado-membro, sanções po-
derão ser aplicadas em relação ao Estado.”17

Assim, gradativamente, ao lado da integração de âmbito econômico,
a União Européia passa a incluir na agenda de suas preocupações a ques-
tão da consolidação da democracia e do respeito aos direitos humanos na
região. Em face das cláusulas democráticas e de direitos humanos, como
condição imperativa para que um Estado pertença à União Européia, des-
taca-se o respeito aos direitos humanos, à democracia e a qualidade de
Estado de Direito.

Nesse sentido, merece menção o caso da Turquia, cujo ingresso na
União Européia tem sido condicionado à observância dos direitos huma-
nos e do regime democrático18.

17. Manfred Nowak, op. cit., p. 689 e p. 697-698.
18. Note-se que a União Européia impôs à Turquia – como condição para sua candidatura a mem-

bro da União Européia – a implementação de profundos avanços no regime político e no regi-
me de proteção aos direitos humanos, o que inclusive demandará alterações na Constituição
daquele país. A respeito, ver The European Union decides it might one day talk Turkey, The
Economist, 18 de dezembro de 1999, p. 42-43.
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Não obstante a exigência da cláusula democrática, cumpre observar
que um grande desafio para a própria União Européia refere-se ao chama-
do “déficit democrático”. Nas lições de Ángel G. Checa Sancho: “Apesar
de tudo, subsiste o déficit democrático na União Européia. (…) Um
déficit sobre todo o sistema de funcionamento das instituições da União,
que prejudica diretamente as pessoas. A principal manifestação deste
déficit se encontra no terreno da adoção das normas da União. Sem dúvi-
da, aqui são necessárias reformas institucionais que transformem esta si-
tuação. A superação deste déficit se realiza principalmente através da elei-
ção direta do Parlamento Europeu, peça chave para o processo integrador.
Todavia, a simples eleição da Parlamento Europeu, a cada cinco anos, não
é capaz de produzir efeitos globais. Com efeito, a democracia na União
Européia não pode consistir exclusivamente na eleição quinquenal do
órgão parlamentar, o que significa que o déficit há de ser superado por
meios adicionais.”19

No que tange aos direitos humanos, cumpre ainda ressaltar que, no
âmbito da União Européia, firma-se paulatinamente, além dos direitos
sociais dos trabalhadores enunciados na Social Chapter, um catálogo de
direitos humanos concernente à proibição da discriminação baseada em
nacionalidade, bem como à liberdade de movimento dos trabalhadores, o
que requer a harmonização de leis internas dos Estados-membros, na me-
dida em que vige o princípio do primado do direito comunitário (pelo qual
é reconhecida primazia às normas editadas pela Comunidade em relação
às leis internas de cada Estado). Cabe enfatizar que o Tratado de Amsterdam
aprimorou os mecanismos de combate à discriminação por razões de sexo,
raça, origem, etnia, religião, crença, deficiência, idade ou orientação se-
xual. Assegurou também a igualdade de oportunidades para homens e

19. Ángel G. Chueca Sancho, Los derechos fundamentales en la Unión Europea, Barcelona: Bosch,
1999, p. 44. Para Jacques Attali: “O século 21 será o do conflito entre mercado e democracia.
O mercado é mundial e a democracia é local. O mercado estimula o egoísmo e a democracia
estimula a solidariedade.” (Utopia da fraternidade dá lugar à ideologia, O Estado de São Paulo,
de 1º.1.2000).
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mulheres e a não-discriminação por razão de nacionalidade, especialmen-
te no âmbito da livre circulação de trabalhadores europeus20.

Outra relevante questão é a relação entre a União Européia e o siste-
ma normativo de proteção internacional dos direitos humanos. Uma vez
mais, o Tratado de Amsterdam introduziu um significativo avanço, ao
afirmar que a União Européia deve respeitar os direitos humanos funda-
mentais assegurados na Convenção Européia de Direitos Humanos, bem
como os direitos decorrentes das tradições constitucionais comuns aos
Estados-membros, como princípios gerais do Direito Comunitário. Sobre
a matéria, pondera Ángel G. Chueca Sancho: “Desde 1997 (sentença
Kremzow), a jurisprudência tem afirmado que a comunidade não admite
medidas incompatíveis com os direitos humanos reconhecidos e garanti-
dos na Convenção de Roma.”21 Além disso, como observam Philip Alston
e J.H.H. Weiler: “O Conselho Europeu tem insistido para que todos os
Estados-membros da União Européia aceitem os principais instrumentos
internacionais de direitos humanos dos quais ainda não sejam parte e tem
encorajado os Estados a implementarem plenamente tais instrumentos.”22

Desse modo, afirma-se na União Européia a exigência da observância dos
parâmetros internacionais constantes do sistema internacional de

20. Foram ainda lançados objetivos para a chamada Agenda 2000 da União Européia. Os princi-
pais objetivos do avanço institucional europeu, assinalados na Agenda 2000, são: 1) consoli-
dação do euro; 2) ampliação da União, com o ingresso de países da Europa Central e Oriental
candidatos à adesão (atualmente há negociações bilaterais com Chipre, República Checa,
Estônia, Hungria, Polônia e Eslovênia, e há solicitação de ingresso da Bulgária, Letônia, Lituânia,
Romênia e Eslováquia); e 3) a aplicação efetiva do Tratado de Amsterdam.

21. Los derechos fundamentales en la Union Europea, op. cit., p. 280.
22. Philip Alston e J.H.H. Weiler, op. cit., p. 28. Entretanto, os autores ponderam que nem todos os

Estados-membros da União Européia ratificaram os seis principais tratados de direitos huma-
nos das Nações Unidas. A respeito da matéria, observa Antônio Augusto Cançado Trindade:
“Não há de passar desapercebido, que, no presente, a Convenção Européia foi ratificada por
todos os 22 Estados-membros do Conselho da Europa; do mesmo modo, o direito de petição
sob a Convenção (artigo 25) foi aceito por todos os 22 Estados-partes, e a jurisdição compul-
sória da Corte Européia (artigo 46 da Convenção) foi aceita por todos os Estados-partes com a
única exceção da Turquia”. (Antônio Augusto Cançado Trindade, A proteção internacional dos
direitos humanos: fundamentos jurídicos e instrumentos básicos, São Paulo: Saraiva, 1991,
p. 16).
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proteção dos direitos humanos, como, por exemplo, a Convenção Euro-
péia de Direitos Humanos.

No tocante à experiência latino-americana de integração econômica,
destaca-se particularmente a experiência do Mercosul. O Mercosul repre-
senta um passo inovador no processo de cooperação e integração latino-
americana e insere-se dentro da realidade atual de formação de blocos
econômicos entre países de uma mesma região.

Como marco do processo de aproximação entre os países do cone
Sul, o Mercosul, instituído pelo Tratado de Assunção de 1991, propõe
uma inédita cooperação e integração econômica no âmbito da América
Latina, mediante a constituição de um mercado comum entre a Argentina,
o Brasil, o Paraguai e o Uruguai. O propósito básico é a ampliação das
atuais dimensões dos mercados nacionais destes países, através da
integração23, como condição fundamental para acelerar seus processo de
desenvolvimento com justiça social.

A agenda inaugural do Mercosul compreendeu: a) a livre circulação
de bens, serviços, mercadorias e fatores produtivos entre os países; b) a
adoção de uma política comercial comum em relação a terceiros Estados
ou agrupamentos de Estados; c) a coordenação de políticas
macroeconômicas e setoriais entre Estados, a fim de assegurar condições
adequadas de concorrência entre Estados; e d) o compromisso dos Esta-
dos de harmonizar suas legislações, para lograr o fortalecimento de
integração.

Observa-se, contudo, que essa agenda inicial do Mercosul tem sido
gradativamente ampliada, de forma a compreender, por exemplo, a
cooperação e assistência jurisdicional em matéria civil, comercial, traba-
lhista e administrativa (Protocolo de Las Leñas, de 1992); o cumprimento

23. Para Paulo Borba Casella: “No caso do Mercosul, percebe-se já ter ultrapassado o patamar da
estrita operação intergovernamental, sem que se reconheça, abertamente, a ocorrência de
elementos supranacionais”. (Soberania, integração econômica e supranacionalidade, cit.,
p. 86)
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de medidas cautelares destinadas a impedir a irreparabilidade de dano em
relação às pessoas, bens e obrigações (Protocolo de Medidas Cautelares,
de 1994); o direito do consumidor e da concorrência (Protocolo de Santa
Maria sobre jurisdição internacional em matéria de relações de consumo
de 1996 e o Protocolo de Defesa da Concorrência do Mercosul); educação
e cultura (Protocolo de Integração Cultural para favorecer o enriqueci-
mento e a difusão de expressões culturais e artísticas do Mercosul, de
1996 e o Protocolo de Integração Educacional para prosseguimento de
estudos de pós-graduação nas Universidades dos países do Mercosul, de
1996) e meio ambiente (Acordos sobre Cooperação em matéria ambiental
celebrado entre o Brasil e a Argentina em 1997 e entre o Brasil e Uruguai
em 1997).

Percebe-se, desse modo, que a agenda do Mercosul está
gradativamente se abrindo à temática dos direitos humanos, como ates-
tam os recentes Acordos em matéria educacional, cultural e ambiental de
1996 e 199724. Acrescente-se ainda a chamada “cláusula democrática” do
Mercosul, que exige como condição indispensável de seus membros a
vigência do regime democrático. A respeito, vale destacar o caso da crise
política do Paraguai, de março de 1999, em que tal cláusula democrática
foi invocada, firmando-se que eventual golpe de Estado poderia levar à
expulsão daquele país do Mercosul.

Também relevante é avaliar a relação entre o aparato normativo in-
ternacional de proteção dos direitos humanos e os tratados referentes ao
Mercosul. Ressalte-se que, na experiência latino-americana, o processo
de democratização da região, deflagrado na década de 80, é que propiciou
a incorporação de importantes instrumentos internacionais de proteção
dos direitos humanos pelos Estados latino-americanos. A título de

24. Cabe realçar, no entanto, que a proteção dos direitos humanos no Mercosul está absolutamen-
te condicionada à necessidade de fortalecimento do processo democrático na região, tendo
em vista todas as dificuldades decorrentes da herança de três séculos de dominação colonial
combinados com regimes autoritários recentemente abolidos por gradativos processos de tran-
sição democrática.
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exemplo, note-se que a Convenção Americana de Direitos Humanos, tam-
bém denominada Pacto de San José da Costa Rica, adotada em 1969, foi
ratificada pela Argentina em 1984, pelo Uruguai em 1985, pelo Paraguai
em 1989 e pelo Brasil em 1992. Já o reconhecimento da jurisdição da
Corte Interamericana de Direitos Humanos deu-se na Argentina em 1984,
no Uruguai em 1985, no Paraguai em 1993 e no Brasil em 1998. Hoje,
pode-se constatar que os países integrantes do Mercosul subscreveram os
principais tratados gerais e especiais de direitos humanos adotados pela
ONU e pela OEA, com destaque aos Pactos Internacionais de Direitos
Civis e Políticos e de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; Conven-
ções contra a Tortura, sobre os Direitos da Criança, sobre a Eliminação da
Discriminação contra a Mulher, dentre outras.

No que tange à incorporação dos tratados internacionais de proteção
dos direitos humanos, observa-se que as Constituições da Argentina, Bra-
sil, Uruguai e Paraguai conferem a esses instrumentos uma hierarquia es-
pecial e privilegiada, distinguindo-os dos tratados tradicionais. Nesse sen-
tido, merecem destaque o artigo 75, 22 da Constituição Argentina, que
expressamente atribui hierarquia constitucional aos mais relevantes trata-
dos de proteção de direitos humanos e o artigo 5º, parágrafo 2º, da Carta
Brasileira, que incorpora esses tratados no universo de direitos fundamen-
tais constitucionalmente protegidos25.

Importa ressaltar que as Constituições da Argentina, Brasil, Uruguai
e Paraguai, na qualidade de marcos jurídicos da transição democrática
nesses países, fortalecem extraordinariamente a gramática dos direitos hu-
manos, ao consagrar o primado do respeito a estes direitos como paradigma

25. Portanto, à luz do regime jurídico diferenciado aplicável aos tratados internacionais de prote-
ção dos direitos humanos, esses textos constitucionais acolhem um sistema misto, que com-
bina regimes jurídicos distintos: um aplicável aos tratados internacionais de proteção dos direi-
tos humanos e outro aplicável aos tratados tradicionais. Esse sistema misto se fundamenta na
natureza especial dos tratados internacionais de direitos humanos que – distintamente dos
tratados tradicionais que objetivam assegurar uma relação de equilíbrio e reciprocidade entre
Estados pactuantes – priorizam assegurar a proteção da pessoa humana, até mesmo contra o
próprio Estado pactuante.
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propugnado para a ordem internacional26. Esse princípio invoca a abertura
das ordens jurídicas nacionais ao sistema internacional de proteção dos
direitos humanos e, ao mesmo tempo, exige uma nova interpretação de
princípios tradicionais, como a soberania nacional e a não-intervenção,
impondo a flexibilização e relativização destes valores. Os direitos huma-
nos passam a constituir tema de legítimo interesse da comunidade inter-
nacional, traduzindo um tema global.

Tecendo um paralelo entre as experiências do Mercosul e da União
Européia, no que tange às cláusulas referentes à democracia e aos direitos
humanos, pode-se concluir que, originalmente criados para propiciar
maior integração e cooperação de natureza econômica, a União Européia
e o Mercosul passaram gradativamente a ampliar a agenda de integração,
no sentido de incluir a consolidação da democracia e a efetivação dos
direitos humanos como objetivos comuns a serem desenvolvidos.

Quanto à aplicação da chamada cláusula democrática, merece men-
ção o caso da Turquia, no âmbito da União Européia, e o caso do Paraguai,
no âmbito do Mercosul, como exemplos de esforços empreendidos pelos
aludidos blocos econômicos em prol da consolidação da democracia na
região.

No que se refere à implementação dos direitos humanos – embora
inexista até o presente momento a previsão de um catálogo expresso de
direitos fundamentais no âmbito da União Européia e do Mercosul – cons-
tata-se que o processo de integração econômica primeiramente pautou-se
pela proteção dos direitos sociais para, em um segundo momento, tratar

26. Note-se que as próprias Constituições da Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai consagram
essa interpretação. A título ilustrativo, a Constituição do Paraguai de 1992, em seu artigo 145,
admite uma ordem jurídica supranacional que garanta a vigência dos direitos humanos, da
paz, da justiça, da cooperação e do desenvolvimento político, econômico, social e cultural. Já
a Constituição da Argentina (com a reforma de 1994), em seu artigo 75, parágrafo 24, estabe-
lece a competência do Congresso de aprovar tratados de integração que deleguem competên-
cias e jurisdição a organizações supra-estatais, em condições de reciprocidade e igualdade, e
que respeitem a ordem democrática e os direitos humanos.
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dos direitos civis. Nesse sentido, na experiência européia destaca-se a preo-
cupação da então comunidade européia em adotar políticas em comum
acordo acerca das condições sociais e econômicas dos trabalhadores, bem
como, posteriormente, destaca-se a previsão de direitos sociais dos traba-
lhadores, enunciados na Social Chapter. Na experiência do Mercosul, des-
tacam-se os recentes acordos em matéria educacional, cultural e ambiental
de 1996 e 1997.

Outro tema de especial relevância atém-se à relação da União Euro-
péia e do Mercosul com o sistema normativo de proteção internacional
dos direitos humanos. Há que se enfatizar que tanto os países-membros da
União Européia, como os países integrantes do Mercosul, ratificaram os
principais tratados de proteção dos direitos humanos, seja do sistema glo-
bal (ONU), seja dos respectivos sistemas regionais (o sistema europeu e o
sistema interamericano). Como já dito, afirma-se na União Européia a
exigência da observância dos parâmetros internacionais constantes do sis-
tema internacional de proteção dos direitos humanos, como, por exemplo,
da Convenção Européia de Direitos Humanos. No caso do Mercosul, ain-
da que tão recente seja sua experiência, sustenta-se que os países que o
integram hão de conferir plena observância à normatividade internacional
de direitos humanos, que foi acolhida por estes países antes mesmo da
criação do bloco econômico. É, assim, fundamental que os tratados do
Mercosul sejam elaborados, interpretados e aplicados à luz dos instru-
mentos internacionais de proteção de direitos humanos ratificados pelos
países que o integram.

Conclui-se que, tanto no âmbito da União Européia, como no
Mercosul, a normatividade internacional de proteção aos direitos huma-
nos, conjugada com as “cláusulas democráticas e de direitos humanos”,
estabelece um conjunto de parâmetros materiais mínimos impositivos aos
Estados integrantes daqueles blocos econômicos, que devem ser observa-
dos como condição para a própria permanência desses países na União
Européia ou no Mercosul27. Esses parâmetros conferem lastro ético e

27. A respeito, vide o caso da Turquia e o caso do Paraguai, já mencionados.
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moral a tais organizações regionais, que não se reduzem à criação de um
mero mercado comum para a livre circulação de bens, mercadorias e ser-
viços. Aos objetivos de integração e cooperação econômica, somam-se os
de natureza política concernentes à consolidação da democracia e à
efetivação dos direitos humanos na região. Como acentua Canotilho, o
Direito Internacional tende a transformar-se em suporte das relações in-
ternacionais, através da progressiva elevação dos direitos humanos e da
democracia a padrão jurídico de conduta política interna e externa28. Nes-
se contexto, a recusa a esses parâmetros materiais torna internacional-
mente suspeitos os Estados violadores, na medida em que, cada vez mais,
a democracia e os direitos humanos têm se tornado um aspecto crucial de
legitimidade governamental, tanto no âmbito doméstico, como
internacional29.

Considerando as peculiariedades e complexidades do processo de
integração regional, transita-se, por fim, à análise do impacto da

28. Sobre a matéria, leciona Canotilho: “Se ontem a conquista territorial, a colonização e o interes-
se nacional surgiam como categorias referenciais, hoje os fins dos Estados podem e devem
ser os da construção de “Estados de Direito Democráticos, Sociais e Ambientais”, no plano
interno e Estados abertos e internacionalmente amigos e cooperantes no plano externo. Estes
parâmetros fortalecem as imbricações do direito constitucional com o direito internacional. (…)
Os direitos humanos articulados com o relevante papel das organizações internacionais forne-
cem um enquadramento razoável para o constitucionalismo global. O constitucionalismo glo-
bal compreende não apenas o clássico paradigma das relações horizontais entre Estados,
mas no novo paradigma centrado: nas relações Estado/povo, na emergência de um Direito
Internacional dos Direitos Humanos e na tendencial elevação da dignidade humana a pressu-
posto ineliminável de todos os constitucionalismos. Por isso, o Poder Constituinte dos Estados
e, consequentemente, das respectivas Constituições nacionais, está hoje cada vez mais vin-
culado a princípios e regras de direito internacional. É como se o Direito Internacional fosse
transformado em parâmetro de validade das próprias Constituições nacionais (cujas normas
passam a ser consideradas nulas se violadoras das normas do jus cogens internacional). O
Poder Constituinte soberano criador de Constituições está hoje longe de ser um sistema autô-
nomo que gravita em torno da soberania do Estado. A abertura ao Direito Internacional exige a
observância de princípios materiais de política e direito internacional tendencialmente informador
do Direito interno.” (José Joaquim Gomes Canotilho, Direito constitucional e teoria da Consti-
tuição, Coimbra: Almedina, 1998, p. 1.217-1.218).

29. Ver Diane F. Orentlicher, Addressing Gross Human Rights Abuses: Punishment and Victim
Compensation, in Louis Henkin, John Lawrence Hargrove, (coord.), Human rights: an agenda
for the next century, Washington, 1994, p. 435, Studies in Transnational Legal Policy, n. 26.
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globalização econômica, no que tange à democracia e aos direitos
humanos.

4 QUAL TEM SIDO O IMPACTO DA GLOBALIZAÇÃO
ECONÔMICA NO QUE TANGE À PROTEÇÃO DOS

DIREITOS HUMANOS E DA DEMOCRACIA, NO ÂMBITO
DA INTEGRAÇÃO REGIONAL, PARTICULARMENTE DA

UNIÃO EUROPÉIA E DO MERCOSUL?

O processo de globalização econômica, inspirado na agenda do cha-
mado “Consenso de Washington”, passou a ser sinônimo das medidas eco-
nômicas neoliberais voltadas para a reforma e a estabilização das denomi-
nadas “economias emergentes”. Tem por plataforma o neoliberalismo, a
redução das despesas públicas, a privatização, a flexibilização das rela-
ções de trabalho, a disciplina fiscal para a eliminação do déficit público, a
reforma tributária e a abertura do mercado ao comércio exterior. Há a
crescente internacionalização da produção e a criação de mercados mun-
diais integrados30. No dizer de Jurgen Habermas: “Hoje são antes os Esta-
dos que se acham incorporados aos mercados, e não a economia política
às fronteiras estatais.”31

Todavia, a globalização econômica tem agravado ainda mais as desi-
gualdades sociais, aprofundando-se as marcas da pobreza absoluta e da
exclusão social. Os mercados têm se mostrado incompletos, falhos e im-
perfeitos. De acordo com o relatório sobre o Desenvolvimento Humano

30. Para Hesse: “Globalização da economia significa que as fronteiras entre países perdem impor-
tância, quando se trata de decisões sobre investimentos, produção, oferta, procura e financia-
mentos. As consequências são uma rede cada vez mais densa de entrelaçamentos das eco-
nomias nacionais, uma crescente internacionalização da produção, no sentido de que os dife-
rentes componentes de um produto final passam a ser manufaturados em diferentes países, e
a criação de mercados mundiais integrados para inúmeros bens, serviços e produtos financei-
ros”. (Helmut Hesse, Globalização, Dicionário de ética econômica, organizado por Georges
Enderle, 1997, p. 305 apud Celso A. Mello, A soberania através da história, in Anuário Direito e
Globalização: a soberania, Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 21).

31. Jurgen Habermas, Nos Limites do Estado, Folha de São Paulo, Caderno Mais!, p. 5, de 18 de
julho de 1999.
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de 1999, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento (PNUD), a integração econômica mundial tem contribuído para
aumentar a desigualdade. A diferença de renda entre os 20% mais ricos da
população mundial e os 20% mais pobres, medida pela renda nacional
média, aumentou de 30 para 1 em 1960 para 74 em 1997. Adiciona o
relatório que, em face da globalização assimétrica, a parcela de 20% da
população mundial que vive nos países de renda mais elevada concentra
86% do PIB mundial, 82% das exportações mundiais, 68% do investi-
mento direto estrangeiro e 74% das linhas telefônicas. Já a parcela dos
20% mais pobres concentra 1% do PIB mundial, 1% das exportações
mundiais, 1% do investimento direto estrangeiro e 1,5% das linhas telefô-
nicas32. Acrescente-se que o próprio Banco Mundial reconheceu, em rela-
tório recente, que a pobreza tem crescido em virtude da globalização eco-
nômica. De acordo com o relatório do BIRD, no período de maior adesão
ao neoliberalismo, aumentaram a pobreza e o protecionismo em escala
internacional33.

O forte padrão de exclusão sócio-econômica constitui um grave com-
prometimento às noções de universalidade e indivisibilidade dos direitos
humanos. O alcance universal dos direitos humanos é mitigado pelo largo
exército de excluídos, que se tornam supérfluos em face do paradigma
econômico vigente, vivendo mais no “Estado da natureza” que propria-
mente no “Estado Democrático de Direito”. Por sua vez, o caráter
indivisível desses direitos é também mitigado pelo esvaziamento dos di-
reitos sociais fundamentais, especialmente em virtude da tendência de
flexibilização de direitos sociais básicos, que integram o conteúdo de di-
reitos humanos fundamentais. A garantia dos direitos sociais básicos (como

32. A respeito do Brasil, o relatório do PNUD afirma que 15,8% da população brasileira (26 milhões
de pessoas) não têm acesso às condições mínimas de educação, saúde e serviços básicos,
24% da população não têm acesso a água potável e 30% estão privados de esgoto. Esse
relatório, que avalia o grau de desenvolvimento humano de 174 países, situa o Brasil na 79ª
posição do ranking e atesta que o Brasil continua o primeiro país em concentração de renda –
o PIB dos 20% mais ricos é 32 vezes maior que o dos 20% mais pobres.

33. Pobreza cresce, diz Banco Mundial, Folha de São Paulo, de 16.9.1999.
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o direito ao trabalho, à saúde e à educação), que integram o conteúdo dos
direitos humanos, tem sido apontada como um entrave ao funcionamento
do mercado e um obstáculo à livre circulação do capital e à competitividade
internacional. A educação, a saúde e a previdência, de direitos sociais
básicos transformam-se em mercadoria, objeto de contratos privados de
compra e venda – em um mercado marcadamente desigual, no qual gran-
de parcela populacional não dispõe de poder de consumo. Como acentua
José Eduardo Faria: “(…) os serviços públicos essenciais nos campos da
educação, saúde, moradia, transporte ou até mesmo de segurança, conver-
tidos em objeto de ambiciosos programas de privatização, passam a ser
comercializados como uma mercadoria qualquer, formalizados por con-
tratos de caráter estritamente mercantil e apropriados por organizações
empresariais exclusivamente voltadas ao lucro”34. No mesmo sentido, sa-
lienta Marilena Chauí: “A reforma do Estado retirou educação e saúde do
campo dos direitos sociais e as incluiu no dos serviços não exclusivos do
Estado. Essa pequena alteração terminológica – passar do direito ao servi-
ço – não só as transferiu para a rede do mercado, como também legitimou
seu tratamento como uma mercadoria qualquer, sujeita aos mecanismos
contratuais que regem as ações mercantis e que identificam o cidadão com
o consumidor.”35

Em razão da indivisibilidade dos direitos humanos, a violação aos
direitos econômicos, sociais e culturais propicia a violação aos direitos
civis e políticos, eis que a vulnerabilidade econômico-social leva à
vulnerabilidade dos direitos civis e políticos36. No dizer de Amartya Sen:
“A negação da liberdade econômica, sob a forma da pobreza extrema,

34. A respeito, ver José Eduardo Faria, O futuro dos direitos humanos após a globalização econô-
mica, in O cinquentenário da Declaração Universal dos Direitos do Homem, São Paulo: Edusp,
1999, p. 56.

35. Marilena Chauí, Nova barbárie: aluno inadimplente, Folha de São Paulo, de 12.12.1999.
36. Para José Eduardo Faria: “Com a globalização econômica os excluídos dos mercados de

trabalho e consumo perdem progressivamente as condições materiais para exercer em toda a
sua plenitude os direitos humanos de primeira geração e para exigir o cumprimento dos direi-
tos humanos de segunda e terceira geração.” (op. cit., p. 68-69).
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torna a pessoa vulnerável a violações de outras formas de liberdade. (…)
A negação da liberdade econômica implica na negação da liberdade social
e política.”37 Acrescente-se ainda que esse processo de violação dos direi-
tos humanos alcança prioritariamente os grupos sociais vulneráveis, como
as mulheres e a população negra (daí os fenômenos da “feminização” e
“etnicização” da pobreza).

Ressalte-se que os próprios formuladores do Consenso de Washing-
ton, dentre eles Joseph Stiglitz, Vice-Presidente do Banco Mundial, hoje
assumem a necessidade do “Pós-consenso de Washington”, capaz de in-
cluir temas relativos ao desenvolvimento humano, à educação, à tecnologia
e ao meio ambiente – enfim, entende-se fundamental apontar às funções
que o Estado deve assumir para assegurar um desenvolvimento sustentá-
vel e democrático.38

Como leciona Jack Donelly, se os direitos humanos são o que civili-
zam a democracia, o Estado de Bem-Estar Social é o que civiliza os mer-
cados39. Se os direitos civis e políticos mantêm a democracia dentro de
limites razoáveis, os direitos econômicos e sociais estabelecem os limites

37. Amartya Sen, Development as freedom, New York: Alfred A. Knopf, 1999, p. 8.
38. Em 30 de setembro de 1999, o diretor-gerente do FMI, Michel Camdessus, ao reconhecer

explicitamente a insuficiência das receitas liberais, defendeu a humanização da globalização.
(FMI questiona Consenso de Washigton, Folha de São Paulo, de 30.9.1999). A respeito, ainda
merece menção o ocorrido na conferência da Organização Mundial do Comércio (OMC), em
Seattle, em dezembro de 1999, em que fortes protestos e críticas foram feitas por inúmeros
manifestantes e organizações não-governamentais em relação ao impacto excludente da
globalização econômica. Os protestos acenavam para a importância da proteção da democra-
cia, meio ambiente, direitos humanos, direitos sociais dos trabalhadores no âmbito da
globalização. Sobre o assunto, ver The non-governmental order: will NGOs democratise, or
merely disrupt, global governance?, The Economist, de 11.12.1999, p. 20-21. Na avaliação de
Marilena Chauí: “A guerra de Seatle, tanto dentro como fora da OMC, indica que a contradição
entre interesses nacionais é uma contradição de poder e entre poderes locais, regionais e
nacionais. Indica, portanto, contradição entre a internacionalização da economia e as formas
assumidas pela luta de classes no plano nacional e internacional. É notável ver que a luta entre
excluídos e incluídos, que parecia acontecer apenas no campo social nacional, ressurja com
máxima força em Seatle, como se viu na divisão espacial das salas dos grupos de discussão,
na questão dos subsídios e das tarifas protecionistas e nas cláusulas trabalhistas.” (Fantasias
da terceira via, Folha de São Paulo, de 19.12.1999).

39. Jack Donnelly, International human rights, Colorado, Westview Press, 1998, 160.



246

adequados aos mercados. Mercados e eleições, por si só, não são suficien-
tes para assegurar direitos humanos para todos. No mesmo sentido, acen-
tua Celso Lafer ser da convergência entre as liberdades clássicas e os di-
reitos de crédito que depende a viabilidade da democracia no mundo
contemporâneo40.

Embora a formação de blocos econômicos de alcance regional, tanto
na União Européia, como no Mercosul, tenha buscado não apenas a
integração e cooperação de natureza econômica, mas posterior e paulatina
consolidação da democracia e implementação dos direitos humanos nas
respectivas regiões (o que se constata com maior evidência na União Eu-
ropéia e de forma ainda bastante incipiente no Mercosul), observa-se que
as cláusulas democráticas e de direitos humanos não foram incorporadas
na agenda do processo de globalização econômica.

Ao revés, a globalização econômica tem comprometido a vigência
dos direitos humanos, em especial dos direitos sociais. Em face da
indivisibilidade dos direitos humanos, como já mencionado, a violação
aos direitos sociais acaba por implicar a violação aos direitos civis e polí-
ticos, o que resulta na fragilização da própria democracia. Testemunha-se,
ainda, o impacto transformador e desagregador da transnacionalização dos
mercados sobre as estruturas político-institucionais, na medida em que as
decisões passam a ser tomadas no âmbito de organismos multilaterais e
conglomerados multinacionais, com a substituição da política pelo mer-
cado, enquanto instância decisória41.

40. Celso Lafer, Direitos Humanos no Século XXI, 1998.
41. A respeito, ver José Eduardo Faria, O futuro dos direitos humanos após a globalização econô-

mica, op. cit., p. 56. Consultar ainda José Eduardo Faria, O direito na economia globalizada,
São Paulo: Malheiros, 1999. Sobre a matéria, observa Maria Helena Chauí: “Com o desloca-
mento da política para o campo internacional, o que é exatamente a política local? De um lado,
ela é inócua e irrelevante, pois as questões fundamentais da sociedade não passam por ela –
nela se consolida periodicamente o consenso quanto aos interesses que serão internacional-
mente negociados.” (Fantasias da terceira via, Folha de São Paulo, de 19.12.1999).
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Vislumbram-se assim os paradoxos que decorrem das tensões entre a
tônica excludente do processo de globalização econômica42 e os movi-
mentos que intentam reforçar a democracia e os direitos humanos como
parâmetros a conferir lastro ético e moral à criação de uma nova ordem
internacional.

Para a consolidação da democracia e implementação dos direitos hu-
manos, emerge o desafio da construção de um novo paradigma, pautado
por uma agenda de inclusão, que seja capaz de assegurar um desenvolvi-
mento sustentável, mais igualitário e democrático, nos planos local, re-
gional e global43. A prevalência dos direitos humanos e do valor demo-
crático há de constituir a tônica desse novo paradigma global, que deman-
da o enfoque das ordens local, regional e global, a partir da dinâmica de
sua interação e impacto. Ao imperativo da eficácia econômica deve ser
conjugada a exigência ética de justiça social, inspirada em uma ordem
democrática que garanta o pleno exercício dos direitos civis, políticos,
sociais, econômicos e culturais.

Em um contexto cada vez mais caracterizado pela relação entre Esta-
dos, regiões e instituições internacionais, o próximo milênio reserva como
maior débito e desafio a globalização da democracia e dos direitos
humanos.

42. Para Hobsbawn: “Talvez a característica mais impressionante do fim do século XX seja a ten-
são entre esse processo de globalização cada vez mais acelerado e a incapacidade conjunta
das instituições públicas e do comportamento coletivo dos seres humanos de se acomodarem
a ele.” (Eric Hobsbawn, Era dos extremos: o breve Século XX 1914-1991, São Paulo: Cia das
Letras, 1995, p. 24), apud Celso A. Mello, A soberania através da história, in Anuário Direito e
Globalização: a soberania, Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 22).

43. Para Amartya Sen: “O desenvolvimento deve ser considerado como um processo de expansão
das liberdades reais que as pessoas podem usufruir”. (op. cit., p. 36 e 297).
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1 INTRODUÇÃO

Uma justiça rápida, eficaz e acessível. Mais do que um sonho ou
uma utopia, esse ideal de justiça deve ser o motivador de todos aqueles
que militam na área do Direito. Disso depende a própria existência do
Estado Constitucional de Direito. A presente análise da Lei n. 9.099/95
tem como objetivo contribuir para a concretização desse objetivo.

No âmbito penal, a rapidez se faz necessária em razão da comoção
que o crime causa no seio da sociedade. É preciso agilidade em se conhe-
cer o autor de um delito, bem como todas as circunstâncias em que este
ocorreu.

No entanto, a rapidez não se confunde com o arbítrio. Nesse ponto, a
justiça deve também ser eficaz, implicando não só uma investigação
criteriosa, como uma resposta adequada a cada tipo de delito e infrator.

Por outro lado, Direitos, Garantias e Remédios – “exaustivamente”
elencados no texto Constitucional – não têm qualquer relevância prática
se as pessoas não dispõem de meios para exercê-los. Ter direitos, não
dispondo de meios para atingi-los, equivale a não tê-los. Daí a necessida-
de de uma justiça acessível a todos os cidadãos.

Infelizmente não é essa a realidade de nosso país. Na verdade, para a
maior parte das pessoas, o conceito de “cidadania” é algo abstrato, que
nada tem a ver com seu cotidiano.

Situando-se entre os últimos países do mundo em distribuição de ren-
da, com um péssimo sistema educacional, previdenciário, de saúde e se-
gurança, a despeito de uma tributação aviltante, a realidade brasileira se
aproxima do caos. Nesse quadro, com raríssimas exceções, o Estado não
cumpre suas funções básicas, apresentando-se o “serviço público”, seja
de qual área for, como um serviço de péssima qualidade.
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Ademais, em decorrência da corrupção e incompetência das pessoas
que detêm o poder, emerge um descrédito generalizado em relação a toda
e qualquer ação do Governo.

Um quadro perigoso, que possibilita a criação de um Estado paralelo,
onde o mais forte faz imperar a única lei realmente temida e cumprida, a
“lei do silêncio”.

Uma melhor estrutura para o Poder Judiciário, uma polícia melhor
preparada, equipada e remunerada, um Ministério Público independente e
a criação de uma Defensoria Pública com condições mínimas de prestar
um bom serviço à população são apenas os primeiros passos – tímidos, na
verdade – para reverter essa realidade.

Nesse sentido, contudo, pouco se tem feito.

Destarte, esperar que uma lei, por si só, mude esse quadro hediondo,
parece ingênuo. No entanto, se por um lado a “lei” não pode mudar esse
estado de coisas, a consciência da atual situação do país e a vontade de
mudar, inquestionavelmente já representam uma esperança.

O problema é que a “mudança”, mesmo quando a situação está pres-
tes a ruir, não é uma atitude fácil de assimilar. Especificamente no âmbito
penal, isso ficou muito claro com as discussões que antecederam a pro-
mulgação da Lei n. 9.099/95 – uma lei que, inegavelmente, incorporou
um espírito inovador.

Muitas das críticas à nova legislação partiram daqueles que simples-
mente não admitiam mudanças, mesmo conhecendo o difícil momento
vivido naquela ocasião.

Diametralmente oposta, surgia uma corrente que creditava à nova lei
uma solução imediata de todos o problemas relacionados com a aplicação
da justiça no Brasil.

Passados mais de quatro anos, parece ser hoje um bom momento para
uma nova análise da ainda recente legislação. Essa é a proposta deste
trabalho.
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2 A LEI N. 9.099/95

Em 1988, a Constituição Federal, em seu artigo 98, atendendo aos
clamores da moderna Criminologia, consagrou a expressão “infrações
penais de menor potencial ofensivo”, determinando a criação de Juizados
Especiais.

De longa data, a doutrina advertia a respeito da necessidade de se
separar a “grande” da “pequena e média” criminalidade, objetivando
viabilizar a “resposta jurídica” para cada conduta desviada.1

A inércia do legislador federal (somente à União é permitido legislar
sobre matéria penal – art. 22, I, Constituição Federal) desencadeou a cria-
ção de Juizados Especiais, por intermédio de leis estaduais (Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul e Paraíba). Todavia, a despeito do sucesso da inicia-
tiva e dos bons serviços prestados à população – ênfase ao Estado do Mato
Grosso do Sul e à experiência com a aplicação de cestas básicas2, a
inconstitucionalidade dessas leis foi reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal (HC n. 71.713 – PB).

Coube assim, à Lei Federal, sete anos depois, viabilizar o dispositivo
constitucional, definindo “infrações de pequeno potencial ofensivo”, dis-
pensando, outrossim, tratamento diferenciado às infrações de “médio po-
tencial ofensivo”.

Nesse passo, o artigo 61, da Lei n. 9.099/95, considera infrações de
pequeno potencial ofensivo todas as contravenções penais e os crimes
cuja pena máxima não seja superior a um ano, excetuados os casos em
que a lei preveja procedimento diverso (determinação final, exclusiva para
os crimes).

Ademais, por força do parágrafo único, do artigo 291, do Código de
Trânsito Brasileiro, os crimes de lesões corporais culposas, embriaguez

1. Luiz Flávio Gomes, Suspensão condicional do processo, São Paulo: Revista dos Tribunais,
p. 16.

2. José Carlos de Oliveira Robaldo, Juizado especial criminal: a experiência que deu certo, Revista
Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 3, n. 12, p. 118, out./dez. 1995.
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ao volante e participação em competição não autorizada também passam
a ser considerados de pequeno potencial ofensivo, cabendo, uma vez
preenchidos os requisitos legais, os institutos da composição, transação e
representação.

Assim, no sentido de delimitar o âmbito de aplicação da lei, poder-
se-ia considerar de “pequeno potencial ofensivo” todas as contravenções,
os crimes cuja pena máxima não seja superior a um ano e os três delitos
previstos no parágrafo único do artigo 291 do Código de Trânsito.

Por outro lado, tratando-se de delito de “médio potencial lesivo”, criou-
se o instituto da suspensão condicional do processo (art. 89). Esse institu-
to, como é cediço, tem aplicação nos delitos cuja pena mínima seja igual
ou inferior a um ano.

Definidos os limites de aplicação da nova legislação, que desde o
início motivaram ferrenhas discussões, em 26 de setembro de 1995 foi
promulgada a Lei n. 9.099, com um período de vacatio legis de sessenta
dias, passando a ter influência vital no ordenamento jurídico pátrio.

O primeiro ponto que merece destaque na referida legislação diz res-
peito ao termo “menor potencial ofensivo”. Isso porque, em razão dessa
expressão, alguns tendem a considerar que aos Juizados Especiais caberia
tão-somente o julgamento de “pequenas causas”.

Nada mais equivocado.
Tal qual uma doença diagnosticada em seu estado embrionário, mui-

tas das infrações penais consideradas de “pequeno potencial ofensivo”,
em razão dos novos institutos criados pela Lei n. 9.099/95, podem ser
estirpadas do seio da sociedade, evitando assim a ocorrência de episódios
de maior gravidade.

Nesse aspecto, oportuna a advertência do professor Luiz Flávio Go-
mes, no sentido de que a nova lei, mais do que uma decisão formal, permi-
te em muitos casos a “solução” de problemas.3

3. Suspensão condicional do processo, op. cit.
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Solucionar problemas, no entanto, exige dos aplicadores do direito
não só paciência, mas principalmente uma mudança de mentalidade,
notadamente por ocasião da audiência preliminar. Conhecer a origem do
problema, bem como o perfil de seus protagonistas, é o primeiro passo em
busca da solução do litígio.

Nesse ponto, destaca-se outra diferença marcante da legislação em
apreço. O “público dos Juizados” é bastante diferente daquele que habi-
tualmente se apresenta perante os Tribunais Criminais. Em regra, os “au-
tores de infração” são primários, sem qualquer antecedente desabonador e
muitos jamais compareceram perante um juiz de direito.

Esse perfil reforça outra grande diferença. A Lei n. 9.099/95, quando
levada a sério e aplicada com critério, tem grande poder de intimidação,
inibindo de forma sensível a reincidência.

Comparativamente, poder-se-ia afirmar que, aplicada com seriedade,
a Lei n. 9.099/95 tem um poder intimidatório maior que muitas leis de
exceção, como por exemplo a lei dos crimes hediondos.

Isso porque institutos como a transação, por preservarem não só a
primariedade do autor, como também seu “nome limpo”, acabam por de-
sencadear forte poder inibidor, sobretudo no quinquênio seguinte à sua
aplicação.

Aliada a esse aspecto, ainda há de se considerar a inocorrência dos
deletérios efeitos de uma condenação criminal, o que ganha relevo, prin-
cipalmente diante dos atuais níveis de desemprego.

Por todos esses fatores, num balanço geral pode-se afirmar que, em-
bora a nova legislação, por si só, não possa reverter o cenário caótico em
que se encontra a Justiça no Brasil, inquestionavelmente representa um
sensível avanço no ordenamento jurídico pátrio.

A audiência preliminar, prevista no artigo 72 da Lei n. 9.099/95, apre-
senta um caráter inovador, estabelecendo, numa ordem cronológica, a apli-
cação de institutos até então desconhecidos no Direito Penal brasileiro.
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A primeira providência a ser tomada nessa audiência, quando cabí-
vel, é a tentativa de composição dos danos. Nesse passo, tratando-se de
ação penal de natureza privada ou pública condicionada à representação,
o acordo entre as partes acarreta a renúncia ao direito de queixa ou repre-
sentação.

A providência seguinte dependerá, em regra, da inocorrência da com-
posição. Caso não ocorra a composição, nas hipóteses de ação penal pú-
blica condicionada à representação (aquelas previstas no Código Penal e
no art. 88 da Lei n. 9.099/95), será dada oportunidade ao ofendido de
exercer o direito de representação verbal (art. 75).

Havendo representação, surge a possibilidade do autor, “sem qual-
quer discussão de mérito”, aceitar aplicação de pena antecipada proposta
pelo Ministério Público. É o instituto da transação (art. 76).

Observada essa seqüência, e fixando-se nesses três institutos, inicia-
se a análise da aplicação prática da Lei n. 9.099/95.

2.1 Da Composição

Como restou consignado, a composição consiste num acordo entre as
partes envolvidas e objetiva a indenização dos danos civis. Nessa oportu-
nidade, a vítima deverá comparecer e apresentar um valor aproximado,
representado por seus gastos, bem como aquilo que deixou de auferir (lu-
cros cessantes). Nada impede, outrossim, que seja pleiteada uma indeni-
zação a título de “danos morais”, todavia a prática tem demonstrado que
tal pretensão dificilmente é atendida pelo autor, não só pela dificuldade de
liquidação, como também em razão das controvérsias que até hoje essa
matéria tem ensejado.

Sem dúvidas, o instituto da composição constitui um significativo
avanço, representando o início do redescobrimento da vítima no Direito
Penal, figura até então esquecida ou de importância secundária.
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Em regra, esse acordo gerará a quitação do débito, sendo defeso ao
ofendido cobrá-lo novamente no cível. Aliás, eventuais exceções deverão
ser expressamente consignadas na decisão.

Em qualquer hipótese, tratando-se de ação penal privada ou pública
condicionada, a composição acarretará a renúncia ao direito de queixa ou
representação, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 74.

O instituto em apreço, repita-se, seguramente representa um sensível
avanço. Com efeito, “não é novidade que o modelo clássico de Justiça
Penal neutralizou a figura da vítima, na medida em que, como garantia de
uma aplicação serena, objetiva e institucionalizada das leis, não se mos-
trava recomendável deixar em suas mãos a resposta ao agressor.”4

Tal postura, que deriva de uma visão onde o “crime não passa de um
conflito simbólico, formal e bilateral entre o Estado e o infrator”5, embora
de uma forma tímida, passa a ser minimizada em decorrência da criação
do instituto da Composição, onde a vítima tem influência no deslinde do
feito.

Outro ponto também merece destaque. Dentro da complexidade do
ser humano, não é raro presenciar a criação de um vínculo entre o autor e
a vítima. Nesse caminho, a audiência preliminar permite esse contato di-
reto entre as partes, resultando, muitas vezes, num acordo que extrapola
os limites consignados no termo de composição.

É a lei aproximando pessoas, desarmando espíritos e solucionando
problemas.

Mas nem tudo são flores.
Tecnicamente, a decisão que homologa a composição, por força do

artigo 74, da Lei n. 9.099/95, tem força de título executivo judicial, acar-
retando a renúncia ao direito de queixa ou de representação e, por conse-
qüência, a extinção da punibilidade.

4. Cf. nosso artigo, Juizados especiais criminais: observações práticas, Justiça e Democracia,
São Paulo, v. 1, n. 2, p. 266, jul./dez. 1996.

5. Pablos de Molina, Criminologia, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992.
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Surge do texto em tela uma triste constatação. Quando utilizado por
pessoas inescrupulosas, o instituto tem se mostrado um instrumento pode-
roso para impunidade. Isso porque muitos autores de infração, conhecen-
do as conseqüências da composição, “aceitam” qualquer tipo de proposta.
Muitos de antemão já sabem que não terão condições de honrá-la, outros
nem sequer pensam em cumpri-la.

Lamentavelmente, da forma em que hoje o instituto se apresenta, es-
sas pessoas estão equiparadas àquelas que, de boa-fé, celebram o acordo
e, por questões supervenientes, não podem cumprir o compromisso.

Em todos os casos, resta à vítima apenas a execução no âmbito civil,
visto que o processo penal, não pode ser reaberto.

Campo aberto para a impunidade e má-fé.

Nos moldes em que se apresenta o instituto, não há como mudar esse
estado de coisas. Mesmo diante do inadimplemento da obrigação avençada,
emergirá a extinção da punibilidade do autor.

Diante dessa constatação, seria aconselhável que, por intermédio de
uma alteração legislativa, se suspendesse o prazo prescricional e a extinção
da punibilidade somente ocorresse após o integral cumprimento do acor-
do realizado.

Tal medida em muito contribuiria para a concretização dos objetivos
almejados pela composição e evitaria a impunidade.

Um último ponto deve ser destacado a respeito da composição. Em-
bora do conhecimento geral, é sempre bom relembrar que a celebração
desse acordo, por não analisar o mérito da causa, não tem qualquer impli-
cação para o autor no âmbito penal. Em outras palavras, a realização de
um acordo com a vítima, nos termos da Lei n. 9.099/95, não representa o
reconhecimento da culpa do autor.

Aliás, nenhuma conseqüência traz no âmbito penal e em nada pode
influenciar no direito civil.
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2.2 A Representação

A Lei n. 9.099/95, em seu artigo 88, determina que os crimes de le-
sões corporais leves e lesões corporais culposas passam a depender de
representação.

A primeira dúvida gerada pela nova regra diz respeito à contravenção
de vias de fato. Se, por um lado, vozes de peso se colocam no sentido da
aludida contravenção permanecer como de ação penal pública
incondicionada6, não se pode esquecer que, em regra, a contravenção não
passa de uma tentativa de lesões corporais. Daí, incorporando o espírito
conciliatório da Lei n. 9.099/95, entende-se que a contravenção também
depende de representação.

Seguramente, esse entendimento melhor se coaduna com os objeti-
vos da nova legislação, permitida, quando o caso, uma solução do conflito
entre autor e vítima.

Outro ponto, no entanto, tem ensejado maior controvérsia. Diz res-
peito ao “termo inicial” do prazo decadencial para a representação.

Tanto a doutrina como a jurisprudência majoritária tendem a contar o
prazo de seis meses da “data em que a vítima veio a saber quem é o autor
do crime”, nos moldes estabelecidos no artigo 103 do Código Penal.

Com o devido respeito, não parece ser essa a interpretação correta.

Com efeito, ao tratar do assunto, a Lei n. 9.099/95 estabelece, numa
ordem cronológica, primeiro a tentativa de “composição” (art. 72) e, pos-
teriormente, caso esta não se efetive, a possibilidade do ofendido exercer
o direito de representação verbal, que será reduzida a termo (art. 75).

Observada essa seqüência fática, conclui-se que a primeira oportuni-
dade para a vítima representar é exatamente durante audiência preliminar,

6. Ada Pellegrini Grinover, et al, Juizados especiais criminais: comentários à Lei n. 9.099, de
26.9.1995, 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.
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devendo, por via de conseqüência, ser esse o termo a quo para o exercício
desse direito.

Note-se, a respeito, que o artigo 92, da Lei n. 9.099/95, acompanhan-
do a redação do artigo 12 do Código Penal, estabelece que as disposições
do Código Penal terão aplicação subsidiária, desde que não
incompatíveis.

Ocorre que, ao contrário do estabelecido no Código Penal e de Pro-
cesso Penal, a Lei n. 9.099/95 somente se refere à representação na “au-
diência preliminar”, isso após ter restado frustrada a tentativa de
composição.

São regras próprias, em lei especial, de todo incompatíveis com o
disposto nos artigos 103 do Código Penal e 38 do Código de Processo
Penal.

Não bastassem tais incompatibilidades, ao descrever as providências
a serem tomadas pela autoridade policial, a Lei n. 9.099/95 não faz qual-
quer alusão acerca de eventual representação, mas tão-somente à elabora-
ção do Termo Circunstanciado e sua imediata remessa ao Juizado.

Aliás, posição prudente, na medida em que, logo após a ocorrência
do delito, a vítima tende a agir exclusivamente movida pela emoção.

Por todos esses motivos, entende-se que o prazo decadencial inicia
sua contagem semestral a partir da audiência preliminar – regra expressa
em lei especial e incompatível com as regras de caráter geral do Código
Penal e do Código de Processo Penal.

2.3 Da Transação

O dicionário dá uma exata dimensão daquilo que o legislador preten-
dia quando criou o instituto da transação. Com efeito, o significado da
palavra “transação”, segundo os léxicos, é “ato ou efeito de transigir. Com-
binação, ajuste.” “Transigir”, por seu turno, significa “chegar a acordo,
condescender, ceder”.
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O primeiro problema de ordem prática surge na própria preparação
dos operadores do direito, nos bancos da faculdade. Lá, os futuros profis-
sionais são preparados para o litígio, o confronto.

O novo instituto, contudo, exige outro tipo de mentalidade e postura
dos envolvidos. Não deve haver imposição e sim consenso. Caso o Minis-
tério Público, por exemplo, venha a “impor” uma determinada quantia a
título de multa, a aplicação da transação terá fugido de seu real objetivo.

Não se pretende transformá-la num “mercado de peixe”, todavia deve-
se cobrar das partes pelo menos a realização de uma audiência com os
“espíritos desarmados”.

Aliás, nesse passo, tanto a gravidade do delito como a situação finan-
ceira do autor devem orientar uma criteriosa proposta ministerial.

Ademais, uma proposta realizada em valores muito superiores às con-
dições financeiras do acusado apresenta a mesma conotação de uma recu-
sa em oferecê-la, visto que o autor “bem intencionado” certamente não
terá como aceitá-la.

Tal prática pode apenas favorecer aqueles que, desde o início, não
pretendem cumprir o avençado. Isso porque ainda há muita discussão se o
inadimplemento da transação permite ou não o prosseguimento do feito.

Na esteira dessa controvérsia, emerge um profícuo campo para a im-
punidade, sobretudo quando o autor já comparece na audiência preliminar
com a intenção de não cumprir o acordo, seja ele qual for. Por isso, é
melhor uma sanção menos rigorosa, que efetivamente venha a ser cumpri-
da, do que uma imposta e impossível de ser concretizada.

Daí a necessidade de uma proposta consciente, que contenha um sig-
nificado retributivo e preventivo. É dizer, uma proposta que o autor cum-
pra e que o faça repensar sua conduta delitiva.

No que se refere à discussão a respeito da possibilidade ou não de
prosseguimento do processo, caso o autor não cumpra a transação, a
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despeito da grande controvérsia existente, parece correto o entendimento
que apregoa a retomada do feito.

Primeiro, porque entendimento contrário poderia gerar um largo cam-
po para a impunidade, levando muitos autores a aceitar qualquer tipo de
proposta, com o objetivo precípuo de se livrar do processo criminal.

Ademais, a transação, como restou claro no início, nada mais é do
que um acordo com concessões recíprocas. O Ministério Público abre mão
de levar o processo avante, caso o autor aceite (e obviamente cumpra sua
parte); este, por seu turno, abre mão do contraditório. Caso o autor não
cumpra sua parte, é permitido ao Ministério Público também “voltar atrás”,
retomando o andamento do processo e denunciando o réu.

Note-se, contudo, que para a realização da proposta é necessário que
existam elementos mínimos que apontem o autor como o responsável pelo
delito (indicação de testemunhas, exame de corpo de delito etc.).

Essa atenção deve ser redobrada em alguns casos.

O exemplo clássico envolve acidentes com motocicletas. Isso por-
que, em quase cem por cento dos casos, o motociclista é que sofrerá as
lesões. Não significa, todavia, que o outro motorista tenha sido o respon-
sável.

Como é cediço, a culpa exclusiva da vítima isenta o autor da respon-
sabilidade penal. Assim, verificado que foi o ofendido o causador do aci-
dente, proposta alguma deverá ser endereçada ao suposto autor.

A Lei n. 9.099/95, inquestionavelmente, representa um avanço em
nosso ordenamento. Nesse contexto, poucas experiências têm sido tão bem
sucedidas como a aplicação de cestas básicas.

Espécie de pena restritiva de direitos, que no início gerou grande con-
trovérsia a respeito de sua legalidade, tem conquistado terreno e se apre-
sentado como uma das mais importantes e significativas penas de nosso
ordenamento jurídico.
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Por outro lado, a Lei n. 9.714/98, ampliando o rol das penas restriti-
vas de direitos, ao definir a “pena pecuniária” como pagamento em di-
nheiro (ou prestação de outra natureza) à vítima, seus dependentes ou
entidade pública ou privada com destinação social, colocou uma
pá-de-cal sobre as controvérsias existentes.

Aliás, a pena restritiva de direitos consistente na arrecadação de ces-
tas básicas para instituições beneficentes, mesmo antes da Lei
n. 9.714/98, em nada feria o princípio da legalidade. Pelo contrário, en-
contrava-se em perfeita consonância com os princípios norteadores da Lei
n. 9.099/95 e, mais que isso, com um dos principais objetivos de nosso
Estado Democrático de Direito, qual seja, “erradicar a pobreza e a
marginalização” (Constituição Federal, art. 1º).7

Na verdade, como já restou consignado, “quando aplicadas com cri-
tério, observado o binômio ‘gravidade do delito’ e ‘situação financeira do
réu’, as cestas básicas têm extirpado por completo a sensação de impuni-
dade, comum em delitos de ‘pequeno potencial ofensivo’.”8

Note-se que retribuição, prevenção e ressocialização encontram per-
feita ressonância na aplicação das cestas básicas.

A “retribuição” deve decorrer de um determinado número de cestas
básicas que exijam do autor um certo “sacrifício patrimonial”. A “preven-
ção”, da rapidez de sua aplicação, bem como da repercussão nos meios
sociais. Por último, a “ressocialização”, talvez a mais importante, decorre
de um contato do autor com uma realidade muitas vezes desconhecida. As
cestas básicas entregues às instituições beneficentes, não raramente des-
pertam no autor um sentimento humanitário que extrapola os limites da
pena imposta.

Não é raro encontrar autores que continuam doando cestas mesmo
após o cumprimento da transação, o que, inquestionavelmente, representa
um processo de “ressocialização”, em seu grau mais expressivo.

7. A respeito ver Ronaldo Leite Pedrosa, Boletim IBCCRIM, n. 59, p. 13.
8. Messias José Lourenço, Cestas Básicas e a Lei n. 9.714/98, Boletim IBCCRIM, n. 76, p. 8.
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Note-se que, mesmo para aqueles que entendem que a transação não
cumprida não admite o prosseguimento do feito, a presente pena pode ser
proposta sem qualquer problema. Basta que no termo de transação, após a
discriminação dos produtos que contenham a cesta básica, seja consigna-
do um valor equivalente (seja em reais ou em dias-multa).

Aliás, tanto o valor da cesta, como os produtos nela contidos, depen-
dem da proposta ministerial.

Em regra, como parâmetro, o ideal é uma cesta básica ter valor equi-
valente à pena pecuniária no mínimo legal, é dizer, dez dias-multa, no
valor de um trigésimo do salário mínimo.

Pode-se também, em situações excepcionais, trabalhar com uma ces-
ta básica que represente metade do valor mínimo da sanção pecuniária,
isto tendo como parâmetro o disposto no artigo 76, parágrafo 1º, da Lei
n. 9.099/95.

Assim, dependendo da gravidade do delito e da situação financeira
do autor, pode-se propor uma ou mais cestas.

Nada impede, outrossim, cestas básicas de remédios, produtos de lim-
peza ou exclusivamente cestas contendo alimentos não-perecíveis.

Imprescindível, no entanto, é que todos os produtos que componham
a cesta básica sejam encontrados com facilidade na praça. Por exemplo,
arroz, feijão, sal etc.

As cestas básicas de remédios também não devem fugir à regra.

Doenças como a AIDS, por exemplo, trazem inúmeras outras molés-
tias. O Estado, em geral, fornece às instituições beneficentes apenas o
coquetel contra o vírus da AIDS; os demais remédios – muitos deles en-
contrados em qualquer farmácia – podem perfeitamente compor uma ces-
ta básica. Recentemente, a Casa Siloé, entidade mantida por uma Paró-
quia na Capital de São Paulo, que atende crianças portadoras do vírus
HIV, apresentou uma lista de remédios que podem ser adquiridos em
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qualquer farmácia. Entre eles, havia pomadas, multivitamínicos, algodão
e luvas descartáveis. Tais produtos podem perfeitamente compor uma cesta
básica de remédios.

Outro requisito importante é que a instituição disponha de um res-
ponsável que possa conferir os produtos e entregar um recibo ao autor.
Esse recibo deve ser encaminhado ao Juízo pelo próprio autor e, após
manifestação do Ministério Público, o Magistrado poderá declarar extinta
a punibilidade.

É uma experiência positiva que merece a reflexão de todos.

Outra questão ainda merece análise no presente tópico.

Isso porque alguns juízes têm convertido a transação não cumprida
em prisão.

Tal prática é condenável e não encontra qualquer respaldo no
ordenamento jurídico pátrio.

Como restou consignado anteriormente, o inadimplemento da tran-
sação, a despeito da controvérsia, deve ocasionar o prosseguimento do
feito. No entanto, em momento algum pode gerar a aplicação de pena
privativa de liberdade, visto que tal medida, de acordo com os postulados
constitucionais, somente pode decorrer de decisão condenatória transita-
da em julgado ou, em casos excepcionais, quando taxativamente prevista
em lei, na condição de medida cautelar.

Ademais, em hipótese alguma, pode ser olvidado o princípio do con-
traditório e da ampla defesa.

Em suma, essa forma de prisão não encontra qualquer amparo no
ordenamento jurídico, visto não possuir previsão legal, caracterizando fla-
grante constrangimento ilegal, passível de habeas corpus e ensejando, em
determinados casos, ação indenizatória contra o Estado e o prolator da
decisão.
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2.4 Da Suspensão Condicional do Processo
Ligada à criminalidade de “médio” potencial ofensivo, a Lei

n. 9.099/95 inovou criando a chamada “suspensão condicional do
processo”.

Ao contrário do sursis, o que se suspende é o próprio andamento do
processo, desde que o réu preencha determinados requisitos e aceite as
condições legais (art. 89).

A prática tem demonstrado que nesses casos, aproveitando a presen-
ça do réu, após o recebimento da denúncia, é prudente interrogá-lo e só
depois apresentar a proposta de suspensão.

Outro ponto que tem merecido atenção diz respeito ao fato de que,
embora prevista na Lei dos Juizados Especiais Criminais, a suspensão
condicional do processo se aplica a praticamente todo o ordenamento ju-
rídico, desde que a pena mínima seja igual ou inferior a um ano.

Nesse contexto, sempre que possível, será utilizada subsidiariamente
a legislação referente ao sursis, objetivando dirimir eventuais incidentes
(a respeito, vide parte final do art. 89, da Lei n. 9.099/95). Assim, a título
de exemplo, caso o réu, durante o período de prova venha a ser processado
criminalmente, dever-se-á operar a prorrogação desse período, até deci-
são final do novo processo, nos exatos moldes estabelecidos no parágrafo
2º, do artigo 81, do Código Penal.

A inexistência de regras específicas delimitando a incidência do ins-
tituto da suspensão condicional do processo, contudo, tem ensejado inú-
meras controvérsias.

Ademais, em razão da peculiaridade de suas regras, a suspensão con-
dicional do processo se apresenta como um corpo anômalo dentro da Lei
n. 9.099/95 – o que contribui para o aumento do campo nebuloso.

Daí a oportuna proposta do Professor Marcus Vinícius Ribeiro, no
sentido da criação de uma legislação específica cuidando do instituto.9

9. Suspensão condicional do processo na ação penal privada, Dissertação de Mestrado, PUC-SP,
nov. 1999.
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A proposta é oportuna, visto que uma lei específica poderá nortear os
aplicadores do direito, dissipando inúmeras dúvidas que decorrem da apli-
cação subsidiária do Código Penal.

Por outro lado, ainda merece destaque a análise do requisito que exi-
ge que o réu “não esteja sendo processado”. Parece claro, a despeito de
algumas decisões contrárias, que tal norma contrasta com o princípio cons-
titucional da presunção de inocência, não devendo impedir, por si só, a
proposta ministerial.

Por derradeiro, em consonância com o parágrafo 2º, do artigo 89, da
Lei n. 9.099/95, é facultado ao magistrado “especificar outras condições a
que fica subordinada a suspensão”. Advertência no sentido de que estas
devem se adequar ao fato e às condições pessoais do acusado, é medida de
prudência, objetivando evitar excessos.

Nesse ponto, a entrega de cestas básicas para a vítima, seus familia-
res, ou ainda para instituições filantrópicas, durante o período de suspen-
são, também é medida de grande alcance social.

3 VARAS ESPECIALIZADAS

A prática tem demonstrado que o efetivo funcionamento dos Juizados
depende da criação de Varas Especializadas que cuidem exclusivamente
da matéria.

Isso porque, em Varas onde crimes mais graves são habitualmente
julgados, há uma certa tendência de não dar maior atenção aos chamados
“delitos de menor potencial ofensivo”.

Tal posicionamento é plenamente compreensível, pois, se numa se-
qüência há uma audiência versando sobre latrocínio e, logo depois, uma
referente a ameaça, é justificável que se dê uma atenção maior à primeira.

Ocorre que, em muitos casos, essa ameaça poderá redundar numa
lesão grave ou até num homicídio.
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Assim, como possibilita a lei, a criação de Varas Especializadas é
medida imprescindível para o bom funcionamento dos Juizados
Especiais.

4 CONCLUSÃO

Passados mais de cinco anos, o balanço a respeito da Lei n. 9.099/95
demonstra a existência de uma legislação inovadora, em que os pontos
positivos superam em muito alguns que merecem algumas alterações.

Como restou consignado, embora não tivesse sido a “salvação”, ela
não só solucionou problemas, como evitou outros, auxiliando milhares de
pessoas.

Hoje, passado esse curto período, pode-se concluir que em alguns
campos ela provocou uma verdadeira “revolução”, sobretudo na vida das
pessoas mais humildes.

A Lei n. 9.099/95 representa uma esperança – talvez um início tími-
do – para aqueles que sonham com um país mais justo e humano.

Aliás, a verdadeira esperança é no sentido de que todos aqueles que
direta ou indiretamente atuem no âmbito do Direito Penal possam pensar
a respeito do que é possível fazer em favor daqueles que clamam por
justiça.

É, pretensiosamente, a intenção deste trabalho.
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1 COLOCAÇÃO DO TEMA

O cenário atual no qual está inserido o Mercosul é, no mínimo,
excêntrico1.

Todos sabem que o processo de abertura das economias é um fenô-
meno mundial, apesar das resistências protecionistas de determinados seg-
mentos da economia por parte dos Estados.

Contudo, também é sabido por todos que o fenômeno da globalização
gera, ao menos num primeiro momento, e principalmente em economias
subdesenvolvidas ou em desenvolvimento, o enfraquecimento da autono-
mia decisória dos Estados na implementação das suas políticas cambial,
monetária, fiscal e social, dentre outras. Em outras palavras, existe uma
desarticulação por completo dos sistemas econômicos nacionais, conver-
tendo as atuais nações em simples “áreas ou espaços culturais”. Os Esta-
dos passam a viver uma crise de identidade (social, econômica e política).
É o que se verifica, por exemplo, com o Brasil e a Argentina. São países-
membros do Mercosul mas ao mesmo tempo parecem inimigos. Verifica-
se, ainda, que os trabalhadores da América Latina não estão desfrutando
dos benefícios do crescimento econômico da região e do menor nível de
inflação. A expansão econômica não redundou na criação de volume sig-
nificativo de novos empregos e de melhores postos de trabalho. Ao con-
trário, as sociedades dos países da América Latina, de uma maneira geral,
amargam um aumento estrondoso dos níveis de desemprego, por muitos
chamados de desemprego estrutural, e de miséria. Agravando de forma
acentuada esse quadro, temos o baixo investimento em educação.

Porém, isso não quer dizer que a postura isolacionista de um Estado é
a melhor opção. Longe disso. A inserção de um país no cenário interna-
cional tende a ser a regra, ao passo que o isolacionismo e o fechamento da
economia a exceção. Todavia, o Estado que pretende abrir sua economia e

1. Cf. GARCIA JÚNIOR, Armando Alvares. Mercosul hoje: novos e difíceis caminhos. São Paulo:
LTr, 1998.
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integrar-se a um determinado bloco deve ter como ideal buscar que esse
processo de abertura e integração traga, além de benefícios econômicos,
benefícios sociais, pois, caso contrário, ele Estado estará fadado ao
insucesso como ser político e instrumento de consecução de objetivos so-
ciais, além de, indiretamente ao menos, estar invibializando qualquer
parceria.

Assim, dentro desse excêntrico cenário, o sistema de solução de con-
trovérsias ganha um enorme destaque na consolidação do próprio Mercosul,
na medida em que existe um longo caminho a ser trilhado pelos países-
membros para a efetiva implantação de um mercado comum.

2 MECANISMOS DE SOLUÇÃO PACÍFICA DE
CONTROVÉRSIAS ENTRE ESTADOS PREVISTOS NO

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO

O direito internacional público, visando manter a paz, a harmonia e o
perfeito convívio entre todos os países existentes, prevê formas di-
plomáticas, jurídicas e políticas para a solução pacífica dos litígios
internacionais.

Como formas diplomáticas de solução pacífica dos litígios interna-
cionais temos as negociações diplomáticas (bilaterais ou multilaterais), os
serviços amistosos, a mediação e os bons ofícios.

Os mecanismos jurídicos consistem nas comissões de inquérito, na
conciliação, na arbitragem e na solução judiciária.

As formas políticas, por sua vez, correspondem a soluções dadas pe-
las organizações internacionais como por exemplo a Organização das
Nações Unidas – ONU.

O Brasil, por força do disposto no inciso VII do artigo 4º da Consti-
tuição da República Federativa adotou como princípio nas suas relações
internacionais, entre outros, a solução pacífica dos conflitos.
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2.1 Breve análise dos mecanismos diplomáticos

2.1.1 Negociação internacional

O primeiro mecanismo diplomático de solução pacífica de divergên-
cias internacionais consiste na negociação.

Negociação internacional é aquela que abrange apenas os interessa-
dos na questão, sem participação de terceiros, como ocorre nos bons ofí-
cios, mediação etc.

Celso Duvivier Albuquerque de Mello2 assinala que “alguns autores
empregam a expressão ‘negociação internacional’ em sentido amplo, abran-
gendo os bons ofícios, a mediação etc.” Neste trabalho, seguimos a dire-
triz, até por uma questão metodológica, desse autor, que afirma que a ex-
pressão “negociação internacional” é um dos vários mecanismos diplo-
máticos existentes para a solução pacífica dos litígios. Em suma, não é
gênero, mas sim espécie.

2.1.2 Serviços amistosos

São os serviços que não têm caráter oficial; as vezes, inclusive, em
razão de uma solicitação de um governo ao seu próprio diplomata.

2.1.3 Bons ofícios

São os atos por meio dos quais um terceiro país, não envolvido na
controvérsia, tenta abrir a via às negociações das partes interessadas ou
reatar as negociações que foram interrompidas ou rompidas.

2.1.4 Mediação

Conforme definição de Hoijer, colacionada por Celso Duvivier de
Albuquerque Mello3 é “o ato pelo qual um ou vários Estados, seja a

2. Curso de direito internacional público. 6. ed. rev. ampl. e atualizada. Rio de Janeiro: Freitas
Bastos, 1979. p. 903.

3. Ibidem, mesma página.
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pedido das partes em litígio, seja por sua própria iniciativa, aceitam livre-
mente, seja por consequência de estipulações anteriores, se fazerem inter-
mediários oficiais de uma negociação com a finalidade de resolver pacifi-
camente um litígio, que surgiu entre dois ou mais Estados”.

2.2 Breve análise dos mecanismos jurídicos

2.2.1 Comissões de inquérito

As comissões de inquérito consistem em submeter, em um processo,
um litígio, por ocasião do seu surgimento, a comissários investigadores,
cuja missão é estabelecer, única e exclusivamente, a materialidade dos
fatos, sem se pronunciar sobre as responsabilidades.

Logo, como características das comissões de inquérito, temos que
elas visam apenas apurar os fatos, não sendo obrigatória a observância do
relatório produzido não é obrigatória.

2.2.2 Conciliação

Segundo a definição de C. Vulcan, trazida pelo já citado Celso
Duvivier de Albuquerque Mello4, “é o modo de solução pacífica dos lití-
gios internacionais consistindo no exame do litígio, sob todos os aspectos,
por um órgão gozando da confiança comum das partes litigantes que diri-
ge suas negociações e que, sem a sua participação direta, lhe propõe uma
solução, fundada em concessões recíprocas, que as partes são livres de
aceitar ou de rejeitar”.

É a conciliação uma mediação institucionalizada sujeita a regras de
procedimento.

As principais características da conciliação são:

a) a comissão de conciliação deve propor uma solução para o litígio;

4. Ibidem, p. 907.
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b) a observância do relatório não é obrigatória;

c) exerce processo semelhante ao das comissões de investigação.

2.2.3 Arbitragem

Arbitragem é o modo pacífico de solução de litígios internacionais
por meio de árbitros escolhidos pelos Estados litigantes. Não é obrigató-
ria. A comissão arbitral pode ser constituída pelos Estados divergentes
para resolver a controvérsia e desaparece com ela, ou seja, é ad hoc, ou
pode ser constituída em caráter permanente para a solução das divergên-
cias que surgirem. Sebastião José Roque5 classifica ainda a arbitragem
em dois tipos: a voluntária ou facultativa e a permanente ou obrigatória. A
arbitragem voluntária ou facultativa surge do compromisso entre as partes
para a solução de um problema existente. Não há um acordo anterior entre
as partes, pois o problema não foi previsto. A arbitragem permanente ou
obrigatória decorre de um ajuste prévio entre as partes, prevendo que se
houver divergência entre elas será submetida à solução arbitral. Já são
previstos os problemas a resolver, razão pela qual o acordo antecede a
eles, ao contrário da arbitragem voluntária, em que o acordo surge após os
problemas a serem resolvidos.

O processo arbitral é consagrado no compromisso arbitral concluído
pelos litigantes, que é um tratado internacional e está submetido a todas as
condições de validade deste. A nulidade do compromisso arbitral acarreta
a nulidade de toda a arbitragem. O compromisso arbitral é a lei na qual os
árbitros se fundamentam para solucionar o litígio.

As características da arbitragem são:

a) as partes firmam livremente o objeto do litígio;

b) os árbitros são escolhidos, via de regra, pelas partes;

5. Direito internacional público. Rio de Janeiro: Forense, 1991. p. 44.
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c) a decisão proferida pelos árbitros é obrigatória, alicerçada inclusi-
ve no brocardo pacta sunt servanda.

A arbitragem distingue-se dos bons ofícios, da mediação e da conci-
liação, no sentido de que a decisão arbitral é obrigatória para as partes, ao
contrário do que ocorre nos outros modos de solução pacífica de contro-
vérsias internacionais, cujas “decisões” nada mais são do que simples re-
comendações sem obrigatoriedade.

Como solução pacífica de conflitos internacionais, a arbitragem tan-
to pode ser de direito público como de direito privado.

2.2.4 Solução judiciária

Os tribunais judiciários internacionais, ao contrário do que ocorre
com a arbitragem, são anteriores ao litígio e subsistem após a sua solução.
Os juízes não são escolhidos, mais uma vez ao contrário do que acontece
na arbitragem, pelas partes litigantes, ou seja, tanto os tribunais judiciá-
rios como seus membros são permanentes.

Os tribunais judiciários, em razão da sua permanência, desenvolvem
uma jurisprudência e suas normas de regência não podem ser alteradas
pelas partes, ao contrário do que se dá na arbitragem.

Contudo, como nos ensina Celso Duvivier de Albuquerque Mello6,
tanto a solução arbitral como a judiciária tem as seguintes características:
“a) se fundamenta na vontade das partes; b) é aplicada apenas aos litígios
caracterizados como controvérsias internacionais; c) as partes sejam su-
jeitos de direito internacional; d) a decisão é conforme o direito interna-
cional; e) as partes se obrigam a cumprir a decisão; f) a decisão emana de
um órgão (individual ou coletivo) que deve ser imparcial”. Nesse sentido
também escreve Sebastião José Roque7.

6. Curso de direito internacional público, cit., p. 909.
7. Direito internacional público, cit., p. 47-52.
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3 SISTEMA DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS
NO MERCOSUL

O sistema de solução de controvérsias no Mercosul encontra-se esta-
belecido, basicamente, no Tratado de Assunção e nos Protocolos de Brasília
e Ouro Preto, que serão minuciosamente analisados. Existem, ainda, os
Protocolos de Las Leñas, de Buenos Aires, de Santa Maria e de Colônia
que apresentam algumas nuances, que também serão analisadas, relativas
ao sistema de solução de controvérsias existente no Mercosul.

Contudo, antes de passarmos à análise dos instrumentos jurídicos
supracitados, é de bom alvitre analisarmos as fontes do Mercosul, que
serão objeto de eventual litígio entre os Estados-partes, e suas relações
com o direito interno brasileiro e com as normas de direito internacional
público em geral.

3.1 Fontes do Mercosul

O Protocolo de Ouro Preto, através do seu artigo 41, discrimina as
fontes de direito do Mercosul:

“Artigo 41 - As fontes jurídicas do Mercosul são:

I - O Tratado de Assunção, seus protocolos e os instrumentos
adicionais ou complementares;

II - Os acordos celebrados no âmbito do Tratado de Assunção e
seus protocolos;

III - As Decisões do Conselho do Mercado Comum, as Resoluções
do Grupo Mercado Comum e as Diretrizes da Comissão de
Comércio do Mercosul, adotadas desde a entrada em vigor do
Tratado de Assunção.”

Contudo, como bem salienta Luiz Olavo Batista8, o citado dispositi-
vo legal refere-se apenas às normas nascidas no âmbito do Mercosul, não

8. O Mercosul, suas instituições e ordenamento jurídico. São Paulo: LTr, 1998. p. 115.
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se referindo às normas de direito internacional público em geral, e aquelas
do direito interno dos Estado-partes que também são aplicáveis às situa-
ções que ocorram no Mercosul. Conseqüentemente, temos fontes exter-
nas e internas. Fontes externas ao Mercosul são aquelas oriundas de um
direito internacional público e do direito interno dos Estados-partes. Inter-
nas são as fontes oriundas do próprio Mercosul.

3.1.1 Fontes internas

Todo o direito do Mercosul é internacional e não supranacional. Con-
seqüentemente, as fontes internas do Mercosul são as elencadas no já cita-
do artigo 41 do Protocolo de Ouro Preto:

- os tratados constitutivos (Tratado de Assunção, Protocolo de Brasília
e Protocolo de Ouro Preto), que são as fontes originárias do Mercosul;

- o direito derivado, que é constituído pelas normas que nascem dos
órgãos do Mercosul.

3.1.2 Fontes externas

As fontes externas ao Mercosul são, conforme já salientado, as nor-
mas de direito internacional público e as do direito interno dos Estados-
partes.

Luiz Olavo Batista9 salienta, com toda propriedade que lhe é pecu-
liar, que “nem o Tratado de Assunção, nem o Protocolo de Ouro Preto,
fazem referência às normas de direito internacional. Entretanto, parece-
nos que estas lhes são aplicáveis”. Corolariamente, como os tratados oriun-
dos do Mercosul não constituem um direito supranacional/comunitário
inserem-se no âmbito do direito internacional. Ora, se tais normas inse-
rem-se no âmbito do direito internacional público, vão concorrer, por

9. Ibidem, p.116-117.
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exemplo, com as outras normas internacionais, tais como a Carta das Na-
ções Unidas, da Organização Mundial do Comércio etc.

Outro aspecto de suma importância, a ser analisado é o que diz res-
peito à relação entre as fontes internas do Mercosul e o direito interno dos
Estado-partes.

No caso do Brasil, o Decreto Legislativo n. 188, que aprovou o Pro-
tocolo de Outro Preto, contém restrição expressa à forma de introdução
das decisões e resoluções do Conselho do Mercado Comum e das diretri-
zes da Comissão de Comércio do Mercosul. Afirma o citado Decreto
Legislativo que são sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quais-
quer atos que possam resultar em revisão do referido protocolo, assim
como quaisquer atos complementares que, nos termos do artigo 49, inciso
I, da Constituição da República Federativa do Brasil, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Conseqüentemente,
nos moldes do exposto, as normas emanadas do Mercosul que represen-
tam encargos econômicos ou obrigações para o patrimônio nacional de-
vem ser objeto de aprovação legislativa; o mesmo vale para as normas que
interpretam de modo diferente, ampliam poderes ou alteram as estruturas
do Mercosul.

Sob outro enfoque, o disposto no artigo 42 do Protocolo de Ouro
Preto está condicionado, ao menos no caso brasileiro, ao disposto no arti-
go 49, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil. Em
outras palavras, as normas internas oriundas do Mercosul que entram na
esfera do disposto no Decreto Legislativo n. 188 ficarão sujeitas à aprova-
ção do Congresso Nacional, nos moldes do disposto no artigo 49, inciso I,
da Lei Maior, para valerem diante da estrutura jurídica nacional.

A título de ilustração, transcrevemos o pensamento do já citado Luiz
Olavo Batista10 acerca do assunto, pois traz uma posição intermediária:

10. Ibidem, p. 118-120.



280

“Outro modo de ver, que me parece mais pragmático e acertado, classifica
as Decisões em duas categorias. Aquelas que, por tratarem de matérias
normativas, cuja natureza e hierarquia são, pela Constituição, de lei fede-
ral (ou tratado), e que na ordem interna exigiriam atos conjugados do
Legislativo e do Executivo para sua inserção no sistema, só poderão ser
introduzidas após os trâmites previstos no direito interno para os tratados;
as outras, de natureza meramente regulamentar, incluídas dentro da esfera
de atribuições e competência exclusiva do Poder Executivo, serão
introduzidas na normativa brasileira pela via dos decretos e portarias, em
cumprimento da obrigação internacional livremente assumida, e que é,
assim, incorporada ao nosso direito. Nesse sentido, se pode compreende a
plenitude e riqueza do pensamento de Pedro Dallari acima transcrito, de
que essas regras são ‘determinações políticas’. O Protocolo de Ouro Preto
dá às Decisões, Resoluções e Diretrizes um caráter obrigatório, mas esta-
belece, também, que a sua implementação se fará da forma prevista pela
legislação dos Estados-membros. A obrigatoriedade para os Estados-mem-
bros reside na sua implementação. Trata-se de obrigação de meios: em
preexistindo os instrumentos legislativos que o permitam e estando na
órbita de suas atribuições constitucionais, a sua aplicação é imediata, pois
o Poder Executivo tem os deveres legal e obrigacional decorrentes do Tra-
tado, de através de decretos, implementá-las imediatamente. Poderíamos
até mesmo falar em um nova figura, a do ‘ato regulamentar coletivo’ ou
harmonizado. Com efeito, o que ocorre aí é simples harmonização de pro-
cedimentos administrativos de competência do Poder Executivo. Se, ao
contrário, a sua hierarquia for a de lei, terá o dever de submetê-las à homo-
logação pelo Congresso Nacional.”

Contudo, mesmo achando razoável o posicionamento adotado pelo
Professor Luiz Olavo Batista, entendemos que todas as normas oriundas
do Mercosul, inclusive aquelas que necessitam apenas de “regulamenta-
ção” através de atos do Poder Executivo, devem passar pelo crivo do Con-
gresso Nacional que, em última análise, ao menos em tese, é o Poder mais
legitimado para fazer valer o conceito de soberania (mesmo que seja
compartilhada).
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4 TRATADO DE ASSUNÇÃO

O Tratado de Assunção, de 26.3.1991, dispõe através do seu artigo 3º
que, durante o período de transição (desde a entrada em vigor do Tratado
até o dia 31 de dezembro de 1994), os Estados-partes adotam, entre outras
coisas, um sistema de solução de controvérsias que consta do seu Anexo
III, visando facilitar a constituição do Mercado Comum.

O anexo III, por sua vez, dispõe que as controvérsias que possam
surgir entre os Estado-partes como conseqüência da aplicação do Tratado
serão resolvidas mediante negociações diretas.

Se através das negociações diretas os Estados-partes envolvidos na
controvérsia não lograrem uma solução, submeterão a questão à conside-
ração do Grupo do Mercado Comum que, após avaliar a situação, formu-
lará no prazo de sessenta dias as recomendações pertinentes às partes para
pôr fim ao litígio. Poderá o Grupo do Mercado Comum estabelecer ou
convocar painéis de especialistas ou grupos de peritos com o objetivo de
contar com o assessoramento técnico devido para a formulação das
recomendações.

Persistindo o impasse, no âmbito do Grupo do Mercado Comum, en-
tre os Estado-partes envolvidos na controvérsia, a questão será levada ao
conhecimento do Conselho do Mercado Comum, a fim de que adote as
recomendações pertinentes.

Salienta ainda o Anexo III que o sistema de solução de controvérsias
ora delineado é provisório e inicial, devendo o Grupo do Mercado Co-
mum, no prazo de 120 dias, contados a partir da entrada em vigor do
Tratado de Assunção, submeter aos Estados-partes uma proposta de siste-
ma de solução de controvérsias que continuou sendo provisória, pois vi-
gorou apenas durante o período de transição que terminou em 31 de de-
zembro de 1994. Após essa data os Estados-partes deveriam possuir um
sistema de solução de controvérsias permanente.

Depreende-se do exposto que o sistema de solução de controvérsias,
inicialmente desenhado pelo Tratado de Assunção, tem como sujeitos os
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Estado-partes; em outras palavras, os particulares não têm acesso ao siste-
ma de solução de divergências; e o seu objeto é a aplicação do Tratado de
Assunção.

Constata-se, ainda, que foi criado um sistema de solução de contro-
vérsias provisório, que deveria ser substituído, no prazo de 120 dias, con-
tados a partir da entrada em vigor do Tratado de Assunção, por outro sis-
tema de solução de controvérsias que continuaria a ser provisório, pois só
vigoraria durante o período de transição que terminou em 31 de dezembro
de 1994, ocasião em que deveria existir um sistema definitivo e perma-
nente de solução de controvérsias.

Por fim, o Tratado de Assunção e o seu respectivo Anexo III não
fazem menção à arbitragem como uma modalidade de solução de contro-
vérsias.

5 PROTOCOLO DE BRASÍLIA

Atendendo ao disposto no artigo 3º e Anexo III do Tratado de Assun-
ção, um segundo sistema provisório de solução de controvérsias foi insti-
tuído pelo Protocolo de Brasília. É o que se constata do disposto no artigo
34 (“O presente Protocolo permanecerá vigente até que entre em vigor o
Sistema Permanente de Solução de Controvérsias para o Mercado Co-
mum a que se refere o número 3 do Anexo III do Tratado de Assunção.”).

O sistema de solução de controvérsias instituído pelo Protocolo de
Brasília está disciplinado em 36 artigos onde, em razão da extensão do
citado texto legal e de eventuais comentários, só vamos analisar os princi-
pais aspectos.

O Protocolo de Brasília mantém a sistemática do regime anterior, ao
determinar que os Estado-partes – e somente eles – são os sujeitos das
normas em comento. Em outras palavras, os particulares não têm acesso
diretamente ao sistema de solução de controvérsias. Existiu uma amplia-
ção do objeto do sistema de solução de controvérsias, que passa a
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abranger a interpretação, a aplicação ou não-cumprimento das disposi-
ções contidas no Tratado de Assunção, dos acordos celebrados no âmbito
do mesmo, bem como das decisões do Conselho do Mercado Comum e
das Resoluções do Grupo do Mercado Comum. É o que se depreende do
disposto nos artigos 1º e 19.

Dispõe o Protocolo de Brasília, através dos artigos 2º a 24, que as
controvérsias envolvendo Estados-partes deverão ser, antes de tudo, re-
solvidas mediante negociações diretas (art. 2º). Essas negociações diretas,
bem como o seu resultado, entre os Estados-partes, deverão ser
comunicadas por intermédio da Secretaria Administrativa, ao Grupo do
Mercado Comum. As negociações diretas deverão ser entabuladas dentro
de um prazo de 15 dias, iniciado a partir da data em que um dos Estados-
partes levantar a divergência, que não poderá, salvo acordo entre as par-
tes, ser excedido (art. 3º).

Sendo infrutíferas as negociações diretas entabuladas ou se a diver-
gência for solucionada de forma parcial, qualquer dos Estados-partes en-
volvidos na controvérsia poderá submeter a questão à consideração do
Grupo do Mercado Comum, que avaliará a situação, dando oportunidade
às partes na controvérsia para que exponham suas posições, podendo, se
for necessário, requerer o assessoramento de especialistas selecionados
de uma lista, formada nos moldes do disposto no artigo 30, e que por fim
formulará recomendações aos Estados-partes litigantes, no prazo nunca
superior a 30 dias, contados a partir da data em que foi submetida a con-
trovérsia à consideração do Grupo do Mercado Comum, visando à solu-
ção do litígio (arts. 4º, 5º e 6º). Percebe-se que essa parte (submissão da
questão ao Grupo do Mercado Comum) é idêntica à sistemática anterior,
com exceção do prazo que foi diminuído (de 60 passou para 30 dias).

Sendo infrutíferas as recomendações formuladas pelo Grupo do Mer-
cado Comum, ou seja, persistindo a controvérsia, qualquer dos Estados-
partes envolvidos poderá comunicar à Secretaria Administrativa do Gru-
po do Mercado Comum sua intenção de recorrer ao procedimento arbitral
estabelecido no Protocolo de Brasília (o Tratado de Assunção e o seu Anexo



284

III originalmente, não mencionavam a possibilidade de existência de um
procedimento arbitral como forma de solução de controvérsias). Recebida
a comunicação, a Secretaria Administrativa levará imediatamente o co-
municado ao conhecimento da parte adversa e ao Grupo do Mercado Co-
mum e se encarregará da tramitação do procedimento (art. 7º). Os Esta-
dos-partes reconhecem como obrigatória e sem a necessidade de acordo
especial a jurisdição do Tribunal Arbitral que é ad hoc (art. 8º).

O Tribunal Arbitral é composto de três árbitros. Esses árbitros são
escolhidos de uma lista que fica registrada na Secretaria Administrativa,
composta de 40 árbitros designados pelos Estados-partes (cada Estado-
parte indica 10 árbitros). Cada Estado-parte na controvérsia designará um
árbitro. O terceiro árbitro, que não poderá ser um nacional dos Estados-
partes na controvérsia, será designado de comum acordo por eles e presi-
dirá o Tribunal Arbitral. Os árbitros deverão ser nomeados no período de
15 dias, contados da data em que a Secretaria Administrativa tiver comu-
nicado aos demais Estado-partes no litígio a intenção de um deles de se
valer da arbitragem. Não nomeando um dos Estados-partes no litígio seu
árbitro no período legal, este será designado pela Secretaria Administrati-
va dentre os árbitros desse Estado, obedecendo-se a ordem estabelecida
na lista. Não existindo acordo entre os Estados litigantes para escolha do
terceiro árbitro, no prazo legal, a Secretaria Administrativa, a pedido de
qualquer das partes envolvidas, procederá a sua designação por sorteio de
uma lista de 16 árbitros elaborada pelo Grupo do Mercado Comum, que
ficará registrada na Secretaria e estará integrada em partes iguais por
nacionais dos Estado-partes e por nacionais de terceiros países
(arts. 9º, 10, 11 e 12).

O Tribunal Arbitral não tem sede fixa. Fixará em cada caso sua sede
em algum dos Estados-partes. Não existe um procedimento arbitral rígi-
do. Contudo, deverá ser garantida a oportunidade de cada parte envolvida
na controvérsia ser escutada e de apresentar suas provas e argumentos,
bem como, se for o caso, informar o Tribunal Arbitral sobre as instâncias
cumpridas anteriormente (negociações diretas, intervenção do Grupo do
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Mercado Comum), sem se esquecer do princípio da celeridade
(arts. 15 e 16).

O artigo 18 do Protocolo de Brasília dispõe sobre a possibilidade de
adoção de medidas provisionais para prevenir danos, por requerimento da
parte interessada nas situações onde existam presunções fundadas de que
a manutenção da situação venha a ocasionar danos graves e irreparáveis a
uma das partes, devendo as partes envolvidas no litígio cumprirem o de-
terminado pelo Tribunal Arbitral até que se edite o laudo definitivo.

Além de decidir dentro do objeto do sistema de solução de controvér-
sias criado (disposições do Tratado de Assunção, dos acordos celebrados
no âmbito do mesmo, nas decisões do Conselho do Mercado Comum e
nas decisões do Grupo do Mercado Comum – art. 1º), o Tribunal poderá
decidir com base nos princípios e disposições de direito internacional apli-
cáveis à matéria. Mais, se as partes acordarem, poderá o Tribunal Arbitral
decidir a controvérsia com base no brocardo ex aequo el bono (art. 19).

No tocante ao prazo, o Tribunal Arbitral deverá se pronunciar, por
escrito, em 60 dias, prorrogáveis em mais 30 dias, contados da designação
de seu presidente. O laudo arbitral será adotado por maioria, fundamenta-
do e firmado pelo Presidente e pelos demais árbitros. A votação é confi-
dencial e não existe a possibilidade de fundamentação de voto dissidente.
O laudo do Tribunal Arbitral é irrecorrível e obrigatório para os Estado-
partes em litígio, a partir do recebimento da respectiva notificação. O cum-
primento do laudo deverá ocorrer num prazo de 15 dias, salvo se o Tribu-
nal Arbitral outro prazo fixar. As partes envolvidas no litígio, dentro de 15
dias da notificação do laudo, podem pedir esclarecimento, uma espécie
de embargos de declaração, ou uma interpretação sobre a forma como
deverá ser cumprido, devendo o Tribunal responder nos 15 dias subse-
qüentes ao recebimento do pedido. O Tribunal Arbitral poderá, ainda,
em situações excepcionais, suspender o cumprimento do laudo
(arts. 20, 21 e 22).

No tocante à execução do laudo arbitral, o Estado-parte na controvér-
sia que não cumpri-lo no prazo de 30 dias, poderá sofrer por parte dos
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outros Estados litigantes medidas compensatórias temporárias visando a
obtenção do cumprimento da decisão (art. 23).

O artigo 24 trata das despesas ocasionadas pela adoção do procedi-
mento arbitral.

O Protocolo de Brasília trouxe importante modificação, ao permitir
que os particulares, pessoas físicas ou jurídicas, tenham acesso ao sistema
de solução de controvérsias criado. Contudo, os particulares não têm legi-
timidade para agirem sozinhos. Só poderão se socorrer do sistema de so-
lução de controvérsias em comento se a reclamação por eles apresentada
for encampada e apresentada pelo seu Estado de origem, através da Seção
Nacional do Grupo do Mercado Comum, conforme dispõem os
artigos 25 e 26.

Uma vez aceita e encampada a reclamação do particular pela Seção
Nacional do Grupo do Mercado Comum, esta, em consulta com o particu-
lar afetado, poderá entabular contatos diretos com a Seção Nacional do
Grupo do Mercado Comum do Estado-parte a que se atribui a violação, a
fim de buscar, mediante consultas, uma solução imediata à questão posta
ou elevar a reclamação, não sendo esta resolvida no prazo de 15 dias,
contados a partir da sua comunicação, sem mais exame ao Grupo do Mer-
cado Comum, que, por sua vez, na primeira reunião subseqüente ao rece-
bimento da reclamação avaliará os fundamentos sobre os quais se baseou
sua admissão pela Seção Nacional, podendo, conforme o caso, recusar a
reclamação ou convocar de imediato um grupo de especialistas que deve-
rá emitir um parecer sobre sua procedência, no prazo improrrogável de 30
dias, contados a partir da data de sua designação. Em tal prazo será dada
oportunidade ao particular reclamante e ao Estado contra o qual se efe-
tuou a reclamação de serem ouvidos e de apresentarem seus argumentos.
É de bom tom ressaltar que se a reclamação formulada se referir a uma
questão que tenha motivado o início de um procedimento de solução (ne-
gociações diretas, intervenção do Grupo do Mercado Comum ou procedi-
mento arbitral), nada poderá fazer o particular (arts. 27, 28 e 29).
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Os artigos 30 e 31 tratam da composição do grupo de especialistas e
da forma de escolha e convocação e das despesas da atuação do grupo de
especialistas, respectivamente.

Por derradeiro, o grupo de especialistas submeterá seu parecer ao
Grupo do Mercado Comum. Se nesse parecer se verificar a procedência
da reclamação formulada contra um Estado-parte, qualquer outro Estado-
parte poderá requerer-lhe a adoção de medidas corretivas ou a anulação
das medidas questionadas. Se esse requerimento não surtir efeito, o Esta-
do-parte que o efetuou poderá recorrer diretamente ao procedimento arbitral
estabelecido no Protocolo em análise.

6 PROTOCOLO DE OURO PRETO

O Protocolo de Ouro Preto, por sua vez, nos termos do seu artigo 44,
não criou um sistema definitivo e permanente de solução de
controvérsias.

Manteve o Protocolo de Ouro Preto o sistema de solução de contro-
vérsias do Protocolo de Brasília, que se encontra em pleno vigor. Contu-
do, ampliou o seu objeto ao acrescentar que as diretrizes da Comissão de
Comércio do Mercosul podem ser objeto de apreciação pelo sistema de
solução de controvérsias (art. 43).

O Protocolo de Ouro Preto modificou a estrutura institucional do
Mercosul, criando, entre outros órgãos, a Comissão de Comércio do
Mercosul (art. 1º).

A Comissão de Comércio do Mercosul é um órgão com capacidade
decisória, de natureza intergovernamental (art. 2º). Entre as inúmeras fun-
ções e atribuições que tem caberá ainda a tal órgão considerar reclama-
ções apresentadas pelas Seções Nacionais da Comissão de Comércio do
Mercosul, originadas pelos Estados-partes ou em demandas de particula-
res; o exame das referidas reclamações no âmbito da Comissão de Comér-
cio do Mercosul não obstará a ação do Estado-parte que efetuou a
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reclamação ao amparo do sistema de solução de controvérsias disposto
no Protocolo de Brasília (art. 21).

O anexo do Protocolo de Ouro Preto, em sete artigos, estabelece o
procedimento a ser adotado em relação às reclamações apresentadas pelas
Seções Nacionais da Comissão de Comércio do Mercosul. Se a pendência
não for solucionada o Estado-parte reclamante poderá recorrer diretamen-
te ao procedimento arbitral previsto no Protocolo de Brasília.

7 OUTROS PROTOCOLOS RELATIVOS AO MERCOSUL

Os Protocolos a seguir analisados apresentam nuances relativas ao
sistema de solução de controvérsias adotado pelo Mercosul.

As principais diferenças dizem respeito à matéria envolvida e ao seu
âmbito de aplicação.

7.1 Protocolo de Las Leñas

O Protocolo de Las Leñas dispõe sobre cooperação e assistência
jurisdicional em matéria civil, comercial, trabalhista e administrativa, apli-
cando-se aos Estados-partes do Mercosul.

Existindo controvérsia sobre a interpretação, aplicação ou não-cum-
primento das disposições do Protocolo em comento, os Estados-partes
procurarão resolvê-la mediante negociações diplomáticas diretas. Se tais
negociações forem infrutíferas ou se a controvérsia for solucionada par-
cialmente, aplicar-se-ão os procedimentos previstos no Protocolo de
Brasília para a solução de controvérsias (art. 32).

7.2 Protocolo de Buenos Aires

O Protocolo de Buenos Aires dispõe sobre jurisdição internacional
em matéria contratual.

Tem como âmbito de aplicação a jurisdição contenciosa internacio-
nal relativa aos contratos internacionais de natureza civil ou comercial
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celebrados entre particulares com domicílio ou sede social em diferentes
Estados-partes do Mercosul ou quando pelo menos uma das partes do
contrato tenha domicílio ou sede social em um Estado-parte do Mercosul
e, além disso, tenha sido feita uma eleição de foro em favor de um juiz de
um Estado-parte e exista uma conexão razoável, segundo as normas de
jurisdição traçadas pelo presente Protocolo. Exclui-se do âmbito de apli-
cação do mesmo as relações jurídicas entre os falidos e seus credores e
demais procedimentos análogos, especificamente concordatas; a matéria
tratada em acordos no âmbito do direito de família e das sucessões; os
contratos de seguridade social; os contratos administrativos; os contratos
de trabalho; os contratos de venda ao consumidor; os contratos de trans-
porte; os contratos de seguro e os direito reais (arts. 1º e 2º).

Existindo controvérsia sobre a interpretação, aplicação ou não-cum-
primento das disposições do Protocolo em comento, os Estados-partes
procurarão resolvê-la mediante negociações diplomáticas diretas. Se tais
negociações forem infrutíferas ou se a controvérsia for solucionada par-
cialmente, aplicar-se-ão os procedimentos previstos no Protocolo de
Brasília para a solução de controvérsias (art. 15).

7.3 Protocolo de Santa Maria

O Protocolo de Santa Maria dispõe sobre jurisdição internacional em
matéria de relações de consumo.

O âmbito de aplicação do Protocolo de Santa Maria envolve as rela-
ções de consumo que vinculem fornecedores e consumidores com domi-
cílio em diferentes Estados-partes do Mercosul ou com domicílio em um
mesmo Estado-parte, desde que a prestação característica da relação de
consumo tenha ocorrido em outro Estado-parte (art. 2º).

Existindo controvérsia sobre a interpretação, aplicação ou não-cum-
primento das disposições do Protocolo em comento, os Estados-partes
procurarão resolvê-la mediante negociações diplomáticas diretas. Se tais
negociações forem infrutíferas ou se a controvérsia for solucionada
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parcialmente, aplicar-se-ão os procedimentos previstos no Protocolo de
Brasília para a solução de controvérsias (art. 13).

7.4 Protocolo de Colônia

O Protocolo de Colônia dispõe sobre a promoção e a proteção recí-
proca de investimentos no Mercosul. Logo, o seu âmbito de aplicação
envolve os Estados-partes do Mercado Comum do Sul.

Dispõe o artigo 8º que a solução das controvérsias entre as partes
contratantes obedecerá ao sistema previsto no Protocolo de Brasília. Po-
rém, na solução de controvérsias entre um investidor e a parte contratante
receptora do investimento deverá se buscar, primeiramente, uma solução
através de consultas amistosas. Não sendo resolvido o impasse através de
consultas amistosas, dentro do prazo de 6 meses, contados do momento
da sua propositura por uma ou outras das partes, será submetida a algum
dos seguintes procedimentos, a pedido do investidos: aos tribunais com-
petentes da parte contratante em cujo território se realizou o investimento;
ou à arbitragem internacional; ou ao sistema permanente de solução de
controvérsias com particulares que, eventualmente, venha a ser estabele-
cido no âmbito do Tratado de Assunção (não existe até o momento tal
mecanismo de solução no âmbito do Mercosul). Em outras palavras, o
Protocolo de Brasília não se aplica ao Protocolo analisado.

8 CONCLUSÕES

De todo o exposto, podemos concluir que:

1 - A transitoriedade é uma característica marcante do Mercosul e do
seu sistema de solução de controvérsias.

2 - Em face dessa transitoriedade que insiste em perdurar, o sistema
de solução de controvérsias no Mercosul é precário, privilegiando o con-
senso como forma de superação dos impasses.
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3 - A regra do consenso decorre da opção pela cooperação como modo
de integração, evitando-se a criação de órgãos supranacionais.

4 - O mecanismo de solução de divergências no Mercosul é predomi-
nantemente político, e a despolitização concentra-se ao fim do trajeto pre-
visto pelo sistema, ou seja, na solução arbitral. A composição dos interes-
ses econômicos e jurídicos afetados é importante, porém mais relevante,
dentro de uma escala de valores, é dar apoio efetivo à implantação dos
objetivos do Tratado de Assunção.

5 - Verificamos que os mecanismos adotados para solução de contro-
vérsias no Mercosul são inspirados no direito internacional público, po-
rém com certas nuances para atender às peculiaridades especiais do mer-
cado comum que se deseja implantar.

6 - O Protocolo de Brasília, dando continuidade ao disposto no Trata-
do de Assunção, previu que a solução das divergências ocorrerá no plano
diplomático, através de negociações diretas, da intervenção do Grupo do
Mercado Comum e, por último, após o esgotamento dessa via, pelo proce-
dimento arbitral. O Protocolo de Ouro Preto segue essa orientação. Po-
rém, atribuiu à Comissão de Comércio do Mercosul um papel no sistema
de solução de controvérsias, pois passou a ter jurisdição para examinar as
reclamações feitas pelos Estados-partes. Logo, o sistema de solução de
controvérsias no Mercosul, após o Protocolo de Ouro Preto, em síntese
desenvolve-se em duas etapas: negocial e arbitral.

7 - O particular não tem acesso direto aos mecanismos de solução de
controvérsias. Só têm legitimidade para figurar como parte no sistema de
solução de controvérsias no Mercosul os Estados-partes. Os particulares
só poderão se socorrer do sistema de solução de controvérsias se a recla-
mação por eles apresentada for encampada pelo seu Estado de origem,
através da Seção Nacional do Grupo do Mercado Comum ou da Seção
Nacional da Comissão de Comércio do Mercosul.
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8 - Os Protocolos de Las Leñas, de Buenos Aires, de Santa Maria e de
Colônia apresentam nuances relativas ao sistema de solução de
controvérsias adotado pelo Mercosul, no que diz respeito à matéria envol-
vida e ao seu âmbito de aplicação.

9 - Como os tratados oriundo do Mercosul não constituem um direito
supranacional/comunitário, inserem-se no âmbito do direito internacional
e vão concorrer com outras normas internacionais.

10 - As normas emanadas do Mercosul que representam encargos
econômicos ou obrigações para o patrimônio nacional devem ser objeto
de aprovação legislativa, o mesmo valendo para as normas que interpre-
tam de modo diferente, ampliam poderes ou alteram as estruturas do
Mercosul.
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I - INTRODUÇÃO

São comuns, em estatutos de servidores públicos, disposições apa-
rentemente limitadoras do exercício da liberdade de opinião dos servido-
res. Cabe discorrer sobre o alcance e a legitimidade dessas normas.

Segundo Sampaio Dória, a liberdade de pensamento compreende “não
apenas a faculdade de pensar livremente, o que seria fenômeno puramente
individual, e não social, mas o direito de manifestar por palavras o que se
pense, ou sinta, seja sobre o que for. É a liberdade de opinar, de criticar, de
discutir, de propagar crenças, de publicar ou pregar opiniões.”1

A disposição do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado
de São Paulo (art. 242, VI) que proíbe ao funcionário promover manifes-
tações de apreço ou desapreço dentro da repartição, ou tornar-se solidá-
rio com elas, constitui exemplo ideal de norma limitadora da liberdade de
pensamento do servidor público. Desde já assinalo que tal disposição não
poderá ser interpretada no sentido de vedar ao servidor a expressão de
seu pensamento, pura e simplesmente. O apreço e o desapreço em questão
jamais poderão dizer respeito a idéias abstratas, que não ofendam direitos
de colegas, de superiores, de grupos humanos (o direito de igualdade de
negros e de mulheres, por exemplo), nem desmereçam trabalhos produzi-
dos na repartição a ponto de ofender a dignidade de outros servidores. A
liberdade de opinião, pois, cede passo apenas diante de outros direitos
constitucionalmente assegurados com os quais porventura conflite, como
o direito à honra, à intimidade, à igualdade, à propriedade.

Ainda tomando como exemplo a norma estatutária paulista, segundo
a qual “manifestações de apreço e desapreço” estariam vedadas na repar-
tição, cabem as seguintes ponderações:

1. Em primeiro lugar, qualquer limite que se imponha a qualquer pes-
soa, dentro ou fora do serviço público, tendo em vista os princípios da

1. A. de Sampaio Dória, Os direitos do homem, 1942, p. 582.
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legalidade e da segurança individual, não podem ser impostos senão atra-
vés de prévia cominação legal. Porém, e isso é o mais importante, a possi-
bilidade de lei limitadora do espectro de um direito fundamental deve vir
no bojo do texto da Constituição.

2. A ocupação de salas e carteiras pelos servidores públicos autoriza
estes, segundo usos e costumes da Administração Pública, que não con-
trariam os princípios insculpidos no artigo 37 da Constituição Federal,
a utilizar tais espaços segundo suas conveniências. Os limites eventuais
deverão estar legal e claramente previstos, de modo a assegurar ao servi-
dor o prévio e inequívoco conhecimento e entendimento das normas inci-
dentes. Ademais, tais normas deverão ter fundamento sério e mandamen-
to justo e razoável, norteado pelo princípio democrático, jamais colidindo
com qualquer direito ou garantia fundamental que seja.

3. Ainda, as limitações deverão guardar total pertinência à história e
à dinâmica do ambiente de trabalho atingido.

4. A opinião polêmica não poderá ser levada à conta de fundamento
sério, muito menos razoável, para cercear a liberdade do servidor.

5. Enfim, a liberdade de manifestação do pensamento, de consciên-
cia e de convicção filosófica ou política são garantias constitucionais que
sobrepairam qualquer conveniência ou preferência do administrador
público.

6. Não se podem olvidar, além disso, jamais, o conteúdo, o alcance e
a finalidade dos princípios constitucionais da Administração Pública, que
são: a legalidade, a moralidade administrativa, a publicidade, a
impessoalidade, a eficiência. Existe, ainda, um princípio constitutucional
implícito, reconhecido à unanimidade: o da razoabilidade.

II - AS RESTRIÇÕES AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

José Joaquim Gomes Canotilho aborda este tema, lecionando a ne-
cessidade de um procedimento metódico para a análise das restrições dos
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direitos fundamentais. Esse procedimento se destina a responder às se-
guintes questões:

“(1) Trata-se de efectiva restrição do âmbito de protecção de nor-
ma consagradora de um direito, liberdade e garantia?

(2) Existe uma autorização constitucional para essa restrição?

(3) Corresponde a restrição à necessidade de salvaguardar outros
direitos ou interesses constitucionalmente protegidos?

(4) A lei restritiva observou os requisitos expressamente estabele-
cidos pela Constituição (necessidade, proporcionalidade, generali-
dade e abstração, não retroactividade, garantia do núcleo
essencial?)”2

Ensina o ilustre doutrinador, ainda, ser necessária a determinação do
âmbito de proteção da norma, vale dizer, determinar quais os bens jurídi-
cos protegidos e a extensão dessa proteção, bem como verificar se os bens
protegidos pela norma constitucional consagradora do direito, liberdade e
garantia sofrem restrição constitucional expressa ou se a Constituição
autoriza a lei a restringir esse âmbito de proteção.3

Com efeito, há normas consagradoras de direitos que já trazem ex-
pressas no seu bojo as restrições cabíveis. Assim, a norma que consagra a
liberdade de associação, mas para fins lícitos, vedada a de caráter para-
militar (art. 5°, XVII da CF). Já a norma que assegura ao civilmente identifi-
cado a não sujeição à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas
em lei (art. 5°, LVIII), é exemplo de autorização constitucional para o
advento de restrição legal.

A questão que se coloca é: em não havendo autorização constitucio-
nal para que a lei restrinja o espectro de um direito fundamental, pode a
lei, ou um ato administrativo, fazê-lo?

2. J. J. Gomes Canotilho, Direito constitucional, 1991, p. 613-614.
3. Ob. cit., p. 614.
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III - A NECESSIDADE DE PERMISSÃO CONSTITUCIONAL
E O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

É certo que a Constituição Federal vigente não contém no seu texto
qualquer disposição autorizativa de restrição da liberdade de opinião dos
servidores públicos. O parágrafo 7° do artigo 37, com a redação dada pela
Emenda Constitucional n. 19/98, porém prevê que a lei “disporá sobre os
requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administra-
ção direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.”

Trata-se de possibilidade de restrições para cargos e situações muito
especifícas, visando a não-divulgação de “informações privilegiadas” da
Administração Pública. O dispositivo não se refere à liberdade de pensa-
mento genérica.

Se, pela Constituição Federal, ninguém será obrigado a fazer ou a
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5°, II); se é livre
a manifestação do pensamento, vedado o anonimato (art. 5°, IV), se nin-
guém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de con-
vicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obriga-
ção legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa,
fixada em lei, não pode ninguém ser obrigado a deixar de manifestar seu
pensamento, através da forma que escolher.

O princípio da legalidade desautoriza qualquer restrição à liberdade
de quem quer que seja, e conseqüentemente do servidor, dentro da repar-
tição, que não esteja expressa e inequivocamente prevista em lei. Disposi-
ções amplas não poderão, sob pena de ofensa muito grave à Constituição,
receber interpretação no sentido de criar restrições nela expressamente
não previstas.

Ademais, o legislador brasileiro não recebeu da Constituição Federal
autorização para restringir os direitos e garantias que bem entenda. So-
mente aquelas normas que, na antológica classificação de José Afonso da
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Silva, são de eficácia contida ou restringível, é que conferem ao legislador
competência para balizar o exercício de um dado direito.4

Questão que se coloca, também, é a dos denominados limites
imanentes. Segundo Canotilho, nos limites imanentes, não existe uma
norma, constitucional ou legal, de restrição, e completa:

“Os ‘limites imanentes’ justificar-se-iam em virtude da existência
de ‘limites originários ou primitivos’ que se imporiam a todos os
direitos: (i) ‘limites constituídos por direitos dos outros’; (ii) limi-
tes imanentes da ordem social; (iii) limites eticamente imanentes.
Haveria, pois, uma ‘cláusula de comunidade’ nos termos da qual
os direitos, liberdades e garantias estariam sempre ‘limitados’, desde
que colocassem em perigo bens jurídicos necessários à existência
da comunidade.
Esta posição merece sérias reticências. Transferindo a possibili-
dade de restrições para direitos, liberdades e garantias asseguradas
sem qualquer ‘reserva de restrição’ pela lei fundamental, correr-
se-ia o risco de, a pretexto de se garantirem os ‘direitos dos ou-
tros’, as ‘exigências de ordem social’ ou de ‘ordem ética’, se colo-
car de novo os direitos, liberdades e garantias na disposição limita-
tiva do legislador. Quer dizer: o giro coperniciano assinalado por
KRÜGER – ‘não são os direitos fundamentais que se movem no
âmbito da lei, mas a lei que se move no âmbito dos direitos funda-
mentais’ – acabaria por ser neutralizado, pois a ‘doutrina da regu-
lamentação das liberdades’ reapareceria encapuçada sob a forma
de limites imanentes.”5 (g.n.)

Linhas adiante, Canotilho aborda a teoria das limitações horizontais,
que, em síntese, consiste na idéia de convivência de direitos e garantias
fundamentais. Diz ele:

4. Aplicabilidade das normas constitucionais, 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982,
p. 72-73.

5. J. J. Gomes Canotilho, ob. cit., p. 619.
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“(...) O problema reside em que o ‘exercício de um direito’ não
está já, de antemão, limitado por reservas de ‘amizade’ ou de ‘não
danosidade’; o direito garantido por uma norma constitucional como
direito, liberdade ou garantia ‘insusceptível de restrições’ é mes-
mo, prima facie, um direito sem reserva de restrições. Todavia, a
posteriori, através do jogo de ‘argumento e contra-argumento’, da
ponderação de princípios jurídico-constitucionais, pode chegar-se
à necessidade de uma optimização racional, controlável, adequada
e contextual, de várias constelações de princípios jurídico-consti-
tucionais. Esta optimização é possível porque os princípios trans-
portam dimensões objectivas possibilitadoras de uma ponderação
de bens jurídico-constitucionais efectuada a partir da própria cons-
tituição. Nota-se, porém: esta ponderação assenta na idéia: (1) de
que entre as normas constitucionais não há qualquer hierarquia
normativa material (ex. o ‘bem da saúde pública’ não é superior ao
‘direito de greve’); (2) de que a ponderação é feita entre ‘bens
constitucionais’; não é uma ponderação de valores
extraconstitucionais, pois tem de tratar-se de bens constitucional-
mente reconhecidos;” (g.n.)6

Nesse passo, por exemplo, a liberdade de manifestação de pensa-
mento não pode ser exercida com violação do direito à honra de alguém.
Tanto um como outro são bens constitucionais.

A restrição à liberdade do servidor, pois, além de prevista em lei,
deverá ser ditada pela existência de interesse público que a justifique. Esse
interesse público se traduz na indispensabilidade da restrição para o bom
andamento do serviço. Isso remete-nos ao princípio da eficiência: se a
restrição for um ato de preferência, de opção política, que não visa acarre-
tar uma melhoria na produtividade do servidor, ela não se justificará.

6. Ibidem, p. 620-621.
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A impessoalidade requer que a Administração jamais imponha res-
trições que traduzam preferências ou opções de quem quer que seja, ainda
que de um grupo político majoritário. O princípio democrático e o
pluralismo não podem ser afastados em nenhuma sede.

Certamente o princípio da razoabilidade não estará sendo observado
caso a restrição importe em fazer sucumbir a individualidade do servidor
a virtual vontade coletiva que deixe de observar: a dinâmica do ambiente
(se mais solene ou se menos solene, se é um ambiente de debates, como
um parlamento), a diversidade de opiniões e posturas pessoais inerentes a
todo ser humano, a legitimidade das opiniões em face da Constituição e
somente dela.

Convém assinalar, ainda, que o servidor público passa, em regra, oito
horas diárias, cinco vezes por semana, na repartição em que trabalha. É
sabido que, em média, o ser humano dorme outras oito horas por dia. O
terço restante do dia também é dispendido em atividades essenciais à so-
brevivência humana: na alimentação, na higiene, no deslocamento de um
lugar para o outro, na organização e manutenção do lar, no cuidado com
os filhos. Destarte, seria um sofisma afirmar-se que o servidor público
poderia manifestar seu pensamento fora da repartição, e não dentro dela.
A quem exporia suas idéias? Apenas à família? Apenas aos amigos
íntimos?

Assinale-se que jamais um ato de vontade do administrador poderá
ter o condão de constituir fundamento jurídico para que o servidor sofra
limitações na sua liberdade. A previsão legal é condição sine qua non do
Estado de Direito, quanto mais de um Estado Democrático de Direito. A
proibição decorrente da vontade de um órgão administrativo, inventada
verbalmente ou através de atos subalternos, como portarias, ordens de
serviço e quejandos, traduz nada mais nada menos do que o arbítrio.

É preciso que o servidor investido de autoridade na Administração
Pública, inclusive de função correicional, tenha em vista sobretudo a Cons-
tituição e seus princípios; tenha em vista que as normas são feitas para as
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pessoas e não as pessoas para as normas; que o exercício da chefia ou da
atividade correicional jamais poderão assumir feições de atividades
censórias. Se alguém, no exercício dessas funções, põe-se a criar proibi-
ções a seu bel-prazer, desconsiderando o fundamental direito à segurança
pessoal do servidor, de ter sua liberdade regulada apenas através de lei
que se norteie nos termos acima expostos, e, sobretudo, que a possibilida-
de de lei restritiva encontre-se prevista na Constituição, estaremos diante
de um grave impasse. Estaremos de acordo com uma Constituição que
nos ampara através da democracia, do pluralismo, dos direitos e das ga-
rantias fundamentais, ou estaremos de acordo com outras formas
institucionais?

Quer o administrador público prefira a democracia, quer ele prefira
outras formas institucionais, exercendo ele suas atividades sob a égide de
uma Constituição democrática, num ambiente de debates, de tendências
as mais diversas entre si, de pluralismo, de respeito à liberdade e às dife-
renças de opinião entre as pessoas, não pode ele querer fugir do mais ab-
soluto respeito à liberdade de manifestação do pensamento que lhe é im-
posta. Senão, os seguintes remédios abrem-se ao prejudicado: impetração
de mandado de segurança; representação aos órgãos de classe; apresenta-
ção de notitia criminis pelo crime do artigo 159 do Código Penal, quando
for o caso; propositura de ação civil visando à reparação de danos mate-
riais e/ou morais, se decorrentes do fato, contra a Administração (que terá
responsabilidade objetiva), a qual deverá ulteriormente voltar-se contra o
servidor ou servidores que cometeram a arbitrariedade.

Estatutos de servidores públicos e leis orgânicas de determinadas car-
reiras costumam apresentar limitações à liberdade individual. Ora, da mes-
ma maneira, muitas leis tributárias impõem restrições e gravames ao con-
tribuinte. Ocorre, entretanto, que, com o desenvolvimento dos debates no
âmbito do Direito Tributário, as inconstitucionalidades têm sido
identificadas e contestadas no Poder Judiciário, o qual muitas vezes am-
para os direitos fundamentais atingidos. Já no Direito Administrativo, no
tocante aos servidores públicos, a despeito e ao arrepio da Constituição,
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muitos ainda acreditam corretas as restrições legais às expressões do di-
reito de liberdade dos servidores, restrições essas, na sua maioria, veicula-
das antes da Constituição de 1988.

A grande questão que se coloca é: pode a liberdade de manifestação
do pensamento do servidor sofrer alguma limitação no âmbito do serviço
público?

Canotilho assim discorre sobre as chamadas “relações especiais de
poder”, nas quais estariam inseridos os servidores públicos:

“Nos casos de relações especiais de poder, a renúncia deduzir-se-
ia do princípio volenti non fit injuria. Os cidadãos submetiam-se
voluntariamente à diminuição dos seus direitos fundamentais. Re-
nunciavam, ex voluntate sua, aos direitos perturbadores desse es-
tatuto especial. É uma concepção ultrapassada: (a) um militar,
um funcionário, um estudante, ao ingressarem em certas relações
especiais, não renunciam a qualquer direito, sendo o recurso à idéia
de sujeição voluntária e de abdicação de direitos a face oculta da
sobrevivência absolutista do ‘domínio do Estado’ sobre os
‘súbditos’ ao seu serviço; b) mesmo a aceitar-se uma dimensão
voluntária de restrição de direitos, a vontade pura do particular não
pode conduzir a uma relativização completa do princípio da reser-
va de lei.”7

Se a Constituição consagra esse direito à liberdade; se os direitos
fundamentais só encontram limitações em face de outros direitos funda-
mentais, temos que a regra, sempre, nos direitos fundamentais, é de sua
aplicabilidade irrestrita. As exceções são, pois, de direito estrito, constitu-
cionalmente autorizadas, veiculadas expressamente por meio de lei e se-
rão possíveis apenas se indispensáveis.

7. J. J. Gomes Canotilho, ob. cit., p. 634-635.
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Com relação à necessidade de autorização constitucional, pronuncia-
se Canotilho:

“(...) As restrições de direitos fundamentais justificadas com base
numa relação especial de poder, mas sem fundamento na Consti-
tuição, serão, consequentemente, inconstitucionais. Assim, em face
da CRP8, só podem considerar-se constitucionais certas limitações
dos direitos de expressão, reunião, manifestação, associação, peti-
ção colectiva e capacidade eleitoral passiva dos militares e agentes
militarizados dos quadros permanentes em serviço efectivo e na
‘estrita medida das exigências das suas funções próprias’ (art. 270º).

É já, porém, inconstitucional a extensão de estatutos especiais
a pessoas que não se inserem, propriamente, na relação de ser-
viço estatutária (caso dos funcionários civis dos estabelecimen-
tos militares). As leis reguladoras dos estatutos especiais só
poderiam conter essas restrições se houvesse uma disposição
constitucional autorizatória (afinal, é isto que se exige para a
restrição dos direitos fundamentais em geral) de teor semelhante
ao art. 270º.”9 (negritos nossos).

Assim, como cidadão que é, o servidor público tem, sim, direito à
liberdade de manifestação de seu pensamento, inclusive na repartição em
que trabalha e no exercício de suas funções. Essa é a regra, que as dispo-
sições dos artigos 37 a 41 da Constituição Federal não infirmam. As exce-
ções admissíveis serão poucas e ditadas pela indispensabilidade.

Fora disso, aplicam-se as mesmas limitações aplicáveis ao cidadão
não-servidor. Assim, a liberdade de manifestação do pensamento deverá
respeitar a honra, a intimidade, a vida privada, a dignidade, a segurança, a
propriedade e a igualdade de outras pessoas.

8. Constituição da República Portuguesa (Nota da Autora).
9. J. J. Gomes Canotilho, ob. cit.
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O simples fato de ser polêmica a opinião não poderá, de forma algu-
ma, ser levado à conta de fundamento sério, muito menos justo ou razoá-
vel, para impedir sua manifestação. Dizer o servidor que é favorável à
maconha, ao aborto, à pena de morte, à prisão perpétua, à diminuição de
idade para efeitos de maioridade penal, à volta da censura, ou do regime
militar, não podem ser condutas proibidas, pois tais opiniões não atingem
direitos fundamentais de ninguém. São meras opiniões pessoais.

Nesse sentido é a preciosa lição de Alexandre de Moraes:

“A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essen-
ciais de uma sociedade democrática e compreende não somente as
informações consideradas como inofensivas, indiferentes ou favo-
ráveis, mas também aquelas que possam causar transtornos, re-
sistência, inquietar pessoas, pois a Democracia somente existe a
partir da consagração do pluralismo de idéias e pensamentos, da
tolerância de opiniões e do espírito aberto ao diálogo.”10 (g.n.)

Dizer o administrador, diante da manifestação de idéias polêmicas,
que “são inconvenientes para o serviço público”, que “tiram a tranqüilida-
de do ambiente de trabalho”, que “não ficam bem”, ou quejandos signifi-
caria afirmar que o respeito aos direitos fundamentais do cidadão não é
obrigatório para o administrador público, é discricionário... Ora, o dever
de respeitar os direitos fundamentais dos cidadãos é obrigatório para quem
quer que seja! Senão, não seriam fundamentais, sequer seriam direitos.

Outro entendimento a respeito da matéria, de que caberia ao adminis-
trador, no exercício de seus poderes discricionários, regular ou condicionar
o exercício de tal direito pelo servidor público, significaria, pura e sim-
plesmente, desbaratar a supremacia da Constituição.

Quanto às leis restritivas, basta ao administrador público deixar de
aplicá-las, fundamentando. A doutrina é praticamente unânime no sentido

10. Direitos humanos fundamentais, 1997, p. 118.
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de que os poderes Executivo e Legislativo podem, sim, no exercício da
função administrativa, deixar de aplicar a lei por entendê-la
inconstitucional. Assim pensam Temístocles Brandão Cavalcanti (Arqui-
vos do Ministério da Justiça, v. 23, n. 95, p. 46), Vicente Rao e José
Frederico Marques (citados em Arquivos do Ministério da Justiça n. 95,
p. 60-61), Caio Tácito (RDA 59/339), Ronaldo Poletti (Controle de
constitucionalidade das leis, p. 120 e ss.) e Luiz Roberto Barroso (RDA
181/182:387-414). Torrencial jurisprudência existe nesse sentido, sendo
vários acórdãos do Supremo Tribunal Federal. Destes, destaco as seguin-
tes ementas:

“O dever de zelar pela inconstitucionalidade das leis é imposto a
todos os poderes e não constitui obrigação exclusiva do Judiciá-
rio.” (sic, RDA 76/308).

“O Poder Executivo não é obrigado a cumprir tais leis que consi-
dere inconstitucionais.” (RDA 97/116).

Convém aludir, ainda, aos julgados constantes das seguintes revistas,
no mesmo sentido: RTJ 96/496, 500; RDA 189/305; RDA 194/270; RDA
85/212; RDA 79/245.

Infelizmente, o tema examinado, da liberdade de manifestação de
pensamento do servidor público, ainda é praticamente inédito nos tribu-
nais, pelo menos após a Constituição de 1988, salvo engano e ignorância
da autora.

Porém, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se ma-
nifestar acerca da liberdade de opinião política de empregados de socieda-
de de economia mista, no Recurso Extraordinário n. 130.206 (RDA
186/179), assim ementado:

“Constitucional. Trabalhista. Nulidade de ato de despedida de em-
pregados de sociedade de economia mista, por razões de ordem
político-partidária. Violação do artigo 153, § § 1°, 5°, 6° e 8°, da
CE/69.
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Decisão incensurável, por haver-se configurado flagrante violação
ao princípio da liberdade de convicção política, constitucionalmente
consagrado, ao qual estão especialmente adstritos os entes da Ad-
ministração Pública.

- Recurso não conhecido.”(g.n.)

No seu voto, o eminente Ministro Relator Ilmar Galvão transcreveu
trecho do acórdão recorrido, de lavra do Tribunal Superior do Trabalho,
que se posicionara no sentido de não admitir o despedimento por causa de
opinião política. Vale transcrever aqui excerto desse trecho:

“(...) Se, de um lado, reconhece-se o direito do empregador de fa-
zer cessar o contrato a qualquer momento, sem que esteja obrigado
a justificar a conduta, de outro não se pode olvidar que o exercício
respectivo há que ocorrer sob a égide legal e esta não o contempla
como via oblíqua para se punir aqueles que, possuidores de senti-
mento democrático e certos da convivência em sociedade, ousa-
ram posicionar-se politicamente, só que o fazendo de forma con-
trária aos interesses do co-partícipe da força de produção. Não, a
este ponto não pode ser guindado o direito de despedir. O exercício
respectivo deve observar, até mesmo, a ética primária, o que se
dirá quanto às garantias do cidadão relativas às convicções políti-
cas, à liberdade de consciência, à manifestação de convicção polí-
tica (§ § 1°, 5° e 8° do art. 153 da Constituição Federal de 1967). É
sabença geral que contra a Constituição não existe direito, ainda
que ligado à potestatividade.” (g.n.)

Aliás, o Ministro Ilmar Galvão arremata, no seu voto:

“No caso dos autos, essa assertiva ainda se reforça pela circunstân-
cia de ser a recorrente sociedade de economia mista estadual e,
conseqüentemente, ente integrante da Administração Pública, cujos
atos, por isso mesmo, hão de orientar-se no sentido do atendimen-
to do interesse público e da observância mais rigorosa dos princí-
pios e normas que integram o sistema jurídico. Não é dado aos
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administradores das sociedades da espécie sobrepor os próprios
interesses ou de facções que representam, aos interesses da empre-
sa e de seus empregados, principalmente ao arrepio de normas cons-
titucionais de proteção às liberdades públicas e em flagrante des-
vio de finalidade.”(g.n.)

Merece nota, igualmente, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal
Federal, em 1954:

“Professar, simplesmente, idéias contrárias ao atual regime políti-
co do Brasil não constitui crime que prive o oficial de sua patente.
A Constituição assegura a todos a liberdade de pensamento.” (1ª T.
– RE n. 23.829/DF – rel. Min. Mário Guimarães, Diário da Justi-
ça, Seção 1, de 7.8.1954) (g.n.).

Como se pode ver, o Supremo Tribunal Federal, competente para di-
rimir questões postas em face da Constituição Federal, sinaliza no sentido
de não admitir, jamais, restrições à liberdade de opinião do servidor públi-
co. Se pode o empregado de sociedade de economia mista posicionar-se
politicamente; se pode fazê-lo, também, o militar; se, como a Egrégia Corte
salientou, os atos dos entes integrantes da Administração Pública “hão de
orientar-se no sentido do atendimento do interesse público e da observân-
cia mais rigorosa dos princípios e normas que integram o sistema jurídi-
co”, é juridicamente inequívoco o direito do servidor público da Adminis-
tração Direta ou Indireta manifestar sua opinião, seja ela de que natureza
for, política, jurídica, filosófica, artística, religiosa.

Enfim, como entendeu a Corte máxima da Justiça brasileira, os entes
da Administração Pública, mais do que ninguém, estão adstritos, obriga-
dos à observância das liberdades de manifestação de pensamento e de
opinião política.

Se, como afirmara o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho no acórdão
reexaminado na instância extraordinária, “contra a Constituição não há
direito, ainda que ligado à potestatividade”, decerto que a hierarquia vi-
gente no serviço público não pode, igualmente, criar direito contra a
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Constituição. A ruína desta, de seu sistema de princípios, direitos e garan-
tias, começa quando começam a proliferar exceções aos seus mandamen-
tos fundamentais, como se regra fossem...

IV - CONCLUSÕES

Pode-se afirmar seguramente que o direito do servidor público à li-
berdade de manifestação de seu pensamento é, nos termos da Constitui-
ção, tão amplo quanto o de qualquer cidadão. Se quisesse restringi-lo, a
Constituição teria norma restritiva expressa.

Destarte, são juridicamente inadmissíveis, por afrontarem a Consti-
tuição, restrições à liberdade de manifestação do pensamento que se im-
ponham ou se pretendam impor ao servidor público, quer no exercício de
suas funções, quer fora dele, quer dentro, quer fora da repartição em que
serve.
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Crianças Ladronas, este é o título que dá início ao livro Capitães da
Areia, do mestre da narrativa baseada em temas regionais.

A realidade social e cultural da Bahia levou Jorge Amado a coletar,
nesse título, algumas reportagens publicadas em jornais daquele Estado,
as quais serviram de alicerce para o livro acima mencionado.

Sua obra, das mais significativas da moderna ficção brasileira, tem
como fundamento o quadro regional, mostra na paisagem do Sul da Bahia
o drama da infância abandonada, bem como os conflitos e injustiças so-
ciais ligados aos desequilíbrios econômicos.

O caótico quadro por ele traçado, nos idos de 1937, infelizmente não
mudou, mesmo neste início de milênio.

Esse tema é objeto de numerosas análises sociológicas, que nos in-
formam que o caminho que leva à marginalidade não é específico de uma
categoria particular de crianças e adolescentes, mas de todo um conjunto
de problemas estreitamente relacionados com condições de habitação
subumanas, crises entre os pais, sentimento generalizado de alienação e
de isolamento no seio da família e na escola e, acima de tudo, pela discri-
minação por parte de pessoas do seu meio, que representam a sociedade
dita “normal”.

Na realidade, centenas de milhares de crianças e adolescentes rebe-
lam-se contra as “pessoas respeitáveis” somente por decepção, porque os
adultos não souberam proporcionar-lhes uma comunidade humana onde
eles tivessem seu lugar, à qual gostariam de se integrar, onde encontra-
riam compreensão, segurança e calor.

Na maioria das vezes, as crianças refugiam-se na marginalidade, em
conseqüência do fracasso da geração dos seus pais, fugindo dessa forma
das opressões de todos os gêneros e protegendo-se da despersonalização
que a sociedade os obriga a se amoldarem.

Como resposta à irresponsabilidade e desumanidade da sociedade,
que tem seus interesses voltados para o desenvolvimento e ignora as
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vítimas de uma política que não leva em conta o social e, sobretudo, a
criança, esta, reunindo-se em bandos, tenta criar clandestinamente um
mundo irreal que responda às suas necessidades mais profundas.

Sem dúvida, o mundo já deveria ter eliminado as inúmeras formas de
violações a que as crianças são submetidas, impedindo assim que elas se
transformem na escória da sociedade. Mas isso ainda não aconteceu.

Quando assistimos a algum programa de televisão sobre violência, é
inevitável que a referência principal seja a roubos a mão armada, assassi-
natos e estupros, muitos deles praticados por menores infratores. Mas,
todas as reportagens referem-se aos atos dos indivíduos isolados que ame-
drontam os membros da comunidade e suas famílias.

Diante disso, a sociedade se sente incomodada e atenta, pois estão
em risco a propriedade, a segurança e o bem-estar. Então clama por apara-
to policial, segurança nas ruas e repressão ao marginal.

Porém, sem considerar o fato do aumento real desse tipo de
criminalidade, é preciso abordar o fenômeno da violência a partir de uma
visão mais abrangente, pois nem sempre as piores formas de violência
são, de fato, estampadas nas telas da televisão.

Toda vez que deixamos de fazer determinadas ações cujo cumpri-
mento seria necessário para evitar sofrimentos, estamos diante da violên-
cia passiva.

Ninguém exige providências efetivas do Estado para que cesse de
alimentar, com o descaso e a inoperância, o celeiro que armazena o núme-
ro crescente de brasileiros miseráveis em todos os sentidos.

Na raiz desses problemas encontramos a violência da desigualdade
social decorrente da injusta repartição das tarefas e dos privilégios que
levam ao irregular aproveitamento dos bens produzidos pela comunidade.

O fato de crianças permanecerem fora dos bancos escolares, cercea-
das de direitos que lhes são inerentes e constitucionalmente consagrados,
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também configura uma violência que não está disseminada nas telas da
televisão, sendo certo que esta forma de violência é tão cruel e abominá-
vel quanto à violência sangrenta.

Acima de tudo, temos uma espécie de violência que ninguém se atre-
ve a questionar, que é a violência institucional.

O Estado, como sociedade politicamente organizada, preocupado em
não deixar nenhuma sombra, por menor que seja, sobre a ordem
estabelecida, imputa, sistematicamente, os problemas sociais aos próprios
infratores que ele deixa ao desalento e, por isso, inadaptados.

O imenso número de crianças abandonadas ou carentes leva a
distorções difíceis de reverter. Quando passam a ser infratoras, são reco-
lhidas às instituições onde, além de serem submetidas a maus-tratos, se
aperfeiçoam nas “artes” do crime.

A violência tende a progredir em sociedades cujos homens permane-
cem pouco criativos, que perderam o sentido da existência e a esperança
em dias melhores. A violência também se expande onde não existe
cidadania.

Sartre, insigne dramaturgo e filósofo francês, imbuído de ensinamentos
filosóficos, afirma que “o homem é responsável por aquilo que é. Assim,
o primeiro esforço do existencialismo é o de pôr todo homem no domínio
do que ele é e de lhe atribuir a total responsabilidade da sua existência. E,
quando dizemos que o homem é responsável por si próprio, não queremos
dizer que o homem é responsável por sua restrita individualidade, mas
que é responsável por todos os homens”1.

A indiferença dos políticos, muitas vezes pressionados pela opinião
pública, vem a caracterizar uma tendência generalizada a recalcar, a não
querer pensar no problema existente.

1. Jean-Paul Sartre, O existencialismo é um humanismo, São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 11-12.
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Plagiando Marc Ancel2, ao mencionar Prins, podemos afirmar que é
imprescindível “uma maior proteção dos pobres, dos humildes e dos indi-
gentes que a sociedade atual deixa indefesos, abandonando-os aos crimi-
nosos empedernidos, quando não os predispõe para que eles próprios se
tornem criminosos”.

Analisar a marginalidade infantil sob a ótica dos direitos da criança
não apenas oferece novos caminhos para a compreensão do problema do
menor infrator, mas também agrega uma nova energia e um novo
direcionamento ao movimento em favor de sua diminuição.

Não é possível formar cidadãos nem falar em direitos humanos, sem
antes atentarmos para o universo imenso de pessoas que hoje estão desti-
tuídas até mesmo dos direitos básicos de humanidade.

O que verificamos hodiernamente é que se atacam os efeitos e não as
causas.

A problemática do menor infrator merece uma reflexão profunda so-
bre diversos conceitos humanísticos que servem de base à aspirações do
homem na construção de um mundo melhor.

Amparar a família brasileira, a partir da mais pobre, socorrendo, em
primeiro, aquelas desunidas e desintegradas e procurando trazer ao seu
seio os filhos menores distribuídos pelas ruas certamente é uma solução,
não utópica, para combatermos a causa provocadora do menor infrator.

Ante a impossibilidade de manter-se o menor no seio da família, ain-
da que em entidades destinadas a agasalhar menores abandonados, um
casal “substitutivo” de seus pais deve existir nessa instituição. A deso-
rientação surge por não se ter parâmetro de um ideal. O menor sozinho,
sem dúvida nenhuma, fica desorientado, iniciando dessa forma um la-
mentável processo de marginalização, pelo abandono.

2. Marc Ancel, A nova defesa social: um movimento de política criminal humanista, Rio de Janeiro:
Forense, 1979.
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Existem diversos movimentos em prol da solução dos problemas de-
tectados, pessoas surgem com idéias, alternativas, projeto de leis, enfim,
muitos planos; porém é longo o caminho a ser percorrido, quiçá quando
observamos que a violência contra jovens de rua é uma rotina do dia-a-dia
que permanece impune.

As pseudo-soluções buscam um “culpado” pela presença em nossa
sociedade do menor infrator, explorando a existência da pobreza, esque-
cendo das dezenas de milhares de crianças que sofrem opressões por parte
de uma sociedade que optou pelo modelo repressor para acabar com a
situação da marginalidade.

É dever de cada cidadão respeitar e zelar pelos direitos, princípios e
garantias fundamentais das crianças – infratoras ou não – tomando efeti-
vas providências para que jovens de rua sejam dela tirados e tenham um
“lar digno”, longe dos “pais de rua”, o que pode ser feito reservando-se
espaço aos jovens de rua, criando-se associações para despertar em cada
cidadão o papel de pensar e agir em prol da criança, proporcionando à
sociedade reflexão no sentido de que os menores são vítimas de ações
extremamente violentas por parte do Estado, polícia, família e institui-
ções afins e, acima de tudo, respeitando-se a dignidade humana.

Por outro lado, solucionar-se-iam muitos dos problemas se o Estado
assumisse sua obrigação ditada pelo artigo 227 da Constituição Federal,
proporcionando condições que permitam a todos acesso à educação gra-
tuita e obrigatória, fornecendo escolas em período integral até conclusão
do nível primário, adotando, enfim, uma política destinada a uma preven-
ção racional da expansão da quantidade de crianças de rua, além do que,
como não poderia deixar de ser, destinar recursos orçamentários para o
cumprimento destes objetivos.

Renato Talli3, abordando o problema da infância desvalida e do menor
carente, faz menção a uma frase com a qual faço questão de encerrar este

3. Renato Laércio Talli, Reumanização do social: questão de consciência, São Paulo: Imprensa
Oficial do Estado, 1996.
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trabalho, visto que ela representa, em poucas palavras, a forma como
podemos alcançar uma sociedade ideal. Diz esse notável Desembargador
que “Todos nós somos um pouco culpados” – referindo-se à iníqüa
desigualdade de tratamento dado ao menor desamparado – “O passado é
irrecuperável, o presente é que vale e o futuro será o que tivermos a coragem
e o destemor de fazer hoje sem procrastinações.”
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Durante estudos de mestrado, na Universidade Estadual Paulista,
Campus de Franca, nas aulas de Filosofia do Direito, ministradas pelo
Professor Doutor Christiano José de Andrade, tive a oportunidade de avis-
tar-me com o texto “Prologo a la edición inglesa” do livro Lo racional
como razoable, de autoria do jurista Aulis Aarnio, traduzido para o espa-
nhol por Ernesto Garzón Valdés e publicado pelo Centro de Estudos Cons-
titucionais de Madrid, em 1991.

Trata o texto de uma apresentação feita por seu autor, do trabalho de
pesquisa por ele desenvolvido sobre a problemática da aplicação das nor-
mas jurídicas, através de uma abordagem filosófica do direito e de seus
métodos de interpretação, debatendo e desenvolvendo o posicionamento
de vários jurisfilósofos, e de sua própria postura sobre o assunto.

Referido jurista questiona, inicialmente, a interpretação das normas
jurídicas, levantando a problemática de sua certeza e correção. Tal
questionamento enseja o debate de serem os posicionamentos dos intér-
pretes (suas opiniões) meramente conjecturas ou fortes crenças, ou ainda,
considerações prováveis ou com propriedade de verdade.

Prossegue o debate com relação ao sentido que aqueles que aplicam
o direito, como o juiz e o administrador, empregam a esse direito, por-
quanto, afirma, é preocupação dos cidadãos que seus assuntos sejam deci-
didos em juízo ou administrativamente por aplicadores da lei que tenham
uma clara imagem do que ela ordena, proíbe ou permite, em seu sistema
jurídico. Exige-se e espera-se, portanto, uma decisão conforme o direito.

Aulis Aarnio afirma que as normas jurídicas não são proposições teó-
ricas que descrevem a realidade. Assim, o aplicador da norma não deve
buscar a verdade teórica, porquanto o direito não é simplesmente um co-
nhecimento teórico. Diria o jurista Rudolf von Ihering, nesse caso, que o
direito é uma “coisa” viva. A atividade jurisdicional deve ser concebida
do ponto de vista social, e ser dessa forma um exercício do poder, respal-
dado no direito. Não deve no entanto o aplicador do direito tê-lo, por
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outro lado, somente como bom senso, interpretando-o com base exclusi-
vamente em seu próprio juízo de valor. A posição de Aarnio é de que o
direito deve ser aplicado através de uma interpretação filosófica, que en-
volve um juízo de valor do intérprete, com base nas circunstâncias da
realidade social do fato analisado, tendo como parâmetro para a prolação
da decisão, a qual considera um ato de poder, as normas jurídicas e o
direito como um todo.

A lei, em muitas ocasiões, é cheia de lacunas e dispositivos ambígüos
ou vagos. Encontra-se, nesse caso, o aplicador da lei em uma situação de
impasse, pois deve ater-se à regra jurídica à qual está vinculado, e não
poderá deixar de solucionar o caso concreto a ele apresentado. Deve, en-
tão, o aplicador da lei interpretá-la. Surge aí a questão de como interpretar,
de que caminho seguir, qual método que deverá ser usado. Deve então o
intérprete eleger aquele que julgar o mais adequado.

Nesse sentido, discussões foram e são travadas entre os estudiosos e
filósofos do direito. Entre eles, lembramos o jurista Luís Recaséns Siches,
defensor do método de interpretação da lógica do razoável, que tem es-
treita ligação com as críticas de Aarnio àqueles que deixam de lado a
filosofia para tratarem o direito como um conjunto de normas rígidas e
que devem ser aplicadas formalmente, é dizer, segundo uma lógica formal
e analítica.

A lógica do razoável enseja a aplicação das normas jurídicas segundo
princípios de razoabilidade, ou seja, elegendo a solução mais razoável
para o problema jurídico concreto, dentro das circunstâncias sociais, eco-
nômicas, culturais e políticas que envolvem a questão, sem se afastar dos
parâmetros legais. Constitui-se esse método de interpretação das leis em
um dos mais modernos e atuais e, devo dizer, mais justo, que deve ter
obrigatória repercussão em todos os sistemas jurídicos, inclusive no
brasileiro.

A aplicação da lei, através da interpretação das normas jurídicas, leva
o jurista Aarnio a questionar, entre outras coisas, a validade da
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interpretação aplicada, as diferenças entre o sentido de direito e de norma
jurídica, o significado da expressão “conforme o direito” e a caracteriza-
ção da interpretação do direito.

Buscando resposta a essas questões, diz o jurista estudado que cria-
ram-se inúmeras propostas e teorias de interpretação, entre elas aquela
que sugere a aplicação da norma de acordo com seu sentido literal ou
formal. Sobre essa posição, observa Aarnio que a vida real não tem segui-
do uma única doutrina normativa de interpretação, portanto essa doutrina
não tem sido adequada para guiar o pensamento jurídico. Outro método
criticado pelo autor é o que tem o direito como um conjunto de “instru-
ções técnicas”. Tais posicionamentos levam a uma concepção
minimizadora da filosofia jurídica, com o que discorda totalmente.

Para Aarnio, a teoria da interpretação do direito tem que combinar as
questões “como?” e “por quê?”. Geralmente as teorias referidas acima e
criticadas pelo autor, não questionam “por quê?”, restringindo-se ao
“como?” na solução dos problemas apresentados. Essas posturas tradu-
zem-se na falta de preocupação e, em alguns casos, desconhecimento das
causas que determinaram esses problemas e as circunstâncias que os
envolvem.

Esse jurista conecta essas questões com uma problemática maior na
interpretação do direito, a qual chama de “el responsabilidad social del
intérprete del derecho”. Desconsidera a crítica de que essa responsabili-
dade é uma tendência de moda na discussão da filosofia jurídica e social.

Para ele, a responsabilidade social do intérprete do direito é um “algo
mais”, que está ligada com as tendências globais que no momento como-
vem a toda humanidade. Dentro dessa tendência emerge uma questão de
importância, que é a reavaliação da posição da pessoa humana em relação
a seus pares e ao meio ambiente. Essas relações são regradas pelas normas
jurídicas (em geral quando possuem algum interesse econômico), as quais
são objetos da interpretação. Assim, a ciência jurídica e a administração
da justiça não podem ser colocadas como questões marginais. Fala o autor
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em uma descrença da sociedade nas autoridades, criando-se uma necessi-
dade iminente de sempre se exigir que os pronunciamentos e manifesta-
ções destas sejam justificados. Significa dizer que o direito tem que estar
conectado com valores e valorações. Assim, para Aarnio existe uma com-
binação entre direito e moral, o que se impõe como condição especial à
teoria moderna da interpretação jurídica.

É o que em nossa legislação se traduz nos princípos constitucionais
da legalidade e moralidade, entre outros, os quais orientam a atuação do
Poder Público, conforme prescrito no caput do artigo 37, da Constituição
Federal de 5 de outubro de 1988.

Todo ato do Poder Público deve ser justificado e fundamentado, como,
por exemplo, as sentenças judiciais e os atos vinculados da administração.
Nesse sentido, podemos afirmar, ainda, a necessidade de fundamentação
até mesmo dos próprios atos chamados discricionários, sob pena de cor-
rer-se o risco de condutas arbitrárias, que não são jamais desejadas pelos
cidadãos conseqüentes. Espera-se, também, que as decisões jurídicas e
administrativas sejam sempre prolatadas após estrita observância dos prin-
cípios constituicionais do due process of law, do contraditório e da ampla
defesa, características inseparáveis do Estado Democrático de Direito.

Para o jurista Aarnio, o problema da responsabilidade social está igual-
mente vinculado ao conceito de democracia. Segundo ele, nas sociedades
modernas, a maioria das pessoas não tem uma influência real no exercício
do poder. Elas vivem numa democracia, mas carecem de meios efetivos
de participar das decisões que são tomadas em nome da sociedade, levan-
do-as a um estado de alienação.

A essa situação surge paralelamente um fenômeno do “reforçamento
da máquina burocrática”, que cria uma administração cheia de regras que
exigem a sua direção através de especialistas (burocratas), deixando o ci-
dadão leigo impossibilitado de exercer um controle dessas atividades ad-
ministrativas, o mesmo ocorrendo com a administração da justiça. Dessa
forma, o único que controla o sistema é ele mesmo, o burocrata.
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Nessa situação, a única forma de abrir o controle e fazê-lo público,
segundo Aarnio, é pedir uma justificativa adequada das decisões. O ra-
ciocínio que determina a conclusão da decisão tem de estar aberto a inspe-
ção pública. Se assim não for, tal sistema será chamado de “fechado” e
não de uma sociedade “aberta”.

A compreensão teórica da interpretação científica e judicial se faz
necessária para fazer frente a esse problema do controle da máquina buro-
crática, tanto administrativa como judiciária. Importante, para tanto, no
caso da Justiça, é elevar a consciência dos juristas, juízes e advogados em
geral. O autor coloca a célebre frase “Conhece-te a ti mesmo!” como seu
lema na análise do pensamento jurídico, ressaltando e difundindo uma
maior valorização do aspecto e do ponto de vista filosófico.

Combate Aarnio uma tendência de se considerar a filosofia com um
valor reduzido para o pensamento jurídico, com a concepção de que ela é,
muitas vezes, problemática. Os que afirmam isso dizem que a interpreta-
ção é um assunto técnico que requer a atenção de um profissional espe-
cializado nessa área. Para o autor, essa concepção é de todo errada e peri-
gosas sob aspectos sociais, como acima observado nas questões da
burocratização e tecnização na administração e controle dos poderes do
Estado, entre os quais encontra-se o Judiciário.

De fato, quem não tem consciência de sua responsabilidade, quem
cegamente pratica sua profissão de intérprete do direito, constitui uma
ameaça para o desenvolvimento sensato da sociedade. Esses aplicadores
da lei buscam refúgio no texto estrito, no formalismo da norma, diante de
questões que urgem a necessidade de soluções sob um enfoque mais críti-
co, mais ousado e criador, para que se rompam os limites da mesmice
conservadora, não obstante sem ultrapassar os limites da legalidade.

Conforme G. H. von Wright, citado no texto referido, entre os inte-
lectuais se difunde, cada vez mais, um novo tipo humano: um investiga-
dor em um campo especial que pode ser muito inteligente, mas que tem
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um desdém filisteu pela filosofia, pela arte e por tudo aquilo que caia fora
de sua estreita perspectiva. A essa idéia acrescenta Aarnio que tal pessoa
carece totalmente de capacidade de desenvolvimento, já que um de seus
pré-requisitos é a compreensão de si mesmo.

O pensamento do jurista Wright, reforçado pelo posicionamento no
mesmo sentido do autor comentado, traduz uma preocupação com a con-
cepção mais humanista do direito e de sua aplicação, visando sempre um
maior bem-estar social e uma harmonia na relações interpessoais.

É certo que a aplicação da lei tal qual está redigida, de forma literal,
não fará a almejada justiça. Aqui, mais uma vez, vale lembrar o método de
interpretação das leis difundido por Luís Recaséns Sichés, é dizer, o méto-
do da lógica do razoável, já acima mencionado.

A concepção filosófica na interpretação e aplicação do direito é
inquestionavelmente importante, devendo servir à busca da solução mais
razoável para a questão apresentada, sem ferir a lei, mas adequando-a ao
caso concreto, de forma a buscar-se o que é mais justo. Nem sempre deve-
mos admitir que tal situação será possível. Por vezes, a decisão será legal,
porém não tão justa. Mas, num sentido amplo, essa busca pela justiça é
viável e possível, porquanto é um dos sonhos mais antigos da humanidade
e jamais perecerá.

Em nosso país, a preocupação com a busca da aplicação de concep-
ções mais modernas na interpretação das leis poderá proporcionar um maior
desenvolvimento e aperfeiçoamento da justiça, fazendo com que ela al-
cance ainda mais as camadas sociais menos ou nada abastadas, que, com
certeza, terão maior acesso a ela, com a melhoria de suas condições sócio-
econômicas e culturais.

Aplicar a lei segundo a lógica do razoável, como vislumbra Frederico
Marques, é aplicar o direito com sabedoria, justiça e eficiência. Essa orien-
tação é aquela que deve nortear a hermenêutica e a interpretação da lei
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processual, para que o processo atinja os seus fins de instrumento de jus-
tiça e liberdade. O mesmo devemos falar quanto aos procedimentos e
processos administrativos, porquanto, em regra, constituem a primeira ins-
tância para a observância dos direitos dos cidadãos.

O jurista Aulis Aarnio afirma, em seu prólogo, que seu trabalho é
especialmente dirigido ao combate daqueles que têm uma atitude
antifilosófica, clamando a todos os que verdadeira e seriamente se interes-
sem pelo destino de um campo tão especializado como o da ciência jurídi-
ca, que se oponham a essas pessoas e seus comportamentos, posto que
representam um perígo para a cultura, num sentido amplo, e especialmen-
te no sentido jurídico.

Concluo este breve comentário, observando que, na apresentação de
seu trabalho, o jurista introduz o leitor no espírito de sua obra, destacando
a importância da análise do direito, de sua aplicação e da interpretação das
normas jurídicas do ponto de vista filosófico, deixando claro que está filiado
a teorias e métodos científicos modernos e atuais de estudo da matéria,
primando pela aplicação do “razoável” nas decisões judiciais (e, acres-
cento, nas administrativas), bem como clamando pela responsabilidade
do intérprete do direito para com a sociedade onde vive, devendo este
ousar dar às questões que lhe são apresentadas as soluções mais justas,
senão mais próximas possíveis da justiça almejada, respeitando sempre os
parâmetros legais.
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